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Krásné prázdniny a dovolenou
přejí občanům
zastupitelé a vedení obce

SLOVO STAROSTy
Vážení spoluobčané,
v každém roce se na jaře zpravidla těšíme z probouzející
se přírody, svěžích paprsků slunce a prvních rozkvetlých
stromů a květů. V červnu se již plánují letní dovolené a ve
škole plné žáků se uzavírají známky. Letošní rok byl bohužel s ohledem na pandemii koronaviru odlišný. Kdo
by ještě před půl rokem čekal, že bude vstup do obchodů
povolen pouze s rouškou a nás budou sužovat obavy o své
blízké? Nyní si již doufám můžeme oddechnout a radovat
se, že se nejčernější scénáře šíření koronaviru nenaplnily
a věřit, že se nám snad také druhá vlna pandemie vyhne.
V této souvislosti bych chtěl opětovně poděkovat všem
zaměstnancům obce, Seniorcentra, Školní jídelny, Základní a mateřské školy a občanům, kteří v naší obci
v době nouzového stavu vzájemně pomáhali svým blízkým a spoluobčanům. Dovolte mi také
zmínit milé překvapení v podobě dětských přáníček doručených do mnohých poštovních schránek, jež potěšilo a určitě dodalo lepší náladu v nejisté době epidemie.
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Spolu to zvládnem
Již v minulém zpravodaji jsme uvedli, že je
namístě připomenout 75. výročí od ukončení
hrůz 2. světové války. Obec Slavkov při vzpomínce na tuto významnou událost uctila u Pomníku padlým památku obětí 2. světové války.
Neměli bychom nikdy zapomenout na lidské
oběti, které padly při osvobození naší obce.

Výše nájemného se soutěžila a nájemné bytu
bez služeb bude činit 8.100 Kč za měsíc.
Ačkoliv obec vynaložila za komplexní
rekonstrukci téměř tři sta tisíc korun, do
budoucna bude tento zrekonstruovaný byt
zdrojem příjmu našeho obecního rozpočtu
a celkové roční nájemné 97.200 Kč se nám
bude bezesporu v nadcházejících letech hodit.
Tak jak bylo naplánováno a slíbeno, od
1. dubna se chodníky začaly opravovat. Věřím,
že přestože byla rozkopaná celá hlavní ulice
Olomoucká, přes omezení a komplikace, se

Chodníky Olomoucká ulice
Pomník padlých
První letošní uskutečněnou investiční akcí byla
komplexní rekonstrukce bytu č. 2 ve Školním
domě. Vnímali jsme jako hospodárnější tento
byt nejdříve komplexně zrekonstruovat a poté
pronajmout za výší nájemné. Při rozhodování
o budoucím obyvateli bytu byl upřednostněn
občan s trvalým pobytem v naší obci.

Zrekonstruovaný byt - koupelna

nám bude po novém chodníku chodit mnohem lépe a hlavně bezpečněji. Také hlavní tah
přes Slavkov bude vypadat lépe. V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem těm občanům na Olomoucké ulici, kteří se hezky starají
o předzahrádky, byť jsou umístěny na pozemku obce. Oprava chodníků není jedinou investiční akcí na ulici Olomoucká. S ohledem na
bezpečnost chodců a především našich dětí
navštěvujících Základní školu se již začaly
budovat oba plánované přechody pro chodce.
První u Základní školy Slavkov a druhý u rybníka na spodním konci obce.
V rámci oprav a budování chodníků budeme
pokračovat také v letních měsících, konkrétně
od 1. července se začnou stavět nové chodníky na ulici Zahradní, Střední a U Dráhy. Tato
investiční akce bude prováděna společností
Technické služby Opava.
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Smuteční síň
Co nevidět očekáváme dokončení první etapy rekonstrukce smuteční síně. Zatím vám
mohu nabídnout pouze fotografii staveniště,
ale v příštím zpravodaji vás určitě seznámím
s již finální podobou. Letos bude komplexně
zrekonstruováno vnitřní vybavení smuteční síně a při obřadech nebo Dušičkách bude
pro občany nově zpřístupněno také WC. Pokud nám to finanční situace dovolí, opravíme
v příštím roce také fasádu smuteční síně.
Je zřejmé, že v letošním roce naše obec
v souvislostí s „coronakrizí“ přijde o nemalé finanční prostředky
ze sdílených daní. Pro
upřesnění uvádím, že
v letošním roce naše
obec bohužel přijde
odhadem ve svém rozpočtu minimálně o 5
až 10 milionů korun.
S ohledem na tuto finanční nejistotu, je Koloběžkové závody
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dobře, že máme v našem rozpočtu rezervu
14 milionů korun, takže bychom měli přes
vysoký počet investičních akcí prováděných
v letošním roce nastalou a nepředvídatelnou
situaci finančně zvládnout. Na druhé straně ač nerad musím přiznat, že v příštím roce
budeme nuceni s ohledem na výše uvedené
redukovat nebo rovnou škrtat některé plánované investiční akce.
Řada společenských akcí pořádaná našimi
spolky musela být, nebo ještě bohužel bude,
s ohledem na opatření proti šíření koronaviru zrušena. První akci po koronaviru pořádal
SDH Slavkov ve spolupráci s Českým svazem
žen na hřišti u ZŠ Slavkov. Akce se konala dne
30. května a kromě dobré muziky a skácení
máje proběhly tradiční koloběžkové závody
a soutěž v hodu kládou. Jsem rád, že přes deštivé počasí se tato akce velmi povedla. Doufejme, že s ohledem na koronavirus dojde
k minimálnímu omezení spolkové činnosti
a společenských akcí v naší obci. Mimo jiné
srdečně všechny zvu na tradiční letní kino dne
24. července 2020 a den obce, který se uskuteční dne 19. září 2020.
Přeji hodně zdraví a krásné prožití letních
prázdnin.
Mgr. Rostislav Musila, starosta

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2020

Zasedání zastupitelstva
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Slavkov konaného dne 3. 6. 2020

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 25. 5. 2020
• Zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 5. 2020
• Rozpočtové opatření rady obce č. 2 k rozpočtu obce na rok 2020
• Závěrečný účet Mikroregionu Hvozdnice za rok 2019, včetně Zprávy revizní komise Mikroregionu Hvozdnice
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Pořízení změny č. 3 Územního plánu Slavkova. Změna bude pořízena zkráceným postupem
dle §55a stavebního zákona, a to ve věci pozemku na Sběrný dvůr obce Slavkov
• Zamítnutí pořízení změny Územního plánu Slavkova k pozemkům 1288/1, 1287/2, 1226/33,
1226/34, 1496 a 1267 v k ú. Slavkov u Opavy
• Smlouvu o zápujčce poskytnutí bezúročné zápujčky panu XXXXX, a to ve výši maximálně
130.000,- Kč za účelem výměny zdroje tepla
• Závěrečný účet obce Slavkov za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
obce Slavkov, a to bez výhrad
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavkov za rok 2019, jako součást závěrečného účtu obce Slavkov za rok 2019
• Účetní závěrku obce Slavkov sestavenou k 31. 12. 2019 včetně příloh a zprávy o inventarizaci
majetku obce
• Podání žádosti O zahájení komplexních pozemkových úprav na katastrálním územní Slavkov
u Opavy
• Odeslání souhlasu Správě železniční dopravní cesty s navrženou kupní cenou 90.000,- Kč
bez DPH a technickými podmínkami prodeje pozemku p.č. 1211 v k. ú Slavkov u Opavy
• rozpočtové opatření č.3/2020, ve věci přijetí dotace na provoz Seniorcentra
Příští zastupitelstvo se uskuteční ve středu 2. 9. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu, Slavkov, Ludvíka Svobody 500.
R. M.

