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Krásné prázdniny a dovolenou
přejí občanům
zastupitelé a vedení obce

SLOVO STAROSTy
Vážení a milí spoluobčané,
za dveřmi již máme letní prázdniny, tedy dva měsíce, ze
kterých mají radost především děti. Těšíme se na slunné
počasí, chvíle kdy budeme moci trávit více času v rodinném kruhu, kdy vyjedeme na dovolenou. V době prázdnin
můžeme ovšem také navštívit zajímavé akce obce a našich
spolků:
• 28. - 29. 6. 2019 Pivní slavnosti
• 13. 7. 2019 Turnaj v minikopané o pohár Lesanky
• 26. 7. 2019 Letní kino s filmem Ženy v běhu
• 27. 7. 2018 Pouť na svatou Annu a karmašová zábava
• 28. 7. 2019 Slavkovský karmaš na kterém letos Rybářský spolek zajišťuje vystoupení Felixe Slováčka
• 17. - 18. 8. 2019 Chovatelská výstava
• 24. 8. 2019 Soutěž hasičů O nejlepší družstvo Slavkova.

Se zaměstnanci Seniorcentra
v hospodě „Na Žumpě“

Přeji občanům, aby se Vám tyto akce líbily a pořadatelům ať se akce vydaří, a to včetně počasí.
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V měsíci červnu byla ve Slavkově nově otevřena v Domě Služeb hospoda Na Žumpě.
Hostům přeji, ať jsou spokojeni a paní hospodské ať se jí dobře daří.
V letošním roce budou z rozpočtu obce
vynaloženy nemalé finanční prostředky na
opravu sociálních zařízení. V červnu se začalo
s opravou a modernizací koupelny v našem
Seniorcentru a v červenci bude zahájena
I. etapa Rekonstrukce sociálních zařízení,
žákovské studovny a šatny pro učitele v naší
základní škole.
Dále budeme v červenci pokračovat v rekonstrukci chodníků na ulici Ludvíka Svobody– II. část etapy II (doposud nedokončený
úsek směrem k ulici K Větřáku). Velmi dobrou
zprávou je, že obec Slavkov již obdržela rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastruktury o poskytnutí finančních prostředků ve výši
6.064.132,- Kč na rekonstrukci chodníků na
ulici Olomoucká (od rybníku až po vodojem).
Realizaci této investiční akce očekáváme od
jara 2020, přičemž délka upravovaných chodníkových ploch činí 1281 m.
Dne 29. 5. 2019 bylo vydáno dlouho očekáváné stavební povolení na Přechody pro chodce na ulici Olomoucká (u ZŠ Slavkov a příjezdu
od Opavy), již v červnu 2019 tedy budeme
žádat MAS Opavsko o dotaci na tuto investiční
akci. Realizaci předpokládáme v příštím roce,
přičemž předpokládané náklady na oba přechody činí 4.530.346,-Kč. Dne 5. 6. 2019 bylo
zahájeno řízení o povolení stavby rekonstrukce
a prodloužení chodníků na ulici Zahradní, ul.
U Dráhy, a části ul. Střední, předpokládané
výdaje jsou 6.518.078,- Kč.
Také s ohledem na velké finanční náklady
a rozsah oprav plánovaných komunikací, jsme
se rozhodli zhodnotit, a to v celé obci technický stav současné kanalizace. Chceme minimálně zasahovat do již opravených komunikací.
Doposud máme zmonitorovanou kanalizaci na spodním konci Slavkova a jsme rádi, že
je v dobrém stavu. Nicméně co bude nutné

opravit jsou uliční vpusti a v některých úsecích
budeme muset provést pročištění zanesené kanalizace. V měsíci červnu již bylo na spodním
konci provedeno odbahnění 1. pročišťovací
nádrže kanalizace.

Odbahnění 1. pročišťovací nádrže kanalizace
Velkým problémem nejen v naší obci začíná
být poloparazit jmelí, které výrazně oslabuje
vitalitu stromů a díky tomu stromy chřadnou
a usychají. Rádi bychom zamezili tomuto parazitu další ničení našich stromů, proto připravujeme projekt na jeho likvidaci (zejména
ořezem). Aby tato likvidace byla účinná, je nutné, abychom pečlivě provedli zásahy na celém

Jmelím napadané stromy u rybníka.
území naší obce. Věřím, že také oslovení
soukromí vlastnici napadených stromů budou
souhlasit s ořezem jmelí. Tato likvidace je v zájmu nás všech. Budeme se snažit, abychom na
tuto činnost dostali dotační finanční prostředky již v příštím roce.
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám s nadcházejícími prázdninami popřál, aby tyto dva letní měsíce proběhly podle Vašich představ, a pokud se chystá-

te na dovolenou, ať je co nejvíce odpočinková,
pohodová a hlavně přeji vždy šťastný návrat
domů do Slavkova. Těším se na společné setkání na Dni naší obce Slavkov dne 21. 9. 2019.
Mgr. Rostislav Musila, starosta

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Dne 30. 4. 2019 byla v obci Slavkov dokončena další z velkých investičních akcí a to
Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště
Slavkov. Tato investiční akce se realizovala od
7 září 2018 do 30 dubna 2019, zhotovitelem
byla firma Zdenka Hrušky. Celkové náklady
na tuto investiční akci činily 6.317.657 Kč.

Přejeme sportovcům, aby nově upravená
zázemí fotbalového hřiště dobře a co nejdéle sloužilo.

V rámci rekonstrukce:
• byla upravena a zrekonstruována stávající
budova tj. šatny pro hráče, sociální zařízení,
WC, technická místnost a rozhlas,
• byla provedena nová přístavba o rozměrech
9,55 x 12 m, kdy nově vznikly tří šatny,
sociální zařízení, WC, klubovna, místnost
pro rozhodčího,
• opravena hospoda Lesanka,
• zaveden způsob vytápění tepelným čerpadlem vzduch/ voda,
• zavedeno podlahové topení,
• celý objekt byl zateplen,
• provedena výměna oken,
• realizována nová parkovací stání,
• upravena příjezdová komunikace.
Je dobře, že výměnou oken, zateplením
budovy a zvolenému způsobu vytápění tepelným čerpadlem dojde v následujících letech
ke snížení provozních výdajů na topení.

Před rekonstrukci

Po rekonstrukci
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Zasedání zastupitelstva
Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Slavkov konaného dne 5. 6. 2019
Zastupitelstvo obce neschválilo:
• pořízení změny Územního plánu Slavkova dle podaného návrhu občanů
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• rozpočtové opatření rady obce č. 4/2019, 5/2019 a 6/2019 k rozpočtu obce na rok 2019
• závěrečný účet Mikroregionu Hvozdnice za rok 2018, včetně Zprávy revizní komise
Mikroregionu Hvozdnice
• zprávu o činnosti Školní jídelny Slavkov, příspěvková organizace za rok 2018
• zprávu o činnosti Domova pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace,
za rok 2018
• zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Slavkov, okres Opava, příspěvková
organizace, za rok 2018
• zápis z jednání finančního výboru ze dne 6. 5. 2019.
• zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 21. 5. 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• závěrečný účet obce Slavkov za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
obce Slavkov, a to bez výhrad
• zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavkov za rok 2018 jako součást
závěrečného účtu obce Slavkov za rok 2018
• účetní závěrku obce Slavkov sestavenou k 31. 12. 2018 včetně příloh a zprávy o inventarizaci
majetku obce. Celkový výsledek hospodaření – rozdíl mezi 5. a 6. účty se převede z účtu 431
HV ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený zisk
• nákup stavby veřejného osvětlení nacházející se na pozemku parc. č. 1461/2 v k. ú. Slavkov
u Opavy ( část Latarna) od Statutárního města Opavy, za kupní cenu 29.210,-Kč
• prohlášení stavebníka / investora, číslo: OP-02S-19-46 ve věci stavby „Přechodů pro chodce
na ulici Olomoucké ve Slavkově u Opavy, včetně rekonstrukci chodníků, přeložky vodovodu,
světelně signalizačního zařízení, přípojky pro SSZ a VO“ pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
• obecně závaznou vyhlášku č.1/2019, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku
R. M.

