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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme již březen a na začátku měsíce už nás hřály
první sluneční paprsky. Na zahradě vyrašily první
lístky narcisů i tulipánů a v trávníku jsme mohli vidět první květy sedmikrásek. V posledních dnech
jsme si užili silného větru, ale jak stará pranostika
říká: „Když v březnu fouká a v dubnu leje, máj
se květinami směje.“.
Byť se nacházíme teprve na počátku nového
roku, jsou v tomto období dokončovány dvě velké
investiční akce obce. Již v únoru letošního roku
došlo k dokončení jedné z největších investičních
akcí za poslední roky, a to čističky odpadních vod
a jejímu uvedení do provozu.
Aby nedošlo k neúměrnému zvýšení ceny
stočného a s ohledem na poskytnutou dotaci se
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rozhodla obec provozovat čističku odpadních
vod sama, přičemž pouze odbornou technickou
pomoc při provozování bude poskytovat firma
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s. . V letošním roce máme ještě v úmyslu opravit
asfaltový povrch na části ulice Černá cesta, který
byl touto stavbou čističky dotčen.
Postupně také finišujeme s investiční akcí Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště Slavkov,
která obec stojí 6,3 mil. Kč a v současné době je
již hrubá stavba hotova a dochází k vybavování
šaten fotbalistů nábytkem. Protože jsme v budově
změnili způsob vytápění, kdy je nově instalováno
tepelné čerpadlo, mělo by v budoucnu dojít ke
snížení provozních nákladů na vytápění. Doufáme, že toto nově opravené zázemí bude našim
sportovcům dlouho a dobře sloužit.

Stále ještě čekáme na informaci, zda obdržíme
finanční prostředky v rámci podaných žádostí o
dotace na opravu chodníků na ulici Olomoucká
a stavbu nového Obecního úřadu a Komunitního
centra Slavkov. V současné době můžeme potvrdit získání dotace od Moravskoslezského kraje ve
výši 400.000,- Kč na rekonstrukci chodníku na
ulici Ludvíka Svobody– II. část etapy II (doposud
nedokončený úsek k ulici K Větřáku).
Bohužel žijeme v době, kdy mnohdy trvá déle
získat na potřebné stavby příslušné povolení a vyřešit majetkoprávní poměry než samotná oprava
nebo výstavba. Již nyní tedy obec zadala zpracování projektových dokumentací, aby mohly být
v budoucnu naše záměry co nejdříve realizovány.
Prozatím byla zadána projektová dokumentace na

opravu komunikace a výstavbu chodníků na ulici
Zahradní a U Dráhy, výstavbu nového parkoviště
při Základní škole, potřebnou oprava sociálních
zařízení v Základní škole ve Slavkově a opravu a
modernizaci smuteční síně. Hodláme rovněž zadat zpracování projektové dokumentace na rozšíření místního hřbitova, neboť jeho kapacita bude
v budoucnu nedostatečná.
Uvědomujeme si, že obci chybí sběrný dvůr,
protože každý z nás občas řeší kam s odpadem,
který nepatří ani do popelnice nebo kontejnerů
na tříděný odpad. Z těchto důvodů hodláme zpracovat projekt a vyřídit potřebná povolení. Umístění sběrného dvora předpokládáme na pozemku v
majetku obce, který se nachází na ulici Černá cesta
naproti nové čistírny odpadních vod.
Nicméně nejsou pouze investiční akce, ale také
v naší obci zabezpečované a pořádané různorodé
volnočasové aktivity, přičemž bez práce našich
spolků by v žádném případě nemohlo dojít k jejich realizaci v takové míře. I z těchto důvodu se
také v letošním roce obec rozhodla poskytnout
našim spolkům dotace v celkové výši 384.100 Kč.
Neodmyslitelnou památkou a dominantou obce
je kostel sv. Anny, který je za přispění i Vás občanů stále zvelebován. Obec proto i v letošním roce
přispěla na opravu jeho střechy finanční částkou
ve výši 100.000 Kč.
Na závěr mi dovolte popřát Všem pohodové
prožití nadcházejících Velikonoční svátků a slunečné jarní dny nejen na Velikonoční pondělí.
Mgr. Rostislav Musila
starosta obce
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Občanům obce Slavkov již slouží nová čistírna odpadních vod
Dosavadní čistírna odpadních vod (biologické rybníky), která byla vybudována v roce 1996
již nebyla schopna zajistit potřebný čistící efekt
odpovídajícím současným standardům, proto
bylo rozhodnuto ve Slavkově vybudovat novou
čistírnu odpadních vod. Náklady na vybudování čistírny odpadních vod v roce 1996 činily
16.618.654,- Kč .
Stavba nové čistírny odpadních vod probíhala

od 18. 4. 2018 do 11. 2. 2019 a již od 21. 2. 2019
občanům obce Slavkov tato nová čistírna slouží.
Náklady na její vybudování činí cca. 38,79 mil
Kč bez DPH (projektová dokumentace, technické dozory, stavba, dotační managment).
Samotnou stavbu čistírny odpadních vod prováděla firma POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava za cenu 36.721.782,-Kč bez DPH. U takto
velké stavby došlo k vícepracem za 150.311,- Kč
a méněpracem za 230.928,- Kč, celkové vysoutěžené náklady stavby se tedy snížily. Záruka za
jakost na stavební práce je sjednána na 60 měsíců
a na technologie 24 měsíců.
S ohledem na výši finančních nákladů této
stavby obec na tuto investici čerpá úvěr od České
spořitelny a.s. ve výši 16. mil Kč, přičemž úroková sazba byla sjednána za velmi výhodný fixovaný (neměnný) úrok 1,61% ročně. Díky tomuto
úvěru není obec omezená v realizaci dalších plánovaných investičních akcí.

Tato stavba je bezesporu jednou z největších
investic naší obce v její novodobé historii.
S ohledem na velké finanční náklady obec
Slavkov podala žádosti o dotaci na financování
této stavby. Na vypracování projektové dokumentace se podařila získat dotace Moravskoslezského kraje ve výši 323.100,- Kč a na její
výstavbu se podařilo získat finanční prostředky
z Operačního programu životní prostředí 20142020 ve výši 23.033.663,- Kč a z dotace Moravskoslezského kraje ve výši 3.000.000,- Kč.
Nová moderní mechanicko-biologická ČOV
má celkovou kapacitu pro napojení 2000 EO a
splňuje požadavky legislativy zajistit důslednou
likvidaci odpadních vod z území obce Slavkov.
Tato stavba je bezesporu jednou z největších investic obce Slavkov v její novodobé historii.
PODÍLY NA FINANCOVÁNÍ NÁKLADŮ NA NOVOU ČOV

vlastní zdroje obce
32%

dotace od
Moravskoslezského kraje
9%

dotace z OPŽP
2014 - 2020
59%

Mgr. R.M.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
3. zasedání Zastupitelstva obce Slavkov, konaného dne 6. 3. 2019
Zastupitelstvo obce Slavkov po projednání rozhodlo:
 zamítnout podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. O územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny
Územního plánu Slavkova dle podaného návrhu ze dne 19. 11. 2018,
 vyslovit souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Slavkov a členem zastupitelstva obce ( práce topiče )
bylo schváleno:
 uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti v příměstské oblasti města Opava městskou hromadnou dopravou, mezi obcí Slavkov a Statutárním městem Opavou
 uzavření Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace Moravskoslezském
kraji – 3. výzva“, mezi obcí Slavkov a Moravskoslezským krajem
 zřízení Rezervního fondu obce Slavkov a Zásady tvorby a použití Rezervního fondu obce
Slavkov
 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slavkov ve výši 210.750, - Kč pro Tělovýchovnou jednotu
Sokol Slavkov, z.s.,
 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slavkov ve výši 80.200, - Kč pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavkov,
 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slavkov ve výši 100.000, - Kč Římskokatolické farnosti
Slavkov u Opavy
 rozpočtové opatření č. 3/2019
vzalo na vědomí:
 zprávu o Investičních akcích – vyhodnocení za r. 2018, příprava na r. 2019,
 zprávu o přijatých dotacích obce Slavkov za rok 2018,
 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 2. 2019 a zápis kontrolního výboru
ze dne 6. 3. 2019,
 střednědobý výhled a rozpočet Mikroregionu Hvozdnice, IČO: 71194410 pro rok 2019
Mgr. R. M.

VÍTĚ ŽE
Ve Slavkově žilo k 31. prosinci 2018 celkem 2066 občanů.
Z toho 1039 mužů
1027 žen
Narodilo se 28 dětí z toho 19 chlapců
9 děvčat

Zemřelo 19 občanů z toho: 6 mužů
13 žen
Přistěhovalo se: 59 obyvatel
Odstěhovalo se: 51 obyvatel
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ZLEPŠEME SI OVZDUŠÍ V OBCI
Tímto vyzýváme potenciální zájemce
z řad občanů obce Slavkov, aby využili možná
poslední možnosti výměny starého kotle za
ekologický s minimálními vlastními finančními náklady. Konkrétně v dubnu 2019 bude
vyhlášena 3. výzva na Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.
Pro informaci uvádíme, že obec Slavkov bude
nově poskytovat bezúročné půjčky v souvislosti s výměnou kotlů v rámci kotlíkových dotací.
Bližší informace včas zveřejníme.
Využijte prosím této možnosti jednak k úspoře vlastních finančních prostředků na pořízení

nového ekologického kotle a v neposlední řadě
k ochraně našeho životního prostředí a zdraví
své a spoluobčanů.

