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Pohodové vánoce a šťastný nový rok
přejí všem spoluobčanům
zastupitelé a vedení obce

SLOVO STAROSTy
Vážení spoluobčané,
průběh letošního roku byl v mnohém nečekaný
a přinesl obrovské množství změn. Asi málokdo
čekal, že se dočkáme takto razantních opatření,
která nám budou bránit navštívit naše blízké,
cestovat, organizovat společenské akce a celkově
změní doposud běžný chod společnosti.
Přes veškerou snahu zabránit šíření nemoci covid-19 mezi ty nejzranitelnější, se nám bohužel
nepodařilo zamezit vypuknutí nemoci v našem
Seniorcentru a také mateřská školka musela být
v období od 23. 11. do 6. 12. uzavřena. Všichni jsme již jistě přesyceni informacemi o světové
pandemii, přesto jsem si nemohl odpustit tento krátký úvod, a to zejména proto, že chci vyjádřit
obrovské díky všem dobrovolníkům, studentům, Armádě České republiky a v neposlední řadě
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všem obětavým zaměstnancům, díky jejichž pomoci se podařilo udržet Seniorcentrum v provozu a poskytovat klientům potřebné služby.
V letošním roce došlo ke zrušení mnohých akcí, existuje ovšem jedna událost v roce, kterou
zrušit nejde, a tou jsou nadcházející Vánoce. Přestože došlo k přerušení každoroční tradice slavnostního rozsvěcení vánočního stromu, snažíme se navodit vánoční atmosféru alespoň dalším
symbolem Vánoc. Snad jste si již mnozí všimli, že do místního parku byl instalován vedle vánočního stromku náš
nový slavkovský dřevěný betlém. Betlém prozatím tvoří svatá rodina a dva
beránci, postupně však bude v průběhu
dalších dvou let doplňován. Za jeho výrobu vděčíme místnímu řezbáři Dušanu
Adamcovi. Přijďte se na jeho práci podívat a navodit si předvánoční atmosféru.
Požehnání našemu novému betlému
udělil náš pan farář po bohoslužbě dne
Betlém Dušana Adamce
11. prosince 2020.
Staré přísloví říká „ Kdo si hraje, nezlobí“, a proto jsme splnili náš slib postavit nové dětské
hřiště. Nové dětské hřiště u základní školy bylo pro veřejnost otevřeno ve čtvrtek 3. prosince
2020. Zároveň byly v letošním roce zrenovovány a zmodernizovány všechny herní prvky na hřišti u hasičárny a v příštím roce nás také čeká renovace hojně navštěvovaného dětského hřiště
nacházejícího se na dolním konci u hřiště TJ, jehož stavební záměr je již hotov. Doufejme,
že všechna hřiště budou dobře, bezpečně a dlouho sloužit našim dětem.

Nové dětské hřiště
K výrazným úpravám došlo také v okolí základní školy. Olomoucká ulice je nově lemována novou výsadbou, přičemž také pokračujeme ve výsadbě levandulí, které nám poskytnou krásné
modré květy a lahodnou vůni. Místo starých bříz byly v okolí běžecké dráhy nově vysazeny jinany, které se nám již na jaře zazelenají. S výsadbou stromů by se mělo pokračovat i v příštím
roce. Již na jaro plánujeme kultivaci aleje na ulici Uhlířovská, která by měla nově čítat okolo 80
ovocných stromků, převážně starších odrůd.
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Rodinný dům čp.156

Obecní úřad

Nejvýraznější změnou bude v příštím roce přestěhování obecního úřadu do zcela nových prostor. Pravděpodobně jste již měli možnost všimnout si probíhajících úprav bývalého rodinného
domu pod kostelem. Pokud budete mít zájem prohlédnout si výsledek rekonstrukce také uvnitř
budovy, jste srdečně zváni na slavnostní otevření obecního úřadu, které proběhne 1. února
2021 od 15:00 hodin. Uvolněný prostor „starého“ obecního úřadu nově poslouží naším nejmenším. V roce 2021 zde dojde k přestavbě a pro děti z mateřské školky zde bude vybudována
nová herna, šatna a toalety.
Zároveň bych Vás chtěl informovat, že novou ředitelkou Seniorcentra byla jmenování
od 2.12.2020 do proběhnutí výběrového řízení na nového ředitele paní Mgr. Lucie Šenková
Vánoční čas k nám opět přichází, přeji všem ať Vám v kruhu Vaší rodiny a přátel nic důležitého a podstatného neschází, také co nejméně nesnází a v novém roce 2021 hlavně hodně
zdraví, dobré nálady a pohody.
Mgr. Rostislav Musila, starosta

Zasedání zastupitelstva
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Slavkov konaného dne 23. 9. 2020
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 28. 8. 2020
• Zápis z jednání finančního výboru ze dne 27. 8. 2020
• Rozpočtové opatření rady obce č. 4 a 5 k rozpočtu obce na rok 2020.
• Výsledek hospodaření obce Slavkov za I. pololetí 2020
• Žádost o odkup pozemku p.č.1159/6 v k. u. Slavkov u Opavy a neschválilo zveřejnění záměru
jeho prodeje
• Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Slavkov, okres Opava, příspěvková
organizace za školní rok 2019/20
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Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slavkov s Moravskoslezským krajem, jako příjemcem dotace ve výši 45.000 Kč, při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“.
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slavkov s Moravskoslezským krajem, jako příjemcem dotace ve výši 5.000 Kč, při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji“.
• Odeslání souhlasu Správě železnic, státní organizace s navrženou kupní cenou 110.000,- Kč
bez DPH a technickými podmínkami prodeje pozemku p. č. 1211 v k.u. Slavkov u Opavy
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Slavkov konaného dne 9. 12. 2020
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27. 11. 2020
• Zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 11. 2020
• Rozpočtové opatření rady obce č. 6,7 a 8 k rozpočtu obce na rok 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy objektu mateřské školy a obecního úřadu ve
Slavkově, Slavkov, Ludvíka Svobody č.p. 30 “. Žádost o dotaci bude podána v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2021, dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, správce podprogramu Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR. Předpokládané náklady jsou vyčísleny na 2.208.730,50 Kč vč. DPH, z toho předpoklad
požadované dotace činí 80 %
• Plán financování obnovy vodohospodářského majetku obce Slavkov na období 2021-2030
• Statut fondu vodovodů a kanalizací v majetku obce Slavkov
• Odvod do Fondu vodovodů a kanalizací v majetku obce Slavkov pro rok 2021 ve výši 600.000,- Kč
• Obecně závaznou vyhlášku obce Slavkov č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• Rozpočet obce Slavkov na rok 2021 a oprávnění rady obce provádět rozpočtové opatření
• Neodvádět s ohledem na inkaso daní v roce 2020 a 2021 příděl do Rezervního fondu obce
Slavkov
• Střednědobý výhled obce Slavkov na roky 2022-2025
• Plán jednání zastupitelstva obce na rok 2021
• Dvě smlouvy o zápůjčce občanům a poskytnutí bezúročné zápůjčky za účelem výměny zdroje
tepla v celkové částce 335.000,- Kč
• Směnu pozemků u hřbitova, kdy obec Slavkov bude mít ve vlastnictví nově pozemky, které
umožní rozšíření obecního hřbitova.
• Zveřejnění záměru směny lesních pozemků, kdy obec Slavkov bude nově vlastníkem pozemků u obecního rybníka
• Přijetí daru vybudování části kanalizačního řádu na pozemku parcela 552/1 navazující na ul.
Záhumenní
• Rozdělení pozemku p.č. 524 v k.u. Slavkov u Opavy na ulici Kavír
Příští zastupitelstvo se uskuteční ve středu 10.3.2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, Slavkov, Ludvíka Svobody 500.                                                         Mgr. Rostlislav Musila
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OBECNÍ ZPRÁVY
V období vánočních svátků ve dnech 21. 12. 2020 - 1. 1. 2021 bude Obecní úřad Slavkov
pro veřejnost uzavřen.
VÝBĚR POPLATKŮ A STOČNÉHO
V letošním roce došlo ke změně způsobu výběru poplatků a stočného v obci. Občané, kteří již obecnímu úřadu nahlásili e-mailové adresy dostávají upozornění na splatnost poplatku a faktury
stočného do svých e-mailů. Pokud máte také zájem o tuto službu napište na e-mail: slavkov@iol.cz
Stočné
Splatnost stočného podle odběru vody za m³ za 2. pololetí 2020 je stanovena do 31. 3. 2021.
Cena stočného za 1m³ je 24,77 Kč včetně DPH.
Stočné vybírané paušálně při odběru vody ze studny či v kombinovaném způsobu se bude vybírat v termínu do 31. 5. 2021. Paušál na osobu na rok je stanoven na 892 Kč včetně DPH.
Cena pitné vody s účinností od 1. 1. 2021 je stanovena SmVaK Ostrava a.s. na 47,87 Kč včetně DPH.
Poplatek za odpad
Pro rok 2021 byl poplatek stanoven na částku 500 Kč na osobu, cena je stanovena dle skutečných nákladů v roce 2019. Splatnost poplatku je stanovena do 31. 5. 2021.
Poplatek za psa
Zůstává nezměněn a činí 100 Kč. Za každého dalšího psa 200 Kč. Poplatek se bude vybírat do
31. 3. 2021.
SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
V sobotu 9. 1. 2021 a 23. 1. 2021 vždy od 12 hodin. Očištěné stromky od ozdob přineste na
sběrná místa ke kontejnerům v obci.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Technické Služby Opava oznamují občanům, že svoz komunálního odpadu v pátek 1. 1. 2021
je zrušen. Místo něj bude svoz komunálního odpadu v pondělí 4. 1. 2021. Z důvodu dvou
lichých týdnů za sebou bude svoz komunálního odpadu také v pátek 8. 1. 2021 a pak již bude
následovat pravidelný svoz vždy každý lichý týden v pátek.
ORDINAČNÍ HODINY
Slavkov
Otice
Pondělí Neordinuje se
6:30 – 8:00 odběry 6:30 – 14:00 objednávky
Úterý 6:30 – 8:00 8:00 – 15:30 objednávky
Neordinuje se
Středa Neordinuje se
11:30 – 18:00 objednávky
Čtvrtek Neordinuje se
6:30 – 8:00 odběry 6:30 – 12:30 objednávky
Pátek 6:30 – 8:00 odběry 8:00 – 13:00 objed. Neordinuje se
Telefon na praktického lékaře: 553 610 090
Mobil na obě ordinace: 605 979 350
Internetové stránky: www.praktik-cihlarova.cz
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POŠTA SLAVKOV
Hodiny pro veřejnost pošty Slavkov
Pondělí		
13.00 – 18.00
Úterý 08.00 – 12.00 13.00 – 14.00
Středa		
13.00 – 18.00
Čtvrtek 08.00 – 12.00 13.00 – 14.00
Pátek 08.00 – 12.00 13.00 – 14.00
Telefon na poštu Slavkov: 954 274 757