OBECNÍ ZPRÁVY
Výsledky voleb do evropského parlamentu v naší obci
Počet voličů / Odevzdané hlasy / Platné hlasy - 1582 / 381 / 380
Volební účast - 24,08%
Hlasy pro strany / Počet %
ANO
- 75 / 19,73% ODS - 64 / 16,84% KDU-ČSL - 61 / 16,05%
STAN,TOP - 33 / 8,68% Píráti - 33 / 8,68% SPD
- 28 / 7,36%
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Školní jídelna bude uzavřena v době od 15. 7. do 18. 8. 2019
Mateřská škola bude uzavřena v době od 7. 7. do 12. 8. 2019
Knihovna bude po dobu prázdnin pro veřejnost otevřena každý čtvrtek v době od 13.30 hod.
do 16.30 hod.
MUDr. E. Cihlářová oznamuje občanům, že bude čerpat řádnou dovolenou během prázdnin
v době od 29. 7.- do 9. 8. a od 26. 8. - do 30. 8. 2019. Zastupovat ji bude MUDr. J. Šváb ve svých
ordinačnívh hodinách v Litultovicích a Jakartovicích. Více informací najdete na stránkách:
www.praktic-cihlarova.cz.

Slavkovský karmaš 2019

Obec ve spolupráci s místními spolky připravila bohatou nabídku akcí pro vyžití dětí, spoluobčanů i hostů. Tradiční kolotoče a další
atrakce začnou točit již ve čtvrtek 25. 7. v odpoledních hodinách na starém hřišti u ZŠ.
Na pátek 26. 7. obec zajistila promítání letního kina na novém hřišti u ZŠ. Promítat se
bude česká komedie. Ženy v běhu začátek ve
21.00 hodin. V sobotu 27. 7. na trojmezí obcí
Slavkov, Jaktař a Zlatníky jste zvání farním
úřadem na poutˇna Svatou Annu. Bohoslužba
začíná v 15,00 hodin. Večer pro mladší ročníky
připravili naši chovatelé v jejich areálu tradiční
Karmášovou zábavu. K tanci a poslechu bude
hrát „Manates”. Začátek ve 20.00 hodin. Všichni
jste srdečně zváni. V neděli 28. 7. začíná ranní
mše v 7.30 a v 9.15 hodin bude sloužena slavnostní karmašová mše svatá. Odpoledne jste zvání
tradičně na kolotoče a pouťové atrakce a třešníčkou na dortu pro všechny bude koncert Felixe
Slaváčka s bandem na novém hřiště u ZŠ, kterého pozvali slavkovští rybáři. Věříme, že si letošní
slavkovský karmaš řádně užijete.
CO VÁS - NÁS PÁLÍ nebo ne ? !
V této rubrice bychom se chtěli věnovat připomínkám Vás občanů s čím jste nespokojeni nebo co Vás naopak potěšilo v poslední době v obci, Vaše náměty posílejte na email:
mistostarosta@ouslavkov.cz. Děkujeme za Vaši spolupráci.
Jednomu z problému, který dlouhodobě řešíme se věnoval v minulém čísle 1/2019 Zpravodaje bývalý pan starosta Vladimír Chovanec ve svém příspěvku „Chodník není parkoviště”.
Těch problému je podle mého dost. Namátkou: problémy s pobíhajícími psy po obci, divoké
skládky, koně, motorky na naučné stezce, hluk o nedělích, nepořádek v okolí kontejnerů a další....
Nejdříve bych se chtěl podělit o velice zvláštní zážitek. Byla středa 5. června, zvoní telefon,
zvedám jej a na opačném konci se mě ptá starosta zdali nechci koťátko? Ptám se, kde k němu
přišel a on na to, že byla nalezena hned dvě malá koťata v kontejneru na trávu. Já s díky odmítám
a navrhuji, aby jsme to vyhlásili místním rozhlasem, snad se najdou zájemci o domácího mazlíčka.
Vše dobře dopadlo, ještě týž den se přihlásili zájemci a malá koťata nalezla nové majitele.
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Problémem, který opakovaně řešíme jsou divoké skládky. Obec v uplynulých létech zajistila
pro občany bezplatně 400 ks komposterů na bioodpad, dále každý den sváží biologický odpad
z domácností dle rozpisu a tudíž může každá domácnost odevzdat bioodpad jednou za 14 dnů do
přistavených kontejnerů. Přesto se najdou jedinci, kteří musí vyvést své přebytky například do lesa.
Stačí jeden dobrák a už máme co do činění se vznikající černou skládkou .Zajímavé je, jak rychle
ta skládka roste. A nikdo nikoho neviděl, že veze něco do lesa. A obec je potom povinná na vlastní
náklady urychleně skládku odstranit, protože při nahlášení na odbor ŽP nás nemime mastná pokuta. Já rozumím tomu, že každý chce mít doma pořádek, ale nerozumím tomu proč se najde tolik
kazisvětů, kteří nutí obec vynakládat nemalé finance na odstranění těchto skládek, kdy peníze na
odstranění skládky bychom mohli vynaložit na potřebnější věci.
Dalším nešvarem je jízda na koních po naučné stezce. Tento problém řešíme už více než 10 let,
kdy se vymlovaly jednotlivé stáje na sebe, že jejich koně to nejsou. Nám se loni podařilo dohodnout s vedením stájí z Otic, že každý může nafotit (telefony s fotoaparátem už má mnoho z nás) jezdce na koních na naučné stezce a vedení potrestá ty neukázněné zákazem ježdění na jejích koních
a případným exemplárním vyloučením z jezdeckého oddílu. Doposud přes časté stížnosti občanů
jsme nedostali ani jeden snímek koně na stezce. Prostě není žalobce není ani soudce.
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta

DNY SLAVKOVA
DNY

2019

SLAVKOVA

IV. ročník Dnů Slavkova proběhne ve
dnech 15. - 21. 9. 2019. Tímto zveme všechny
občany, rodáky a příznivce obce na program,
který připravila obec ve spolupráci s ZŠ, MŠ
a spolky v obci Slavkov.
V neděli 15. září zahájíme oslavy v kostele svaté Anny v 9.15 hodin mši svatou „Za
všechny živé a zemřelé občany naší obce ”.
V pátek 20. září jste zvání na „Den
otevřených dveří Seniorcentra”, kde od 10 hodin si budete moci prohlédnout celý areál
a pro všechny je připraven kulturní program.
V sobotu 21. září zahájíme oslavy v 14.30
hodin na řišti u ZŠ, kde proběhne kultuně
zábavné odpoledne s tímto programem. Součásti budou i tradiční soutěže mezi spolky
o „Slavkovskou metlu” a o nejlepší „Slavkovský řízek”

Z bohatého kulturního programu vybíráme
14.30 hod. - zahájení, projev starosty
14.40 hod. - vystopení dětí ZŠ,MŠ a Sokola
16.00 hod. - koncert dechové hudby
VLČOVJANKA
17.30 hod. - vystoupí členky ČSŽ
- vyhodnocení soutěže o nejlepší řízek
- soutěž mezi spolky o Slavkovskou metlu
19.00 hod. - koncetr Olgy LOUNOVÉ
s kapelou

21.00 hod. - taneční zábava
23.59 hod. - zakončení dne
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Doprovodný program: pro ty nejmenší kolotoče, malování na tvář, trampolína a další
soutěže pro děti, který připravili ve spolupráci
s obcí místní spolky. Rovněž na všechny
čeká bohatý výběr občerstvení – pivo, rybí

speciality, vyhlášené koláče, sladkosti pro děti
a další pochutiny.
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ.
L.K.