OBECNÍ ZPRÁVY
Poplatky za stočné, odpady a psy.
Upozorňujeme spoluobčany že prodloužený výběr poplatku bude
ukončen v pátek 3. července 2020 do 11 hodin.
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: u prvního zůstává 100,- Kč. Za každého dalšího psa 200,- Kč.
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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.
REGISTRACE ČIPU U ZVÍŘAT
V případě, že se Vás pes ztratí a Vy jeho čip zaregistrujete, je snadné Vás vyhledat, jako majitele.
Prosíme naše občany, aby upřednostńovali registraci svých mazlíčků na stránkách databáze
www.Iftaregistr.cz
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MÍSTNÍ KNIHOVNY
Upozorňujeme své čtenáře, že provoz místní knihovny bude o prázdninách každý čtvrtek odpoledne od 13.30 do 17.30 hodin
UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
ŠJ bude uzavřena přes prázdniny od do 13. července do 14. srpna 2020
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
MŠ bude uzavřena přes prázdniny od 13. července do 14. srpna 2020
HVOZDNICKÝ EXPRES
Tradiční prázdninový expres vyjel na trať Opava - Svobodné Heřmanice v pátek 29. května
a poslední možnost svezení bude 28. září 2020.
Hvozdnický expres bude jezdit pravidelně od pátku do neděle.
Ve Slavkově bude stavět 4x denně v obou směrech.
Odjezdy ve směru na Svob. Heřmanice: 9:01, 12:01, 17:01, 19:01
Odjezdy ve směru na Opavu: 10:18, 15:18, 18:18, 20:18
Více informací ohledně jízdního řádu, přepravy cestujících, jízdních kol a kočárků najdete na stránkách obce.
DOVOLENÁ MUDr. CIHLÁŘOVÉ O PRÁZDNINÁCH
6. 7. – 10. 7. 2020, 27. 7. – 7. 8. 2020, 26. 8. – 3. 9. 2020
Bližší informace a kdo ji bude zastupovat v době dovolené najdete na stránkách
www.practic-cihlarova.cz nebo na stránkách obce.
Jana Jašková, referent

VZPOMÍNKY NA KONEC VÁLKY
Pan starosta Mgr. Rostislav Musila ve svém
příspěvku připomenul 75. výročí osvobození
obce.
Většina z obyvatel naší obce ví, že byla
osvobozena Rudou armádou dne 26. dubna
1945 vojáky 60. armády pod vedení armádního plukovníka Pavla A. Kuročkina. Myslím, že jen málokdo ví, že ve stejný den byl
osvobozen i Slavkov u Brna.

Již tři generace občanů nepoznaly hrůzy války, žijeme v míru a proto jsem oslovil několik
slavkovských rodáku, kteří na tu dobu zavzpomínali. Na konci války jim bylo 10 a více let.
Boje o obec byly dlouhé a daň za osvobození
byla velká. Zemřelo 24 občanů. Materiální
škody byly obrovské - obecná škola, kostel,
velkostatek a mnoho stavení bylo poničeno
dělostřeleckou palbou, tankovými střelami
-5-
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a v neposlední řadě i střelami z raketometu
Kaťuší, kterými ostřelovali rudoarmějci od
Opavy německé pozice. Následující fotografie ukazují, jak obec po osvobození vypadala.

l

l

Zbytky Thienova velkostatku

l

Vybombardovaný dům čp.191

l

Rumovisko v horní části obce
l

S více fotografiemi a zvukovým záznamem
pamětníků na válku se můžete seznámit
v Galérii obce v hasičské zbrojnici.
A nyní několik vzpomínek pamětníku Josefa
Pruska, Karla Kostery a Anděly Montágové.
l O osvobození Opavy říkali pamětníci, že
trvalo týden a osvobození Slavkova trvalo
dva týdny.

l
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Nad Slavkovem u Hertic stál německý tank.
Ruští vojáci přikázali některým občanům,
aby na konci obce vykopali v noci zákop
pro ukrytí jejich tanku, tak aby mohli nepozorovaně pálit na ten německý. Během
pár nocí byl zákop připraven a když do něj
tank najel a chystal se ke střelbě, německý tank se otočil a odjel směrem na Dolní
Životice.
Během vystěhování slavkovských občanů
v bojích o Slavkov do Kylešovic a Kateřinek, rudoarmějci rabovali místní statky
a vše co se dalo sundat nebo odmontovat
dávali do pytlů a lup posílali do jejich domovů s nadějí, že tam bude doručen. Mám
obavy, že našly adresy odesílatelů, říká pan
Prusek.
Než dorazila do obce Rudá armáda, tak od
Opavy ostřelovali německé pozice a při jednom ostřelování byl zasažen dům čp. 34.
Přes komín vletěly střely z Katuše do sklepa, kde se ukrývala rodina pana Kostery.
Zdivo zasypalo většinu těch co se ukrývali.
Byl tam s nimi i jeden německý voják, který
tam zahynul. A když přeživší opouštěli
úkryt, zjistili, že jim chybí jejich malá jeden a půlroční dcera, kterou nalezli později
v sutinách díky Bohu živou a zdravou.
Když dorazily sovětské tanky do obce ke
kostelu, zaujal palebné postavení jeden
z nich u Hrbáčů a ostřeloval odtud velkostatek (dnes na jeho místě stojí ZŠ), který byl
úplně zničen. Ten tank stál jen asi jeden
metr od našeho okna, „mohl jsem si na něj
šáhnout z kuchyně”, vzpomíná pan Kostera.
Paní Montágová vzpomíná, že když přijela
RA k nim na statek přivezli si vojáci i krávu,
která dojila v té době nevídané množství
mléka.
Taky museli různě ukrývat mladá děvčata
například pod brambory do sklepa nebo je
museli obléknout do starých šatů, aby vypadaly jako stařeny protože mladí osvoboditelé měli „ony chlapské choutky”.
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Mezi největší tragédie na konci války bylo
vybombardování domu čp.191 na horním
konci silnice Císarky směrem na Olomouc
(dnešní ul. Olomoucká).
Zemřelo tam 7 občanů Slavkova. Celá rodina Niederlových, rodiče a jejich pět dětí
a ještě několik příbuzných z Opavy, kteří se
přišli schovat do Slavkova, ale tam je bohužel
dostihla smrt.
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta
l