Ordinační hodiny
v době vánočních svátků:
23.12.2020 Dovolená zastupuje MUDr. Šváb
28.12.2020 08.00 – 10.00 ordinace Otice
29.12.2020 08.00 – 10.00 ordinace Slavkov
30.12.2020 08.00 – 10.00 ordinace Otice
31.12.2020 Dovolená
zastupuje MUDr. Skalička

VYHODNOCENÍ AKCÍ V ROCE 2020
V letošním roce obec, její příspěvkové organizace, spolky a zájmová uskupení připravily pro
občany, své členy a příznivce kolem 70 akcí. Leden až březen probíhal podle plánu. Všech 10
plesů, včetně dětského maškarního, proběhlo. A potom se stalo něco na co jsme nebyli připraveni. Svět ohrozil do té doby neznámy virus a všechny akce byly zrušeny. Napadá mě stará lidová
moudrost která zní „Člověk míní, pán Bůh mění“. Já bych si dovolil druhou část moudrosti
parafrázovat a nově zní „Člověk míní, COVID mění!“. A tak začala doba doporučení, zákazů,
lock downů  a museli jsme si zvykat na  3 R (roušky, ruce, rozestupy). Během té doby jsme mohli
zapomenout na kulturu, sport nebo setkáváni se s rodinou a přáteli. Později byla přísná opatření
odvolána, uskutečnilo se pár akcí např.: kácení máje, Den Slavkova ...., a potom zase návrat do
starých covidových časů. Opět jsme mohli zapomenout na „chléb a hry“. S bídou proběhlo
kolem 20 akcí.
Nyní se aspoň můžeme těšit na Vánoce a věřme, že příští rok 2021 bude snad lepší a sejdeme se zase pospolu na akcích pořádaných spolky nebo obcí.
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MSK
Ve dnech 2. -3. 10. 2020 se uskutečnily volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
V naší obci mělo volební právo 1 603 voličů / 1592 (v roce 2016). K volbám přišlo 630 voličů / 592,
kteří odevzdali 625 platných hlasů / 584. Volební účast byla 39,30 % oproti 37,19 %.
Výsledky voleb v naší obci:
Strana
ANO 2011
KDU-ČSL
ODS-TOP 09
ČSSD
Česká pirát. strana
starostové pro kraj
SPD (SPO)

Počet hlasů
2020/2016
160/124
158/96
90/80
32/89
54/14
31/0
27/43

Jméno
Kubín Ladislav Ing.
Navrátil Jiří MBA
Brzesková Monika Mgr.
Jedlička Michal Ing.
Vondrák Ivo Ing.
Kania Jaroslav Ing.
Klapková Monika Mgr.
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Preferenční
hlasy
95

Strana
KDU-ČSL

62
29
24
16
15
14

KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ANO 2011
ANO 2011
ODS-TOP09
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Dlouhodobě je účast ve volbách velmi nízká, výjimku potvrzující pravidlo jsou volby do
zastupitelstev obcí. Otázka zní „Proč voliči nechodí k volbám?“ Přetrvává názor, že politik
myslí jen na své „jisté“ a zapomíná, že politika je především služba občanům, které zastupuje.
Nevíme, koho vybrat, protože samotné kandidáty neznáme. Před volbami všichni slibují možné
i nemožné a stejně se nic k lepšímu nezmění, zní podobně z tábora voličů. Nevyužíváme své
demokratické právo dát svůj hlas některému z kandidátů ucházejících se o místa v Parlamentu
ČR, Senátu ČR, zastupitelstvech kraje a v neposlední řadě i v Parlamentu EU. Potom ale
nemůžeme nadávat v hospodě, co se v naší zemi děje, nebo spíše neděje.
Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodl kandidovat, a jestli se nepletu, byl jsem první
z naší obce, který se po revoluci rozhodl kandidovat do zastupitelstva kraje. Velká většina
spoluobčanů mě zná, 30 let jsem v zastupitelstvu, a tak jsem si myslel, že k volební urně přijdete
a svými preferenčními hlasy mě posunete do kraje. Volební právo mělo v naší obci 1 603 voličů
a stačilo pouze 1 146 hlasů, abychom měli svého zastupitele v kraji. Nestalo se tak, ale přesto
bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste mi dali svůj preferenční hlas. Moc si vážím Vaší důvěry. Letos to ještě nevyšlo, snad příště?
Klidné prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých a do nového roku 2021 přeji všem
spoluobčanům pokoj, mnoho rodinné pohody a hlavně hodně zdraví.
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta
VÍTĚZNÉ RECEPTY POMAZÁNEK
V minulém Zpravodaji 3/2020 jsme slíbili,
že uveřejníme vítězné recepty ze soutěže
spolků o „nejlepší pomazánku“ ze
Dnů Slavkova. Tímto plníme slib.
Vítězná pomazánka byla z kuchyně
zahrádkářů, pomyslnou druhou příčku obsadila pomazánka členek svazu žen
a na bronzový stupínek byla vybrána pomazánka našich myslivců.
1. Pomazánka zahrádkářů (ČESNEKO –
OŘECHOVÁ)
Potřebujeme: 1 pomazánkové máslo, 3 smetanové sýry (APETITTO), 3 stroužky česneku, hrst
rozmačkaných vlašských ořechů. To vše zamícháme a dochutíme solí. Namažeme na jednohubky a ozdobíme hroznovým vínem nebo ananasem.
2. Pomazánka žen (CELEROVÁ)
Potřebujeme: 19 dkg celeru nastrouhaného v nálevu, 15 dkg jemně nastrouhané šunky, dále majonézu, sůl, pepř, jarní cibulku, to vše dle vlastní chuti. Vše promícháme a mažeme na jednohubky.
3. Pomazánka myslivců
(Z DIVOČÁKA)
Potřebujeme: maso z divočáka, zvěřinové koření, hořčici, tavený sýr, cibuli, pepř, česnek, pomazánkové máslo (když je hodně masa můžete ho přidat), sterilizovaný okurek, trochu kečupu.
Maso upečeme a po vychladnutí pomeleme. Potom vše řádně promícháme a můžeme servírovat na chléb nebo rohlík.
TAK DOBROU CHUŤ!!!
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Čestný občan Slavkova Karel Kostera
oslavil významných 85 let
Pan Karel Kostera se narodil ve Slavkově a hudbě se věnoval od dětství. Hrál
na klavír a od dvanácti let na varhany
v kostele sv. Anny. Později absolvoval
obor sólový zpěv a dirigování na Lidové
konzervatoři v Ostravě a od svých jednadvaceti let do roku 1970 byl členem
PS Křížkovský. V této době už sám vedl
chrámový sbor ve Slavkově.
V roce 1971 založil Pěvecký sbor Stěbořice, jehož je uměleckým vedoucím,
dirigentem i sólistou. Opavský chrámový sbor konkatedrály Panny Marie v Opavě založil v roce
1976 a Pěvecký sbor v Bílovci v roce 1992. V roce 1995 založil chlapecký pěvecký sbor při Základní škole ve Stěbořicích. Stál také u zrodu Mezinárodního festivalu duchovní hudby v Opavě.
Pana Karla Kosteru známe jako zkušeného dirigenta a sólistu i z mnoha koncertů a vystoupení
ve Slavkově a díky němu jsme se mohli seznámit s uměním celé řady pěveckých sborů a sólistů
našich i zahraničních. Jeho nadšení o udržení tradice sborového zpěvu českého národa, probuzení lásky ke zpěvu a hlavně organizační schopnosti, vytrvalost a odvaha jsou stále stejné.
Je nositelem významné Ceny Petra Bezruče, polské Ceny Stanislava Moniuszka, ceny ministra
kultury ČR, „Plaketu za rozvoj obce Slavkova“ a dalších ocenění.
U pana Karla Kostery oceňujeme nejen jeho nesmírnou pracovitost, pílí, skromnost, ale především to, že vždy a všude zdůrazňuje, že je rodákem ze Slavkova. Za obec Slavkov mu i touto
cestou blahopřejeme k životnímu výročí a do dalších let přejeme především pevné zdraví i mnoho dalších úspěšných vystoupení v roli varhaníka, sbormistra, zpěváka i manažera umělecké
agentury. Ať Tě zpívání a hraní stále baví.
Vladimír Chovanec, radní