V roce 2018 využilo 2, výzvu Kotlíkové dotace MSK v naší obci celkem 16 občanů, kteří dostali celkem 1 717 000,-Kč na výměnu kotlů a tepelných čerpadel.
Výše podpory:

Typ nového zdroje tepla

+
max. navýšení
míra
+
dotace za
v
podpory
pƎíspĢvek
kotel
prioritní
(%)
MSK (Kē)
(Kē)
oblasƟ
(Kē)

Tepelná þerpadla

80%

120.000

Kotle na biomasu - samoþinná dodávka paliva

80%

120.000

Max.
dotace
(Kē)

135.000
135.000
7 500

7 500

Kotle na biomasu - ruþní dodávka paliva

80%

100.000

115.000

Plynové kondenzaþní kotle

75%

95.000

110.000

Kombinované kotle na uhlí a biomasu - ruþní a
samoþinná dodávka paliva
Kotle na uhlí – ruþní a samoþinná dodávka
paliva

+ pƎíspĢvek obce
(Kē)

.þ

Nepodporováno

Podmínky k vypsání žádosti o dotaci budou uvedeny na internetových stránkách Moravskoslezského
kraje.
V případě Vašeho zájmu nás prosím neváháte navštívit na Obecním úřadě Slavkov nebo nás kontaktujte na e-mail: starosta@ouslavkov.cz, tel: 553 797 067, rádi Vám pomůžeme s vyřízením dotace.
Mgr. R.M.
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CHODNÍK NENÍ PARKOVIŠTĚ
Upozorňujeme všechny řidiče, že OÚ Slavkov
se v následujícím měsíci začne s větší intenzitou
zaměřovat na problematiku špatného parkování v
obci. Situace s nesprávným parkováním a souvisejícím omezením a ohrožením bezpečnosti silničního
provozu je stále horší a neúnosná, stačí se projít večer Slavkovem a můžete zaznamenat mnoho případů špatného parkování. Zvlášť nebezpečné je to na
ulici Ludvíka Svobody v průtahu obce a často i na
ulici Olomoucké – silnici I. třídy.
Jedna z nejproblematičtějších situací nastává,
když lidé zaparkují osobní auta tak, že jimi blokují chodník a chodec, tedy třeba také maminka
s kočárkem či skupina školáků, nemůže po chodníku projít a musí obejít vozidlo, a tím přímo
vstoupit do vozovky. Další problematický moment nastává, když řidiči zaparkují podélně svá
auta částečně na silnici a částečně na chodníku.
Vzhledem k novelizaci zákona je za tento druh
správního deliktu odpovědný provozovatel vozidla, pokud není přímo na místě zastižen řidič,
který takto zaparkoval. Když policisté v obci

takto nesprávně parkující vozidlo najdou a nezastihnou u něj řidiče, přestupek nafotí, zapíšou
a následně jej odevzdají k projednání ve správním řízení na příslušný odbor dopravy. Za tento
přestupek projednaný ve správním řízení zákon
ukládá pokutu od 1500 do 2500 Kč.
Při zaměření se na nesprávné stání a parkování v obci, hovoří zákon o provozu na pozemních
komunikacích především o těchto zákazech: v
nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, na
přechodu pro chodce a méně než 5 m před ním,
na křižovatce a méně než 5 m před ní a za ní, na
chodníku, na autobusové zastávce a 30 m před ní a
5 m za ní, před vjezdem na pozemní komunikaci.
Problematice porušení zákazu stání a zastavení se budeme věnovat ve spolupráci s dopravní
policii ČR. Na druhé straně oceňujeme spoluobčany, kteří zajíždějí se svými auty do svých dvorů, nebo si vybudovali na nich zpevněné stání.
Přispějte i vy ke zvýšení bezpečnosti na místních
komunikacích ve Slavkově.
Vladimír Chovanec, radní

!!!
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VOLBY

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Oznámení o době
a místě konání voleb
Volby do Evropského parlamentu
se uskuteční ve dnech
Pátek 24. 5. 2019
od 14.00 do 22. hodin
Sobota 25. 5. 2019
od 8.00 do 14.00 hodin
Komise pro občanské záležitosti přivítá nově
narozené občánky naší obce dne 30. března
2019 ve 14 hod. v prostorách atria Seniorcentra.
Všechny miminka pozveme osobní pozvánkou
do rukou rodičů.
Mgr. Martina Trojančíkové

Místem konání voleb v obci
je volební místnost – zasedací síň
Obecního úřadu Slavkov.
Alena Klapetková, referent

DEN MATEK

DEN SLAVKOVA 2019

Obec Slavkov zve všechny slavkovské maminky, babičky a prababičky na celoobecní oslavy
Dne matek, které se uskuteční v neděli 12. května 2019 v sále kulturního domu ve Slavkově ve
14:30 hodin. Program si připravily děti z MŠ
a ZŠ Slavkov.
Tímto programem chtějí dětí poděkovat svým
maminkám a babičkám za všechnu lásku, péči
a starostlivost, kterou jim věnujete. O příjemně
strávené odpoledne svou troškou přispějí i zastupitelé obce a muži KDU-ČSL, kteří pomohou s
roznáškou malého pohoštění pro přítomné maminky.

Letošní oslavy 795 let od první zmínky o naší
obci proběhnou dne 21. září 2019 na hřišti u ZŠ,
pozvěte naše rodáky, přátelé a známé. Bližší informace budou ve zpravodaji 2/2019
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Upozorňujeme občany
že letošní Slavkovský
karmaš se koná ve dnech
26 – 28. července 2019
(letní kino - u ZŠ, pouť na
svatou Annu - trojmez obcí
Slavkov, Zlatníky, Jaktař,
karmášová zábava - areál
ČSCH, kolotoče - u ZŠ ).
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OBECNÍ ZPRÁVY
Svoz VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU proběhne
5. 4. - 8. 4. 2019 na těchto stanovištích:
- ul. Zámecká (parkoviště pod kostelem)
- ul. Kavír (místo separovaného sběru),
- ul. Družstevní (místo separovaného sběru),
- ul. Jubilejní (u prodejny Jednota),
- ul. Slezská (místo separovaného sběru),
- ul. Mládežnická (parkoviště),
- Stará ul. (u křižovatky s Olomouckou ul.),
- ul. Střední (u křižovatky s Černou cestou a u křižovatky s ul. Zahradní)
- ul. Jubilejní (u hasičské zbrojnice),
- Trní (místo separovaného sběru).
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU proběhne 4. 4. 2019 od 15:00 do 17:00.
Místo svozu je prostranství pod kostelem na ul. Zámecká.
BIOODPAD
informujeme Vás, že v úterý 19. 3. 2019
byl zahájen pravidelný odvoz
biologického odpadu.
Podrobnosti o odvozu:
Obec Slavkov provádí pravidelný odvoz 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
vždy v době od 17.00 do 18.00 hodin takto:

Každý sudý týden
úterý – ulice Slezská a ulice Střední
středa – Stará ulice
čtvrtek – ulice Družstevní
Každý lichý týden
úterý - u obchodu TUTY a ulice Střední
středa - ulice na Lúčky
čtvrtek - ulice Kavír
Sídliště Latarna se bude vyvážet
první středa v měsíci.

Připomínáme, že odvoz a likvidaci velkých větví stromů a keřů provádíme za úplatu a je nutno se dohodnout individuálně s pracovníky údržby obce.
Mgr. Renata Pirunčíková, referent
Poplatek za stočné
Stočné vybírané paušálně při odběru vody ze studny či v kombinovaném způsobu se bude vybírat
od 04. 02. 2019 do 31. 05. 2019. Poplatek za osobu 720 Kč/rok.
Poplatek za odpad
Pro rok 2019 byl poplatek stanoven na částku 500,- Kč na osobu, cena je stanovena dle skutečných
nákladů v roce 2017. Poplatek se bude vybírat v termínu od 05. 2. 2019 do 31. 5. 2019
Alena Klapetková, referent
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PIETNÍ AKT
V pátek 26. dubna 2019 si připomeneme 64. výročí osvobození naší obce rudou armádou. Rada obce
se pokloní památce ve středu 24. dubna v 17 hodin, kde zapálí svíci a položí kytici k Pomníku padlých
u hasičské zbrojnice. Na tomto pietním aktu krátce v duchu vzpomeneme všechny zraněné a padlé
nejen ve II. světové válce. Čest jejich památce !

Retro okénko
V této rubrice se vracíme v čase o 25 let nazpět a připomenenme si o čem zajímavém, poučném popřípadě nemilém jsme tehdy psali. Pod čarou přinášíme pohled na uvedené události a v případě podobných
zpráv je porovnáváme s dneškem.
Zpravodaj 1/1994 (6 stran)
- Hlavní události byla zpráva o otevření Domu služeb v neděli 1.května 1994. Dlouho očekávaná rekonstrukce domu č.p.25, který obec odkoupila pro zlepšení úrovně a dosažitelnosti zdravotnických
a dalších služeb pro občany. V domě služeb byla otevřena ordinace všeobecného lékaře, stomatologická
ordinace se zubní laboratoři. Do nových prostor se přestěhovala i Česká pošta. V patře byla otevřena
prodejna textilu, galanterie, videopůjčovna a kadeřnictví. V suterénu byla prodejna instalačního materiálu. Věříme, že opravou jediného secesního domu jsme vytvořili další dominantu v obci nejen pro svůj
vzhled, ale i úrovni poskytovaných služeb.
- Dále mě zaujala nabídka České pošty a Investiční banky, kde nabízeli úročení vkladních knížek ve výši
od 5 do 12 procent s možností vkladů a výplaty na každé poště.
V roce 1994 jsme řešili financování linky autobusu č.10 z Opavy do Slavkova. Velký problém nastal,
když nám DP zaslal fakturu za linku č.10, která činila s nedoplatkem za rok 1993 celkem 1 400 000,-Kč.
( vyčislené ztráty). Vedení obce muselo radikálně snížit počet spojů k nelibosti občanů z 37 spojů na 27
v pracovní dny.
Zpravodaj 1/2019 (28 stran)
- S odstupem 25 let můžeme konstatovat, že Dům služeb naplnil naše tehdejší očekávání přiblížit služby
našim občanům. Nabídka služeb se radikálně obměnila a z původních nájemců zůstala jen paní doktorka a Česká pošta. Původní prostory zubní ordinace a laboratoře si pronajala fyzioterapeutka a na místě
prodejny je nyní krásná knihovna. Největší změny jsme zaznamenali v suterénu, kde prodejna byla
přeměněna na hospodu „Na Žumpě“, kde se vystřídalo několik nájemců. Bohužel k nelibosti hlavně
mužů byla hospoda uzavřena v roce 2017. Po větší rekonstrukci si volné prostory pronajala podnikatelka, která tam otevřela malou „Srdeční kavárnu“. Bohužel i tato provozovna končí a obec hledá nové
zájemce o využití těchto prostor.
- V současné době vedeme s Českou poštou, jak dál bude v naší obci provozována. Česká pošta tlačí na vedení vybraných obcí, aby převzali pošty v rámci programu POŠTA PARTNER pod svá křídla
z důvodu ztrátovosti.
- Linka č. 10 se během let přeměnila na č. 217. Zastupitelstvo v březnu schválilo Smlouvu o dopravní
obslužnosti mezi obcí Slavkov a městem Opavou, která řeší financování linky č. 217. Dnes jezdí do naší
obce 25 spojů v pracovní dny a předpokládaná ztráta na rok 2019 bude 848 000 Kč.
Ing. Ladislav Kubín, mistostarosta
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ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ KRONIKY

I letos naše děti pod vedením p. vychovatelek
– a to zejména p. Plachké – vyrobily dva nádherné „obří zvonečky“, aby se zúčastnily vánoční
soutěže pořádané Střední zemědělskou školou
v Opavě. Jeden zvoneček byl ozdoben šiškami,
druhý, vítězný, růžičkami vyrobenými z riflových
proužků a z proužků bílé látky. Poctivá práce se
podařila a odměnou p. vychovatelce i dětem byl
zisk nádherného prvního místa! Mezi silnou a
velmi početnou konkurencí se stali absolutními
vítězi. Gratulujeme. Vítězný zvoneček byl součástí výzdoby v kulturním domě u příležitosti
Vánoční besídky.
Šachový klub TJ Slezan Opava pořádal okresní finále přeboru škol v šachu. Turnaj byl
rozdělen do dvou kategorií – kategorie A 1. – 5.
třída a kategorie B 6. – 9. třída. Letos jsme vyslali
do obou kategorií své zástupce, kteří vyhráli
školní kolo této královské hry. Chlapci bojovali
s nasazením, byť to stačilo jen na 6. a 7. místo.
Tradice školní Vánoční besídky už trvá
desítky let, stala se přehlídkou toho nejlepšího,
čím se děti zabývají v kroužcích školní družiny
a klubu. Pečlivě připravená vystoupení vždy
spolehlivě navodí slavnostní náladu. Velké
ocenění patří všem pedagogům a vychovatelkám