SLAVKOVKÝ KARMAŠ 2020
Posvícení, hody po našemu karmaš, svátek nejen farnosti, obce, ale i samotných občanu. Letošní
rok je výjimečný, protože karmaš se bude slavit přesně na svátek patronky kostela svaté Anny.
Slavkovská farnost připravila, jako obvykle pouť na trojmezí katastru obcí Slavkova, Jaktaře
a Zlatníku na Svatou Annu v sobotu 25. července. Někteří poutníci vyrazí od kostela sv. Anny pěšky ve 14.00 hodin. Ostatní dorazí na kole nebo auty. Poutní mše svatá začne v 15.00 hodin a celebrovat ji bude kněz Marek Večerek, nemocniční kaplan. V neděli 26. července budou v kostele
slouženy mše svaté v 7.30 a 9.15 hodin.
Obec na karmaš zajistila kolotoče a další atrakce nejen pro děti. Kolotoče budou na starém hřišti
u ZŠ, budou lákat hudbou už ve čtvrtek 23. července hlavně děti. Kolotoče budou točit až do
následujícího týdne. V pátek 24. července obec připravila na novém hřišti u ZŠ tradiční večerní
kino. Název filmu je prozatím neznámý, ale vybereme takový, aby se líbil většině. Na neděli odpoledne k pohodě všech přítomných zahraje dechová hudba Vlčovjanka.
TJ Sokol připraví pro mladší ročníky tradiční karmášovou zábavu na hřišti u ZŠ v sobotu
25. července od 20.00 hodin, k dobré náladě a poslechu bude hrát skupina BT (před pandemii
CORONA) z Krnova. Od pátku až do neděle se budou starat o občerstvení naši sportovci.
Věřme, že vyjde pěkné počasí a každý si vybere něco z karmašové nabídky.
L.K.

SKUPINA BT
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DNY SLAVKOVA

SLAVKOVA

Vážení spoluobčané hlavní oslavy roku
DNY SLAVKOVA jsme připravili na
2020
13. - 19. září 2020.
Věříme, že každý z Vás si vybere z pestrého programu, který jsme připravili.
V neděli 13. 9. 2020 – v 9.15 hodin bude sloužena slavnostní mše svatá v kostele sv. Anny za
všechny živé a zemřelé občany obce Slavkov. Mše bude sloužena i za všechny členy hasičského
sboru, kteří svou „FLORIANSKOU MŠI“ nemohli z důvodu pandemie slavit v obvyklém termínu v květnu na svátek jejich patrona a hasiči dorazí do kostela průvodem od hasičské zbrojnice za doprovodu hudby. Všichni jste srdečně zváni.
V pátek 18. 9. 2020 – od 10.00 hodin budeme mít možnost navštívit Seniorcentrum na
„DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ , kde si můžeme prohlédnout domov našich senioru. V pátek
si připomeneme 15. výročí od otevření Seniorcentra. Součásti bude i kulturní program.
V sobotu 19. 9. 2020 – od 14.00 hodin vyvrcholí třídenní oslavy. Máme se na co těšit. Odpoledne všechny přivítá starosta obce
Mgr. Rostislav Musila. Z bohatého programu vybíráme: vystoupení dětí ZŠ, od 14.30 hod. zahraje k poslechu milovníkům dechovky MORAVSKÁ VESELKA. V 17.00 zahraje gospelová skupina
WOOD WORK, od 19.00 zazpívá své nejen muzikálová hity zpěvačka MONIKA ABSOLONOVÁ. Den zakončí a k tanci a poslechu
zahraje legenda naši hudební scény skupina TURBO, začátek bude
ve 20.30 hodin.
Součásti odpoledního programu budou již tradiční soutěže spolků
Monika Absolonová o „SLAVKOVSKOU METLU“ a „O NEJLEPŠÍ POMAZÁNKU“,
kterou vyberou návštěvníci akce.
Bohaté občerstvení pro Vás připraví , jako vždy naše spolky. Pro děti budou připraveny skákací
hrad, trampolína, velmi oblíbené malování na tvář a další překvapení.
Věříme, že počasí bude na naší straně a čeká nás krásně prožité odpoledne. Vážení spoluobčané
všichni jste srdečně zváni a přijďte strávit společně s přáteli a hosty nezapomenutelnou poslední
letní sobotu. 		
						
L.K
DNY

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 2/1995 mě zaujaly dva příspěvky. První o archeologickém
průzkumu lokality určené pro založení odkalovacích rybníku pro ČOV.
Druhý příspěvek byla návštěva čestného občana Slavkova malíře Bociana
-8-
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ZPRAVODAJ 2/1995 měl 4 černobílé strany o velikosti formátu A4
Ad 1) Duben 1995 - Archeologické objevy ve Slavkově
Z význačnějších nálezů byl vzpomenut nález kultovní „vaničky“ z 5 tis.př.n.l., nebo část železného nože z 7- 6 stol. př.n.l. Z konce 5 tis.př.n.l. pochází soubor šesti různých nástrojů, které byly
uloženy v jedné z jam vedle sebe. Jsou to snad nářadí pravěkého řemeslníka.
V této lokalitě byly nalezeny stopy o nejstarších zemědělcích z počátku neolitu. Další osada tu byla
ve druhé polovině 5 tis.př.n.l. a náležela k hornoslezské lengyelské kultuře. Zastoupená je i kultura
zvoncovitých pohárů z konce 3 tis.př.n.l. Nejbohatší jsou nálezy dokládající kulturu plátenickou
ze starší doby železné ze 6 stol.př.n.l. Poslední jsou stopy slovanských osad z 9 a možná i 8 stol.n.l.
Výzkum měl být ukončen v červenci, kdy měly být odkryté plochy letecky nasnímkované.
Ad 2) Návštěva malíře - Očekávaný host
Ve dnech 30. 5. – 4. 6. 1995 navštívil naši obec čestný občan
Slavkova, rodák malíř Bocian z Paříže spolu se svou manželkou
Yvonne. Navštívili své známe a na procházkách v okolí čerpali materiál pro svou tvorbu. V doprovodu starosty obce Vladimíra Chovance navštívili několik okolních obcí. S režisérem televize Kabel
plus panem Vašíčkem připravovali natočení dalšího filmu. Na závěr
návštěvy besedovali se členy zastupitelstva obce. Malíř vzpomínal
na své mládí a velmi živě se zajímal o současné dění v obci. Těšil
se i další návštěvu Slavkova v roce 1996 a projevil zájem o vydání
pohlednice s jeho tvorbou.
PS: Pohlednice s námětem loďky v přístavu byla vydána ještě v roce 1996. Poslední kusy jsou
ještě v Galerií obce a fotokopii připojujeme ke článku.
ZPRAVODAJ 2/2020 má 24 barevných stran o velikosti formátu A5
Ad 1) Duben 2020 - Rekonstrukce chodníků na Olomoucké ulici
Naposled došlo k opravě chodníku na Olomoucké ulici koncem 80-tých let, kdy byla
nejprve vybudována kanalizace na odvodnění
silnice 1/46. Tomu předcházely výškové úpravy silnice a následně byly vybudovány asfaltové
chodníky. V té době patřily pozemky státu a až
po sametové revoluci přešly do majetku obce.
V dubnu začaly práce na rekonstrukci chodníku od zastávky na dolním konci až k usedlosti
čp.191 na horním konci, včetně opěrné zdi okolo ZŠ a přemístění autobusové zastávky u školy.
Ad 2) Pandemie koronaviru – Nezvaný host
Počátkem letošního roku se objevila nebezpečná nemoc - koronavirus v Číně. Postupně
zamořil celou Evropu včetně České republiky. A jelikož, v naší obci se v minulosti vyráběly proutěné metly (škrtačky), tak občané