SLEČNA V RŮŽOVÉM DRESU
O Kláře Pavelkové vím už dlouho, že jezdí na kole. Poprvé mi to řekl můj syn Pavel, který byl
jejím spolužákem na základce, a jednou přišel domů s tím, že Klára jezdí závody na „horákovi“
(horském kole). Sem tam jsem zaznamenal její úspěchy, ale v poslední době těch úspěchů přibývalo, a tak jsem se rozhodl ji oslovit, zda by pro náš zpravodaj nenapsala něco o sobě. Klára byla
potěšena mým zájmem a ochotně napsala krásný monolog o slečně s růžovým dresem, která
má ráda svou obec. Píše, jak se dostala ke sportu a co vše dokázala na „horákovi“ a posléze i na
silničním kole. Věřím, že budeme společně Kláře v roce 2021 držet palce, aby se zabydlela
na stupních vítězů nejen v ČR, ale i v cizině. Přejeme jí pevné zdraví a mnoho kilometrů
v sedle bez zranění. Na závěr bych zmínil studio (ReinerPhoto), které dodalo fotografie.
L.K.
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Když se procházíte uličkami Slavkova, spěcháte do práce či na autobus nebo venčíte svého pejska
a kolem Vás právě projede slečna na kole v růžovém dresu s hnědým culíkem pod přilbou? Myslím si, že by se to mohlo s velkou pravděpodobností stát. Jmenuje se Klára Pavelková, je jí 20 let
a vyrůstala a stále bydlí ve Slavkově, v jedné z nejpěknějších vesnic, které zná, jak sama říká. Studuje na Přírodovědecké fakultě v Olomouci a už pár let se závodně věnuje cyklistice. Také moc
ráda peče, vaří, tráví čas v našem lesíku u rybníků, pije dobrou kávu a miluje hořkou čokoládu!
Ke sportu a cyklistice mě dovedli rodiče, kterým bych chtěla z celého srdce za vše moc poděkovat. Už od malička jsme trávili společný volný čas aktivně a v přírodě. Jezdili jsme na společné
cyklo výlety a poznávali zajímavá místa v našem i vzdálenějším okolí. Čím jsem byla starší,
tím víc rostla moje touha a závodní duch připnout si na kolo startovní číslo. Začínala jsem
závodit na klasickém horském kole, později
jsem přidala i kolo silniční.
Na cyklistice mě baví volnost, kterou v tu danou chvíli mám. Doma se převleču do růžového dresu týmu SupGirls, obléknu vysoké
růžové ponožky, zapletu si z vlasů cop. Poté
zapnu přilbu, nasednu na své kolo značky Superior a vyjíždím vstříc novým zážitkům, dalším kilometrům a kopcům. Snažím se, abych se
každým rokem o něco zlepšila. Dávám si vyšší
a vyšší cíle, kterých bych chtěla dosáhnout.
V průběhu závodní sezóny, která trvá přibližně
od dubna do konce září, vyjíždím na tréninky
5-6x týdně. V týdnu střídají dlouhé vytrvalostní tréninky na silnici, které trvají 3-4 hodiny,
Slečna v růžovém - Klára Pavelková
kratší a intenzivnější na
horském kole, trvající
přibližně do 2 hodin.
Zařazuji také posilování
celého těla a protahování
svalů pro lepší regeneraci. V zimním období ráda
trávím čas na horách
dlouhými procházkami,
ráda běhám, plavu a na
kolo vyrážím minimálně.
V zimě je pro mě zapojení více svalů těla dobrým
základem pro další a už
více specifickou přípravu. Doposud jsem v tom- Vítězství je moje
9
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to roce najela přes 9 tisíc kilometrů,
což znamenalo strávit okolo 400
hodin v sedle kola.
O víkendech vyrážíme s rodinou
na závody, kde se snažím „prodat“ hodiny a hodiny přípravy. Miluji závodní
atmosféru a celý den si snažím užít
na maximum. Od brzkého vstávání
a snídaně, startu, průběhu závodu až
po závěr dne, kdy chci jít spát unavená
a s pocitem, že jsem do toho dala maximum. Pomyslnou třešničkou na dortu
jsou umístění na stupních vítězů, příTak vypadám po závodě
padně vítězství, která vždy moc potěší.
Letošní sezónu 2020 hodnotím jako úspěšnou. Zaměřila jsem se na seriál závodů Kolo pro život. Tento seriál závodů se skládá z 13 jednotlivých podniků v průběhu celé sezóny, a to po
celé České republice. V celkovém hodnocení
ženské kategorie se mi poprvé podařilo vyhrát.
Na závodech uspořádaných v Hustopečích,
Mladé Boleslavi a Odrách jsem vystoupala i na
stupínek nejvyšší. Mezi své další velké úspěchy
bych letos zařadila vítězství v závodě v Lužických horách s názvem Malevil (90 km), výhru
na jednom ze závodů Českého poháru Silesia
bike marathon (90 km), jež startuje z Horního
náměstí v Opavě anebo pódiová umístění v závodech zařazených do maratónské série UCI
s mezinárodní účastí. V roce 2018 jsem startovala na juniorském Mistrovství Evropy v silniční cyklistice, které se konalo ve Zlíně. Této příležitosti obléknout si reprezentační dres si moc
vážím, byl to úžasný a nezapomenutelný pocit.
Jak jsem již zmiňovala výše, úspěch je velkou
odměnou za všechnu tu dřinu, avšak jako nejdůležitější pokládám možnost dělat to, co mě
baví a naplňuje, poznávat nové přátele a trávit
čas v přírodě s lidmi, kteří sdílejí se mnou nadšení a radost z tohoto sportu.
V boji o vítězství rozhodují centimetry
Váženým slavkovským spoluobčanům bych závěrem chtěla popřát, ať je nadcházející
adventní čas plný naděje a klidu. Také krásné a příjemné prožití vánočních svátků.
Do nového roku 2021 přeji mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a pohody. Mnoho
splněných tajných snů a přání.
Klárka

♥
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Retro okénko
V tomto okénku se pravidelně vracíme v časové ose o 25 let nazpátek
a připomeneme si o čem zajímavém, poučném, popřípadě nemilém
jsme tehdy psali. Pod čarou přinášíme současný pohled na výše uvedené události, popřípadě je porovnáváme s dneškem.
Ve Zpravodaji 4/1995 mě zaujal úvodník Ad 1) – z jednání zastupitelstva mě zaujala věta… Ad 2) - v obecních zprávách článeček Víte, že obec
Slavkov, Ad 3) Pozvánka na plesovou sezonu 1996
Zpravodaj 4/1995, byl černobílý a měl 4 strany formátu A4
Ad 1) Z jednání zastupitelstva, že zastupitelstvo obce dále schválilo návrh znaku a praporu
obce Slavkov
Ad 2) Víte, že obec Slavkov
Měl k 20. 12. 1995 cekem 1 572 obyvatel, z toho je 770 mužů a 802 žen. V roce 1995 se narodilo
11 dětí a zemřelo 13 občanů. Do obce se přistěhovalo 41 občanů a odstěhovalo se 28 občanů.
Nejstarší občankou byla sestra Otrusínová Rozálie, která měla 96 let, a nejstarším občanem byl
pan Bajgar Jan, který měl 89 let.
Ad 3) Pozvánka na plesovou sezonu 1996. Prvním v pořadí byl 13. ledna zahrádkářský ples,
dále následovaly plesy: chovatelský, hasičský, ples sportovců a poslední byl 17. února lidový ples.
Zpravodaj 4/2020, je barevný a má 32 stran formátu A5
Ad 1) Slavnostní prapor obce
Naše obec si 10. února 2021 připomene 797 let
od první písemné zmínky o naší obci. Symbolem
obce je znak a prapor. Více informací jsme přinesli
ve Zpravodaji 4/2019, kde je na konci příspěvku
zmínka, že obec má ještě prapor vyšívaný. Tento
krásně vyšívaný prapor jste mohli vidět při různých slavnostních příležitostech. Pro ty, kteří jej ještě neviděli, jsme jej nafotili, viz níže. Od
1. února 2021 si jej zblízka můžete prohlédnout při otevření nového obecního úřadu. Ten bude
nastálo vystaven v kanceláři starosty obce.
Ad 2) Víte, že Slavkov
Má k 30. 11. 2020 je celkem 2 072 obyvatel z toho 1 048 mužů a 1 025 žen. V roce 2020 se narodilo 19 dětí, z toho 9 děvčat a 10 chlapců. Zemřelo 21 občanů, z toho 10 žen a 11 mužů. Do
obce se přistěhovalo 58 občanů a odstěhovalo 35 občanů. Nejstarší občankou je paní Štěpánka
Šnajdrová, která oslavila 97 let, a nejstarším mužem je pan Frey Antonín, který se dožil 91 let.
Ještě bych rád dodal, že za uplynulých 25 let vzrostl počet obyvatel obce přesně o 500 a jsme jedna z mála obcí, kde počet občanů každým rokem přibývá, což svědčí o atraktivnosti naší obce.
Ad 3) Pozvánka na plesovou sezonu 2021. V roce 2021 se mělo uskutečnit celkem 9 plesů,
ale z důvodů pandemie jej už zrušilo 6 spolků s tím, že sokoli, hasiči a zahrádkáři stále věří,
že opatření vlády na konci února a začátkem března dovolí jejich ples uskutečnit. Držíme palce,
ale COVID 19 se stále vrací, a tak nevíme, jak to dopadne. Čas vše vyřeší!                                   L.K.
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CO VÁS - NÁS PÁLÍ, NEBO NE.... ?!
V této rubrice se věnujeme připomínkám Vás občanů, s čím jste nespokojeni nebo co Vás naopak potěšilo v poslední době v obci. Vaše náměty posílejte
na email: mistostarosta@ouslavkov.cz.
Do uzávěrky přišel tentokrát jeden příspěvek až ze Slavkova u Brna, a proto přidám
dva aktuální příspěvky, které s přicházející zimou vždy úzce souvisí.
1. Zimní údržba
Víme, že poslední roky je sněhu velmi málo, nebo žádný, ale chtěli bychom Vás poprosit, abyste
parkovali svá auta pokud možno na vlastních pozemcích z důvodů zimní údržby komunikací
tak, aby pracovníci údržby mohli udržovat silnice ke spokojenosti nás všech a nemuseli kličkovat mezi jednotlivými automobily zaparkovanými na silnici. Rovněž prosíme majitele pozemků,
jejichž stromy a keře omezují chodce, aby přečnívající větve ořezali tak, aby chodci mohli využívat celé šíře chodníku. Děkujeme.
2. Vyhněte se pokutám
Topná sezóna už začala a nás každoročně otravuje štiplavý, nasládlý kouř z několika desítek
komínů v naší obci. Některé kouřící komíny nám dokonce poslali na videu naši spoluobčané.
Nezapomeňte, že se blíží den 1. 9. 2022, kdy budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá
paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce
2000. Kdo nebude respektovat toto nařízení, může počítat s mastnou pokutou až 50 000 tisíc
korun a rovněž za spalování zakázaných paliv (odpadky, kaly apod.) hrozí další 50 000 tisícová
pokuta. Navíc od 1. 1. 2017 musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva napojený na radiátory
projít kontrolou technického stavu a revizí, a to jednou za dva roky. V případě, že dosud nemáte
revizi, můžete být postiženi pokutou do výše 20 000 korun. Proto neotálejte a využijte možnosti
dotací na pořízení kotle, například z programu „Nová zelená úsporám“.
3. Slavkov je na Moravě nebo ve Slezsku?
11. 12. 2020
Morava (Historické území) - Mapy.cz
Před několika týdny jsem
obdržel email, ve kterém mi psal
kamarád ze Slavkova u Brna, že zjistil,
že Slavkov u Opavy neleží ve Slezsku, jak se vždy domníval, ale že je od nepaměti součástí Moravy.
Poslal mi i mapku, která dokazuje příslušnost našeho Slavkova k Moravě.
Já vím dávno, že naše obec byla poslední moravskou enklávou, ale
tuto mapu jsem neviděl, a proto vám ukáži, kam až sahaly hranice Moravy.
První písemná zmínka o Moravě je z roku 822. Připojení Moravy pod
vládu českých Přemyslovců se datuje do roku 1019 nebo 1029. I poté
zůstala Morava s vlastním právem, stavovskou reprezentaci úřady. Od Stěbořice
Opava
konce 12. století byl její oficiální název Markrabství moravské. K Moravě
Slavkov
patřily od roku 1182
Jezdkovice
Jakartovice
moravské enklávy ve
Otice
Litultovice
Slezsku, okolí Litultovic
a Slavkova, Vlaštovičky,
Uhlířov
Dolní
Branka
Suché Lazce a Slatina
Životice
u Opavy
Lhotka
Štáblovice
u Bílovce a Osoblažsko.
Nové
u Litultovic
Sedlice
Mikolajice
(viz mapka)
Moravice
L.K.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pomalu se blíží
konec kalendářního roku 2020
a všichni se připravujeme na příchod
těch nejkrásnějších
svátků. Adventní
čas je bezesporu
obdobím nakupování dárků, pečení cukroví, úklidu, ale také
období bilancování a hodnocení končícího
roku. Myslím, že se nenajde člověk, který by
nesouhlasil s konstatováním, že tento rok byl
jiný, zvláštní, v mnoha směrech se vymykající
normálnímu běhu života. Současná generace
dětí zažila školní docházku tak, jak jsme ji my
nikdy nepoznali. Distanční forma výuky byla
pro všechny zúčastněné nová, netradiční, nepoznaná, zatěžující pro děti, pedagogy i rodiče. Čas ukázal její klady i zápory - posuny
v přístupu k výuce, úvahy nad obsahem i smysluplnosti učiva, obrovský posun v digitální
gramotnosti, schopností se adaptovat na nové
situace, ale i znovu potvrzený fakt nenahraditelnosti lidského faktoru ve vzdělání. Na konci předchozího školního roku jsme si všichni
přáli návrat k normálnímu chodu školy, ale situace nám to nedovolila. Opět jsme vstoupili
do kombinace prezenční a distanční výuky při
dodržování přísných hygienických opatření se
zákazem zpěvu, tělesné výchovy, zájmových
aktivit a veškerých soutěží, které se dle možností přesunuly do virtuálního světa. Přesto
všechno se nám podařilo v uplynulém období
necelých čtyř měsíců zorganizovat některé aktivity, zúčastnili jsme se soutěží a získali první
úspěchy. Pro dokreslení uvádím jejich výčet:
• Naše děti se zúčastnily soutěže v hodu do
dálky „Házej jako Bára“. Soutěž byla organizována opavskou baseballovou asociací