školní družiny za nespočetné hodiny nácviku
a přípravy, organizaci a zajištění technického
zázemí celého vystoupení, které si nedovedeme
představit bez pomoci chlapců z 9. B třídy.
Dne 18. 12. jsme se zúčastnili turnaje ve florbalu školních klubů na ZŠ Šrámková v Opavě.
Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev. Hrálo
se 3+1. Naši chlapci si vedli velmi dobře, nebylo
družstvo, které by je dokázalo porazit. Vybojovali jsme po nelehkých bojích nádherné první
místo! Složení týmu: brankář Martin Kupka,
Dominik Vícha, Dominik Kubala, Lukáš Beil,
Erik Nádeníček, Adam Haas, Filip Kostera, Šimon Rychlý, Filip Lhotský, Martin Bokiš.
Školní parlament vyhlásil u příležitosti Vánoc
soutěž ve výzdobě tříd. Hodnotícími kritérii
byl celkový estetický vzhled třídy, sladění jednotlivých prvků a celkového dojmu, zvláštním
hodnotícím prvkem byl originální vzhled komety. Na nižším stupni zvítězila 5. třída se 116
body, na druhém místě skončila 1. třída se 108
body a o třetí místo se podělily 2. a 4. třída se
101 body. A jak to dopadlo na vyšším stupni?
Zisk prvního místa putuje do 7. B třídy (86
b.), druhé místo do paralelní 7. A třídy (81b.)
a bronz si odnáší 6. B třída (75b.) Zvláštní ocenění za originální provedení komety si odnáší 5.
třída a 6. B třída. Komisi zaujal vzhled komety
v 1. třídě, jablkový ježek v 4. třídě, originální kalendář páťáků, krásný betlém 7. B, v 7. A mapa
s vyznačenými místy nositeli vánočních dárků.
Hodnotící komise se shodla, že vánoční výzdoba byla vesměs vkusná, zajímavá a určitě přispěla
k pěkné vánoční atmosféře.
Na půdě Slezského gymnázia v Opavě se konal již 13. ročník Vánoční matematické soutěže
organizované Matematickým ústavem v Opavě a
výše jmenovaným gymnáziem. Soutěž je určena
zejména pro žáky devátých tříd, kteří reprezentují školu jako tříčlenné družstvo. Tato trojice řeší
různé matematické úlohy, rébusy, ale i konkrétní
situace, při nichž využijí svých matematických
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znalostí, schopnosti logicky myslet a také umění volit vhodnou taktiku. Každá základní škola
může nominovat pouze jedno družstvo. Naše
škola vyslala do boje žáky 9. B třídy - Štěpána
Rychlého, Jirku Rypla a Matěje Jaroše. V silné
konkurenci matematicky nadaných žáků se naše
družstvo umístilo na nádherném 2. místě, za
což jim patří upřímné poděkování za vzornou
reprezentaci slavkovské školy.
Krásnou předvánoční tradicí na naší škole jsou
tzv. vstupy do škol, v nichž děti slyší souvislosti
slavení vánočních svátků s jejich původním
křesťanským smyslem.
Tříkrálová sbírka se ve Slavkově těší mimořádné přízni dárců, nemalý podíl na jejím úspěchu mělo také 33 žáků školy tvořících jednotlivé
skupiny koledníků. Celkem vybrali na podporu
nemocným seniorům, lidem v hmotné nouzi,
osobám s mentálním nebo duševním postižením
a na činnost chráněných dílen 69 812 Kč.
První „malý“ úspěch kroužku kybernetiky je
účast v soutěži Students4Automotive. Koncem
roku 2018 byla definitivně potvrzena účast na
robotické soutěži, kterou pořádá Vysoká škola
báňská – Technická univerzita Ostrava pro žáky
středních škol. Jsme první ZŠ, která se této soutěže účastní. Soutěž se uskuteční koncem dubna
v prostorách Vysoké školy báňské. Každé druž-

stvo obdrželo stavebnici autíčka a Aduino řídící
jednotku s různými čidly. Úkolem je sestavit a
oživit robotické autíčko tak, aby dokázalo kopírovat čáru a projet bludištěm.
Ve třetím lednovém týdnu se žáci osmých tříd
za ideálních sněhových podmínek zúčastnili ly-

žařského kurzu na Malé Morávce. Ubytováni
byli na chatě Sedmikráska, ze které docházeli
k dopolednímu a odpolednímu výcviku do lyžařského areálu na Kopřivné. Výcvik probíhal
pod vedením pana učitele Martina Řehulky a
paní učitelky Lenky Najsrové. Během lyžařského
kurzu žáci taktéž absolvovali běžkařský výcvik.
Konstatujeme, že všichni žáci se naučili lyžovat
a ve zdraví se vrátili domů.
V pátek 18. ledna jsme se s družstvem 11
chlapců z 9. tříd zúčastnili okresního finále ve
floorbalu. Již samotný postup mezi 8 nejlepších
týmů okresu Opava byl obrovským úspěchem,
protože o stejnou poctu usilovalo asi 35 týmů!
Kluci si v pátek přivezli do haly na ZŠ Mařádkova skvělou formu. Nakonec jsme vybojovali
nádherné třetí místo, za což patří všem reprezentantům poděkování. Složení družstva: Jakub Matýsek, Erik Nádeníček, Lukáš Včelka,
Dominik Kubala, Ondřej Zahel, Dominik Vícha,
Martin Kupka, Jan Bitner, Adam Otipka, Matěj
Jaroš, Lukáš Beil, Antonín David.
Do okresního kola Dějepisné olympiády
jsme nakonec vyslali jediného zástupce - Štěpána
Rychlého z 9. B třídy, který se stal úspěšným
řešitelem. Krásný úspěch, neboť z celkového
počtu 37 zúčastněných žáků se jen 17 dětí stalo
úspěšnými řešiteli.
S nadšením se děti školní družiny zapojily do
soutěže „O nejkrásnější sněhovou vločku“.
Všechny vločky byly originální a vyrobeny z různých materiálů, a tak jsme mohli vidět vločku
vyrobenou z čajových lžiček, ze skořápek pistáciových ořechů, upečenou z bílkového těsta, ale
také vločky papírové nebo vyrobené pomocí tavné pistole. Děti, učitelé, ale také veřejnost mohla
hlasovat a ovlivnit tak, která sněhová vločka se
stane právě tou vítěznou. A jak to všechno dopadlo? Třetí místo se svou krásnou skládanou
papírovou vločkou obsadila Anička Ryplová
z 2. třídy. Druhým místem se mohou chlubit
Anička a Eliška Gorčicovy z 5. třídy. A nejvyšší počet hlasů, a tedy první místo, získal Ondrášek Beck z 1. třídy.
Soutěž ve šplhu přilákala do tělocvičny
několik desítek žáků jak vyššího, tak i nižšího
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stupně. Každá třída sestavila čtyřčlenné
družstvo, mohli ale šplhat i jednotlivci. Účastníci
měli tři pokusy. Časy celého družstva se sečetly
a vyhrálo družstvo s nejnižším součtem. A že
máme ve škole výborné „šplhouny“, dokazují
výsledky. Na nižším stupni zvítězila Klára Rýžová a Tobiáš Kostřiba, v kategorii 6. – 7. tříd se
na prvních místech umístili Jan Prejda a Karin
Malchárková, v kategorii 8. – 9. tříd Vendula
Trojančíková a Jirka Rypl s vůbec nejkratším
časem 3,55 s. A jak dopadla družstva? Na třetím
místě se umístilo družstvo 8. A třídy ve složení
Filip Kunc, Denisa Schneidrová, Tereza Králová
a Filip Kostera s celkovým časem 30,35s. Stříbrnou příčku obsadilo družstvo 8.B - Vendula Trojančíková, Tereza Janků, Anna Rýžová a
Radim Fajmon s časem 27,27 a vítězství si odneslo družstvo 9. B třídy ve složení Jirka Rypl,
Giuliano Šolc, Dalibor Pavelek a Štěpán Vystrk
s nádherným časem 18,82. Vítězové nás budou
reprezentovat v okresním kole v Opavě.
Nejlepší matematici páté a deváté třídy nás
reprezentovali v okresním kole Matematické
olympiády pořádané na ZŠ Otická. Mladší žáci
- Adam Humpolec, Anička Stojaković a Jindra
Klein měli za úkol vypočítat tři úkoly s časovou
dotací 90 minut a zástupci 9. B třídy – Jiří Rypl,
Matěj Jaroš a Štěpán Rychlý čtyři náročné úlohy
v čase 4 hodin. Máme tři úspěšné řešitele v rámci
okresu Opava – Adama Humpolce (20. místo),
Jirku Rypla (nádherné 12. místo) a Matěje Jaroše (23. místo). S ohledem na vysoký zisk bodů
postupují Jirka a Matěj do krajského kola. Tak
držíme palce!
V den, kdy děti obdržely vysvědčení, byl
uspořádán Žákovským parlamentem Maškarní
karneval. Členové si připravili pro děti školní družiny krásné odpoledne. Děti soutěžily,
tančily, malovaly a dováděly na parketu kulturního domu. Sešlo se přes 45 masek zvířátek,
kovbojů, pirátů a námořníků, hasičů, klaunů,
samozřejmě princezny, černokněžník, ale také
vtipně vyrobená maska knihovny, kontejneru na plasty, pastelky nebo čajového sáčku.
Porota, složená z žáků parlamentu, neměla vůbec jednoduchý úkol s výběrem těch nejorigi-