okolních obcí přezdívali naše občany „metlaři.“
Když se koronavirus – nezvaný host objevil, rozhodli jsme se angažovat virtuální metlařku a díky
její pomoci jsme jednoduše skoncovali s koronavirem. Metlařka vzala svou metlu (moderní
mop) a vymetla koronavirus z celé naší obce.
L.K.
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CO VÁS - NÁS PÁLÍ, NEBO NE.... ?!
V této rubrice bychom se chtěli věnovat
připomínkám Vás občanů, s čím jste
nespokojeni nebo co Vás naopak potěšilo
v poslední době v obci. Vaše náměty posílejte
na email: místostarosta@ouslavkov.cz.
ČMOUDILOVÉ
Musím se vrátit ke článku „Čmoudilové“
ve kterém jsem se zmínil o temných mracích
zplodin, například v ulici Hřbitovní. Hned
druhý den co vyšel Zpravodaj 1/2020 mě
zastavily na zmiňované ulici dvě spoluobčanky,
které mi nezávisle na sobě slušně vyplísnily, že
jsem psal o jejich ulici nepravdu co se týče oblaku
dýmu, kterým znečišťují nejen jejich ulici.
Dle nich jejich komíny neznečišťují ovzduší,
protože tam jsou jen 4 rodinné domky a jeden
nedostavěný, které jsou vytápěny plynem
a dřevem. Já jsem se brániI, že tak to nebylo
napsáno a proto opisuji větu, která vyvolala
reakci spoluobčanek. „Hlavně ve večerních
hodinách se nad ulicemi táhnou temné
mraky zplodin, které nás pomalu ale jistě
dusí (nejčastěji na ulicích Hřbitovní…..)“.
Po kratší výměně názoru jsme se shodli, že
jsem nevinil v příspěvku majitelé rodinných
domku na ulici Hřbitovní a navíc většina větru
(cca 70 %) přes Slavkov má směr od západu na
východ a tudíž ty temné mraky co se snášejí na
Hřbitovní ulici jsou z ulice Ludvíka Svobody
a taky jsme se shodli, kde hledat ty čmoudily.
Bylo mi přislíbeno video a vyfocení těch
čmoudících komínu, abych to mohl otisnout.
Prozatím zůstalo u příslibu. Já si myslím, že
ti skuteční čmoudilové z Ludvíka Svobody,
vědí o kom je řeč a zamyslí se nad vytápěním
svých rodinných domů, protože od roku 2023
je budou čekat velké pokuty za znečišťování
ovzduší a potom už bude pozdě na nějaké
výmluvy. Před zákonem bychom si měli být
všichni rovni nebo ne?

ROUŠKY A OČI
Právě uplynulé tři měsíce jsme chodili
zahaleni do roušek, které nás chránily před
nemocí covid – 19. Já toto období strávil
v nemocniční péči obklopen doktory,
sestřičkami, zdravotním personálem a mnoha
spolu pacienty. Byli jsme hermeticky uzavřeni
před světem, 2x jsem byl testován sestrou ve
skafandru na koronavirus a musím konstatovat,
že to nebylo nic příjemného. Všichni jsme
byli vyzbrojeni rouškami, které zakrývaly
takřka celý obličej jen oči byly poznávacím
znamením jednotlivce. Už ve starém Řecku se
říkalo, že „oko je oknem (bránou) do duše
člověka“. Plně jsem si uvědomil, že oči jsou
výraznou součásti každého jedince. Potkával
jsem převážně lidi s očima různých odstínu
barev hnědé a modré, které převládaly a taky
šedé oči opětovaly mé pohledy. Nakonec
mě zaujala jedna slečna jejíž oči měly barvu
zelenou. A když jsem ji řekl, že má krásné oči,
jen tiše řekla „děkuji“. Ani nevím, zdali se pod

- 10 -

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2020

rouškou začervenala!? Až později jsem si potvrdil na
Wikipedii, že zelené oči jsou velmi vzácné a má jen
asi 1,5% obyvatel naší planety. Během všech možných
zákazu jsme byli zásobování množstvím srandiček,
které s humorem řešily probíhající pandemii (roušky,
odstupy) a pro odlehčení bych se o dvě z nich podělil
s Vámi.
L.K

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Blíží se závěr školního roku. Školního
roku, který prošel
opatřeními nemajícími v historii obdoby.
K mimořádnému opatření o uzavření
základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol
přistoupila vláda ČR 11. března. Doslova ze
dne na den jsme radikálně změnili způsob
výuky. Prezenční forma výuky byla nahrazena formou distanční. Nevím, kolik lidí si zejména v prvních dnech uvědomilo, že zavřené školy pro učitele neznamenají prázdniny.
Rodiče na to přišli v okamžiku, kdy se jejich
emaily začaly plnit výukou na dálku – zadávání úloh, procvičování, opakování, testy.
Rázem se z nich stali také učitelé. Ne každý si
věděl rady, také učitelé v prvních dnech improvizovali a velmi aktivně hledali cesty komunikace i zdrojů online výuky. Postupně se
situace stabilizovala a zavedený systém výuky
se stal plně funkčním. Musíme konstatovat,
že pod tlakem okolností se podařilo digitalizaci školy posunout vpřed o neuvěřitelný kus,
a to během několika dnů či týdnů. Ukázalo
se, tak jako i u jiných škol, že nejsme na tuto
situaci připraveni. Proto jsme i v tomto směru
učinili kroky, které povedou systémově k převedení kompletní výuky do online formy.
Základem se stala aplikace Microsoft Teams.

V současné době se formou videokonferencí
a samostudia seznamují učitelé s jednotlivými
aplikacemi a formou práce. Od září bude systém uveden do plného provozu a zpřístupněn
žákům školy. Budeme tak připraveni na další
nečekané situace.
Před uzavřením školy proběhlo několik zajímavých akcí, které bychom zde rádi zmínili.