Retro okénko
V tomto retro okénku se pravidelně vracíme v čase o 25 let zpátky a připomeneme si o čem
zajímavém, poučném i nemilém jsme tehdy psali. Pod čarou přinášíme současný pohled na výše
uvedené události, popřípadě je porovnáváme s dneškem.
Ve Zpravodaji 2/1994 (4 strany formátu A4)
Na titulní stránce jsme řešili problém ohledně výstavby Spalovny pro technické zpracování
odpadů v Dolních Životicích, která měla stát na poli poblíž silnice 1/46 po pravé straně
za Herticemi. Naše obec tehdy dostala možnost se vyjádřit k dokumentaci a posouzení vlivu této
stavby na životní prostředí, které zaslal územní odbor ŽP v Ostravě. V samotné zprávě se psalo,
že stavba spalovny a její provoz nebude zdrojem nadlimitního znečištění a nebude ani ohroženo
obyvatelstvo okolních obcí. Z iniciativy občanů vznikla petice proti zamyšlené stavbě spalovny.
Tuto petici podepsalo 715 občanů naší obce.
Negativa dle petice občanů:
- Spalovna měla likvidovat všechen odpad komunální, nemocniční a odpad z průmyslu včetně
chemického odpadu z okresu Opava.
- Měření směru větru prokázalo více než 30% větru foukalo jihozápadním a západním směrem
a tudíž by mělo negativní vliv na životní prostředí v obci Slavkov.
- Největší nebezpečí pro obec bylo znečištění ovzduší, spodních vod a zemědělských kultur
v množství emitovaných škodlivin těžkých kovů (rtuť, kadmium, arsen, olovoa další), které by
byly v normě, ale dlouhodobě by působily na obyvatelstvo a krajinu.
- Další znečištění by obci přinesla zvýšená přeprava cisteren a nákladních aut s odpadem do spalovny.
- Nebezpečím byl i odvoz zbytkových produktů a toxických kapalin před naší obec na skládku
nebezpečných odpadů do Chlebičova.
- V neposlední řadě bylo i nebezpečí instalace navýšení kapacity další linky.
Za tento výčet negativ nám bylo v případě kladného stanoviska obce nabídnuta výstavba vysokotlajé přípojky plynu přes katastr obce a rovněž likvidace komunálního odpadu obce ve spalovně
za úplatu!
Po zvaření výše uvedených plusů a mínusů s přihlédnutím k petici se rozhodlo ZO Slavkov vydat
záporné stanovisko ke stavbě „Spalovny pro technické zpracování odpadů Dolní Životice”.
Závěrečné rozhodnutí mělo však vydat Ministerstvo ŽP ČR.
Ve Zpravodaji 2/2019 (24 stran formátu A5)
Spalovna naštěstí nedostala požehnání od Ministerstva ŽP ČR a tudíž nemusíme řešit
výše uvedené negativa stavby. Vysokotlakou stanici plynu jsme postavili za vlastní prostředky
v roce 1998 včetně přípojek k jednotlivým usedlostem v obci.
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A co se týče znečišťování ovzduší, tak v současné době řešíme spolu s občany omezení vytápění
fosilními palivy jejich rodinných domů. V rámci kotlíkové dotace využilo v letošním roce přibližně
30 domácností přechod na ekologičtější topení a tak věříme, v příští zimu ubude smogu v naší obci.
L. K.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Blíží se závěr školního roku a všichni se
již těšíme na zasloužené prázdniny. Prošli
jsme náročným obdobím přijímacích zkoušek na střední školy,
okresními i krajskými
koly soutěží s pestrou paletou zaměření, zorganizovali jsme řadu aktivit, projektových dnů,
besed a činností s cílem zajistit dětem vzdělání ve všech oblastech. A jak se nám to podařilo, posuďte sami. Pro zajímavost uvádím jen
stručný výčet úspěchů za poslední období:
2. místo – krajské kolo soutěže ve sportovní
gymnastice (Adam Humpolec, Šimon Mazur,
Šimon Bajgar, David Trojančík)
4. místo – okresní kolo fyzikální olympiády,
postup do kraje a zisk 19. místa ( Jiří Rypl)
7. místo – okresní kolo fyzikální olympiády
(Štěpán Rychlý)
5. místo – okresní kolo matematické olympiády (Vendula Trojančíková)
Postupová místa v okresním kole matematické olympiády do krajského kola pro Jirku
Rypla a Matěje Jaroše a zisk 16. a 22. místa
v kraji
9. místo – krajské kolo zeměpisné olympiády
(Adrien Tanekou)
2. místo – okresní kolo biologické olympiády, postup do kraje a zisk 20. místa (Luděk
Klein)
4. místo – okresní kolo biologické olympiády, postup do kraje a zisk 24. místa (Adrien
Tanekou)

5. místo – okresní kolo biologické olympiády
(Dominik Borunský)
2 x 2. místo a 3. místo – postupová přehlídka finalistů Opavského skřivánka (Terezie
Zahlová, Tereza Anna Králová, Elen Malchárková) a postup na festival v Dolní Lomné

2 x 1. místo – soutěž pódiových skladeb
(skladba Nonstop a Zumba dance)
2. místo – výtvarná soutěž ŠD na téma „Dopravní prostředky“
2 x 4. místo a 1. místo – soutěž Mladých
zdravotníků, postup do kraje a zisk 2. místa
(Lucka a Klára Rýžovy, Eliška a Anička
Gorčicovy, Karolína Losertová)
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Významný úspěch jsme zaznamenali ve III.
ročníku finále soutěže S4A v programování robotů určené pro studenty středních škol
konané na VŠB v Ostravě. Této soutěže jsme
se zúčastnili jako jediná základní škola a naše
družstvo ve složení Tomáš Adámek, Vojta
Šenk, Lukáš Čech a David Zahel se umístilo
na nádherném 4. místě. Slova uznání se našim
chlapcům dostalo také z úst děkana fakulty.
Své znalosti, vědomosti a dovednosti kvalitně zúročili také naši žáci devátých tříd při
přijímacích zkouškách na střední školy. Můžeme konstatovat, že se v drtivé většině dostali na obě zvolené školy a úspěšní byly také při
přijetí na gymnázia, kde již léta zaznamenáváme obrovský přetlak zájemců.
Za zmínku stojí některé netradiční akce,
které jsme v posledním období zorganizovali. V rámci celosvětového týdne o finančním
vzdělávání Global Money Week 2019 jsme
se rozhodli uskutečnit výuku finanční gramotnosti pro žáky naší školy vedenou zkušenými lektory z praxe, abychom ještě více prohloubili zdravé finanční návyky našich žáků.
Výuka byla zrealizována pro žáky páté třídy
a obou sedmých tříd.
V rámci výuky témat ekologické výchovy
navštívili naše žáky studenti Slezského gymnázia v Opavě, kteří zrealizovali přednášky
v jednotlivých třídách na téma emise a znečišťování životního prostředí, vliv a dopady užívání lokálních topenišť, světelný smog aj. Své
výklady obohatili videi a konkrétními zkušenostmi z práce na těchto projektech. Věříme,
že jejich vystoupení bude mít pozitivní vliv
na vnímání negativních ekologických dopadů
našeho chování, které kolem sebe děti vidí.
Den Evropy je pro naši školu zvláštním
dnem. Žáci 8. tříd v rámci projektového vyučování tradičně seznámí spolužáky zbylých ročníků školy s vybranými evropskými státy. Cílem je
nejen všestranně informovat (formou výkladu,
dramatizací historických osobností a událostí,
ukázkami lidových zvyků a tanců, gastronomií