nálnějších masek a masek vyrobených doma.
Nakonec vybrala Popcorn Šarloty Lhotské z
3. třídy, Kontejner na plasty Terezy Slavíkové
z 3. třídy a masku Pastelky Natálky a Honzy
Kurkových (2. a 3. třída). Velké poděkování
patří všem organizátorům této tradiční a velmi
pěkné akce.
Obecní knihovna je místem, kde probíhá
slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE žáčků
prvních tříd. Po přivítání třídní učitelkou
Martinou Trojančíkovou si nejdříve děti poradily
s uloženými hádankami, vyslechly si příběh „Jak
Ferda naučil zvířátka číst“. Následoval průzkum
knihovny, při kterém hledaly zatoulané myšky
s písmenky a poskládaly text, který byl názvem
knihy obdržené v upomínku na tento den. Poté
dva zástupci třídy přednesli slib čtenáře. Pan
starosta Rostislav Musila v dobovém oblečení
postupně všechny pasoval na rytíře „Řádu
čtenářského“ a paní ředitelka v roli královny
opasovala nové čtenáře šerpou. Od paní
knihovnice Sylvy Chovancové dostaly děti svou
průkazku a hned si mohly vybrat knihu ke čtení.
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Příjemné odpoledne všem přítomným osladily
maminky upečenými dobrotami.
Nádherného výsledku dosáhli naši žáci
v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce. V kategorii 8. - 9. tříd skončil Samuel Svoboda z 9. A třídy na 13. místě a v kategorii 6. – 7.
tříd se Adrien Tanekou ze 7. A třídy umístil na
3. místě.
V úterý 19. 2. 2019 proběhlo školní kolo
recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 38 žáků
nižšího stupně. Soutěžilo se ve třech kategoriích. 11 dětí z první třídy soutěžilo mezi sebou.
Všem se přednes básniček povedl, přesto porota vybrala a ocenila tři z nich. Kryštofa Kleina,
Péťu Hellebranta a Agátu Fabovou. Ve druhé
kategorii druhé a třetí třídy recitovalo 15 dětí.
Na třetím místě se umístila Anička Ryplová z
druhé třídy a Šarlota Lhotská ze třetí třídy. Druhé místo vybojovala Aneta Maršálková a Beata
Uhlářová, obě z druhé třídy, a na nejvyšší stupínek dosáhla Natálka Kurková ze třetí třídy.
V kategorii nejstarších, čtvrté a páté třídy, jsme
slyšeli 12 recitátorů. Na třetím místě se umístila
Aneta Přibylová z páté třídy, o druhé místo se
podělili dva chlapci ze čtvrté třídy – David Trojančík a Danek Gorčica. Zvítězila Eliška Gorčicová z páté třídy. Pochvalu zaslouží všechny
děti, které se nebály předstoupit před porotu a
spolužáky a přednesly připravenou báseň.
Dne 21. 2. se v rámci preventivního programu „Veselé zoubky“ žáci první třídy zaměřili
na své zuby. Nejdříve se seznámili se stavbou
zubu, jeho funkcí a v neposlední řadě také s
všeobecným strašákem každé ústní dutiny

– zubním kazem. Po zhlédnutí motivační
pohádky s Hurvínkem, se děti s chutí pustily
do vyplňování různých křížovek a doplňovaček.
Také hodina tělesné výchovy byla zpestřena
o závodivé hry se zubními kartáčky. Na závěr
si pomocí metodického videa připomněly
základní techniku čištění zubů. Odměnou jim
byly dárečky z drogerie DM, která celý projekt
sponzorovala.
Naši nejlepší řešitelé sudoku se utkali se svými
soupeři z jiných škol na ZŠ Riegrova v okresním
kole. V konkurenci osmých a devátých tříd se
naše tříčlenné družstvo sedmáků ve složení Evelína Kunzová, Elen Malchárková a Adrien Tanekou umístilo na 15. místě. Vzhledem k věkové
kategorii je získaný výsledek dobrým příslibem
úspěchu v soutěži v příštím roce.
Život dětem je název sbírky, do které se již
léta zapojujeme. Dárci obdrží malý upomínkový předmět – přívěšek na klíč, náramek, balíček kávy nebo magnetku s obrázkem. Finanční
prostředky získané prodejem upomínkových
předmětů jsou použity pro nemocné, opuštěné a
handicapované děti. Akci zorganizoval Žákovský
parlament a na konto nadačního účtu byla letos zaslána rekordní částka 4700 Kč. Děkujeme
všem, kteří přispěli na dobrou věc.
Školní družina, na návrh žačky 1. třídy Sáry
Mazurové, vyhlásila výtvarnou soutěž „Zvířátka v ZOO“. Zvířátka mohla být namalována
jakoukoliv technikou nebo vyrobena z různých
materiálů. Do soutěže se přihlásilo 20 dětí, které
dodaly krásné a nápadité výrobky z papíru, hlíny,
špejlí, kartónu, papírových talířků, cédéček, vlnité lepenky. Za žraloka a hada si první místo odnesl Christian Kostera z 1. třídy a za koalu a lva
Eliška a Anička Gorčicovy. Všechny děti byly
odměněny věcnými cenami a výrobky vystaveny
u vchodu do školní jídelny.
Do okresního kola zeměpisné olympiády
jsme vyslali tři zástupce, kteří s ostatními účastníky na Mendelově gymnáziu řešili písemný test
geografických znalostí, pracovali s atlasem a celá
soutěž byla završena praktickou částí. V kategorii A (šesté třídy) skončila Eliška Mičková na
16. místě, v kategorii B (sedmé třídy) máme po-
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stupujícího do krajského kola v osobě Adriena
Tanekou, který se umístil na nádherném 2. místě, a v kategorii C (osmé třídy) se Filip Kunc
umístil na 4. místě jen půl bodu za postupovým
místem do krajského kola. Blahopřejeme!
Školního kola pěvecké soutěže Slavkovský
skřivánek se zúčastnilo celkem 45 dětí nižšího
i vyššího stupně. Soutěž měla tradičně vysokou
úroveň a porota měla těžkou práci vybrat ty nejlepší zpěváčky. V kategorii 1. třídy získala ocenění Eliška Zahlová, Tereza Gregořicová, Agáta
Fábová a 1. místo - Markéta Maislová. V kategorii 2. – 3. tříd si 1. místo vyzpívala Leontýna
Malchárková, 2. místo Klára Zahlová a Adéla
Vlčková a 3. místo Beáta Uhlářová a Petra Hlávková. V kategorii 4. – 5. tříd zaujali svým zpěvem
chlapci David Trojančík a Daniel Gorčica, kteří se umístili na 2. místě a zlatou příčku získala
Aneta Přibylová. V nejobsazenější kategorii 6. 7. tříd si 3. místo odnesli Ondřej Malchárek, Ondřej Volovský, Jiří Duroň a Dominik Borunský, 2.
místo Karin Malchárková, Anna Pavelková, Kristýna Košárková, Adriana Lhotská a Eliška Lhotská a 1. místo vybojovala Jana Pavelková a Terezie Zahlová. V kategorii 8. - 9. tříd si zasloužila
ocenění Pavla Hrazdilová, Vendula Trojančíková
a Nikola Kosterová a 1. místo Elen Malchárková a Tereza Anna Králová. Všichni tak prožili
odpoledne plné úsměvů a radosti ze zpěvu.
Ples SRPŠ se konal tradičně v KD ve Slavkově, k zábavě hrála skupina Merkur. Tradiční vysokou společenskou úroveň zpestřil bohatý kulturní program. Ples zahájili svým vystoupením žáci
ZUŠ Václava Kálika v Opavě hrou na dechové
nástroje. Poté vystoupila děvčata s ukázkami disko tanců taneční školy DANCE4LIFE a taneční
pár předvedl společenské tance. Krásná výzdoba sálu i výborné občerstvení přispělo k dobré

náladě návštěvníků. Výbor SRPŠ i vedení školy
děkuje všem účinkujícím, sponzorům i rodičům,
kteří si zakoupili vstupenky a přispěli darem do
tomboly. Výtěžek plesu jde zpět dětem naší školy
na podporu četných aktivit a odměny za úspěchy
v soutěžích.
Jen 22 chemických nadějí okresu bylo úspěšných v Chemické olympiádě konané na ZŠ
Edvarda Beneše. Jirka Rypl skončil na 17. a
Štěpán Rychlý na 21. místě a stali se tak úspěšnými řešiteli okresního kola.
V úterý 5. 3. 2019 proběhl na naší škole Den
otevřených dveří pro děti, které ještě nechodí do školy. U vstupu je přivítali Křemílek a
Vochomůrka, kteří je provázeli celou dobu a pomáhali jim plnit lehčí či obtížnější úkoly. Spolu
postavili chaloupku, zazpívali si u klavíru, v kuchyňce si vyrobili ježečka z perníku a ovoce, hledali poklad v pohádkovém lese a vozili kameny.
V počítačové učebně si zkusili pracovat na počítači. Plněním úkolů si všichni vysloužili bonbon
a razítko na kartičku. Při odchodu si děti ještě
odnášely medaili na památku. Letos se přišlo na
Křemílka a Vochomůrku podívat 28 dětí. Poděkování patří všem žákům, kteří učitelkám nižšího
stupně velmi pomohli a svého úkolu průvodců
školou se zhostili skvěle. Jsou to: Kuba Matýsek,
Martin Špilháček, Venda Trojančíková, Klára
Bradáčová, Pavla Hrazdilová, Nikola Hajduková,
Terka Janků, Honza Bitner, Filip Šenk, Dominik Kubala, Anička Ryplová, Aneta Maršálková,
Elen Malchárková, Markéta Volovská, Eliška
Musilová, Nina Garšicová, Mája Klímková, Barča Rubeyová, Matouš Gurecký, Michal Švan.
Poděkování patří také všem p. učitelkám, které
zábavné odpoledne pro děti připravily.
Mgr. Eva Starečková
ředitelka ZŠ a MŠ Slavkov

Připravované akce:
4. 4. 2019 - zápis do 1. třídy ZŠ
24. 4. – 25. 4. 2019 – sběr papíru
6. 5. – 7. 5. 2019 – zápis do MŠ
1. 6. 2019 – Den dětí pořádaný SRPŠ
- 14 -
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

V minulém roce, v listopadu začaly děti, oddělení Sluníček a Kuřátek, navšťevovat SOLNOU
JESKYNI ve Slavkově. Příjemné působení interiéru jeskyně trvalo celkem 4 měsíce a děti si
relaxační chvíle užily nejen hrou, ale i odpočinken. Za velmi příjemný, milí a starostlivý přístup
děkujeme manželům Hanssmanovým. V příštím
školním roce budeme začínat již v říjnu. Už teď
se všichni moc těšíme.
V měsíci březnu začal PLAVECKÝ KURZ
v LRC Englišova na školním statku v Opavě.
Z technických důvodů odpadl letos týdenní
LYŽAŘSKÝ KURZ v Jeseníkách.
Přelom zimy a jara patří vždy dětskému KARNEVALU, který tradičně pořádá SRPŠ při Mš
v KD. Jsme hrdí na to, že máme tak skvělé maminky, které vtáhly do činností, her a soutěží