Šicí dílna - velikonoční zajíci
V rámci příprav na Velikonoční výstavu, která bude vzhledem k okolnostem přesunuta
na příští rok, strávily žákyně osmých tříd dvě
odpoledne v šicí dílně paní M. Monincové
v Opavě. Pod vedením lektorky si zde dívky
samostatně ušily velikonočního zajíce. Dívky si vedly skvěle, ačkoli mnohé šily na šicím
stroji poprvé.
V měsíci březnu proběhla na naší škole výuka
prevence zubního kazu. Žáci první třídy se
zapojili do preventivního programu „ Veselé
zoubky“. Ve výukovém programu se děti dozvěděly, jak si správně čistit zoubky, aby byly
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Veselé zoubky
bez kazu, proč a jak často navštěvovat zubního lékaře, jak pečovat o zoubky po jídle, co
jíst, aby byly zoubky zdravé a mnoho dalších
zajímavých informací. Program se dětem velmi líbil. Tato iniciativa přispěla ke zlepšení
povědomí o správné péči o dětský chrup.
Den před uzavřením školy stihl Žákovský
parlament uspořádat pro děti školní družiny
tradiční Maškarní karneval. Mohli jsme obdivovat velmi nápadité masky, z nichž byly vy-

Maškarní karneval
hodnoceny ty nejhezčí. Za originální masku
získala ocenění Anička Ryplová s květináčem,
za masku domácí výroby získala třetí místo
Petra Hlávková s kontejnerem na sklo, druhé
místo Barča Lindovská s pračkou a první místo získala Klárka Zahlová s kávovarem.
Od 11. května byla umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy
na přijímací zkoušky. Výuka českého jazyka
a matematiky probíhala za účasti všech žáků
v šedesáti minutových blocích třikrát týdně
do doby konání přijímacích zkoušek. Termín
přijímacích zkoušek byl stanoven na pondělí 8.
června a na zkoušky měli žáci jen jediný pokus.

Od 25. května byla za přísných hygienických
podmínek spuštěna výuka žáků nižšího
stupně. Na základě dobrovolnosti a zájmu rodičů nastoupilo k výuce celkem 45 dětí, které
byly rozděleny do patnáctičlenných skupin
dle ročníků. Vzdělávací aktivity byly rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem
dopolední části bylo zajištění vzdělávání žáků
v obsahu, který jsme realizovali v rámci stále
probíhající distanční výuky. Cílem odpolední
části bylo zajištění zájmové činnosti dětí ve
školní družině.
V souladu s další etapou uvolňování opatření
ve školách jsme od 8. 6. zrealizovali vzdělávací aktivity pro žáky 6. – 8. tříd se zaměřením na český jazyk, matematiku a anglický
jazyk. Přestože účast byla i zde dobrovolná,
o výuku byl velký zájem. Při organizaci této
výuky jsme byli velmi omezeni prostorem
školy, neboť jsme jednotlivé ročníky museli
rozdělit i do čtyř skupin.
Nouzový stav skončil. Jeho stopy nás budou
ještě nějakou dobu ovlivňovat. Také návrat
do školy představuje hodně klikatou cestu.
Souběh prezenční i distanční výuky představuje velkou zátěž pro učitele, ale plně si uvědomujeme, že také pro rodiče. Je na místě poděkovat rodičům za vše, co dosud udělali, čím
obohatili své děti, ale možná i sebe. Téměř
všichni jste se stali na posledních pár týdnů
učiteli, důvěrněji jste se seznámili a na vlastní
kůži pocítili náročnost málo viditelné každodenní práce kantorů, kteří také v drtivé většině sami plní roli rodičů. Věřím, že si všichni
přejeme, abychom v září úspěšně nastartovali
nový školní rok. Rádi se vrátíme do časů, kdy
chodit bez omezení do školy je samozřejmé.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem pedagogickým pracovníkům i správním zaměstnancům za odvedenou práci v tomto školním
roce. Nejen jim, ale také všem občanům přeji
krásné pohodové prázdniny a klidné prožití
následujícího období dovolených.
Mgr. Eva Starečková, ředitelka ZŠ a MŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vláda České republiky
vyhlásila na území České republiky nouzový
stav. Již od 10. března
2020 byla zakázaná fyzická přítomnost žáků
a studentů na vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Tento
zákaz se netýkal mateřských škol, které tak
mohly na dále poskytovat vzdělávání.
V naší Mš byla prezenční výuka pro nezájem
ze strany rodičů přerušena zřizovatelem od
18. 3. do 10. 5. 2020. Ve stejnou dobu byly
pozastaveny všechny kroužky a činnosti
v MŠ i mimo ní, stejně tak i plavání v LRC
Englišova v Opavě. Třída Kuřátek ještě před
zrušením všech akcí navštívila 1. třídu v ZŠ,
kde se děti seznámily, jak to bude ve škole
vypadat. Děti 5. třídy přišli přečíst dětem
do mateřské školy pohádku.

Rozloučení s předškoláky se letos nekonalo. Dětem byly pouze předány upomínkové
předměty.
Paní učitelky po celou dobu přerušeného
provozu zasílaly na stránky školy nápady
a pracovní listy k pracovním a výtvarným
činnostem i k pohybu. Nechyběly písně, básně k tématům, které bychom s dětmi v MŠ
probíraly. Mateřská škola vyhlásila v této
době dvě soutěže. Je nám moc líto, že se
zapojilo jen tak málo dětí. Odměněni byli
tito účastníci: za „nejkrásnější květinku“ V. Korbelová, L. Aust, D. Šašek, N. Zilberman, A. Trojančíková; za „nejoriginálnější
nápad z lega“ - L. Aust, S. Šenk.
Návštěva kuřátek v 1. třídě ZŠ

Krásné léto přejí zaměstnanci MŠ.
Marcela Králová
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SENIORCENTRUM
JARO V SENIORCENTRU
– SPOLEČNĚ JSME TO
ZVLÁDLI
Plni jarního sluníčka
jsme se těšili na velikonoční svátky, posezení
v zahradě, procházky obcí a spoustu jiných
společných aktivit. Žádné z nich se ovšem nekonaly. Náš společenský život se na nějakou
chvíli vlivem koronaviru zpomalil. Zaměstnanci pracovali ve dvou skupinách tak, aby
se vzájemně nepotkávali, a snažili se dělat vše
pro to, aby ten dlouhý čas našim obyvatelům
zaplnili individuální aktivizací. Někteří ze zaměstnanců byli v pracovní neschopnosti nebo
zůstali doma s dětmi. Bylo to nové a náročné
období pro nás všechny. Obyvatelům bylo
smutno po rodině a blízkých. Nejkrušnějších
pro ně bylo 14 dní, kdy byla nařízena izolace

Cvičení

všech obyvatel na pokojích. Díky moderním
technologiím a vstřícnosti našeho personálu
se někteří mohli se svou rodinou vidět a slyšet
alespoň prostřednictvím videohovoru nebo
aktuální fotografie. Všichni jsme museli dodržovat spoustu nařízení, opatření, doporučených postupů. Denně přicházely nové informace, vše jsme se učili „za pochodu“.
Sháněli jsme intenzivně potřebné ochranné
prostředky a vyplňovali neustále nějaké dotazníky. Každý týden byli všichni zaměstnanci
testováni na virus. Testy si musíme dle pokynů vyzvedávat v Ostravě. Poslední testy máme
nařízeny v polovině června. Denně je přítomným zaměstnancům i návštěvám měřena a zapisována teplota.
Od konce května se začínáme opět společně
scházet v jídelně, ve společenské místnosti
a za příznivého počasí také na zahradě. Účastníme se skupinových aktivizačních programů,
rehabilitujeme anebo se jen tak scházíme na
chodbách „na kus řeči.“ Za přísných opatření
se mohou setkávat naši obyvatelé se svými
blízkými. K jejich setkání nám slouží zapůjčená buňka na parkovišti před domovem.
Vše jsme nakonec ustáli, i když na nás padala
kolikrát i únava. Virus do našeho Seniorcentra nevstoupil a přejeme si, aby tomu tak bylo
i v nastávajícím letním období. JE TO ZA
NÁMI, JEDEME DÁL…