atd.), ale i pobavit, a hlavně zaujmout. Přes 200
žáků mohlo virtuálně navštívit Island, Nizozemí, Portugalsko, Švédsko a Švýcarsko. A co se
nejvíce „divákům“ líbilo? Na Islandu je zaujala
chrlící sopka a ukázka termálních lázní; Nizozemí pobavilo nejen dřevákovým tancem, ale
i návštěvou nefalšovaného cofeeshopu; Portugalsko potěšilo nejen dramatizacemi portugalských dějin, ale i návštěvou snad nejslavnějšího
současného portugalského fotbalisty; ve Švédsku jsme si pochutnali dvakrát – na pravých
švédských lívancích i na vystoupení legendární
skupiny ABBA; výborné bylo Švýcarsko – kdo
nemá rád pravou švýcarskou čokoládu zapíjenou čerstvě nadojeným ovčím mlékem, zasmál
se alespoň u reklamy na Airwaves.
Alespoň malou odměnou za odvedenou
práci byl pro žáky zorganizován Den dětí
„Napříč školou“. Tato akce se těší mezi dětmi

velké oblibě. Losem složená družstva od první do osmé třídy obchází připravená stanoviště a plní uložené úkoly. Strhující zápal do hry,
boj o vítězství a úspěch je důležitý pro děti.
My si vážíme sounáležitosti, kterou mezi dětmi ve skupinách vidíme a někdy až dojemnou
starost a odpovědnost nejstarších členů skupiny o ty nejmladší. Výčet aktivit by mohl pokračovat a zaplnil by asi většinu Slavkovského
zpravodaje. Více informací proto najdete na
našich webových stránkách.
Za úspěchy školy stojí nejen práce, přístup
a zájem dětí, ale především pedagogů, jejich
každodenní připravenost předávat znalosti,
-9-
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dovednosti a ochotu věnovat se svým žákům.
Jednou z příležitostí poděkování za práci je
udělení ocenění Učitele roku u příležitosti
Dne učitelů. Letos si tento titul odnesly
Mgr. Hedvika Vašková a Mgr. Martina
Herrmannová. Obě svůj dosavadní profesní
život zasvětily výchově a vzdělávání dětí nižšího stupně. Daří se jim vytvářet atmosféru,
která je příznivá a motivující pro všechny
žáky. Do šesté třídy přicházejí jejich zásluhou
děti, jež mají pevně vštípené zásady chování
ke spolužákům, k učitelům a jsou v nich vypěstované ty správné návyky. To všechno je

výsledkem obdivuhodné trpělivosti, důslednosti a soustavné každodenní práce, která je
zvláště v nižších třídách vyčerpávající. Pro své
okolí jsou vzorem pro svůj lidský přístup, nadhled, důslednost, empatii i ochotou kdykoliv
podat pomocnou ruku.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem pedagogickým pracovníkům i správním zaměstnancům za odvedenou práci v tomto školním
roce. Nejen jim, ale také všem občanům přeji
krásné pohodové prázdniny a klidné prožití
následujícího období dovolených.
Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

ROZHOVOR S TOMÁŠEM PETREČKEM

Naše škola měla možnost seznámit se
s vrcholovým horolezcem panem Tomášem
Petrečkem a zde jsou postřehy žáků 9. B třídy
z této besedy.
Já, jakožto kluk z vesnice, jsem zatím viděl
horolezectví maximálně ve filmu „Jak dostat
tatínka do polepšovny“, což znamená, že mé
dosavadní informace byly spíše nulové a končily u představy lezení po Prachovských skalách a ne na nejvyšší vrcholy světa!
První věc, která mne při besedě překvapila,
byla ta, že zrovna Češi se pokusili vylézt nejvyšší stěnou světa prvovýstupem na obávanou
horu Nanga Parbat (8 126 m), to byl první důkaz toho, že i Češi jsou troufalí a dokonce jeden z nich žije přímo ve vaší vesnici. Druhá věc
byla ta, že taková výprava zabere až dva měsíce.

A do třetice mne dostalo, kolik věcí s sebou
musí horolezec tahat, náklad výpravy váží kolem jedné tuny! Sice každý nese „jen 25 kg“,
ale desítky kilometrů do nadmořské výšky
4000 metrů! Tam si postaví základní tábor, kde
se aklimatizují. Teprve po několika dnech se
mohou vydat na samotný výstup. Největší šok
pro mě bylo zjištění, že během výstupu horolezec zhubne 10 až 15 kg. Díky nízkému tlaku
totiž nejsou schopni pozřít větší množství jídla.
Samotný výstup probíhá po velmi malých úsecích, asi 30 kroků a už jste zadýchaní, jako byste běželi sto metrů sprintem. Spíte v péřovém
oblečení při mínus 20 až 40 stupních a v tak
malém stanu, že se vedle vás nevejde ani batoh.
Pijete vodu z ledovce. Po celou dobu musíte
pečlivě vyhodnocovat počasí, které je zvlášť na
horách velmi nevyzpytatelné.
Člověk, který toto dokáže, musí být silný
nejen po fyzické stránce, ale také psychické,
jelikož se jde postavit smrti tváří v tvář
a sebemenší zaváhání ho i jeho parťáka může
stát život. Avšak ten pocit, že jste dokázali to,
co dokáže jen hrstka lidí na světě, musí být
úžasný a že to za ty útrapy stojí.
V závěru besedy pan Petreček odpověděl na
naše zvídavé dotazy:
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1. Co Vás přivedlo k extrémním sportům?
Kdy přišla první myšlenka, že byste se
chtěl extrémním sportům věnovat?
Už jako malého kluka mě bavilo trávit čas
venku – běhat, jezdit na kole, výlety do hor.
Postupem času jsem objevil závodění, napřed
jsem si vybíral kratší vzdálenosti a třeba jen
běh. Ale postupem času jsem přidával – začal
kombinovat běh, kolo, kajak a lezení. A prodlužoval jsem postupně vzdálenosti tak, až
jsem se dostal k Adventure race. Tehdy jsem
závodil s horolezcem Liborem Uhrem – nabídl mi možnost vyrazit s ním na expedici –
osmitisícovou horu Dhaulagiri. Dlouho jsem
nepřemýšlel, vždyť se mi tím splnil sen – poprvé jsem měl možnost podívat se do míst,
kde už ani ptáci nelétají. A ty rozhledy – nepopsatelný zážitek.
2. Co Vás na nich stále láká?
Stále mě to baví a naplňuje. Tedy do přírody
a za zážitky vyrážím pořád.
3. Co je potřebné k tomu, aby se někdo mohl
věnovat sportu na takové úrovni jako Vy?
Myslím, že v prvé řadě odhodlanost a bojovnost. A sny, které si chcete splnit, i když víte,
že to bude občas bolet a někdy se nevyspíte.
Osobně to mám tak, že když si něco umanu,
udělám pro to maximum. A pak je krásný pocit, když to dobře dopadne. Člověk ale musí
být smířený i s tím, že ne vždy to jde tak, jak si
vymyslel. Nesmí se tím nechat rozhodit a zkusit to znovu.
4. Jaké pocity zažíváte před náročným
výstupem (závodem)?
Obrovské soustředění – abych snížil možná
rizika. Také se těším a trochu bojím – člověk
musí mít strach, jinak by nebyl schopen
si uvědomit hrozící nebezpečí a poradit si
s ním. Člověk, který jde do věcí naprosto
bezhlavě, je nebezpečný sám sobě.
5. Měl jste někdy při svých dobrodružstvích chuť to vzdát (říct si, to stačí, otočit
se a jít zpátky)?
Tak silný pocit jsem ještě neměl. Stává se mi,