nejen děti, ale i rodiče. Velmi působiví byly fotografie, profesionálního fotografa, které si děti
mohly ihned odnést. Všichni byli okouzleni bohatou tombolou i sálem který byl vkusně vyzdobený dštskými výtvarnými prácemi ze Zš. Moc
děkujeme za spolupráci. Vítězné masky, ze všech
kategorii, dostaly dortu ( vyráběla pí. I. Kramolišová). Program byl spetřen diskotékou, plnou
barevných světel. Děkujeme všem maminkám,
které se o tak velkolepý karneval postaraly i všem
rodičům, kteří na něj přispěly věcně či finančně.
Sponzory byli: OU Slavkov, rybáři, hasiči, Tj Sokol Slavkov, myslivci, chovatelé, český svaz žen,
zahradkáři, SRPŠ při ZŠ, pí I. Kramolišová.
I v Mateřské škole se konal KARNEVAL
v maskách, plný soutěží, legrace v rytmu disco.
Za odvahu ve slalomu či podlézání lana dostaly
děti zasloužené odměny.
KULTÚRA v Mš: pohádky: Zvířátka a odpadky; O bráškovi a umíněné sestřičče; O zatoulaném koťátku; O líném Kubovi; vystoupení
skupiny Marbo v Loutkovém divadle „ Tajemství
písniček“.
Obrovský přínos informací přinesl KURZ
PRVNÍ POMOCI. Zde si nejen pí. učitelky, ale
i rodiče se svými školáky zkusili, jaké to je, ošetřovat zraněného v praxi. Všichni si odnesli mnoho důležitých informací a zkušeností do života.
V rámci dopravní výchovy se děti, z nejstarší
třídy Kuřátek, zůčastnily EXKURZE v dopravním podniku TQM v Opavě. Zde se děti seznámily s běžným provozem autobusové dopravy,
prohlédly si systém, řídící jízdní řády i mycí linku
autobusů. Celá exkurze byla našim dětem velkým přínosem.
Další akcí, třídy Kuřátek, bylo KRÁLOVSTVÍ DOBRÁČKOV v knihovně Petra Bezruče v Opavě. Zde se děti seznámily s celou
knihovnou. Následovalo putování pohádkovým světem Dobráčkov, kde dospěláci společně
s dětmi potkávali hodné i zlé rošťáky, veselé ale
i známé pohádkové postavičky.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S KŘEMÍLKEM A VOCHOMŮRKOU v Zš se konal pro
děti, které ještě do školy nechodí. Hodně si užily: vybarvování omalovánek, práci s počítačem,
napichování ovoce a dalších surovin na špejli,
stavění domečků z kostek i hodně pohybu. odměnou jim byly bombóny a medaile.
Třída Kuřátek navštívila, rovněž, místní hasičskou zbrojnici, kde se děti dověděly, jak je důležité povolání hasiče. Děti shlédly hasičské auto s
veškerým vybavením.

Březen patřil NOVÝM OBČÁNKŮM naší
obce. Přivítaly jej děti z Mš s velmi milým programem, který dojal každé srdce, přítomných,
rodičů.
Stále sbíráme zátky z PET láhví. Jste opravdu
skvělí, děkujeme.
Ve čtvrtek 4.4 2019 proběhne, v základní
škole Slavkov, zápis do I. třídy Zš.
Jaro plné slunce a pohody přejí zaměstnanci
Mš.
Marcela Králová

JARO V SENIORCENTRU
Vánoce jsou pryč, do dalších ještě daleko .
Vzhledem k tomu, že nemáme žádné vánoční
prázdniny, plynule jsme přešli ze dne na den do
nového roku a pokračujeme ve své každodenní
práci. Během prvních měsíců roku 2019 se nám
podařilo namontovat otěrové desky spolu se
zábradlím na ochozu v prvním patře. Otěrové
desky slouží k ochraně stěn před odřením a znečištěním, zábradlí usnadní rehabilitaci a pohyb
našich obyvatel. Postupně vylepšujeme zázemí
pro pečující personál, do jejich kanceláře byly
namontovány nové skříně, aby si věci, které potřebují ke své práci, měli kde pohodlně uložit, a
zároveň si vytvořili příjemnou místnost pro týmová setkávání a porady.
S teplejším počasím jsme začali s venkovními
úpravami a pracemi na naší rozlehlé zahradě.
Ovocné stromy i okrasné keře mají díky našim
údržbářům krásný jarní střih, a jejich nalité pupeny čekají na svou příležitost. Do prostor našeho domova jsme jaro přivolali již dříve – přípravou jarní výzdoby a ve vázičkách rozkvetlými
větvičkami zlatého deště. Také jsme se vypravili
na první jarní vycházky po Slavkově, častěji vysedáváme na terase, ale i na naší nové zahradě.
Na teplé počasí čekala také oprava střechy, na
které se začíná „podepisovat zub času.!“ Zatékalo okolo větracího komínu, a v přízemí atria jsme
v období tání nebo deště museli mít na podlaze
dva kyblíky, do kterých kapala voda ze střechy.

Velké poděkování patří panu Jiřímu Kosterovi,
za zatmelení škvírek, kterými voda zatékala. K
své práci ještě přidal opravu střešního okna, poškozeného velkým větrem, a opravu děravého
spoje na okapu.
Nejdůležitější je však práce týkající se našich
obyvatel. Těm se stále snažíme zpříjemnit podzim jejich života, zajímáme se o jejich potřeby
a snažíme se je rozptýlit a zabavit pomocí různorodých aktivit. V tomto roce jsme jich stihli
uspořádat již spoustu:
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• STAVĚNÍ SNĚHULÁKA NA ZAHRADĚ DOMOVA
• POBAVILI JSME SE NA TRADIČNÍM PLESE SENIORŮ, TENTOKRÁT ZÁSTĚRKOVÉM,
MOC SE NÁM VYDAŘIL – A ŽE NÁM TO VŠEM SLUŠELO !!
• LOUPALI JSME JABLKA
• RÁNO SE SCHÁZÍME NA SPOLEČNÝCH ROZCVIČKÁCH V ATRIU, VĚTŠINOU S AKTIVIZAČNÍ PRACOVNICÍ PANÍ NAĎOU, ČASTO SI PŘI NICH I ZPÍVÁME
• DVAKRÁT JSME SE SEŠLI PŘI LOUSKÁNÍ OŘECHŮ SPOLU SE SLAVKOVSKÝMI SENIORKAMI
• MÁME RÁDI TAKÉ MUZIKOTERAPII SE ZPĚVEM A HARMONIKOU
• POD VEDENÍM NAŠÍ AKTIVIZAČNÍ PRACOVNICE TVOŘÍME BAREVNÉ OZDOBY,
PŘIPRAVUJEME VÝZDOBU DOMOVA, VYRÁBÍME VELIKONOČNÍ A JARNÍ DEKORACE
• OBLÍBENÉ MÁME TAKÉ ZOOTERAPIE – S MILÝM PEJSKEM CANYM, KRÁLÍČKEM
NEBO MORČETEM
• NAVŠTĚVUJEME PRAVIDELNĚ FILMOVÝ KLUB
• ZÚČASTŇUJEME SE LITERÁRNĚ AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU VEDENÉ PANÍ
SCHWANOVOU, MUZEJNÍ PEDAGOŽKOU SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA – POSLEDNÍ TÉMA: ČESKÉ POHÁDKY
• MILE NÁS PŘEKVAPILI ZAMĚSTNANCI KUCHYNĚ SLAVNOSTÍ SV. VALENTÝNA
• NA HUDEBNÍ KAVÁRNIČCE JSME ZPÍVALI S PANEM PETREM Z OPAVY KARAOKE
• PŘI TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ VESELICI NECHYBĚL MEDVĚD, REJ MASEK, A NAKONEC JSME SI ZAPLAKALI PŘI POCHOVÁNÍ NAŠÍ HARMONIKY EMILKY
• ZAJÍMAVOU CESTOPISNOU PŘEDNÁŠKU – OKOLO KUBY - PRO NÁS PŘIPRAVILI
MANŽELÉ POULÍKOVI OD BRNA
• NA HUDEBNÍ KAVÁRNIČCE K PŘÍLEŽITOSTI MDŽ JSME SI ZAZPÍVALI SE ŠIMONEM PEČENKOU Z PRAHY
• OSLAVILI JSME SPOLEČNĚ NAROZENINY NAŠICH OBYVATEL
• OBYVATELÉ VYUŽILI SLUŽEB KADEŘNICE A PEDIKÉRKY V NAŠEM DOMOVĚ
Věříme, že se nám i nadále bude naše práce dařit
nejen v aktivizačních, ale i jiných činnostech. Soustavně se snažíme poskytovat našim obyvatelům
kvalitní sociální službu. Zázraky sice nedokážeme,
ale snad budeme úspěšní, a uděláme pro to i letos
maximum. Vám, čtenářům, přejeme spokojené jarní dny a radostně prožité velikonoční svátky
zaměstnanci a klienti Seniorcentra,
Mgr. Pavla Žaludová, ředitelka
V ošatce mám vajíčka,
co snesla mi slepička.
Jsou tam krásně malovné,
nebo pěkné bílé,
jen si vemte koledníci,
které jsou vám milé.
- 17 -
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Děkanát Opava
Římskokatolická farnost Slavkov
Vás zve k prožití

24 HODIN PRO
O PÁNA

(29.3. – 30.3.2019)

V kostele sv. Anny ve Slavkově
29.3.2019
-Začátek v 17:00 růženec
-17:30 mše svatá

30.3.2019
• 9:00 mše svatá

• Závěr 17:00

Po celou dobu bude otevřen kostel k modlitbě
a vystavena Nejsvětější svátost k adoraci.

Během bdění vystupí scholy ze Slavkova, Litultovic, Velkých Heraltic a mládež z opavského děkanátu. V pátek večer bude motlitba večeřadla.

ZPRÁVY Z FARNOSTI

KDU-ČSL SLAVKOV

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
zve všechny občany na společné
SLAVENÍ VELIKONOC v roce 2019
ZELENÝ ČTVRTEK – 18. 04.
16.00 hod Litultovice
17.30 hod Slavkov
VELKÝ PÁTEK – 19. 04.
15.00 hod Litultovice
16.30 hod Slavkov
BÍLÁ SOBOTA – 20.04.
18.00 hod Litultovice
20.00 hod Slavkov
SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 21. 04.
9.15 hod Slavkov
10.30 hod Litultovice
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – 22.04.
8.00 hod Litultovice
9.15 hod Slavkov
Děkujeme všem občanům a sponzorům
za finanční dary na výměnu oken.
Na účtě je nyní přes 250 000 Kč.
p. ThLic Tomasz Juszkat Th.D