Návštěvní místnost

Oslava narozenin
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SRDEČNĚ DĚKUJI:
- VŠEM ZAMĚSTNANCŮM DOMOVA
ZA VYKONANOU
PRÁCI, VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI,
OBĚTAVOST, SOLIDARITU A ÚSILÍ. JAKO JEDINÁ ORGANIZACE V NAŠÍ OBCI JSME MUSELI FUNGOVAT NA 100 % 24 HODIN DENNĚ.
- ASOCIACI POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za veškeré
poskytnuté informace, podporu, pomoc
a za snahu ulehčit nám naši situaci, za dezinfekci respirátory a tablet, který jsme získali jako dar. Tablet využívají naši obyvatelé na videohovory se svými příbuznými.
- SOCIÁLNÍMU ODBORU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE za poskytnuté informace, zajištění testů, roušek a respirátorů.
- STAROSTOVI OBCE SLAVKOV za zajištění ušití ochranných plášťů pro personál.
- PANÍ ŘEDITELCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
VE SLAVKOVĚ – POSKYTLA NÁM PANÍ
UKLÍZEČKY ZE ŠKOLY K ZAJIŠTĚNÍ
ÚKLIDU DOMOVA A ŠITÍ ROUŠEK.
- VŠEM DÁRCŮM ŠITÝCH ROUŠEK –
ze Slavkova, Opavy, Vyškova a zaměstnancům firmy Bohemiaflex CS, s.r.o.
- FIRMÁM: VITAMINÁTOR s.r.o., GREZA, GREX service, s.r.o., DF Partner s.r.o.,
POŠTOVNÍ NOVINOVÉ SLUŽBĚ za
dodání vitamínových nápojů, vajec, dezinfekce, roušek a respirátorů, jako poděkování za naše úsilí a ocenění naší práce
a spolupráce.
- DÁRCŮM AUDIOKNIH.
- paní Čábelkové za zasílání materiálů
k aktivizačním činnostem pro obyvatele
domova.
- OSTRAVSKÝM MOTORKÁŘŮM „Harlejáři,“ za dopravu dezinfekce od společnosti MANUFAKTURA a šitých roušek od
švadlenek z celé České republiky.

- paní Matyasové z Milostovic za krásné
perníčky, které nám upekla, přivezla a darovala ke Dni matek.
- paní Olšovcové ze Slavkova za pomoc při
úklidu v domově.
- firmě Fros ZPS, s.r.o. a dalším firmám
za dodání objednaných ochranných prostředků, drogistického zboží a dezinfekcí.
- ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ
PANU KUČEROVI A ZPĚVAČCE LUCII
ZET ZA BEZPLATNÝ KONCERT V ZAHRADĚ V RÁMCI ZPÍVÁNÍ POD OKNY
SENIORŮM.

Zpívání pod okny
- MANŽELŮM POULÍKOVÝM ZA ZASLÁNÍ CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY NA
TÉMA KOLUMBIE – KRÁSKA MEZI
DVĚMA OCEÁNY, kterou jsme mohli našim obyvatelům na plátně odprezentovat
- DĚKUJI VŠEM OSTATNÍM ZA POMOC, PODPORU, SPOLUPRÁCI, DODÁNÍ ZBOŽÍ A DALŠÍCH SLUŽEB

Zooterapie
A VŠEM PŘEJEME POHODOVÉ LETNÍ
DNY BEZ VIRŮ.
Mgr. Pavla Žaludová, ředitelka
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
25. 7. 2020 Sobota
14.00 hod. Slavkov
14.30 hod. Kaple sv.Anny
15.00 hod. Kaple sv.Anny

Pouť ke kapli sv. Anny
Průvod od kostela
Motlitba růžence
Mše sv. u kaple sv. Anny

26. 7. 2020 Neděle
Slavnostní bohoslužby – Slavkovský karmaš
7.30 hod. Kostel sv. Anny
9.15 hod. Kostel sv. Anny
Mše svatá za živé a zemřelé farníky, dárce na opravu kostela a za poutníky
Náš kostel sv. Anny už je krásně vymalovaný. Koncem prázdnin budou instalovány ještě mříže
v kostele. Všem dárcům děkuji z celého srdce za modlitby a finanční příspěvky.
		
P. Th.Lic Tomasz Sebastian Juszkat ThD.

SDH Slavkov
Z činnosti sboru:
Stejně jako celá naše republika a s ní všechny spolky v obci
jsme i my hasiči byli v důsledku koronavirové pandemie
poznamenáni zrušením řady naplánovaných akcí.
Nerozběhly se žádné hasičské soutěže mládeže, dorostu,
žen i mužů, a to v celém okrese Opava.
Byla zrušena oslava svátku sv. Floriána se slavnostní mši
svatou a následnou valnou hromadou.
Po částečném uvolnění jsme 30. května uspořádali na
hřišti u školy spolu s ČSŽ alespoň zkrácenou verzi koloběžkových závodů a kácení máje.
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Další akci jsme uspořádali v sobotu dne
6. 6. 2020, a to „Soutěž v netradičně vedeném požárním útoku“.

Soutěž byla určena pro kategorii mužů a žen
nad 45 let se starší stříkačkou PS-8.
Soutěže se bohužel zúčastnila jen 2 družstva. Na prvním místě se tak umístilo družstvo Slavkova a druhé skončilo družstvo ze
Štěpánkovic.
- SDH Slavkov upozorňuje naše spoluobčany
na zvýšené nebezpečí vzniku požárů v letních
měsících.
Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy při
manipulaci s otevřeným ohněm, hlavně ve
volné přírodě.
Jiří Klapetek, jednatel

Připravované akce:

V soboru 29. 8. 2020 se uskuteční na hřišti u školy 15. ročník
tradiční soutěže v požárním útoku „O nejlepší družstvo Slavkova“.
Již teď jste na tuto tradiční akci srdečně zváni.