a tentokrát byla realizována na půdě naší školy v rámci činnosti školní družiny. Nejlepších
výsledků dosáhli Kevin Kubín (hod dlouhý
23,9m), Ondřej Beck, Matyáš Plch, Agáta Fábová a Lucie Slavíková.
• Nově vzniklé kolektivy šestých tříd se mohly blíže poznat ne dvoudenním adaptačním
kurzu realizovaného v Areálu Dobré Pohody
v Žimrovicích.

Adaptační kurz
• Děti se aktivně zúčastnily vystoupení
v rámci Dne Slavkova.
• Svatováclavská míle – běh kolem rybníku
byl organizován ve dvou dnech a nejlepšího
času dosáhla Amálie Macolová (6:10) a Jan
Prejda (5:18). Organizátory běhu byla vyhlášena soutěž tříd „O nejlepší aritmetický prů-

Běh kolem rybníku
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měr časů“. Nejlepší třídou se stala 9. A a bude
odměněna jednodenním výletem.
• ŠD navštívil v rámci projektu Šablony II
trenér 1. třídy Daniel Tatarin, který společně
s p. uč. Lenkou Najsrovou předvedl dětem
ukázku bojového umění judo.
• Začátkem října si žáci zvolili nové zástupce do Žákovského parlamentu, kterými jsou:
Václav Juchelka, Šarlota Lhotská, David
Trojančík, Jakub Gregořica, David Pustka, Klára Čechová, Lucie Ryžová, Vratislav
Pavlíček, Barbora Slavíková, Matouš Gurecký, Jakub Mellar, Matyáš Slunský, Karin
Malchárková, Terezie Zahlová, Veronika
Janíková, Magdaléna Pavlíčková a Tereza
Tomášková.
• Barevní draci dětí ŠD rozveselili zamračené
páteční říjnové nebe v rámci tradiční soutěže
Drakiáda.
• Žáci 5. třídy si upevnili praktické znalosti
dopravní výchovy na dopravním hřišti v Malých Hošticích.
• Logická olympiáda je soutěž pořádaná
Mensou ČR založená na logických úlohách,
jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní
přístup, schopnost logické úvahy. Do soutěže
se úspěšně zapojujeme již několik let a také
letos jsme dosáhli hezkých výsledků. Máme
krajského semifinalistu, žáka 4. třídy Jana
Kurku. Krásných výsledků také dosáhli: Klapetková Rozálie 1.tř. (15. místo v kraji), Beáta Kubánková a Matěj Valík 2.tř. (33. místo

v kraji), Klára Zahlová 5.tř., Konstantin Stojaković 6.B a Jindřich Klein 7.B.
• Při sběru papíru pořádaném členy ŽP a za
vydatné pomoci pracovníků obce, kterým
touto cestou moc děkujeme, jsme nasbírali
celkem 13 000 kg. Nejlepšími sběrači se stali
čtvrťáci, následováni 8. A a 3. třídou. Vedení
obce odmění nejlepší třídy volným vstupem
do kina.
• Uspořádali jsme online soutěž Matematický Klokan, která měla být původně realizována na jaře. Matematický KLOKAN prověří
logické uvažování a hledání chytrých a netradičních řešení. Ve vyšších třídách jsou však
již nutné poměrně obsáhlé znalosti královny
věd. Žáci dosáhli velmi pěkných výsledků, bohužel nedokážeme při této distanční formě řešení posoudit a vyhodnotit podíl samostatné
práce žáka a rozsah případné pomoci rodičů.
Z jednotlivých kategorií vybíráme nejlepší
výsledky: Cvrček (3. – 4.třída) Barbara Mazurová 85 z 90 b., Tereza Gregořicová 84 b.,
Jan Kurka 84 b., Klokánek (5. - 6.) Daniel
Plachký 116 b. z 120b., Michal Vavrečka 109
b., Tereza Slavíková 106 b., Benjamín (7. –
8.) Anna Stojaković –89 b., Viktor Šnajdr 86
b., Dominik Klein 83 b., Kadet (9.) Tomáš
Adámek 108 b., Evelína Kunzová 97 b., Petra
Koníčková 89 b.
• Každý rok pořádá Nadační fond Dětský
čin roku anketu, jejímž cílem je ocenit osobní statečnost dětí a jejich dobré skutky. Spe-

Drakiáda
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ciální cenu odborné poroty za svůj příběh
„Stříkačka“ si tentokrát z rukou ředitelky školy převzal Martin Kašpárek z 8. A. Ziskem
ocenění udělal Martin radost nejen rodičům,
ale také svému vyučujícímu českého jazyka.

Office 365. Základem výuky se stala aplikace
Microsoft Teams.
Nyní jsme, byť v omezeném režimu, zpátky
ve škole. Epidemiologický vývoj je ale proměnlivý a nepředvídatelný vzbuzující nejistotu, obavy i obyčejný lidský strach. Přesto
bych chtěla říci, že se stále nabízí dost důvodů
k optimismu. Pocit naděje a víra v dobrý konec zvyšují naši odolnost. Vytrvat a nevzdávat
tento zápas, který dříve či později stejně vyhrajeme, je v našich rukou a na naši zodpovědnosti. Myslím si, že lidská síla nespočívá
ve vzdoru, ale moc každého tvořivého člověka
pramení z opravdovosti vzdělání…
Ráda bych poděkovala všem pracovníkům
školy i školky za odvedenou práci ztíženou
okolnostmi situace v tomto kalendářním
roce a nejen jim, ale také všem občanům přeji
klidné a pohodové prožití vánočních svátků
a v novém roce mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě.
Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

Ukázka juda
• Od 14. října se zakázala osobní přítomnost
všech žáků na základním vzdělávání. Výuka
byla převedena do online formy v platformě