že přijdou krize, že si říkám: „Co tu vlastně
dělám?“ Ale tyhle myšlenky vždycky rychle
přijdou a odejdou a najdu v sobě ještě sílu.
6. Jaká výzva byla zatím pro Vás nejtěžší?
Bylo jich určitě více. Třeba, když jsme v jihozápadní stěně osmitisícovky Gasherbrum
I bivakovali ve výšce 7300 metrů nekonečných šest dnů. A čekali na počasí, které nám
dovolí aspoň sestoupit zpět dolů do základního tábora.
7. Co byste „velkého“ chtěl ve svém sportovním životě ještě dokázat?
Snažím se neklást si nějaké konkrétní dlouhodobé cíle, nikdy nevím, jak se co vyvine. Ale
co bych si přál, co bych moc chtěl, je, abych
mohl stále co nejvíce času trávit v přírodě,
v horách a dělat co mě baví.
8. Proč jste se rozhodl bydlet zrovna ve
Slavkově?
Slavkov má rád – nic mi tady nechybí – můžu
nasednout na kolo a okamžitě jsem v lese.
V okolí je spousta krásných tras na běhání.
Rodina měla ve Slavkově pozemek, měl jsem
tedy možnost si tady zařídit bydlení a nikdy
jsem nelitoval.
9. Procestoval jste lán světa. Máte nějaký
kulinářský zážitek?
Já nejsem z těch, kteří s jídlem nějak moc
experimentují. Držím se spíše toho, co znám.
Ale v Číně jsem několikrát jedl místní speciality a raději se ani neptal, co to vlastně je. Měl
jsem prostě hlad.
10. Jaký stát a jací lidé Vám přišli nejzajímavější k životu, pokud byste váhal, kam
odejít z Česka?
Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel a těžko hledám odpověď. Určitě by se mi líbilo v zemi,
kde jsou hory, krásná příroda. Nedokážu vybrat jedno jediné místo – všude kam jsem se
podíval, jsem se setkal s příjemnými lidmi,
kteří nám byli nápomocni – nerad bych tedy
zmiňoval jen jednu zemi, jedno místo. Každopádně tady u nás v České republice jsem velmi
spokojený a vždy se domů rád vracím.
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Děkujeme panu Petrečkovi, že si udělal čas
a během tří hodinových besed nás poutavě
seznámil se svými ne zrovna běžnými zájmy
a ani minutu nás nenechal na pochybách, že
před námi stojí zkušený horolezec, v němž se

snoubí nejen odhodlání a vytrvalost, ale také
respekt k horám. A určitě také skromnost,
o které nás přesvědčil i tím, že nám přednášky
poskytl zcela bezplatně.
kolektiv dětí ZŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V březnu se děti II.
a III. třídy zapojily do
VV soutěže „Svět očima dětí“. Děti malovaly
barvami a kreslily zmizíkem do inkoustu.
Děkujeme všem, kteří
se zapojili do sběru papíru. Gratulujeme vítězům: I. místo Vilč Radek (392 kg), II. Kozák
Jiří (314 kg), III. Trojančíková Anna (78 kg).
V měsíci dubnu se naše MŠ zapojila do
projektu „SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ
ZRAKU - Lví očko“. Měření zraku provádí
Lions kluby pro děti předškolního věku zdarma. Děkujeme, že jste navštívili i naši MŠ.
V měsíci květnu se konal zápis do MŠ. Nejen děti, ale i rodiče si mohli prohlédnout jednotlivé třídy i činnosti dětí.
Na DEN MATEK v MŠ se nejmenší děti –
Broučci - předvedli jako cestovatelé. Letadlem
se proletěli po světě a přitom si vesele tančili
a zpívali. Radost z rozkvetlé louky a žlutých
pampelišek měly děti Sluníček. Slušelo jim
to nejen při tanci, ale i při hře na hudební nástroje. Děti Kuřátek letos v KD představovaly
program na téma „Maminka příroda“.

V květnu byly ukončeny všechny kroužky
konané v MŠ. Kroužek angličtiny a tanečky
byly ukončeny až v červnu, taktéž i plavání
dětí v LRC Englišova v Opavě, v němž se děti
naučily základům plavání a hlavně nebát se
vody.
DEN DĚTÍ V MŠ s DJ byl veselý, plný
disco hudby, barevných světel, her a soutěží. Děti dostaly za odměnu balíček pamlsků
a svítící náramek.
Dopolední VÝLET DO OTIC KE KONÍM jsme téměř všichni odšlapali pěšky, jen
malí Broučci jeli autobusem. Uvnitř areálu
jsme zhlédli stáje a výběhy pro koně. Největším zážitkem pro děti byla jízda na ponících.
Byla to příjemně prožité dopoledne.
VÝLET DO OSTRAVY splnil očekávání všech dětí. Nejenže nahlédly do tajemna
techniky v „interiéru světa techniky“, ale své
nadšení ukázaly i v zábavním parku plném
průlezek a dětského využití. Za organizaci děkujeme výboru SRPŠ.
DIVADLO KOLOBĚŽKA nám v MŠ
předvedlo pohádku „Na tom našem dvoře“.
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY. Na
závěr roku se jako již tradičně mateřská škola
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loučí s dětmi třídy Kuřátek. Děti předvedly veselé vystoupení, byly pasovány na školáky a vše
bylo uzavřeno opékáním špekáčků s drobným
občestvením. Pak nastala volná zábava.
Děkujeme všem za pomoc při sběru ZÁTEK Z PET LÁHVÍ. Sběr stále pokračuje.

Děkujeme rovněž všem těm lidem, kteří
jakkoliv pomohli naší mateřské škole.
MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA OD 8. 7. 2019 - DO 16. 8. 2019.
Všichni zaměstnanci vám přejí krásné
prázdniny plné slunce.
Marcela Králová

SENIORCENTRUM
BŘEZEN
Ve druhé polovině
března (o té první jsme
již psali v předešlém
ZpravodajiJ) jsme okoukanou zimní výzdobu
vyměnili za jarní. Moc
se nám povedla. Také zaměstnanci stravovacího provozu, vyzdobili naši jídelnu jarně. Velmi
rádi se scházíme ve společenské místnosti, a se
sestřičkou Naďou tvoříme stále něco nového.
Přitom si zpíváme, povídáme a popíjíme kávičku. A každý den poctivě cvičíme!
Po roce mezi nás opět PŘIJELA NA
BESEDU REDAKTORKA A SPISOVATELKA PhDr. MARIE FORMÁČKOVÁ
a zajímavě nám tentokrát povídala o mužích
- známých filmových hercích.
Tradiční POSEZENÍ S KLIENTY se konalo tentokrát v duchu VÍTÁNÍ JARA. Nejprve jsme oslavili společně narozeniny některých našich obyvatel, a následně jsme vynesli
Morénu neboli Mařenu z domova a radovali
se z příchodu nastávajícího jara.
Do domova nastoupily na několikatýdenní
praxi dvě ŠIKOVNÉ STUDENTKY SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ, KTERÉ SE
NÁM VĚNOVALY PŘI AKTIVIZAČNÍ
ČINNOSTI.
ZÚČASTNILI JSME SE TAKÉ JIŽ TRADIČNÍCH AKCÍ:
l LITERÁRNĚ AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU VEDENÉHO PANÍ SCHWA-

l

l

NOVOU, muzejní pedagožkou Slezského
zemského muzea. Tématem byly ČESKÉ
POHÁDKY,
OBLÍBENÉ ZOOTERAPIE – S MILÝM
PEJSKEM CANYM A KRÁLÍČKEM,
VE FILMOVÉM KLUBU JSME SHLÉDLI FILM Vesničko má středisková.