ČSCH SLAVKOV
Český svaz Chovatelů základní organizace
Slavkov Vás srdečně zve na tradiční místní
výstavu drobného zvířectva, která se bude
konat 15. - 16. srpna 2020 na Areálu Chovatelů ve Slavkově.
Návštěvníci výstavy se mohou těšit na přehlídku mnoha druhů drobného zvířectva,
jako jsou králíci, drůbež, holubi, vodní drůbež, kozy, nutrie a další. Pro všechny návštěvníky je připravena bohatá tombola. Nebude
chybět ani občerstvení v podobě tradičních
chovatelských bramborových placků, koláčů
a dalšího občerstvení.
Přijďte s námi prožít dvě příjemné odpoledne
plné chovatelské tradice a přátelské atmosféry. Všichni jste srdečně zváni.
Také bychom chtěli informovat spoluobčany
a širokou veřejnost, že se podařilo na Areálu
Chovatelů zrekonstruovat společenský sál.
Sál je určen k různým akcím, jako jsou oslavy, večírky, svatby a dalším společenským

Společenský sál
příležitostem. Kapacita sálu je maximálně
50 osob. U společenských akcí je možnost
využit nabídky nájemce areálu, který ve spolupráci s Restaurací Split v Opavě nabízí catering v podobě rautu.
Pokud máte zájem o tyto služby, obraťte se
prosím co nejdříve na pana Valentýna Ausficíra, protože zájem o využití společenského
sálu je velký.
Krásné a slunečné léto Vám přejí chovatelé!
Jiřina Brussová, předsedkyně
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ČZS SLAVKOV
Slavkovští zahrádkáři v době „koronaviru“
a po ní …
Ani se nechce věřit, co všechno jsme všichni
museli v uplynulých jarních měsících prožít,
raději ani nepřipomínat! Výhoda nás na vesnici byla v tom, že jsme mohli vyjít na své
zahrádky a o to víc se jim věnovat. Občasné
dubnové mrazíky postihly naštěstí jen meruňky, ostatní úroda ovoce a zeleniny by mněla
být dobrá a měla by nám udělat radost.
V době pandemie jsme i my zahrádkáři museli některé akce zrušit nebo omezit. A tak
jsme se poprvé po našem únorovém plese
sešli až 23. května pod pergolou u školy na
společném posezení a smaženici z kotlíku.
bohužel tentokrát jen pro zahrádkáře. Plánovaný třídenní autobusový zájezd na Slovensko
také nebylo možné uspořádat, a tak v pořadí
57. výroční členskou schůzi jsme uskutečnili
až 10. června, kde jsme schválili především
rozpočet a upravený plán činnosti na letošní
rok. Jsem rád, že jsme se sešli ve velkém počtu,
což svědčí o vzájemné důvěře a zahrádkářské
pospolitosti.
A co chystáme? Na 5. září tradiční a oblíbenou společnou vyjížďku na kolech za krásami regionu Vítkovska pro všechny generace.
Těšíme se také na spolupráci při zajištění

akce „Den Slavkova“, kde mimo jiné budete
moci ochutnat burčák i náš vynikající čerstvý
jablečný mošt. A protože se máme čím pochlubit, připravujeme na 10. a 11. října 2020
velmi zajímavou zahrádkářskou výstavu pod
názvem „Květiny venku i doma“. Zpestřením
bude soutěž v aranžování, kterou připravíme

i pro ženy z ostatních spolků. Už nyní všechny
spoluobčany na výstavu srdečně zveme.
Příjemné a ničím nerušené prožití letních měsíců a zasloužené dovolené Vám za zahrádkáře přeje
Vladimír Chovanec, předseda

Orel Jednota Slavkov
Vážení členové jednoty Orla a spoluobčané,
Srdečné pozvání na pouť na Sv. Hostýn 23. 8. 2020 v 10.00 hodin.
Doprava individuální nebo se lze domluvit na společné cestě.
A moc Vás prosíme, abyste používali vlastní rozum, který se vytratil
při šíření paniky a strašení občanů v našem státě v době koronaviru. Abychom se naučili žít ve
společenství s druhými a jsme připraveni a ochotni naslouchat a pomáhat druhým.
A nedáme si vzít demokracii v naší zemi.
Zdraví a přeje pohodové prázdniny		
Lenka Bittnerová, starostka
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TJ SOKOL SLAVKOV
V sobotu 13. června se na hřišti TJ Sokol, uskutečnil turnaj fotbalových
přípravek ročníku 2011 a mladších. Turnaje se zúčastnila 4 družstva. Hrálo
se systémem 2x každý s každým a na malé fotbalisty čekalo celkem 6 zápasů. Utkání následovaly v rychlém tempu, času k odpočinku bylo málo, ale
SO
K
mladí fotbalisté hráli s plným nasazením. Zápas o 1. místo mezi Slavkovem
KOL SL AV
a Oldřišovem rozhodl o vítězi turnaje. Zvítězil team TJ Sokol Slavkov před
SK Moravan Oldřišov, třetí byla TJ Minerva Opava a poslední TJ Sokol Holasovice. Nejlepším
střelcem se stal Kevin Kubín, Melany Bernátová byla vyhlášená
nejlepší hráčkou, oba z domácího celku. Nejlepším hráčem se
stal záložník Oldřišova a nejlepší brankář byl z Holasovic.
Daniel Kubín, jeden z trenérů
TJ

OV

1919

Vítězný team TJ Sokol Slavkov

M. Bernátova a K. Kubín

Ve cvičení rodičů a dětí jsme poctivě nacvičovali pódiovou skladbu „Šmoulové“. Z důvodů
nouzového stavu v ČR, byly všechny sportovní akce zrušeny, a my jsme si tak naši novou skladbičku ani jednou nezacvičili. Snad se podaří v příštím
školním roce.
Všem rodičům a dětem děkujeme za velkou obětavost
a píli, kterou věnovali nejen cvičení v tělocvičně, ale
hlavně při nácviku naši nové
skladbičky.
Krásné prázdniny, hodně
odpočinku přejí vaši cvičitelé Marcela a Lukáš Královi.