70. let od založení základní školy Slavkov (1950 -2020), 2. pokračování.
SLAVKOVSKÁ ŠKOLA V PADESÁTÝCH A ŠEDESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ
Slavkovská škola v padesátých a šedesátých letech 20.století
3. září 1950 byla sice otevřená budova nové školy, ale stavební, zemní práce a „budování školy“
neskončily. Naopak.
Po otevření bylo potřeba kultivovat zejména okolí školy. V části okolí bylo nejdříve zřízeno zelinářské pole zásobující školní kuchyni (od podzimu 1953 se k velké spokojenosti začala ve škole
za 5 až 8 Kč podávat polévka, kterou pro 80 dětí vařila Antonie Beková), zbytek prostoru byl
místními zájemci osázen bramborami. Před hlavním vchodem a podél kulturního domu byly
zřízeny květinové záhony. Neradostný stav
školního prostranství nedal občanům a učitelům spát a už na jaře 1957 bylo prostranství
před školou osázeno 100 břízami a 30 smrčky,
které v lese vyryli učitelé, a na 1 ha zarovnané
plochy dál osázeno stovkou rybízů a třiceti
okrasnými keříky. „Čerstvý vítr“ začal budovatelům školy vát do plachet s ředitelským
nástupem Jiřího Vaňka na počátku 60. let. Ve
stejné době nastoupil i nový školník Kašpar
Farkaš, pod jehož vedením se školní zahrada Škola 1960
15
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Školní pozemek			
Pařeniště
začala měnit v okrasný park. Na pokusném poli byl vysázen velký ovocný sad o desítkách stromů
a několika stovek keřů, okolo cest vysázeny růže. Rozbity a vydolovány byly základy bývalých
hospodářských budov velkostatku, terén zarovnán a vybudováno školní hřiště. Položením betonových obrubníků a urovnáním škváry byla dokončena celá stavba běžecké dráhy v parkové
části. V polovině 60. let bylo dále vybudováno travnaté hřiště na kopanou a pískové na házenou
a odbíjenou, po potřeby výuky i školní pařeniště.
Poválečný růst porodnosti se projevil i na škole. Ve školním roce 1958/59 byl už každý z 1. až 5.
postupového ročníku vyučován v samostatné třídě a o rok později byly poprvé zřízeny dvě první
třídy (do 1. tříd se zapsalo 42 žáků), takže celkový počet žáků stoupl už na 149 (nově zřízená
třída byla vybudována ze dvou menších místností v 1. poschodí školy, které dosud sloužily jako
poradna pro matky a kojence).
V koncepci dalšího rozvoje naší školy hrál důležitou roli rok 1960. Okresní národní výbor v Opavě
totiž rozhodl zřídit hned po letních prázdninách 1960 ve Slavkově osmiletou střední školu. V Opavě a i v okolních obcích, odkud sem posílali rodiče své děti, rostly počty žáků, ale stávající kapacita
škol a výstavba nových ve městě už nestačily tempu růstu počtu žáků. Bylo proto rozhodnuto, že
slavkovští žáci vyššího stupně nebudou již napříště dojíždět do Opavy, ale že se celá budova slavkovské školy po menších stavebních úpravách přemění na osmiletku. Mateřská škola, která byla
doposud umístěna v přízemí západního křídla, se v posledním srpnovém týdnu přestěhovala do
budovy tehdejšího národního výboru. V přízemí tak byly vytvořeny čtyři učebny. Pro plánované
rozšíření učitelského sboru byl ve školním dvoře vystavěn i obytný dům o čtyřech dvoupokojových bytových jednotkách. Celá stavba ale „trpěla nezdravou snahou po úsporách“ (obecní kronika), byty byly těsné, proto se sem zdejší přespolní učitelé Galgonek a Plecháčová ani nenastěhovali
a raději denně dojížděli z Opavy. 1. září 1960 byly pro slavkovské a otické žáky otevřeny hned jedna
šestá a dvě sedmé třídy, další třídy vyššího stupně se otevíraly postupně. Kapacitně nestačila ani
OSŠ (osmiletá střední škola) v Mladecku, proto byly na žádost hertických rodičů jejich děti v roce
1960 poprvé přijaty do Slavkova, byť zatím chodily jen na vyšší stupeň. Už v prvním roce OSŠ ve
Slavkově (1. ledna 1961 vstoupil v platnost zákon o devítileté povinné školní docházce a škola byla
přejmenována na ZDŠ) školu navštěvovalo 241 žáků. Už ale po dvou letech existence vyučování na
vyšším stupni se začínalo nahlas hovořit o tom, že škola kapacitně nedostačuje a že bude potřeba
přistavět pět nových učeben! Ve školním roce 1963/64 ukončilo povinnou školní docházku prvních 33 deváťáků. Není určitě bez zajímavosti, že jen šest z nich se přihlásilo na studium na školách
druhého cyklu (střední škola) a zbylých 27 pokračovalo na učňovských oborech.
16
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Měnilo se i uspořádání samotné budovy. V souvislosti se založením osmiletky byla ve sklepních
místnostech vybudována dílna s deseti truhlářskými hoblicemi a z bývalého skladu paliv školní
jídelna. Škola měla v té době i své vlastní kino (v chodbě v 1. poschodí byla vybudována dřevěná
přepážka a vytvořena tak samostatná místnost pro promítání filmů). Byla vybudována i odborná
učebna fyziky a chemie.
Slavkovská škola kopírovala celostátní trendy vzdělávání. Ve školním roce 1966/67 bylo zavedeno vyučování v jedenáctidenních cyklech (do tohoto školního roku se chodilo do školy od
pondělí do soboty, nyní už byla každá sudá sobota volná!). Aby se stihl učební plán, byla poprvé
zavedena jednou týdně odpolední vyučování. O dva roky později (1. září 1968) byl již zaveden
pětidenní vyučovací týden. V žádnou sobotu se do školy už nechodilo!
5O. a částečně i 60. léta byly politicky, společensky a mravně složitým obdobím. Školství (včetně naší školy) zrcadlilo dobu i v negativních souvislostech. Zejména v 50. letech, v době bolševizace společnosti a hesla „Kdo není s námi, je proti nám!“, měla škola a vzdělávání dětí silný
ideologický podtext.
„Celá škola byla vedena a pracovala v duchu pokroku, míru a socialismu.“ (citát ze školní kroniky). Už ve školním roce 1950/1951 byla na škole založena pionýrská organizace (slib toho
roku složilo devět dětí), děti ve škole besedovaly s vojáky a horníky, slavily narozeniny soudruhů
Gottwalda, Stalina a Lenina, plnily závazky související s Gottwaldovou pětiletkou, připomínali
si i veřejnými vystoupeními Vítězný únor, Mezinárodní den žen, Svátek práce, Velkou říjnovou
socialistickou revoluci, Den vítězství … Tlak na výchovu dětí se nezastavil jen ideologizací výchovy, šlo se dál. Ve školním roce 1951/1952 navrhl učitelský sbor založit školní drůbežárnu.
Dobrovolnými brigádami občanů, rodičů a učitelů byl postaven kurník pro 406 kuřat, o které se
starali pionýři. V prvomájovém průvodu 1952 pak neslo každé školou povinné slavkovské dítě
slepici, kuře nebo vajíčko! (o rok později bylo v obci založeno jednotné zemědělské družstvo.
„Do vínku tomuto družstvu věnovali pionýři naší školy svou školní drůbežárnu s živým i mrtvým inventářem.“ – citát ze školní kroniky). Žáci ale hospodářství pomáhali dál – chodili sbírat do brambořišť „amerického brouka“ mandelinku bramborovou a třeba jen v roce 1956/57
posbírali a zničili asi 150 kg dalšího ničitele – chrousta.
Politizaci školy připomínal i název. Škola byla pojmenována po ikoně komunistického protinacistického odboje, Juliu Fučíkovi. Zatímco jakási „sesterská škola“ na Opavsku (obě školy byly
po válce postaveny moderně s velkou mírou kapacitní velkorysosti) - ZDŠ Antonína Zápotockého v Háji u Opavy - se dočkala při svém otevření návštěvy samotného Antonína Zápotockého
(v té době předsedy vlády ČSR a v letech 1953-1956 dokonce československého prezidenta),
slavkovská ZDŠ Julia Fučíka si musela na svou
politickou personu počkat až na konec školního roku 1951/1952, kdy byla pozvána vdova
po Juliu Fučíkovi, Gusta Fučíková. V posledních dnech příprav se ale omluvila. Její neuskutečněnou návštěvu tak dodnes připomíná
jen obraz slavkovské školy malíře Valentina
Držkovice (obraz si měla během návštěvy Gusta Fučíková převzít), jenž visí v ředitelně školy.
S budováním „nového, mírumilovného, socialistického světa“ a ztotožněním se způsoby vy17
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učování nového učitelského sboru měla problémy v 50. letech podstatná část slavkovských rodičů.
Vadilo jim zejména, že vyučování už není zahajováno modlitbou, ale „národními pokrokovými
anebo ruskými písněmi“ (citát ze školní kroniky). Averze rodičů vyvrcholila v květnu 1951, kdy
rozhořčení rodiče vtrhli do školy a dožadovali se návratu starých pořádků. Neúspěšně. Na začátku
školního roku 1951/1952 byly ze tříd odstraněny kříže, což vyvolalo u rodičů další pozdvižení. Na
schůzi SRPŠ přišla neobvykle početná účast 115 občanů, kteří se marně domáhali zpětného zavěšení symbolu křesťanské víry. Soustavný a drtivý ideologický tlak na rodiče ale své plody nepřinášel
po celá 50. a 60. léta. Školní kronika např. v roce 1959/60 se znechucením konstatuje, že jen 11 žáků
ze 149 se nepřihlásilo do vyučování náboženství. V rámci ideologického boje byla mimo jiné z předprostoru školy na počátku 60. let přestěhována
ke kostelu i socha svatého Jana Nepomuckého.
Jak exotická a ve spoustě ohledů vzdálená
a těžko představitelná byla doba před více než
půl stoletím, ilustruje nakonec příhoda z jara
1963. V důsledku dlouhé a tuhé zimy zabloudil
do slavkovského katastru vlk! 24. března 1963
byl u Štáblovického Mlýna myslivci vlk zastřelen a myslivecká společnost zastřeleného vlka přivezla ukázat dětem do školy.
K neuvěření, že!
Mgr. Jiří Mička

MATEŘSKÁ ŠKOLA
později dokonce naše mateřinka vstoupila
do karantény. Ale i přes všechny tyto překážky
jsme se před Vánocemi dokázali sejít alespoň
ještě na krátkou dobu. Mikuláše jsme oslavili
písněmi u klavíru, děti za to obdržely odměnu
- balíčky, které vkusně zabalila p. K. Němcová,
a jež byly hrazeny z fondu SRPŠ. Konec roku
jsme společně oslavili u vánočního stromečku

Letošní konec podzimu
jsme si v MŠ užili velmi
málo. V září k nám přijelo divadlo „Letadlo“
s pohádkovým příběhem
„Průzkumníci
v Austrálii“. Následoval
sběr papíru. Děti se umístily následovně:
1. místo Vilč Štěpán
167 kg
2. místo Trojančíková Anna
58 kg
3. místo Oslizlo Štěpán
37 kg
4. místo Korbelová Kristýna
28 kg
5. místo Špilháček Mikuláš
18 kg
6. místo Žůrek Tomáš
14 kg
Děkujeme a blahopřejeme největším
sběračům.
Z důvodů zpřísněných podmínek nemoci Covidu se nekonala podzimní
akce pro děti a rodiče na zahradě školky,
18
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Krásné svátky plné zdraví a pohody přeji
zaměstnanci MŠ.
Marcela Králová

s klavírem a koledami. Děti pod stromečkem
našly nejen hračky, s kterými si budou v mateřské školce hrát, ale i hračky hrazené rodiči,
které si mohou odnést domů.