DUBEN
S blížícími se Velikonocemi bylo potřeba
udělat spoustu práce. Společně jsme se sešli
při PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ,
VYRÁBĚLI JSME RŮZNÉ DEKORACE
na výzdobu domova.
Slunečné počasí nás vylákalo NA POSEZENÍ DO ALTÁNU, kde pobýváme velmi
rádi. Až bude dokončena STAVBA NOVÉ
VENKOVNÍ PLOŠINY, budeme si moci
zajet do zahrady i sami. Na zahradě jsme jen
neodpočívali, ale také pracovali! Bylo potřeba
začít s výsadbou květin a zeleniny, a tak jsme
zahájili „truhlíkovou“ sezónu.
Před Velikonočními svátky jsme NAVŠTÍVILI MÍSTNÍ KOSTEL. Před kostelem jsme
se SETKALI S PANEM STAROSTOU, kterému jsme předali VELIKONOČNÍHO BERÁNKA. Také pan starosta nás všechny obdaroval malou velikonoční sladkostí. Následného
dne někteří z obyvatel domova se sestřičkami
navštívili V KOSTELE BOŽÍ HROB.
Tradiční POSEZENÍ S KLIENTY, za
účasti seniorek ze Slavkova, na téma PÁLENÍ ČARODĚJNIC se nám moc vydařilo.
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Čarodějnice z nás byly šikovné, náramně nám
to slušelo!
Na hudební KAVÁRNIČKU NÁM PŘIJEL ZAHRÁT hudebník z Rýmařova.
Ve FILMOVÉM KLUBU se tentokrát promítal film s názvem Chrám Matky boží v Paříži.
Počasí nám umožnilo uskutečnit DVA
VÝLETY NA VELIKONOČNÍ TRHY NA
DOLNÍ NÁMĚSTÍ A DO OBCHODNÍHO
CENTRA BREDA V OPAVĚ A DVAKRÁT
NA „DEN ZEMĚ A MLÁĎAT“ V AREÁLU
ŠKOLNÍHO STATKU OPAVA.
Opět jsme mohli OCHUTNAT A ZAKOUPIT BELGICKÉ A FRANCOUZSKÉ
ČOKOLÁDY, POMAZLIT SE S NAŠÍM
ČTYŘNOHÝM PSÍM KAMARÁDEM CANYM, a zúčastnit se LITERÁRNĚ AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU VEDENÉHO
PANÍ SCHWANOVOU, tentokrát na téma
„OBRAZ VELIKONOC V ČESKÉ PRÓZE,“ NAZDOBILI JSME SI A POSTAVILI
NA NAŠÍ ZAHRADĚ TRADIČNÍ MÁJKU.
KVĚTEN
V květnu neboli máji bylo naší první společnou akcí ještě loupání ořechů. CELKEM
JSME LETOS NALOUPALI A ZAVAŘILI
26,35 Kg.
Své místo v kalendáři má v tomto měsíci
také Den matek. Na POSEZENÍ S KLIENTY, jejíž součástí mimo oslavy narozenin
některých našich obyvatel, bylo VELMI
ZDAŘILÉ A VESELÉ VYSTOUPENÍ
ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA, KTEŘÍ

ZTVÁRNILI ŽENU OD NAROZENÍ AŽ
PO STÁŘÍ. Rovněž ve VYSTOUPENÍ
DĚTÍ Z MÍSTNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ke
Dni matek jsme slyšeli spoustu básniček, písniček. Děti převedly pohybové skladby, a nakonec všem ženám předaly hezká přáníčka.
NA KAVÁRNIČCE JSME SI ZAZPÍVALI A ZATANCOVALI ZA HUDEBNÍHO
DOPROVODU PANA GRACI.
JEDNO DOPOLEDNE JSME VZPOMÍNALI NA SPOLEČNÉ AKCE PŘI
PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ.
V JINÝCH DNECH JSME PEKLI CUKROVINKY, NAKOUPILI JSME SI NOVÉ
OBLEČENÍ V ATRIU DOMOVA, POBÝVALI JSME V ZAHRADNÍM ALTÁNU,
OPĚT JSME SE POTĚŠILI S NAŠIMI
CHLUPATÝMI KAMARÁDY PEJSKEM
A KRÁLÍČKEM, a zúčastnili se LITERÁRNĚ AKTIVIZAČNÍHO PROGRAMU
VEDENÉHO PANÍ SCHWANOVOU, tentokrát na téma „SVÁTEK PRÁCE V LITERÁRNÍM DÍLE ČESKÝCH AUTORŮ“.
NA KONCI MĚSÍCE JSME PŘI SPOLEČNÉM POSEZENÍ NA ZAHRADĚ
SKÁCELI MÁJKU.

VE FILMOVÉM KLUBU JSME SHLÉDLI AMERICKOU FILMOVOU KOMEDII
Koupili jsme ZOO.
ČERVEN
Měsíc červen jsme zahájili TRÉNOVÁNÍM PAMĚTI. Pravidelně začala za námi
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dojíždět kvalifikovaná paní Hanka z Ostravy,
která tento kurz vede. Pořádně jsme potrápili
hlavičky, ale zvládli jsme to.
Jarní výzdobu domova jsme vyměnili za letní. Teplého počasí si užíváme na terase, na zahradě nebo pod deštníkem u vchodu domova,
ale také na procházkách Slavkovem.

V dalších dnech jsme NAVŠTÍVILI DVAKRÁT RYBNÍK VRBOVEC. PROŠLI
JSME SE RELAXAČNÍ PROCHÁZKOU
KOLEM RYBNÍKA a poseděli u čepovaného pivečka.
Ani letos jsme nevynechali v místním Areálu
chovatelů TRADIČNÍ SMAŽENÍ VAJEC.
Poseděli jsme ve stínu stromů, popovídali, zazpívali za doprovodu kytary, a dodrželi tak tradici ukončení Letnic.
JARO VYSTŘÍDALO LÉTO.
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ, PROSLUNĚNÉ, KOUPACÍ, ODPOČINKOVÉ A HEZKÝMI ZÁŽITKY NAPLNĚNÉ LETNÍ DNY
Zaměstnanci a senioři Seniorcentra
Mgr. Pavla Žaludová, ředitelka

ZPRÁVY Z FARNOSTI
27. 7. 2019 Sobota
Pouť ke sv. Anně
14.00 hod. průvod od kostela Na pomezí
14.30 hod. Na pomezí
růženec
15.00 hod. Na pomezí
Mše sv. u kaple sv. Anny na pomezí Slavkova, Zlatníků a Jaktaře
28. 7. 2019 Neděle
7.30 hod. Slavkov
9.15 hod. Slavkov