Vážení spoluobčané. V únoru jsme uspořádali
v pořadí již 29. Lidový ples. I když účast nebyla zdaleka ohromující, atmosféra byla radostná,
spokojená a to je vždy důležité. Za to patří dík
všem členům, příznivcům a především návštěvníkům, kteří mezi nás přišli. Také velké poděkování patří všem sponzorům, kterých byla celá
řada a také Vám všem, kteří jste nás podpořili
svým darem při roznášení pozvánek. Při této
příležitosti a blížících se svátků přejí také, jak
jménem svým tak jménem všech členů pokojné
a požehnané Velikonoce. Ať po této postní době
zní radostné „ALELUJA“ v naších srdcích i v
naších domovech.
Stanislav Kostera, předseda
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ČESKÝ SVAZ ZAHRADKÁŘŮ

přijďte na Kácení máje a ochutnejte smaženici z kotlíku

Zdobení a stavění májky je zvyk starý několik
století. Pro naše předky to byla oslava mládí a
lásky. Svobodní muži májku stavěli 1. května.
Také ve Slavkově vyroste na hřišti u školy májka.
Slavkovští hasiči obnovili v minulém roce tradici kácení máje a letos pořádají tuto akci druhým
rokem. Připojují se k nim i zahrádkáři také s
tradiční akci „smažení vajec“. Chceme společně
slavkovské veřejnosti představit tyto na vesnici
známe tradice a nabídnout Vám prožít s námi
zajímavé odpoledne a večer při májové slavnosti
„Kácení máje“.
Bude připraven zajímavý program se scénkami
a živou hudbou, směřující k jedinému cíli, a to
skácet májku. Dospělí se můžou vyřádit při soutěžích ve zručnosti a zdatnosti. Děti se mohou
těšit na zajímavé soutěžní odpoledne plné zábavy a sladkých odměn. Pak začne kácení májky
ručním způsobem, a to obloukovou pilou jako za
starých časů. Novinkou bude tipovací soutěž na
přesnost dopadu, kde hlavní cenou bude láhev
zahrádkářského kalvadosu. Poté májku vydražíme zájemci o kvalitní palivo. Bude připrave-

no také bohaté občerstvení, a především pravá
smaženice z kotlíku na chlebu, kterou dostanou
všichni účastníci akce, díky grantu obce, zdarma.
Slavnost vyvrcholí malou májovou zábavou. Sejdeme se v pátek 31. května 2019 od 16.30 hodin na hřišti u ZŠ Slavkov. Jste všichni srdečně
zváni – přijďte se pobavit. Na konci prázdnin Vás
zahrádkáři také zvou na výlet na kolech za krásami mikroregionu Hvozdnice.
Ta nejlepší zábava pro celou rodinu! Nenechte se
pobízet, čeká Vás zajímavý výlet nejdříve Hvozdnickým expresem do Svobodných Heřmanic,
koupání a potom zpět na kolech, luštění tajenek,
zadání úkolů v průběhu trasy a hledání skrytých
obrázků v přírodě. Atraktivní trasa je vhodná pro
rodiny s výletníky od 7 let, cyklisty amatéry i seniory. Tuto akci připravují slavkovští zahrádkáři
na sobotu 31. srpna 2019, sraz všech účastníků
s koly na železniční zastávce ve Slavkově, odjez
prvním vlakem nahoru. Při cestě zpět se zastavíme na občerstvení a v cíli budou všichni odměnění věcnou cenou a zahrádkářskou medaili.
Vladimír Chovanec, předseda ZO ČZS
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ČESKÝ SVAZ ŽEN
ČSŽ v novém roce začíná členkám aktivně. Sešly
jsme se už 5. 1., abychom si udělaly Novoroční
večírek. Foto 12a A jak se později ukázalo nápad

udělat novoroční večírek místo vánočního, byl
dobrou volbou. Na žádost výboru, přišly všechny členky ozdobené pokrývkou hlavy a podle
očekávání také s dobrou náladou. Zasoutěžily
jsme si, pobavily se a všechny mile překvapilo
vystoupení slavného dua Kamélie v podání našich členek Renaty a Ivy. 15. 2. jsme se zúčastnily
výroční členské schůze a seznámily jsme se s programem na celý rok. Hned 23. 2. jsme si zajely za
kulturou do ostravského divadla Jiřího Myrona,
tentokrát v doprovodu rodinných příslušníků
nebo kamarádek, kde jsme shlédli muzikál Re-

beka. Všem se muzikál líbil. A protože zábavy
není nikdy dost, sešly jsme 9. 3. znovu a společně jsme oslavily mezinárodní den žen. Tentokrát
se ženy rozdělily do čtyř skupin a vymýšlely
program pro ostatní. O zábavné situace nebyla
nouze a všechny jsme se skvěle bavily. Ne vždy
se musíme bavit samy, proto pořádáme akce také
pro všechny občany Slavkova a na některé si Vás
dovoluji pozvat. První akcí je již tradiční „Pálení
čarodějnic“, které se uskuteční v úterý 30.4. na
hřišti u školy. Mimo jiné jsme tentokrát připravily vystoupení dravců a pozvaly jsme country
kapelu. Druhou akcí, na kterou Vás zveme jsou
„Koloběžkové závody“, tradiční závod v netradičním termínu se uskuteční v sobotu dne 1. 6.
2019.
Za ČSŽ Michaela Glabazňová

PŘÍSPĚVEK SDH SLAVKOV
Z činnosti sboru:
Dne 2. 2. 2019 jsme uspořádali tradiční „Hasičský ples“
V současné době se začíná plně rozbíhat příprava techniky i soutěžních družstev na novou
soutěžní sezónu. Družstva mužů a žen zahájí
svoji letošní činnost 4. května okrskovou soutěží
v požárním sportu v Oticích a dále se budou zúčastňovat soutěží okresní ligy.
Žákovské družstva se připravují na jarní kolo hry
PLAMEN, které se uskuteční 8. května v areálu

Dukelských kasáren.
Soutěže v rámci okresní ligy mládeže a Mladecké ligy začnou v květnu.
Dorost se připravuje na okresní kolo a pak se
bude zúčastňovat OL dorostu.
Zásahová jednotka sboru má 14 členů. V r. 2018
měla 4 výjezdy k požárům.
Každý měsíc se členové jednotky zúčastňují cvičení a školení nutných pro zdárný průběh zásahu.
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Březen - měsíc požární bezpečnosti
V roce 2018 bylo evidováno u územního odboru
HZS v Opavě 2661 událostí u kterých zasahovaly jednotky požární ochrany.
Zasahovaly u 161 požárů, 186 dopravních nehod a 67 případů úniku nebezpečné chémické
látky. Technických havárií bylo 555, planých poplachů 58.
Přímá škoda byla vyčíslena na 10 780 000,- Kč.
Uchráněné hodnoty činily 20 136 000,- Kč.
Byly usmrceny 3 osoby a 26 osob bylo zraněno.
SDH Slavkov upozorňuje naše spoluobčany na
povinnost občanů k zajišťování revizí, kontroly
spalinových cest a čistění komínů včetně jejich
lhůt. Celé znění najdete ve sbírce zákonů.
V období končící topné sezóny je také větší možnost vzniku požárů, ale je potřeba dbát na protipožární opatření po celý rok.
Apelujeme na všechny, aby dodržovali všechny
bezpečnostní předpisy při manipulaci s otevřeným ohněm, bezpečném zajištění topidel,
různých ohřívačů, používání elektrických spotřebičů, včetně plynového topení. Topidla a

elektrické přístroje je nutné udržovat v dobrém
technickém stavu a pravidelně odborně provádět jejich údržbu a seřízení.
Upozorňujeme také na zákaz vypalování travních porostů a nebezpečí při rozdělání ohně ve
volné přírodě.
Dodržováním protipožárních předpisů chráníte
zdraví, životy a majetek svůj i ostatních spoluobčanů.
Připravované nejbližší akce:
- 5. 5. 2019 - Floriánská mše svatá za živé i zemřelé členy sboru s následnou valou hromadou
sboru.
- 17. 5. 2019 - oslava svátku matek pro členky
sboru.
- 8. 6. 2019 - Okresní liga „ Veterán CUP“ - hřiště u školy.
- 16. 6. 2019 - 43.ročník soutěže požárních družstev o „Pohár starosty OÚ ve Slavkově“ a zároveň
23.ročník „okresní ligy“- hřiště u školy – kategorie: muži, ženy, dorost.
Za SDH Slavkov
jednatel Klapetek Jiří.

ZPRÁVA ZA ASPV

JEDNOTA OREL

22. března proběhla slavnostní výroční členská
schůze k 100. výročí založení TJ ve Slavkově. Za
účasti mnoha hostů jsme si krásnou prezentací
fotek připomněli dlouholetou činnost v naší TJ.
Oslavy 100. výročí budou pokračovat o sportovním víkendu 22. – 23. června, na který jste už nyní
všichni srdečně zváni. V sobotu 22. června bude
vše v režii fotbalového klubu a v neděli se můžete
těšit na vystoupení našich cvičenců. A že bude na
co koukat, o tom není pochyb. Přes zimu jsme pracovali na nových pódiových skladbách, abychom
je mohli jako každý rok předvést na přehlídkách.
Okresní kolo nás čeká 3. 4. na ZŠ Vrchní v Opavě.
Krajské kolo proběhne 13. 4 v Ostravě - Paskově.
Dále nás čeká příprava na soutěž v Medvědí stezce, kde se nám stále daří sbírat nejcennější kovy.
Stejně jako loni si děti zaběhají v lesích kolem
Mošnova. Držte nám palce.
Mgr. Matrina Trojančíková

Vážení spoluobčané,
Srdečné pozvání na přednášku prof. Pavla Hoška z UK Praha: „ Je to náš příběh, o vlastenectví
a křesťanských hodnotách české kultury“, která
se bude konat 29.3. 2019 v 16:00 v aule Slezské
univerzity v Opavě.(rektorát)
28. 4. 2019 od 14.30 se bude konat tradiční
Velikonoční šachový turnaj pro všechny věkové
kategorie na Orlovně ve Slavkově.
23.5. 2019 od 17:00 hodin v aule Slezské univerzity v Opavě „Historická paměť národa“ Mgr.
Daniel Kroupa z Plzně a jeho syn Martin Kroupa
– spoluzakladatel „Post bellum – Paměť národa“
23. 6. 2019 do 14.00 hodin se bude konat Tenisový turnaj rodin na tenisových kurtech u Orlovny ve Slavkově. Požehnané velikonoce prožité v
pokoji, v lásce a rodinné pohodě přeje za celou
jednotu Orla ve Slavkově
Lenka Bittnerová, starostka
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Obec Slavkov

PŘEHL ED KULTURNÍCH AKCÍ 2019
Datum konání Název akce

Pořadatel

Místo konání

SRPŠ
TJ Sokol

Mateřská škola
Kulturní dům

29. 03. 2019
29. 03. 2019
28. 04. 2019
30. 04. 2019

Dětský karneval
Výroční členská schůze Sokol a kladení
věnců
Přednáška Orel
Den učitelů
Šachový turnaj Orel
Slet čarodějnic a stavění máje

Orel
ZŠ Slavkov
Orel
Český svaz žen a SDH

Orlovna
Kulturní dům
Orlovna
Hřiště u základní
školy

04. 05. 2019
05. 05. 2019
08. 05. 2019
11. 05. 2019
12. 05. 2019
26. 05. 2019
31. 05. 2019

Jaro Magda a Marcela
Floriánská mše
MTB Cross
Medvědí stezka, okresní kolo
Obecní oslavy Den matek
Setkání obcí Mikroregionu
Kácení Máje a smažení vajec

Magda a Marcela
SDH

10. 03. 2019
22. 03. 2019

TJ Sokol
Obec Slavkov, MŠ a ZŠ

Fotbalový turnaj žáků
Veterán Cup
Den dětí
Pohár starosty obce - 42. ročník
Výročí 100. let fotbalové odpoledne a
večerní zábava
23. 06. 2019
Tenisový turnaj
23. 06. 2019
Výročí 100. let - Sportovní den s
veřejným vystoupením dětí
26. 06. 2019
Slavnostní vyřazení absolventů 9 tř. ZŠ
28. - 29. 6. 2019 Pivní slavnosti
13. 07. 2019
Turnaj v minikopané o pohár Lesanky
26. 07. 2019
Letní kino
27. 07. 2019
Pouť na sv. Annu
27. 07. 2019
Karmašova zábava
28. 07. 2019
Slavkovský karmaš s kolotoči
17. - 18. 8. 2019 Chovatelská výstava
24. 08. 2019
O nejlepší družstvo Slavkova
31. 08. 2019
Výlet na kolech
07. 09. 2019
Závod lodí na rybníku Vrbovec
14. 09. 2019
Koloběžkové závody
08. 06. 2019
08. 06. 2019
01. 06. 2019
16. 06. 2019
22. 06. 2019