SENIORCENTRUM
PODZIM V SENIORCENTRU
– ZVLÁDLI JSME TO
Konečně přišel čas
dlouho očekávaného Dne otevřených dveří, který
se v letošním roce
nesl v duchu oslav
15 let od otevření
našeho Domova.
Přípravy probíhaly v plném nasazení klientů
i zaměstnanců, a tak samotný Den otevřených
dveří s bohatým programem byl jen třešničkou na pomyslném dortu. Vzhledem k situa-

Mára show

ci pandemie Covid-19 jsme byli nuceni tuto
akci pořádat v komornějším stylu než tomu
bylo v předchozích letech. I přesto se akce
velmi vydařila a hudební vystoupení Mára
show (známá z TV pořadu Šlágr) a odpolední vystoupení zpěváka Josefa Zimy jsme si
užili, společně jsme si zazpívali a zatancovali
a samozřejmě i něčím dobrým se občerstvili.
A přišel podzim, pravý nefalšovaný s krásně
zbarveným listím, pavučinami vznášejícími se
ve větru a hřejivým sluníčkem, kterého jsme
se snažili co nejvíce ještě užít. Mnoho času
jsme trávili venku v zahradě a pokud nám počasí nepřálo, scházeli jsme se ve společenské
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SRDEČNĚ DĚKUJI:
VŠEM ZAMĚSTNANCŮM DOMOVA ZA
VYKONANOU PRÁCI,
VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI, OBĚTAVOST, SOLIDARITU
A VYNALOŽENÉ ÚSILÍ PŘI PÉČI
O OBYVATELE DOMOVA V DOBĚ
EPIDEMIE, ZVLÁŠTĚ PAK PEČOVATELKÁM PANÍ JOCHCOVÉ, LAZECKÉ
A URBANSKÉ, UKLÍZEČKÁM, VŠEOBECNÝM SESTRÁM, VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Mgr. LENCE BARČOVÉ
ZA ORGANIZACI A PERSONÁLNÍ
OBSAZENÍ SLUŽEB, ZA SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ COVIDOVÝCH
ZÓN A TVORBĚ KRIZOVÉHO PLÁNU,
VEDOUCÍ STRAVOVACÍHO PROVOZU
ZA SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ
OCHRANNÝCH POMŮCEK A SOCIÁLNÍ PRACOVNICI ZA VEŠKEROU ADMINISTRATIVNÍ POMOC. OBĚ KOLEGYNĚ POMÁHALY I Z DOMU, BYŤ SAMY
BYLY V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI.

Josef Zíma
místnosti a vymýšleli, jakými výrobky vyzdobíme Domov na Vánoce. Pokud nám to zdraví
nedovolilo, chodily sestřičky za námi na naše
pokoje a věnovaly se nám individuálně.
V polovině měsíce října přišla změna… Vir,
kterého jsme se báli již na jaře, udeřil znovu,
tentokrát v plné síle přišel do našeho Domova. V krátké době onemocnělo 17 zaměstnanců a 18 klientů. Práceschopná nezůstala žádná
všeobecná sestra a pracovnice sociální péče
zbyly pouze dvě. Přišlo smutné období. Všichni jsme si přáli, aby co nejdříve skončilo. Situace byla velmi vážná. Byli jsme nuceni nastavit
různá opatření, nakoupit velké množství jednorázových ochranných pomůcek a zajistit
náhradní personál, který se bude starat o nemocné i zdravé obyvatele domova. Vše jsme
zvládli, i když si některé pečovatelky opravdu
„sáhly až na dno svých sil“. V současné době
jsou téměř všichni uzdraveni a režim domova
se pomalu vrací do „zajetých kolejí“. I přesto,
že nás omezuje ještě spousta opatření a nařízení, snažíme se, aby se naši obyvatelé cítili už
jen dobře! Aktivizujeme individuálně – čteme
si, rehabilitujeme s chodítkem nebo u žebřin,
vyrábíme zimní a vánoční výzdobu do prostor
našeho domova nebo si jen tak povídáme. Už
se můžeme i v malém počtu společně scházet.
Pokud to jde, sejdeme se ve společenské místnosti a tvoříme společně. Na Vánoce máme
snad jen jedno přání… vidět se se svými milovanými a vědět, že jsou v pořádku!
Mgr. L. Barčová, Mgr. P. Žaludová

SRDEČNĚ DĚKUJI:
NÁMĚSTKOVI
HEJTMANA
MSK,
JIŘÍMU
NAVRÁTILOVI,
MBA
za vyslání 6 studentek vyšší odborné školy
z Opavy, které pomáhaly při péči o obyvatele
domova,
- za pomoc při vyřízení vyslání 6 vojáků
armády, kteří rovněž pomáhali při péči o obyvatele domova
- za pravidelné poskytování potřebných
informací, podporu a za bezplatné zajištění
testů a respirátorů
OBČANŮM OBCE SLAVKOV
- a panu faráři Tomaszi S. Juszkatovi,
p. Kvarčákové a dalším za nabízenou pomoc.
Vzhledem k tomu, že neonemocněl žádný
z provozních zaměstnanců, využili jsme pouze zdravotní služby některých všeobecných
sester a pečovatelek
20
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STAROSTOVI OBCE SLAVKOV
- za zajištění ubytování pro vojáky v místní
hasičské zbrojnici
- za pomoc při zajišťování pracovních sil
MÍSTOSTAROSTOVI OBCE
p. GLABAZŇOVI
- za uvolnění paní prodavačky z Florinky,
která poskytovala potřebnou péči obyvatelům
domova do doby, než se někteří zaměstnanci
vrátili z pracovní neschopnosti
PREZIDENTU ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Ing. JIŘÍMU HORECKÉMU, Ph.D., MDA
- za rychlé poskytování všech informací
a zpráv z MPSV, MZDR ČR i jiných institucí,
za nabídku vzdělávacích webinářů

ZAMĚSTNANCŮM DOMOVA BÍLÁ
OPAVA
- řediteli Mgr. Michalu JIRÁSKOVI,
- všeobecným sestrám a pracovnicím v sociálních službách za odvedenou práci při péči
obyvatel našeho domova
Mgr. P. Žaludová

Hřejivý úsměv, čisté srdce a vše jen dobré v novém roce
všem přejí zaměstnanci a obyvatelé Domova pro seniory
Seniorcentrum Slavkov

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním, a bude v onen
den světlo velké, aleluja.
Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého.
Otevři se, země a vydej Spasitele.
Nebesa vypravují slávu Boží a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako bylo na počátku,
i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Tato píseň se zpívá vždy před rorátní mši v době adventní, věřící nesou světlo v lucerničkách a v průvodu přicházejí do potemnělého kostela na mši svatou. Když jsou všichni uvnitř chrámu, zhasnou
svíčky ve svých lucerničkách a mohou se rozsvítit světla v kostele a mše svatá může začít. Advent
by měl být dobou ztišení, rozjímání, zastavení a očekávání narození Ježíška. Opak je však pravdou.
Dnes každý shání vše možné i nemožné, aby pod stromečkem bylo co nejvíce dárku. Všude kolem
je plno nervozity a k tomu ješte slyšíme už od konce listopadu vánoční koledy, ale Vánoce tady ještě
nejsou. Je to přesný opak smyslu adventu. Když budete číst tyto řádky na adventním věnci budou
už hořet všechny čtyři svíce. Krásné, požehnané Vánoce jsou závislé od kvalitně prožitého adventu. Křesťané na Vánoce ještě čekají, neboť ty pravé Vánoce začínají až narozením malého Ježíška,
kdy v něm vidíme to světlo velké, dítě v jesličkách a sním i naději pro všechny na život věčný.
Chtěl bych Vám všem popřát, aby velké světlo letošních Vánoc nezhaslo, ale zářilo v našich
P. Th.Lic Tomasz Sebastian Juschkat ThD. - farář
srdcích po celý rok 2021.
21

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2020

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2020
24. 12. 2020 Půlnoční
14.30 hod. Slavkov
16.00 hod. Litultovice
21.30 hod. Slavkov
25. 12. 2020 Narození Páně
7.30 Slavkov
9.15 Slavkov
10.30 Litultovice
26. 12. 2020 Svatý Štěpán
8.00 Litultovice
9.15 Slavkov
1. 1. 2021 Nový Rok
9.15 Slavkov
10.30 Litultovice

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2020, mohou být
vládním nařízením omezeny a proto sledujte farní
stránky: www.farnostslavkov.majestat.cz

Rozjímání
Do naší modlitby ranní
vkládáme starosti denní
a prosíme o požehnání i pro dny příští…
Děkujeme, že Láskou Boží
můžeme si být jistí.
Když zvon do ticha zní
a modlitba polední
šíří se do blízka i do dáli, prosíme,
Otče náš, dej ať se setkáme,
večer, když usedáme k prostřenému stolu.
Věříme ve Tvé slitování,
které naše duše chrání, před zlobou světa.
Modlíme se bez přestání, předkládáme
i svá přání, čekáme na vůli Tvou,
kéž se to děje s pokorou!
Adéla Senecká

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Betlémské světýlko si
v místě narození Ježíše
Krista, Betlémě, přebírá
každý rok kluk nebo dívka, kterým se říká „Dítě
světla“. Cestu z Izraele do
Rakouska, kde tato novodobá tradice vznikla,
absolvuje vánoční plamínek letecky ve speciálním bezpečnostním obalu, zde se pak během
slavnostní ekumenické bohoslužby předává
skautům evropských zemí.
Letos tato slavnost proběhla v sobotu 12. prosince v Salzburku. Vzhledem k epidemické situaci se tentokrát uskuteční jen on-line přenos,
kterého se bude moci zúčastnit každý.
V sobotu 19. prosince ráno, se pak vánoční
plamínek díky skautským dobrovolníkům byla
rozvezena po celé republice.
Betlémské světlo si můžete odnést z kostela
sv. Anny v neděli 20. 12. po mši do 16 hodin a ve dnech 21. 12.-23. 12. v době od
9.00-16.00 hodin.
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KDU - ČSL
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás oslovit před svátky za Místní organizaci KDU-ČSL. Opět se těžce hledají slova
pokoje, pohody, radosti v pokračující nemoci. Činnost spolků polevila a plesová doba s největší
pravděpodobností také nebude, na rodinných oslavách se setkáváme v minimálních počtech, ale
přesto se potřebujeme o něco, lépe řečeno o někoho opřít. Zřejmě každá rodina svým způsobem
slaví Štědrý večer, proto mi dovolte Vám nabídnout malou modlitbu k Dítěti Ježíš. Kde bychom
hledali útěchu a pokoj do našich rodin, v této době, kterou On si jistě nepřál, ale právě jedině On
může i špatné věci obrátit v dobro. Jeho logiku nyní nepochopíme.
Modlitba u jesliček v rodině
Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve
tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne
a všechno tvoří nové. Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít
nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy
a stvoř nám srdce čisté - - srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez
tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima,
usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na
tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou
láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.
V duchu této prosby a jménem KDU-ČSL Vám ze srdce přeji pokojné a radostné prožití
Vánoční doby a do nového roku 2021 hodně Božího požehnání a ochrany Panny Marie.
Předseda MO KDU-ČSL Stanislav Kostera.