Slavkovský karmaš
P. Th.Lic Tomasz Sebastian Juszkat ThD., farář

Pozvánka na tábor
Již druhým rokem navazujeme na tradici farních táborů plných přátelství a dobrodružství. To
nás čeká i tentokrát, a to v kouzelné Zemi za skříní. Na týden strávený v malebném podhůří Beskyd
jsou zvány všechny děti od 1. do 9. třídy, které se
nebudou bát bojovat za pravdu po boku Lucinky,
Zuzky, Edmunda a Petra. Nemusí pocházet z věřících rodin, aby mohly stát po boku našich hrdinů,
rádi poznáme nové kamarády!
Přihlášky na tábor 29. 7. - 4. 8. 2019 jsou k dispozici na www.farnostslavkov.majestat.cz, uzávěrka je 30. června.
Na setkání se těší Marie-Anna & tým vedoucích.
- 15 -

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2019

SPOLUPRÁCE SPOLKU
Úspěšná májová slavnost Kácení máje
Již druhým rokem postavili členové SDH Slavkov v předvečer 1. máje v areálu u školy krásnou
májku. Díky „šikovnosti“ mladíku některé ze sousedních obcí se však nedočkala svého kácení
v celé výšce. Přesto usilovným zaléváním vyrašila znovu, a tak mohli slavkovští hasiči, zahrádkáři
a ženy společně představit slavkovské veřejnosti známou tradici „kácení máje“, které se konalo
v pátek 31. května 2019.
Byl připravený zajímavý program zpestřený vtipnou scénkou
v podání Petra Glabazňi a Ladislava Elbla. Zahrádkáři chystali
pravou smaženici z kotlíku na chlebu, kterou ochutnali všichni
účastníci akce zdarma. Pro děti zase připravili řadu zajímavých
soutěží se sladkými odměnami a dospělí se vyřádili v soutěži
zručnosti při zatloukání hřebíku děravým kladívkem. Proběhly
také koloběžkové závody pod patronací svazu žen. K poslechu
a dobré náladě zahrála cimbálová muzika Sekeráš.
Při kácení májky se řada lidí zúčastnila tipovací soutěže na přesnost dopadu májky o láhev zahrádkářského calvadosu. Samotné
kácení májky sekerou pod dohledem hasičů postupně zajistili starosta obce, starosta hasičů, předsedkyně svazu žen, předsedové
zahrádkářů a rybářů a poslední zásek přidal hlavní pořadatel Petr
Glabazňa. Ženy využily konec májky k soutěži v hodu kládou a na
zbytku si mohli zájemci vyzkoušet řezání dvouruční pilou.
Pro dobrou pohodu připravili hasiči také bohaté občerstvení
a večer na májové veselici zahrál DJ Václav. Těší nás, že se přítomni měli zájem bavit i soutěžit ve všech věkových kategoriích a prožili tak s námi zajímavé odpoledne a večer. Děkujeme všem, kteří
tuto akci zajišťovali a těšíme se společně na příští ročník.
Za pořadatele: Vladimír Chovanec

SDH Slavkov
Z činnosti sboru:
- V neděli dne 5. 5. 2019 se uskutečníl
průvod členů s hudbou do místního kostela,
kde byla sloužena Floriánská mše svatá za živé
i zemřelé členy sboru s následnou valou hromadou sboru.
- V sobotu dne 12. 5. 2019 jsme se se svým
praporem zúčastnili celookresního setkání
hasičských praporů a zástav, které se uskutečnilo
- 16 -
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v Dolních Životicích. Zároveň všechny prapory
okresu byly vyfotografovány k chystanému
almanachu historie SDH okresu Opava.
- Družstva mužů a žen zahájily svoji letošní činnost 4. května okrskovou soutěží
v požárním sportu v Oticích. Muži do 35 let
i nad 35 let se umístily na 4. místě.
Dále se budou zúčastňovat soutěží Opavské
ligy, která začala svým 1. kolem v Oticích.
- 16. 6. 2019 proběhl 23.ročník „Opavské
ligy Autobond Grup Cup“ a zároveň 43.ročník
soutěže požárních družstev o „Pohár starosty
obce Slavkov“ na hřišti u školy.
Soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů,
5 družstev žen a 12 družstev dorostu.
Vítězství v kategorii muži získalo družstvo Borové před Kobeřicemi a Uhlířovem.
Slavkov skončil na 7. místě. V kategorii ženy
zvítězilo družstvo D. Životic „B“, před Hlavnici
a D. Životicemi „A“. Slavkov obsadil 4. místo.
V kategorii dorost zvítězilo družstvo Kobeřic před Chvalíkovicemi a Borovou. Slavkov

ukončil soutěž na 9. místě, když se jim delší
dobu nedařilo sestřiknou pravý terč.
- Žákovské družstvo mladších žáků se
zúčastnilo jarního kolo hry PLAMEN, které
se uskutečnilo 8. května v areálu Dukelských
kasáren. Celkově se umístolo na 3. místě
s postupem do okresního kola, které se konalo 18. května v Hněvošicích a naši žáci obsadili 7. místo.
V průběhu května se mladší žáci zůčastnují Mladecké ligy s nejlepším umistěním bylo
osmé místo v Dolnich
Životicich a průběžně
jsme na 12 mistě z 20 kolektivů.
Úsek dorostu: Máme
nově složený kolektiv dorostu který se zapojil do
nové soutěže Opavská
liga Autobond Grup Cup
která byla zahájena 2. 6.
v Oticich, kde jsme se
umístili na osmém mistě.
Jiří Klapetek, jednatel

Připravované nejbližší akce:
24. 8. 2019 v 15 hodin se uskuteční na hříšti u školy již
14. ročník celoobecní soutěže v požárním útoku pod názvem
„ O nejlepší družstvo Slavkova“.
Již teď jste srdečné zváni k účasti na soutěži.
- 17 -
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ČSCH SLAVKOV
Český svaz Chovatelů základní organizace
Slavkov Vás srdečně zve na dvě letošní letní
akce, které organizace pořádá.
Karmašová zábava se koná 27. 7. 2019 na
Chovatelském areálu. Začátek akce je naplánovaný na 20 hodin. K tanci a poslechu hraje
skupina Manates. Přijďte se s námi pobavit
a zatančit si na této každoroční skvělé akci.
Zároveň ČSCH Slavkov zve všechny příznivce drobného zvířectva na tradiční výstavu, která se bude konat ve dnech 17. - 18. 8.
2019 v Areálu Chovatelů ve Slavkově.

Návštěvníci výstavy se mohou těšit na přehlídku mnoha druhů drobného zvířectva, jako
jsou králíci, drůbež, holubi, vodní drůbež, kozy,
nutrie a další. Pro všechny návštěvníky je připravena bohatá tombola. Nebude chybět ani občerstvení v podobě tradičních chovatelských bramborových placků, koláčů a dalšího občerstvení.
Přijďte s námi prožít dvě příjemné odpoledne plné chovatelské tradice a přátelské atmosféry. Všichni jste srdečně zváni.
Krásné a slunečné léto Vám přejí chovatelé!
Jiřina Brussová, předseda