SDH a Český
zahrádkářský svaz
TJ Sokol
SDH
SRPŠ při ZŠ a MŠ
SDH
TJ Sokol

Hřiště u školy

Orel
TJ Sokol

Orlovna
Hřiště TJ

ZŠ a MŠ Slavkov
Rybářský spolek
TJ Sokol
Obec a SDH
Farní úřad
ČSCH
Obec a SDH
ČSCH
SDH
Český zahrádkářský svaz
Rybářský spolek
Český svaz žen

Kulturní dům
Hřiště u školy
Hřiště TJ
Hřiště u školy
Sv. Anna
Areál ČSCH
Hřiště u školy
Areál ČSCH
Hřiště u školy
Sraz u benzínky
Rybník Vrbovec
U hasičské
zbrojnice
Hřiště u školy a
Kulturní dům

21. 09. 2019

Den Slavkova

Obec se spolky Slavkov

27. 9. 2019

Setkání slavkovských důchodců

Obec
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Kostel
Hřiště TJ
Hřiště TJ
Kulturní dům

Hřiště TJ
Hřiště u školy
Hřiště areál ČSCH
Hřiště u školy
Hřiště TJ

Kulturní dům

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
12. 10. 2019
13. 10. 2019
19. 10. 2019
25. 10. 2019
09. 11. 2019
16. 11. 2019
22. 11. 2019
23. 11. 2019
30. 11. 2019

Běh Slavkovský lesík
Drakiáda - pouštění draků
Podzim Magda a Marcela
Přednáška
Pohár starosty obce ve volejbalu
Country ŠIRÁK
Přednáška
Člověče nezlob se
Rozsvícení vánočního stromu

TJ Sokol
SDH
Magda a Marcela
Orel
Obec a ZŠ

07. 12. 2019
12. 12. 2019
14. 12. 2019
31. 12. 2019

Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Vánoce s Magdou a Marcelou
Živý Betlém

Český svaz žen
ZŠ a MŠ Slavkov
Magda a Marcela
KDU-ČSL

Orel
Český svaz žen
Obec a SDH

Hřiště TJ
Na Větřáku
Hřiště TJ
Orlovna
Tělocvična ZŠ
Kulturní dům
Orlovna
Kulturní dům
Park u hasičské
zbrojnice
Kulturní dům
Kulturní dům
Hřiště TJ
Kostel sv. Anny

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Milí občané Slavkova,
přijměte prosím moje upřímné poděkování za přijetí koledníků při Tříkrálové sbírce, za vaši
štědrost ve prospěch potřebných lidí. Pomoc lidem nemocným, postiženým, seniorům a sociálně
znevýhodněným zprostředkuje Charita Opava. Více o projektech se dozvíte na jejich stránkách
www.charitaopava.cz. Ve Slavkově 9 skupinek se 33 dětmi vykoledovalo 65 720 Kč. Pro koledníky
Charita Opava připravila v lednu vyhodnocení a promítání filmu, v březnu bruslení, 13. dubna
plavání v Kravařích a v červnu Sluníčkové odpoledne. Věřím, že radost z úspěšné charitativní akce je
povzbuzení pro ochotu k vlídnosti ve vztazích ke všem lidem. Ať jarní sluníčko je pro vás nadějí, že
dobro se neztrácí :). S přáním pokoje a dobra Lenka Weimannová.
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CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
V současné době naplno nacvičujeme pódiovou
skladbu pro okresní závod na ZŠ Vrchní v Opavě
a další vystoupení během roku.
Cvičitelé Marcela a Lukáš Královi.

AKCE M+M PRO RODIČE
A DĚTI NAŠI OBCE
Jarní akce M+M se uskuteční 4. 5. 2019.
Marcela Králová, Magda Duroňová.

FOTBAL 2019
Vážení sportovní přátelé, máme za sebou zimu
a jarní fotbalové odvety jsou tady.
Naše „A“ mužů bojuje v I.A třídě. V domácích zápasech se nám moc nedařilo. Z 8. zápasů
jsme jen 4x vyhráli, nad Kravařemi , Bolaticemi,
S. Lazcemi a Mokrými Lazcemi. Venku výhra 4:
1 ve V. Heralticích a tak na 10. místě máme 16
bodů.
Jarní odvety zahájíme venku v Chlebičově 23.
března a v Ludgeřovicích 30. března , doma hrajeme až v neděli 7. dubna s Darkovičkami od 15
30 hodin.
Naše rezerva „B“ mužů hraje ve III. třidě a
moc se nám nedaří, až 7. místo. Odvety zahajíme
doma 23.března se Svobodnými Heřmanicemi.
Dorostenci stále bojují v okr. přeboru. Po loň-

ském 5. místě hraje letos o čelo tabulky a hned
v prvním zápase jara 6. dubna hostíme vedoucí
Raduň.
Starší i mladší žáci úspěšně bojují v okr. soutěžích. Mladší vedou skupinu bez ztráty bodu. Ani
obě přípravky se v okrese neztratí. Přes zimní
přestávku se zdařila rekonstrukce kabin včetně
zázemí a získali jsme důstojný sportovní stánek
pro hráče i diváky.
Na závěr chci poděkovat sponzorům především Obecnímu úřadu ve Slavkově a f. Gavenda. Musím poděkovat rodičům hráčů , hráčům
a trenérům.
Vše podstatné o fotbalovém dění najdete na
webových stránkách TJ Sokol Slavkov.
předseda odd. kopané: Ing. Klement Jan

I.A třída sk. "A" muži - 2018/2019 - jarní část
Den

Datum

Začátek Domácí

SO

23.03.

15.00

Chlebičov

SO

30.03.

15.30

Ludgeřovice

NE

07.04.

15.30

NE

14.04.

16.00

NE

21.04.

16.00

SO

27.04.

16.30

Suché Lazce

NE

05.05.

16.30

Štěpánkovice

NE

12.05.

16.30

SO

18.05.

17.00

NE

26.05.

17.00

NE

02.06.

17.00

NE

09.06.

17.00

NE

16.06.

10.00

Hosté

III. třída muži - 2018/2019 -jarní část
Den

Datum Začátek Domácí

SO
Darkovičky

Kravaře
Vřesina

Velké Heraltice
Fulnek

SO

30.03.

15.30

SO

06.04.

15.30

Štáblovice

SO

20.04.

16.00

Sosnová

NE

28.04.

16.30

SO

04.05.

16.30

NE

12.05.

16.30

SO

18.05.

17.00

NE

26.05.

10.00

SO

01.06.

17.00

SO

08.06.

15.00

SO

15.06.

17.00

Jakubčovice
Bolatice
Kobeřice
Mokré Lazce

Hosté
Sv. Heřmanice

- 24 -

Brumovice

Vávrovice "B"
Deštné
Holasovice
Budišov "B"
Dolní
Životice
Melč
Radkov
Větřkovice
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Slavkov
Slavkov, u areálu
Slavkov, Černá cesta
Slavkov, Latarna
- (Otice, statek)
- (Otice, Slavkovská)
- (Otice, kaple)
Psychiatrická léčebna
Nemocnice
Horovo náměstí
U soudu
Divadlo
SME
Stará silnice
Koupaliště

Slavkov
Slavkov, u areálu
Slavkov, Černá cesta
Slavkov, Latarna
- (Otice, statek)
- (Otice, Slavkovská)
- (Otice, kaple)
Psychiatrická léčebna
Nemocnice
Horovo náměstí
U soudu
Divadlo
SME
Stará silnice
Koupaliště

 - spoj s bezbariérově přístupným vozidlem























217

15.22
15.24
15.25
15.27

15.28
15.30
15.32
15.34
15.36

14.56
14.58
15.00
15.02
15.04

5.26
5.28
5.30
5.32
5.34

4.45
4.47
4.49
4.51
4.53

14.50
14.52
14.53
14.55

5.20
5.22
5.23
5.25

4.39
4.41
4.42
4.44

16.01
16.02
16.03
16.04
16.06

15.55
15.57
15.58
16.00

5.58
6.00
6.02
6.04
6.06
6.08
6.09
6.11

5.52
5.54
5.55
5.57

16.31
16.32
16.33
16.34
16.36
16.38
16.39
16.41

16.25
16.27
16.28
16.30

6.41
6.43
6.45
6.47
6.49
6.51
6.52
6.54

6.35
6.37
6.38
6.40

T - Jede přes Otice, neprojíždí zastávkou Slavkov, Latarna

35/350
35/350
35/350
35/350
35/350
35/350
35/350
30, 35/350
30
30
30
30
30
30
30

35/350
35/350
35/350
35/350
35/350
35/350
35/350
30, 35/350
30
30
30
30
30
30
30

18.31
18.32
18.33
18.34
18.36
18.38
18.39
18.41

18.25
18.27
18.28
18.30

7.49
7.51
7.53
7.55
7.57

7.43
7.45
7.46
7.48

19.31
19.32
19.33
19.34
19.36
19.38
19.39
19.41

19.25
19.27
19.28
19.30

8.31
8.33
8.35
8.37
8.39
8.41
8.42
8.44

8.25
8.27
8.28
8.30

20.31
20.32
20.33
20.34
20.36
20.38
20.39
20.41

20.25
20.27
20.28
20.30

9.31
9.33
9.35
9.37
9.39
9.41
9.42
9.44

9.25
9.27
9.28
9.30

 - Jede pouze ve dnech školního volna

17.31
17.32
17.33
17.34
17.36
17.38
17.39
17.41

17.25
17.27
17.28
17.30

7.31
7.33
7.35
7.37
7.39
7.41
7.42
7.44

7.25
7.27
7.28
7.30

21.11
21.12
21.13
21.14
21.16
21.18
21.19
21.21

21.05
21.07
21.08
21.10

10.31
10.33
10.35
10.37
10.39
10.41
10.42
10.44

10.25
10.27
10.28
10.30

22.31
22.32
22.33
22.34
22.36

22.25
22.27
22.28
22.30

11.31
11.33
11.35
11.37
11.39
11.41
11.42
11.44

11.25
11.27
11.28
11.30

23.03
23.04
23.05
23.06
23.08

22.57
22.59
23.00
23.02

12.31
12.33
12.35
12.37
12.39

12.25
12.27
12.28
12.30

13.06
13.08
13.10
13.12
13.15
13.17
13.18
13.20

13.00
13.02
13.03
13.05

 - Jede pouze ve dnech školního vyučování

Platnost od 3.3.2019

Pracovní dny
14.16
14.18
14.19
14.21
|
|
|
14.22
14.24
14.26
14.28
14.30

Zpracováno systémemSKELETON® FS software s.r.o.