Orel Jednota Slavkov
Vážení spoluobčané,
Dovoluji si ocitovat papeže Františka: „Boží lásku nelze nikdy pochopit!
Lze ji vnímat, lze plakat, ale pochopit ji odtud nelze. I z toho je zřejmé, jak
obrovská je tato láska. Pán nás už odedávna připravuje, jde s námi a připravuje druhé. Je stále
s námi! Prosme o milost chápat srdcem tuto obrovskou lásku.“ A ještě jeden citát: „ Spolehnutí
na Boha začíná teď, v maličkostech i velkých problémech života. Vždycky spoléhat na Boha!
Takto si člověk zvyká spoléhat se na Boha a naděje roste.“
Přejeme požehnané vánoce a krásný nový rok 2021 bez pandemií a dalších manipulací.
Za jednotu Orla, Lenka Bittnerová
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ČZS SLAVKOV
Vážení čtenáři, nejen zahrádkářský rok
končí. Počasí v prosinci není většinou moc
příjemné, o to hezčí bude posezení v křesle
doma v teple, kde si můžeme v klidu přemýšlet. Každý máme letos své zážitky a pro mnohé bude nezapomenutelný. Museli jsme trávit
více času doma a tak mezi témata určitě bude
patřit i to, co se nám na zahradě povedlo a co
a kde budeme sadit a pěstovat příští rok. Jsme
rádi, že alespoň naše zahrádky nám zpříjemňují život v nelehké době.
Také v naší zahrádkářské organizaci hodnotíme, co nám v době pandemie povedlo uskutečnit, a které akce jsme museli zrušit. Bohužel jich byla většina včetně podzimní výstavy
a soutěže v aranžování květin. A tak jsme se
na čerstvém vzduchu věnovali našemu sadu
u školy, sečení trávy a sklizni letošní bohaté
úrody jablek. Děkujeme všem členům, kteří

Kde se vzal, tu se vzal, Mikuláš pod okny stál.
V ruce velkou berličku, na hlavě měl čepičku.
Z bílých vlasů teplý šál, takhle u nás vypadal.

Každý rok u zahrádkářů končíme Mikulášským večírkem. Přestože nám to letos PES nedovolil, tak členové nebyli o dáreček ošizeni.
Výbor rozhodl zakoupit všem zahrádkářům
vitamíny pro posíleni imunity v hodnotě členského příspěvku a roznesl jim dárečky v krásných ručně zhotovených krabičkách domů.
Věřme, že příští rok se již budeme moci vrátit
k běžnému spolkovému životu i když plánovat nějaké akce v této době je velice těžké!
Spokojené prožití vánočních svátků a ve
zdraví prožitý nový rok 2021 přeje zahrádkářům i všem spoluobčanům za výbor ZO ČZS
Vladimír Chovanec, předseda

přišli letos na brigády, zajistili odbyt jablek
a úklid zahrady před zimou.
Mrzí Vás, že musíte po sezóně sundat truhlíky z oken? Inspirujte se námi a udělejte z nich
nádhernou vánoční dekoraci tak, jak to udělaly naše členky do oken na budově OÚ a MŠ.
Vánoční truhlík svátečně oživí každý okenní parapet a zvýrazní atmosféru Vánoc.
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HASIČi
Z činnosti sboru:
SDH Slavkov se jako tradičně aktivně zapojil
do akce „Den Slavkova“, a to přípravou stanů,
lavic a jejich nedělním bourání a úklidem.
Rovněž se zapojil do prodeje občerstvení,
přípravy soutěžní pomazánky a hlavně
postavil na start soutěžní družstvo do soutěže
„O slavkovskou metlu“. Letos se nám dařilo
a družstvo ve složení Slavík Aleš, Elblová Jana
a Černá Veronika tuto soutěž vyhrálo, a získalo tak tradiční trofej s odměnou.
Dne 24. 9. 2020 byl uspořádán bílovecký seniorský víceboj „O putovní pohár starosty
města Bílovce“.
Podobně jako na krajských hrách seniorů
v Ostravě, kterých jsme se také zúčastnili, se
soutěžilo v čtyřčlenných družstvech v 7 disciplínách: košíková, šipky, floorbal, comhole,
hod míčkem na cíl, bollobal a hod kroužky na
kužel. Soutěže se za SDH Slavkov zúčastnila 2
družstva. V kategorii nad 60 let: Zahel Josef,
Bek Václav, Honka Václav a Adamec Drahomír.
V kategorii nad 70 let: Klapetek Jiří, Chovanec Vladimír, Šenk Stanislav a Zahel Jindřich.
Družstvo nad 60 let zabojovalo a získalo 2.
místo v celkovém hodnocení. Kromě toho
jsme byli úspěšní i v celkovém hodnocení jed-

byli i v disciplíně bollobal, kde 2. místo obsadil Jiří Klapetek a 3. místo Drahomír Adamec.
SDH Slavkov uspořádal ve dnech 2.- 3. 10.
2020 zájezd do zábavného centra „Čertoviny“

v Čechách, který byl
spojen s prohlídkou
areálu a zábavným
programem. Druhý
den pak všichni
navštívili hasičské
muzeum v Přibyslavi, kde si prohlédli největší sbírku hasicích prostředků, stříkaček
a hasičských vozidel v republice.

Podobně jako celá republika (a s ní všechny
spolky v obci) jsme i my hasiči byli v důsledku druhé vlny koronavirové pandemie
poznamenáni zrušením řady naplánovaných
akcí.

notlivých sportů. V košíkové obsadil 2. místo
Josef Zahel a 3. místo Jindřich Zahel. Ve florbalu získal 1. místo Josef Zahel. Úspěšní jsme
25
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V neděli dne 11. 10. 2020 se proto neuskutečnila tradiční drakiáda, pouštění draků
na Větřáku. Je to škoda, protože tento den byl
slunečný a vítr pouštění draků přál.
Neuskuteční se ani „Výroční valná hromada
sboru“, která byla naplánována na sobotu 12.
prosince.
Pokud to situace dovolí, budeme hledat vhodný termím pro její uskutečnění a členové sboru budou včas informováni.
SDH Slavkov upozorňuje naše spoluobčany na zvýšené nebezpečí vzniku požárů
v průběhu topné sezóny. Zvlášť buďte opatrni
při používání zábavné pyrotechniky, která se
hojně používá k vítání příchodu nového roku.

Dohlédněte na vaše děti, které jsou tímto
vystaveny zvýšenému nebezpečí úrazu.
Dodržováním protipožárních předpisů
chráníte zdraví, životy a majetek svůj i ostatních spoluobčanů.
Výbor SDH děkuje všem členům soutěžních
družstev za reprezentaci SDH i celé obce
Slavkov, ale i ostatním členům za aktivní přístup k plnění úkolů dle plánu činnosti.
Přejeme členům SDH i ostatním spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí,
pohody, osobních a pracovních úspěchů.
Za SDH Slavkov - Klapetek Jiří, jednatel

MYSLIVECKÝ SPOLEK
Blíží se konec roku, to je doba, kdy hodnotíme celý uplynulý rok. Ten letošní byl oproti
předchozím jiný, a to i pro naši honitbu.
Stále se věnujeme myslivecké péči o tuto honitbu a zvěř, která se v ní vyskytuje - nákupem
a vypouštěním zajíců a kachen divokých. Snažíme se udržet stavy této drobné zvěře ve větších počtech, tak jako tomu bylo v minulosti.
Vzhledem k situaci, kdy se v letošním roce zvýšil počet návštěvníků nejen v přírodní rezervaci
Hvozdnice, ale také v polích a okolí obce, prosíme, abyste při procházkách svého psa upoutali
na vodítko a nenechali ho volně pobíhat přírodou, především v blízkosti remízků a v lese, kde
drobná i srnčí zvěř nachází úkryt.
Každý rok zahajujeme plesovou sezónu již
tradičním mysliveckým plesem. Ten se vzhledem k okolnostem v novém roce 2021 bohužel neuskuteční. Doufáme, že se budeme
moci zase setkat na mysliveckém plese v lednu 2022.

Přejeme všem spoluobčanům veselé Vánoce a do nového roku hodně štěstí a především zdraví.
Libor Borunský, předseda
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK SLAVKOV
Blíží se nám závěr letošního roku a nastal čas na hodnocení uplynulého období.
Všichni víme, že celkovou náladu a dění ve
společnosti ovlivnil a hlavně utlumil „covid
19», i přesto jsme se maximálně snažili
podporovat a zúčastňovat se všech možných
kulturních akcí v obci. V červenci jsme
pro naše členy uskutečnili tradiční soutěž
,,Karmašový kapr». Mrzí nás, že jsme nemohli realizovat naši vyhlášenou akci
,,Závody na pramici na rybníku Vrbovec“.
V měsíci listopadu jsme realizovali výlov
Jankova rybníka, který byl dle našeho hodnocení velice úspěšný a splnil naše celoroč-

ní očekávání. Mrzí nás jen skutečnost, že jsme
tentokrát nemohli přizvat na tuto akci naše
spoluobčany a jako každý rok je pohostit tradičním řízkem z kapra s posezením na rybníku Vrbovec. Velice rádi bychom Vás pozvali
na tradiční ,,Rybářský ples», ale vzhledem
k aktuální situaci toto zatím není možné. Pokud dojde ke změně a plesy bude možno pořádat budeme se na Vás těšit.
V závěru přejeme všem našim spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku 2021.
Jednatel spolku Jiří Král

KLUB SENIORů
Přeje všem spoluobčanům hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a do Nového roku
2021 Boží požehnání.
Za Senior klub Marie Štencková

