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Historie Městyse Slavětín 

 
Nejstarší zmínky o Slavětíně pocházejí z r. 881. Václav Hájek v České kronice píše, že v r. 881 

Kníže český Hostivít nařídil,"aby se při Ohři některé hrady opravovaly proti 

nepřátelům,totiž Slavětína, Kysinku a Budinku" atd., což znamená, že Slavětín již tehdy 

znamenité a hrazené městečko bylo. Spisovatel České kroniky Jan Bečkovský jmenuje i hrad 

Slavětín. Pozůstatky hradu byly v panské zahradě a postupně se tam dobývalo kamení ze sutin. 

Psané dějiny jsou od roku 1268. Jméno Slavětín je odvozeno od osobního jména  

Slavata-zakladatele Slavětína. 

Páni slavětínští prodali Slavětín za 11 tisíc kop grošů Janu z Hasenburka, pak se stali pány 

Lounští, pak opět Hasenburkové. Později Sokolové z Mor a Ráječtí z Mirova. 

Chrám Páně:  

První část vznikla mezi 10. -12. stoletím. Druhá část (gotická) mezi 12. -14. stoletím. Třetí  

(od kazatelny k velkému oltáři) mezi 14. -15. stoletím. Malba fresek byla dokončena 1378, velký 

zvon umístěn 1613. Požár roku 1575 v pondělí na den nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie 

mezi 19. -20. hodinou. Vyhořelo 23 sousedů i s farou. Nápis o tom byl v kostele a zabílen byl dne 

5. 9. 1826. 

Sokolové z Mor měli Slavětín v držení přes 200 let, vymřeli roku 1620. Jejich dcera Magdaléna se 

vdala za Papazona z Mirandoly a Klarsteina, ale za času velkého moru v Čechách roku 1649 

zemřela. Papazon se znovu oženil s Kateřinou Zahrádkovou z Průchodu a měli dva syny a jednu 

dceru. Starší syn Václav Vilém Papazon se stal kanovníkem na Vyšehradě. Po smrti mladšího 

bratra se stal on pánem Slavětína. Po smrti manžela nechala Kateřina Papazonová postavit roku 

1662 kapli. Roku 1672 byla posvěcena na Navštívení  

Blažené P. Marie. Václav Vilém Papazon věnoval Slavětín svému synovci Matěji Weinbergovi. 

Ten byl považován za dobrodince. Založil tzv. obilní kasu. 

Pověst o založení kapličky „U čtrnácti pomocníků:“ 

1. září 1737 po půlnoci udeřil blesk do poslední stodoly, 7. srpna 1738 do zadní stodoly a všechny 

vyhořely. Kaplička prý byla postavena k odvrácení dalších pohrom. Matěj z Weinbergu nechal r. 

1728 postavit nově varhany a přemalovat celý kostelní strop. R. 1753 byla znovu zřízena i fara  

a v ní bydlel páter Václav Milfait-kaplan, později farář. Weinberg nechal též zřídit hrobku v 

kostele a kosti všech Papazonců shromáždil do jedné rakve. Sám zemřel r. 1752. Pak vládl ve 

Slavětíně jeho syn Jan Antonín Weinberg. Nechal zřídit m.j. oltář v kapli a dva zvony. Ty před 

každým svátkem Panny Marie večer tu slavnost zvěstovaly (1758-1798), kdy byly z jara ukradeny. 

J. A. Weinberg měl Slavětín v držení 36 let 

od roku 1752-1788, kdy 3. 4. náhle zemřel. První sčítání domů a obyvatel se odehrálo roku 1771, 

druhé  pak r. 1815. Mezi prvním a druhým však bývají rozpory. Slavětín byl zadlužen a panství 

převzal bratr J. A. Weinberga, který byl generál. Janovu manželku vyhnal a ta se odstěhovala do 

Prahy. Sám pak zemřel o dva roky později a Slavětín dostal baron Zessner, pán v Pálči-syn po 
Weinbergově sestře. Ten pronajal dvůr Slavětín na 18 let místním rolníkům. To bylo v roku 1800. 

Z polí nechal udělat 18 dílů po 15. strychách. 

Po třech letech chtěl ale statek prodat a nabídl jej rolníkům. Ti se toho však báli, a tak prodal 

statek JUDr. Antonínu Grassovi z Prahy r.1803. Grass držel Slavětín jen dvoje žně a 1805 jej 

prodal Vojtěchu Michálkovi, bývalému sládkovi v Kutné Hoře. Ten ho koupil pro svého syna 

Vojtěcha Michálka. Ten panoval dobře. Když se oženil s dcerou pana Duška z Panotejnce, aby 

mohl vyplatit své sourozence, prodal Slavětín hraběti Kinskému r. 1810. Kinský držel Slavětín do 



r. 1814, pak ho prodal hraběti Fr. Thunovi, pánu v Tečně (Děčín). Kaple zpustla, opravena byla 

1817. Farářem byl v té době Martin Kupec. 

Dnem 10. října 2006 se stala Obec Slavětín prohlášením Parlamentu ČR – Poslanecké sněmovny 

opět Městysem. 