 - zastávka na znamení

14.17T
14.18T
14.19T
14.22
14.24
14.26
14.28
14.30

14.12T
14.14T
14.15T
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SLAVKOV 1224-2019
Naše obec si v letošním roce připoměla 10.
února 795 let od první písemné zmínky z roku
1224. Proto jsme už ve Zpravodaji 4/2018
začali na pokračování přepisovat z brožury
Josefa Stypy „Z naši historie“ z roku 1908.
Při čtení řádků z dějin obce se seznamujeme
s význačnými událostmi, jak byly zaznamenány v různých dobových listinách. Takže citujeme:
K r. 1238 se připomíná opět v listině, kterouž se klášteru doubravickému daruje ochoz
„Semislav“ ohraničený na jih: „od biskupského lesa slavkovského po hradecký atd.“
Slavkov zakusil hrůzy a strachu, když Tataři
do vlasti naší vtrhli r. 1242 a zanechali nám
„pohanku“. Od r. 1247 musil Slavkov s Jaktaří,
Vlaštovičkami a Kelči odvádět propuštěnému
biskupu Kundrátovi 300 hřiven ze svých statků dle nařízeni papeže Innocence IV.
Kromě toho musil Slavkov, jako všechny
ostatní enklávy, nově nastolenému biskupovi
skládati „bernu korunovační“. Tato záležela
v daru a v tom, že slavkovský pán, biskupův
to man (vasal), vyjížděl mu vždy vstříc, skládal manský slib věrnosti a podržoval třmeny,
kdykoli biskup s koně sesedal nebo nań vsedal. K r. 1568 se připomíná, že některé enklávy odepřely knězi biskupu tuto bernu : zda-li
Slavkov také, nevím.
Opětné hrůzy a strachu zažil Slavkov r.
1253 (nebo 1251) ano tehda byl i jistě vypleněn – ač o tom v ruských letopisech jsme nenašli- kdy vpadli na Opavsko Rusové a Poláci
pod ruským knížetem Danielem. Statečně se
naši bránili pod vůdci Ondřejem a Benešem
z Kravař(předky pánů Sedlnických), kteréž
udatenství sám Danilo uznal, mluvě ke svým
prchajícím vojínům :
„Nevěděli jste, že vojna bez padšich nebývá
? Nevěděli jste, že na muže, na bojovné, pošli
jste a ne na ženy ? A pak –li muž ubit jest v bitvě, to jaký div ? Jiní pak i doma umírají bez
slávy, ti pak se slávou zemřeli.“ (Slovně přelo-

ženo z ruských letopisů souvěkých).
Když v r. 1255 vpadl Vladislav Opolský
na Opavsko, statečně se jemu opřel Herbert
rytíř z Fulštejna. By to oblíbený rytíř-bojovník a příbuzný biskupa Brunona, s nímž
založil v r.1248 hrad Fulštejn (=Goedenfriedesdorf ), v jehož majetnictví se uvázali na polovici a odtud si též přídomek „ z Fulštejna“
odnesl. Udatenství Herbortovo nezůstalo bez
odměny. Biskup Bruno měl mnoho statků ve
Slezku, ano okolí opavské se jen hemžilo takovými vesnicemi klášterními i biskupskými.
Volil si tedy mezi svými věrnými pomocníky vasaly a obdarovaval je lény. Tak obdržel
Herbort Fulštejnský, jenž i jinak velice platné
služby konal biskupu olomouckému, hlavně podporoval též jeho snahy poněmčovací,
v léno vesnice Salvkov (u Opavy), s pastvinami, lukami, lesy, honitbou i rybolovem, Klezin,Tomice (na Opolsku) Blešín (na Ratibořsku), Rudolfneswald (Rosswalde) a polovic
hradu Muscnsten dne 7. listopadu 1255.
Herbort z Fulštejna byl původně zbrojnošem biskupa Brunona, který jsa s králem Přemyslem Otakarem II. Na křížové výpravě proti pohanským Prusům, odtamtud si je domů
přivedl a zde k šlechtickému stavu a k různým
důstojnostem a hodnostem dospěl. Je to týž
Herbort, jež v bitvě u Lávy usiloval o smrt
císaře Rudolfa Habsburského . Rytíř Herbort
Fulštejnský (také Herbert z Thurnu zvaný)
dostává od biskupa Brunona znovu nové statky na Moravě i ve Slezsku (Heinrichsdorf t. j.
Hennensdorf ) s podmínkou hájiti biskupské
zboží v enklávě Osoblažské, která právě byla
pro olomouckké biskupství Otakarem II. založena.
Biskup olomoucký Bruno byl man českého krále. Tento s Přemyslem králem neúnavně podporoval němectví, buď osobně nebo
skrz služebné rytíře, jímž propůjčoval částky
velikého panství svého. Propůjčování to se
dělo dle práva lenního č. mamského, které
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v Němcích dávno v obyčeji bylo, u nás pak
působením Brunovýv zdomácnělo. Takovým
služebním rytířům, jakým byl např. zmíněný Herbort z Fulštejna, říkávalo se manové
a statek, jež od biskupa drželi, nazýván statkem manským anebo lénem. Manové tito
obdrželi nejen pro sebe, nýbrž pro mužské
a někdy i pro ženské potomky svoje, za to
povinni byli odváděti biskupovi jakožto lennímu pánu svému ročně buď daň v penězích
anebo jistou míru polního užitku. Dále museli
na zavoání biskupovo postaviti se do zbraně
a táhnouti pod jeho korouhví do pole. Žádný
man nesměl bez povolení lenního pána staek odrodati aneb nějak zlehčiti. Vymřelo-li
potomstvo mana jednoho, propůjčil biskup
statek jinému, který pak musel složiti jisté
taxy. Biskup olomoucký sám nebyl pánem
neobmezeným statkův k biskupství náležitých : bylť on sám zase poddaným a manem
krále českého, nesměl tedy bez tohoto pána
svého odprodati, ale jen v léno dávati. A jakož sloužili biskupovi manové jeho, tak i on
s těmito many svými zavázán králi Českémuk
věrnosti, poplatkům a zejména k službě vojenské. R. 1274 král Otakar II.celé toto manské
zřízení biskupa Brunona potvrdil, a tak se
manské právo u nás ve všech vrstvách rozšířilo. Panovník sám i zemané světští a statkáři duchovní ho ke svému prospěchu užívali.
Jakkoli se Herbert r. 1255 ukázal statečným,
vidíme ho mv r. 1253 (1251) v pádu Danielově slabým : on totiž se mu, boje se o Fulštejn.
R.1255, dne 1.srpna jsou pani z Filštejna,tedy
i on, zapsán za svědky vydaná v Osoblaze, dle
níž Bruno dává v léno všrném svému manu
Herbortovi „ Hirsitz“ ( to jsou hertice, které
tehdá patřily k Životicím, jako dnes) s 8 lány
dle práva magdeburského, jemu i potomkům
jeho. R. 1265 obdržel Herbort listem daným
v Praze od Přemysla II vesnice Chřenovice, již
mu dovolil povýšiti na město a Štěpánkovice.
R.1268 stal se zemským sudíma hejtmanem
ve Štýrsku, kterýž úřad měl do r. 1269. Často
vyskutuje se dále zassán za svědka na královských listin buďto sám nebo se synem Janem

(1266, 1273). S tímtéž synem objevuje se v
družině královny Kunhuty na Hradci, která
mu v r. 1279 buďto dává v léno nějaké nové
statky anebo jen staré potvrzuje. Naposled je
Herbert vzpomínán v r. 1280. Zanechal po
sobě několik synů : Jana ( Hening), Herborta II ( Buzek, Puso), Ekrika. JInde jmenují se
jeho syny též jěště Jetřich kanovník olomucký, Henik Roku 1256 18.červencePřemysl
otakar potvrzuje listem daným „u Opavy“
záměnu dvoru německého řádu opavského
a měšťanů opavských. Tito dali prvním svůj
dvůr v Opavě (in Opavicz) a přejali jejich ve
Slavkově. Dnešní panský dvůr nemohl býti,
jelikož zde byli v té době jiní majitelé.Snad na
polnostech „Fulvarek“ zvaných hledati onen
starý, zašlý dvůr.
V tuto dobu také spadá také Přemylovo nařízení, by při každé dědině na Opavsku byly
kryté vlčí jámy ke chytání zvěře, které zajisté i
u nás kopány a zřizovány byly.
Syn Herbortův Ekrik, zdědil roku 1275 veškeré jmění Fulštejnského, ano i hrad Fulštejn
připadl mu celý. Za to položil svému biskupovi - lennímu pánovi 250 hřiven „opavského
čísla“ a vzdal se důchdů v Osoblaze. K tomu
mu ještě přidal biskup ves Porelice a král toto
dáni potvrdil. později téhož roku Chřenovice
(a Kečersko) přijali bratři jeho Jan a Herbort
II. Roku 1288 je Ekrik svědkem na listinách
Brušperku a Opavě daných.
Synem Ekrikovým byl Herbort toho jména III. který od biskupa Jana obdržel statky
Osoblahu a Slavkov roku 1310, k tomu obdržel po smrti Herbotra II, strýce svého, všechny jeho statky.L Léta 1313 král Jan Lucemburský potvrdil jemu všechny výsady a svobody,
které jeho otcům králové dřívější byli dali,
obzvláště výsady na založení města Křenovic.
Všechny ty statky držel se svými dětmi Jenišem, Arklebem, Jindřichem a Annou až do
roku 1326 /od 1218). Ano dostal ještě část
povinnosti na Blumlíně (Blimsdorf ). Až do
roku 1326 bylo Fulštejnsko a Slavkovsko nerozděleno.
Pokračování ve Zpravodaji 2/2019.
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SOUTĚŽ „KALENDÁŘ 2019“
Je dobře, že i v dnešní době neztrácí tištěný kalendář své kouzlo a je součástí naších domovů i kanceláří. Kalendář má obrovskou sílu a může být velmi silnou formou presentace. Soutěž
o ten nejhezčí je soutěží příběhů, umění i poctivého řemesla.
I naše obec již několik let vydává svůj kalendář a letos se účastní této celostátní soutěže svým nástěnným kalendářem „Slavkov v obrazech 2019“, který byl vydán u příležitosti výročí
795 let od první písemné zmínky o obci.
Hlasování probíhá do 31. března 2019 Podpořte svým hlasem náš kalendář „Slavkov v obrazech 2019“, Hlasovat můžete
na stránkách: http://kalendarroku.cz/soutez/hlasovani
Děkujeme za Váš hlas.












POZVÁNÍ







Nově vzniklý ochotnický spolek, který vznikl na podzim minulého
roku ve Slavkově se má čile k světu, Se svým nastudováním divadelní parodie MRAZÍK skllidil úspěch nejen před Vánocema ve Slavkově, ale po nové roce se představili i v Opavě v loutkovém divadle,
v rehabilitačním ústavě v Hrabyni, v Hradci nad Moravicí a v neděli
31. března 2019 můžete zhlédnout Mrazíka, aneb jak to bylo doopravdy pro dospělé a starší děti opět v naší obci, Začátek od 15
hodin v sále kulturního domu. Vstupné dobrovolné.
Edita Kubalová
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POKOJNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
přeje vedení obce, zaměstnanci a zastupitelé
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