ČSŽ SLAVKOV
Dovolte mi jménem spolku svazu
žen popřát vám krásné Vánoce, plné
pohody a radosti prožité se svými
nejbližšími. Vždyť právě čas vánoční je vnímán jako svátky pokoje,
rodiny a lásky, které lidé slaví společně. Všem rodinám přeji, aby je
všechny na Štědrý večer navštívil Ježíšek a každého obdaroval alespoň
malým dárečkem a hlavně pocitem
štěstí spojeným z blízkosti svých
nejmilejších.
Do nového roku vám všem přeji pevné zdraví a splněná přání, která budou dělat radost jak
Vám, tak i ostatním lidem. Ať rok 2021 je pro nás tím lepším.
Hana Musilová, předseda
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ČSCH SLAVKOV
Za celou Základní organizaci Českého svazu chovatelů přeji Všem spoluobčanům klidné
prožití vánočních svátků, mnoho zdraví do nového roku 2021 a našim chovatelům mnoho
chovatelských ocenění na výstavách v okrese.
Jiřina Brusová, předsedkyně

Tříkrálová sbírka 2021
Vážení a milí obyvatelé Slavkova,
zdravím Vás z Charity Opava.
Vaše obec se každoročně na začátku roku připojuje ke krásné akci, která se již stala tradicí, totiž k Tříkrálové sbírce
Ve Slavkově proběhne v sobotu 9. ledna 2021. Sraz koledníků v 9 hodin na orlovně.Bližšší informace u paní Lenky
Weimannové 734705082. Jsme rádi, že se koledníci z Vaší
obce rozhodli do následující sbírky opět zapojit. Věříme,
že vše provedou tak, aby Vám koledování přineslo radost,
odpovídalo všem vládním nařízením, která budou v lednu
platná, a bylo bezpečné pro všechny účastníky.
Pokud by se v lednu ukázalo, že koledování není možné, nebo pokud by Vás koledníci nezastihli
doma, nabízíme možnost přispět na tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS pro Charitu
Opava 77708012. Ve Slavkově bude možné rovněž přispět do pokladničky umístěné v prodejně
TUTY (OD Tempo).
Srdečně zveme na www.charitaopava.cz.
Již nyní Vám děkujeme za Vaši štědrost a přejeme pokojné Vánoce a do nového roku mnoho naděje, Božího požehnání a všechno dobré.
Za Charitu Opava Marie Hanušová, koordinátorka TKS 2021

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. 9
Urozenému vladyce Petru Vlkovi z Konecchlumu a na Slavkově. Na žádost Tvú Václavovi Kolibátovi, ouředníku Našemu keleckému, v. m. psaní činíme a jemu o tom poroučíme, aby o to přičinil a Tobě k tomu času dvě srny odeslal. Kteréžto psaní jemu odeslati neprodlivej. Biskup Vilém.
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Jak patrno, Petr Vlk těšil se zvláštní oblibě
u jmenovaného biskupa olomúckého. Jak
on, tak jeho předchůdcové i potomci jsou
hofrychtéři manského práva kroměřížského.
V kroměřížských zemských deskách byly zapsány statky olomouckého biskupství, které
dělily se na biskupské čili stolní (Ketř, Jaktař,
a j,), kanovničí čili kapitulní (Vlaštovičky aj.)
a manské, k nimž čítal se Slavkov, Životice,
Štáblovice, Mikolajice, Litultovice a Deštné
na Opavsku. Držitelé těchto statků byly many
(vasaly) svého lenního pána, biskupa olomouckého a veškeré prosby (suplikace) s stížnosti jak pánů jmenovaných osad, tak poddaných zasílány byly biskuppvi k manskému
právu kroměřížskému, kde se občas držitelé
sjížděli ke sněmování, souzení a posudkování.
I lidé patřící pod právo opavské, těšínské neb
jiné na osadníky biskupského zboží svá podání čilili v Kroměříži.
A znovu a znovu vysílán jest Vlk vysílán za
různím úkolem. Roku 1568 s tchánem Kašparem Rotunberkem z Ketře na Štablovicích
rovnají s osoblažským hejtmanem Alexandrem Běrkou spory poddaných ve vsi Petrovicích na Ratibořsku. Rozhodčími jmenuje je
biskup olomúcký Vilém z Prusínovic, jak jde
z jeho listu, daného v Kroměříži ve čtvrtek
po devítníku, na jevo. Ve středu po Nanebevztoupení Božím píše opět biskup Vilém jmenovaným svým milým manům a urozeným
vladykům, aby srovnali spory mezi občany
Fulštejnskými a jejich pánem Václavem st.
Sedlnickým. Rozhodnutí těchto pánů sděluje
pak biskup pánu Sedlnickému listem psaným
ve středu po Nanebevztoupení a nařizuje propustiti na svobodu vězněného rychtáře z V.
Povelic a jednati s poddanými vždy podle
práva a spravedlnosti. Roku téhož opět Vlk
Petr rovná spory kečerských řemeslníků, jimž
uděleno bylo právo mílové. Biskup Vilém píše
ve čtvrtek po Početí panny Marie z Kroměříže Pánu Petrovi z Konecchlumu na Slavkově
(a jiným).

Poněvadž nemalé rozepře mezi Mikulášem
Jašinským a poddanými Našimi Kečerskými
pd dávných času sou, poroučímeť , že v provodní neděli do Ketře sjedeš a ty rozepře
spolu jinými osobami od nás k tomu nařízenými očitě shlídnúc slyšeti a je uvažovati
pomůžeš a se dále v tom podle poručení od
Nás, kterémž Vám všem společně s některými spisy a supplikacemi k jmenovanému času
a dní do Ketře odesláne budú, zachováš. Biskup Vilém.
Ano, listem, daným v Olomouci v pondělí
před sv. Petrem a Pavlem téhož roku, vznáší na Petra Vlka a tchána Kašpara úkol, aby
na Osoblažsku Kečeřsku v úřad hejtmanský
uvedli nového pána, vladyku Bočka z Malejova, poněvadž urozený hejtman Běřka (též
Berka) byl k své žádosti úřadu toho zproštěn.
Do Osoblahy mají „všecky lidi z téhož panství“ obeslati a jim oznámiti změnu v hejtmanském úřadě a vybídnouti k poslušnosti
„pod uvarováním nemilosti a skutečného
trestání“. A zvláštním listem oznamuje to Vilém, z Boží milosti biskup Olomúcký i „opatrným, robotným poddaným na panství
Osoblažské, a Kečerském, věrným milým“.
Mezi léty 1558-70 zemřeli také dva bedospělí synové pana Petre, jakž na kameni pod
pavlačí napsáno : letopočet jest do klenutí
zazděn, protož podávám, kolik jsem jen přečísti mohl: „ . . .Jan a Jiřík, synové urozeného
vladyky pana Petra Vlkaz Konecchlumu . . . .
jejich duše P-B. rač . . . . .“
Pan Petr Vlk pak zemřel 5 let po první své
manželca, kteréž věci na doklad opět uvádím
nápis :
„L. P. 1572 v pondělí po sv.Jakubu, apoštolu
páně, umřel urozený Vladyka pan Petr Vlk
z Koncechlumu a na Slavkově. Tuto pochován jest, jehož duši p. B. rač milostiv býti“.
L.K.
Pokračování č. 10 ve Zpravodaji 1/2021
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Mix fotografií
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vánoční a silvestrovské ANEKDOTY

Rodina slaví Štědrý večer.
U stromečku zpívají koledy
a také malý Pepíček
zpívá ze všech sil:
„Nalodil se Kristus Pán,
ládujme se…“

Paní šeptá manželovi do ouška:
„Kocourku, k Vánocům bych
si přála koně.“ Muž odvětí:
„A musí to být
anglický plnokrevník, nebo
ti stačí půl kila točeného?“

Ba

ví se tři ženy, co
k Vánocům. „Koupil daly manželům
a jsem manželovi vě
c, co
udělá stovku za 10
sekund – je to Hond
a.“
„Já mu koupila věc,
co udělá stovku
za 5 sekund – je to
Třetí je trumfuje: „Já Porsche!“
mu koupila věc,
co udělá 200 za sek
undu.“ „Co to je?“
ptají se obě ženy ne
věřícně.
„Osobní váha!“ od
poví třetí.

Poezie Vánoc: Ve vězeňské cele
sedí zloděj, zasněně hledí ven
zamřížovaným okénkem a sní
s otevřenýma očima: „Bílá poezie
Vánoc. Lidé jsou na půlnoční
mši, nikdo doma…
Jooo, to by se kradlo.“

Stěžuje si ráno znavený manžel:
„Já ti mám po tom Silvestru
okno jako hrom!“ „To se nediv,
vždyť jsi prošel
výkladní skříní.“

„Každý
rok k n
na Silve
stra cho ám
dí
ale letos
asi udělá tchýně,
me kone
výjimku
čně
!“
„Pustím „Jakou?“
e jí dovn
itř!“

Vlastenec
e
zábavě přijd
Na taneční
em
ík
n
apel
chlapík za k
hymhráli státní
a
z
u
m
y
b
a
,
á
k
a ří
e, já už
vestra?“ „Vít
il
S
a
n
eď
„T
nu.
na ženská
omů, ale jed
d
t
jí
l
tě
ch
bych
klobouku!“
mně sedí na

No
Přeje pan voroční přání
K
hodně ště rško sousedovi: „T
„Neblbně stí do nového rok ak
už je úno te,“ říká soused, u!“
„
r!“ „ A sa
kra, to z vždyť
doma
„Přetáhl mazec,“ zakleje p ase bude
jsem Silv
a
estra ještě n Krško.
víc než lo
ni!“
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NOVOROČNÍ POZDRAV
Konec roku 2020 poznamenaného koronakrizí se blíží, doufejme, že rok 2021 bude mnohem lepší. A podle tradice jsme oslovili zpěvačku Moniku Absolonovou, která navštívila naši
obec a potěšila svým zpěvem nejen své fanoušky. Když odjížděla slíbila mi, že nám pošle PF
na rok 2021. Svůj slib splnila, poslala nejen přání , ale i fotografii.

Milí Slavkováci,
když jsem u vás letos v září vystupovala na Dnech
Slavkova, bylo to báječné, alespoň pro mě! Netušila
jsem, že to bude jedno z mých posledních vystoupení
v tomto roce a tak vám za tu skvělou atmosféru ještě
jednou děkuju! A proto, že mi u Vás a s Vámi bylo
moc hezky, tak mi dovolte popřát všem právě v této
divné době, krásné svátky, hodně zdraví, štěstí, lásky...
A rok 2021 plný naděje a víry v lepší rok než byl
tento. Držte se! A doufám, někdy naviděnou.
Monika Absolonová

pf 2021
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