Cvičení v tělocvičně
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POZVÁNKY NA AKCE, NABÍDKA SLUŽEB
Tradiční závod v MTBCROSSU
o prázdninách ve Slavkově v krásném lesíku kolem Hvozdnice.
Závody pro veřejnost jsou vhodné
pro děti na odrážedlech až po dospělé. Kategorie, program a startovné najdete na stránkách:
www.mtbcross.cz
Na poli mezi Slavkovem a Stěbořicemi byl založen LUČNÍ SAD
Na dvouhektarovém pozemku mezi Slavkovem, městskou částí Zlatníky a Stěbořicemi byl založen mladý sad. Cílem spolku Kapradí, který nad celým projektem převzal záštitu, nebylo pouze
vysadit stromy, ale také vybudovat přívětivý, otevřený prostor, který vytvoří podmínky a podněty pro přirozené setkávání lidí z města a okolních vesnic, napříč generacemi. Spolek by v sadu
chtěl časem pořádat různé slavnosti a vzdělávací akce pro děti i dospělé.
Třetinu pozemku již od září 2019 využívá pro praktickou výuku ZŠ Labyrint Lhota. Možná jste
si všimli týpí, které se vždy od jara do podzimu stane zázemím a dominantou rozlehlých polí
s pozadím „Háje“. Děti vysadily v listopadu ve své „školní části“ 20 stromů. Na jejich výsadbu
pak navázala téměř stočlenná skupina sadařů, aby společně osadila
„komunitní část“ sadu. V tuto chvíli
tedy na celém pozemku najdete 94
různých starých ovocných odrůd.
Spolek dále plánuje vysazení keřového a založení bylinného patra.
Vysazené stromy a keře chrání před
okusem zvěře oplocenka. Sad je
však veřejně přístupný a ohleduplné návštěvy jsou vítány!
Součástí komunity sadařů se stali jednotlivci, rodiny s dětmi, ale také Hematologicko-transfuzní
oddělení Slezské nemocnice v Opavě a Slezská univerzita v čele s rektorem doc. Ing. Pavlem
Tulejou, PhD..
Aktuální informace o Lučním sadu a aktivitách spolku Kapradí najdete na:
https://kapradi.webnode.cz/co-se-deje-v-sadu/.
Těšíme se na viděnou v našem sadu a přejeme krásné léto!
Spolek Kapradí
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VÝSTAVa Malíře BOCIANA v bílovci
Muzeum Bílovec a obec Slavkov srdečně zvou na výstavu děl slavkovského rodáka a čestného občana , uznávaného malíře Bociana. Vlastním jménem Bohumír Strohalm žil od roku
1938 v Paříži, tvořil celou řadou výtvarných technik a rozvíjel proud podobný lyrické abstrakci.
Na svůj rodný kraj ale nezapomněl a zachoval si vřelý vztah i k rodné obci, které odkázal celou
řadu svých děl a nechal se tam, i se svou manželkou, malířkou a sochařkou Yvonne Tinayre, jejíž
díla celou instalaci doplní, pochovat. V bíloveckém muzeu na Vás čekají barevné kompozice,
mnohdy inspirované slezskou přírodou, z nichž je tato láska k domovu silně patrná.“

Bohumír Strohalm

Bocian
malíř & básník

VERNISÁŽ
9. 7. 2020 (čt) v 17:00

muzeum | vstup zdarma

VÝSTAVA
10. 7. - 18. 10. 2020
vstupné dle ceníku
Muzeum Bílovec
Zámecká 691/5
743 01 Bílovec
Po - Pá:
So:
Ne:

8.30 - 12.00 | 13.00 - 17.00
9.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00
| 13.00 - 17.00

E-mail:
muzeum@kcbilovec.cz
Telefon: +420 556 412 266
muzeum.kcbilovec.cz
www.facebook.com/muzeumbilovec
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CZP MSK o.s. nabízí občanům následující služby:
Předmětem služby Odborného sociálního poradenství je poskytování informací a je
určeno těm, kdo se potřebují zorientovat v systémech sociální podpory, sociální péče
a sociálních služeb, tzn. osobám zdravotně postiženým, seniorům a dále jejich rodinným příslušníkům či osobám blízkým.
Další službou, kterou nabízíme v Opavě a blízkém okolí, je služba osobní asistence.
Osobní asistence je terénní sociální služba, kdy osobní asistenti dochází do domácností
uživatelů a pomáhají jim s činnostmi, které již nejsou schopni, s ohledem na zdravotní
stav, sami zvládat. Osobní asistent se tak stává „prodlouženou rukou“ klienta a pomáhá
mu všude tam, kde na to samotnému člověku síly a schopnosti nestačí. Jedná se například o pomoc při oblékání, osobní hygieně, přemisťování, zajištění nákupu, úklid
domácnosti, vyplnění volného času aj.
Osobám seniorského věku a osobám se zdravotním postižením, které se potřebují dopravit např. k lékaři, do školy, na nákupy či za svými koníčky je určena doplňková služba k osobní asistenci – individuální bezbariérová doprava. Přeprava je možná v rámci
okresu Opava. Dopravní služba je provozována v pracovní dny (pondělí až pátek) od
7:00 do 15:00 hodin. Výjimečně je možné dopravu zajistit i v jiném čase či ve dnech
pracovního klidu.
Bližší informace naleznete na plánkách obce, nebo na www.czp-msk.cz.
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MIX FOTOGRAFIÍ

Rekonstrukce OÚ, začátek dubna /2020

Rekonstrukce OÚ, konec června/2020

Pivoňky za plotem

Není to nádhera ?

Zrušená zastávka MHD, ČSAD

Stavba opěrné zdi u ZŠ

Mňam a bez pesticidu
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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. 7
Za tohoto prvního pána zemřeli a na Slavkově
pochování jsou, jak náhrobní nápisy v kostele
svědčí, tito členové panští : „Léta Páně tisícího pětistého dvacátého šestého (1526) umřela urozeného pana Jana Kokorského (snad
Kunčického) z Kokor (Kunčic?). Manželka
…….“. Tento nápis četl důst. P. farář Karel
Gela na kameni přede dveřmi východními
písmem do zeměě obráceným.) My hádáme,
že nápis ten svědčí některé paní Kunčické,
s Vlky spřízněné.
„Léta P. 1542. Tuto
ležím panna Kateřina, dcera urozeného
pana Jana Vlka z Konecchlumu, kterož
Pán Bůh vzíti ráčil ten
úterý před narozením
Páně. P. B. rač duši její
milostiv býti.“
O rok později r. 1543,
zemřel její otec, první Vlk Slavkovský:

čteme: „L. P. 1543. uto leží urozený vladyka
pan Jan Vlk z Konecchlumu, jehožto P.B. ráčil tu středu po velké noci. P. B. rač duši jeho
milostiv být“.
Zanechal po sobě syny: Hynka, Bernata,
Petra a Vańka. První z těchto nejstarší Hynek
uvázal se ve zboží otcovské.
R. 1546 v pátek, den po Navštívení Marie
Panny stala se mu nehoda: poranil totiž na
komendě sv. Jana v Opavě smrtelně úředníka zástavních pánu Četryšů (na Hradci) Jana
Bischofshajna z Žibřídovic.
R. 1548 stal se nejvyšším hofrychtéřem manským při soudě kroměřížském, jak i jeho otec
zvěčnělý byl. Kdy a kde zemřel není známo :
zajisté však za něho ještě zemřel příbuzný po
matce jak nápis svědčí :
„Tuto leží urozený vladyka pan Jan Kunčický
z Kunčic, který jest zemřel L. P. 1551, P. B. rač
milostiv býti duši jeho. Jesus Kristus. Amen“.
Okolo léta 1560 uvázal se ve zboží slavkovské
třetí syn prvního Vlka, Petr. Za něho nepochybně zemřela jeho matka, neboť čteme :
„L. P. 1562 v neděli misekordia umřela jest
urozená paní Barbora Kunčická z Kunčic, pozůstalá vdova po nebožtíku panu Janu Vlkovi
z Konecchlumí a na Slavkově“.
R. 1566 biskup Vilém milého a věrného sobě
mana Petra Vlka v různých záležitostech vysílá na všeliká místa.
L.K.
Pokračování č. 8 ve Zpravodaji 3/2020

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.
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Distribuce: bezplatnou roznáškou do schránek, nebo k dispozici v kanceláři OÚ Slavkov.
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