 

 

Městys Slavětín 

 

Základní údaje:  

 

 

Starosta:                           Jaroslav Jandl    

 

Sídlo:                                Na Městečku čp. 50, 439 09 Slavětín 

 

Tel:                                    415 677 114                      

 

e-mail:                              ouslavetin@mybox.cz   

 

IČ:                                    002 65 497 

DIČ:                                 CZ 00 265 497 

 

č.účtu:                               57618319/0300, ČSOB, a.s. Louny 

 

IBAN:                              CZ1503000000000157618319 

 

SWIFT – BIC:                  CEKOCZPP 

 

Počet obyvatel:                  ……. k datu 1.12.2021  

 
Přestože hlavní smysl celého strategického rozvojového plánu spočívá v realizaci 

konkrétních projektů nebo jednotlivých programů, je strategická část jeho stěžejní částí - 
představuje rozhodování o tom, jaké hlavní problémy budou prioritně prostřednictvím tohoto 
dokumentu řešeny. Navazuje na poznatky získané z potřeb daného území. Na základě výsledků 
z předchozích analýz, zde byla definována vlastní specifická vize, nalezeny a zformulovány 
hlavní cíle rozvoje, při jejichž dosažení budou důsledně uplatňovány hlavní zásady trvale 
udržitelného rozvoje, a předpoklady jejich naplnění. 

Materiál Strategie rozvoje městyse Slavětína postupně identifikoval a zformuloval celkem 3 
strategické cíle. Zvolená struktura jednotlivých cílů, programů a opatření akceptuje hlavní směry 
rozvoje a priority vyšších územních celků (hl. Ústeckého kraje, Integrovaného území MAS 
Serviso a Mikroregionu Perucko) a navazuje na jejich programy rozvoje, strategické dokumenty a 
jednotlivé odvětvové koncepce. Snaží se býti v souladu zejména s Programem rozvoje územního 
obvodu Ústeckého  kraje a hlavně se Strategií rozvoje Mikroregionu Perucko a MAS Serviso. 
 

Vize Městyse Slavětína: 

 
Vize je bezkonfliktní sdílené vyjádření společné rámcové představy budoucího stavu 

městyse Slavětína, formuluje základní směr rozvoje jeho území a popisuje stav, jehož by mělo 
být dosaženo. Jejím smyslem je určit zásadní orientaci regionu. Vyšla nejen ze znalosti místní 
situace, ale i z pochopení celosvětových trendů a potřeb. Vize, jenž byla zformulována na 
základě konsensu komunity, je obecnou charakteristikou hlavních cílů a směrů řešení. K jejímu 
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dosažení a naplnění přispívají jednotlivé části návrhu (cíle, programy, opatření, atd.). Na rozdíl od 
strategických cílů, jenž jsou soustředěny na střednědobý interval je vize zpracována 
v dlouhodobém časovém intervalu (do roku 2024). 
 

Městys, který s ohledem na zachování typického krajinného rázu území a kvalitního životního 

prostředí zajišťuje nejen místním obyvatelům všech věkových kategorií, ale i návštěvníkům a 

turistům atraktivní životní podmínky, kvalitní služby, dostatečnou občanskou vybavenost a 

vhodné podmínky pro všestranný rozvoj. Městys Slavětín intenzivně využívá svého potenciálu ke 

zvýšení návštěvnosti i k celkovému rozvoji cestovního ruchu. 

 
STRATEGICKÉ CÍLE: 
 

K naplnění vize městyse Slavětína stanovili významní lokální aktéři regionálního rozvoje  
mj. následující strategické cíle, které v nejobecnější rovině vyjadřují veškeré jejich představy: 

1. Zlepšení kvality životního prostředí, rozvoj venkova, vytvoření kvalitních podmínek pro 
obyvatele a život v městysi 

2. Rozvoj infrastruktury  
3. Rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit 

 
Jednotlivé cíle,  celá strategie rozvoje se v současné době zpracovává v novém Územním plánu, 
který nahradí dosavadní ÚP, který má platnost do r. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam aktivit Městyse Slavětín pro plánovací období 2022 - 2024   

     

     

Název akce 
Předpokládaná 
doba realizace 

Náklady 
akce (v tis. 
Kč včetně 
DPH) 

Možný 
způsob 
financování  

Podpora/ 
vl.zdroje 
    v  % 

Realizace: "Rekonstrukce komunikací v majetku 
Městyse Slavětín včetně technické infrastruktury a 
vylepšení vzhledu městyse Slavětín a části Kystra" 2022-2024 3 000 

MMR ČR, 
KÚ ÚK 85/15 

Dokončení realizace: „Celková rekonstrukce 
multifunkčního venkovního prostoru u Kulturního centra 
ve Slavětíně – osvětlení, venkovní mobiliář, chodníky, 
zeleň.  2022-2024 500 

Rozpočet 
městyse,  100 

Pořízení změny územního plánu pro Městys Slavětín 2019-2022 400 

Rozpočet 
městyse,KÚ
ÚK, MMR 
ČR 90/10 

Rekonstrukce a rozšíření dětských hřišť ve Slavětíně, 
vybudování dětského koutku v Kystře 2022-2024 1000 

Rozpočet 
městyse, 
národní 
zdroje  70/30 

Revitalizace VO ve Slavětíně a části Kystra 2022-2024 1000 
Rozpočet 
městyse 100 

Oprava fasády na budově „ Radnice „ čp. 50 2022-2024 3500 

Rozpočet 
městyse, 
národní 
zdroje 70/30 

Obnova a oprava veřejné kanalizace a ČOV Slavětín  2022-2024 5000 

Rozpočet 
městyse, 
národní 
zdroje 70/30 

Výstavba oplocení místního fotbalového hřiště 2022-2024 800 

Rozpočet 
městyse, 
národní 
zdroje 80/20 

Úprava veřejného prostranství Slavětín a Kystra , 
revitalizace zeleně 2022-2024 1000 

Rozpočet 
městyse, 
národní 
zdroje 80/20 

Revitalizace území – Kystra čp. 10/1 – bývalý statek 2022-2024 500 

Rozpočet 
městyse, 
národní 
zdroje 50/50 

     
     

 

      zpracoval: Jaroslav Jandl 
              starosta 
 

Tato rozvojová strategie byla přijata usnesením č. ….. zastupitelstva Městyse Slavětín dne: ..12.2021  



 