ČSŽ SLAVKOV
Vážení čtenáři slavkovského zpravodaje,
v dubnu jsme připravovaly program na
tradiční pálení čarodějnic, bohužel počasí
veškeré naše plány zrušilo. 3. května jsme se
sešly na schůzce a mimo jiné domlouvaly, jak
a kdy uskutečníme koloběžkové závody. Nakonec jsme se domluvili se zahrádkáři a hasiči,
že koloběžkové závody proběhnou při kácení
májky. V pátek 31. května krátce po zahájení
programu u kácení máje koloběžkové závody
proběhly. Závodilo se ve třech kategoriích. První kategorii byli předškoláci, kde závodili čtyři
závodníci. 1. místo získal Jakub Holý, 2. místo
Matěj Gorčica, 3. místo Adam Holý a na 4.
místě skončil Richard Dybowicz. Druhou kategorií byli žáci 1. až 4. třídy. V této kategorii
byl na 1. místě Matyáš Vícha, na 2. místě Matěj
Kratochvíl, na 3. místě Kristýna Berková a na
4. místě Vojta Zemek. Třetí kategorií byli žáci
5. až 9. třídy, zde byl na 1. místě Jirka Duroň,
na 2. místě Tereza Mikolajková a na 3. místě
Eliška Musilová. Každoročně jsou součástí
koloběžkových závodů také závody v hodu

kládou pro rodiče. Ani tento rok nebyl výjimkou. Závod proběhl na konci večera po skácení májky. Letos se hodu kládou zúčastnilo
podstatně více soutěžících než obvykle, což
nás velice potěšilo. V kategorii žen byla na 1.
místě Jana Kramolišová, na 2. místě Dominika
Pavelková a na 3. místě Lenka Prusková. V kategorii mužů byl na 1. místě Jakub Pavelek, na
2. místě Vítězslav Lazecký a na 3. místě Kamil
Berek. Všem závodníkům za účast v závodech
děkujeme a všem přejeme hodně štěstí do
všech závodů, kterých se kdy zúčastní.
Za ČSŽ Michaela Glabazňová
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ČZS SLAVKOV
Zahrádkáři mají stále napilno
Činnost našeho spolku se probouzí
s příchodem jara. V polovině března
jsme se sešli v sále KD na 56. výroční
členské schůzi, kde jsme zhodnotili rok
předcházející, naplánovali si aktivity na rok
letošní a zvolili si předsedu a nový výbor na
další volební období. Máme registrováno
73 členů, z nichž drtivá většina se aktivně
zapojuje do spolkové činnosti.
Jarní měsíce jsme trávili v sadě u školy, kde
jsme zajistili stříhání i ořez jabloní, vyhrabání listí z trávníku a štěpkování větví. Naší
první větší akci bylo 25. května posezení se
smažení vajec pro naše členy na hřišti u školy,

které i se soutěžemi bylo generálkou na celoobecní akci u slavnosti Kácení máje. I zde jsme
se ve velkém počtu zúčastnili přípravy i organizace celé akce. Naše smaženice všem chutnala.
Počátkem června jsme se vydali na třídenní autobusový zájezd na jižní Moravu a do

Rakouska. Počasí nám přálo, a tak jsme si
mohli prohlédnout zámek v Buchlovicích,
poutní místo Velehrad, skanzen a areál v obci
Modrá, malované sklepy v Plži, navštívili jsme
Mikulov, Valtice. V Rakousku nás velmi zaujaly Kittenbergské zahrady, barokní klášter
v Melku i krásná příroda a pamětihodnosti
podél Dunaje. Ubytování ve Velkých Pavlovicích nám také umožnilo příjemné posezení
u dobrého vína ve vinných sklípcích. Všech
40 účastníku hodnotilo zájezd velmi kladně,
a především vzorové rakouské zahrady jsou
pro nás inspirací pro své zahrádky.
A co chystáme v nejbližší době? Na konci
prázdnin se sejdeme na výletě vlakem do Svobodných Heřmanic, a odtud budeme sjíždět
zpět na kolech a poznávat krásy mikroregionu
Hvozdnice. Zdatní mohou obě cesty absolvovat na kolech. Tradičně ukončíme prázdniny
také posezením s opékáním pro členy a rodinné příslušníky. Naši členové se budou také
aktivně podílet na zajištění již tradiční akce
Den Slavkova, který bude letos 21. záři v areálu u školy.
S měsícem červnem přichází do zahrady vůně
léta, přichází období prvních sklizní jahod, třešní, ředkviček, salátů a dalších ranných odrůd
ovoce. Bohatou úrodu a radost ze své zahrádky
všem spoluobčanům za zahrádkáře přeje
Vladimír Chovanec, předseda
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TJ SOKOL SLAVKOV
Slavkov a sport

OV

TJ

V letošním roce slaví1919
me 100 let Tělovýchovné
jednoty SOKOL a 70 let
fotbalu ve Slavkově. Na
SO
výroční valné hromadě
KOL SL AVK
TJ Sokol dne 22. 3. 2019
jsme si připomněli historií sportu v obci od
roku 1919 až po současnost.
Ve svých zprávách předsedové oddílů
ASPV a fotbalu zhodnotili svou činnost.
Předseda TJ pan Aleš Pavelek prezentoval historií TJ Sokol a přednesl plán akcí.
Za pomocí videa a fotodokumentace prezentovali paní Helena Malčeková cvičení
a činnost ASPV a Ing. Jan Klement fotbalové
úspěchy.
Činnost členů ASPV je patrna na veřejných
vystoupeních, dříve na spartakiádách nyní na
sletech Sokolů s účasti v Praze. Aktivní jsou
při pořádání Medvědí stezky, cvičení M+M,
pochody, tábory, sjíždění řek, atletické a plavecké závody aj.
Fotbalový oddíl slaví 70 let organizované kopané ve Slavkově. Místní nadšenci si pod vedením Oldřicha Grossmana postavili svépomocí
na hřišti v lese provizorní kabiny a dřevěnou tribunu. Zde sehráli první zápas 27. 3. 1949 s Malými Hošticemi.
Vystřídala se stovka hráčů a trenérů. Uspěchy
se dostavují až po r. 1988 postupem do kraje, kde

hrajeme nepřetržitě 30 sezón. Největší úspěch
byl v r.2012/13 kdy jsme hráli přebor kraje.
V krajských soutěžích jsme sehráli na 800
utkání, na 85 hřištích a se 140 hráči.
Nemalé úspěchy v okresních soutěžích zaznamenali naši žáci .
Fotbal 2019
Vážení sportovní přátelé, máme za sebou
jarní fotbalové odvety.
Celkově se nám letos na hřištích kraje
i okresu dařilo
Naše „A“ mužů bojovalo v I.A třídě. Po
podzimní části jsme se umístili na 10. místě
s 13 body. Ze soutěže se odhlásilo mužstvo
Suchých Lazců a tak se bojovalo o poslední
sestupové místo. To zůstalo Velkým Heralticím. Naši hoši bojovali často v improvizované
sestavě, zapojovali se noví a mladí hráči. Pro
nový soutěžní ročnik budeme opět bojovat
v I.A třídě.
Naše rezerva „B“ mužů hrála ve III. třidě OS
a moc se nám nedařílo, až 6. místo.
Dorostenci vybojovali v okresním přeboru
pěkné 2.místo v naději na postup do kraje.
Starší žáci úspěšně vybojovali 2. místo v okresní soutěži a mladší žáci soutěž vyhráli.
Obě přípravky starší i mladší také soutěže
vyhráli, blahopřejeme.
O budoucnost fotbalu ve Slavkově je postaráno i díky novým benjamínkům, kterým
se budou věnovat Michal Gavenda a René
Klement.
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
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ASPV
Dne 14. – 16. června jsme se zúčastnili
republikového finále soutěže „Medvědí stezkou“, která se konala v Českém ráji v rekreačním středisku Pařez v blízkosti Prachovských
skal. Po cestě jsme navštívili v Pardubickém
kraji Kunětickou horu, kde se zrovna chystalo
večerní divadelní představení pohádky Kráska a zvíře. Před náročným sobotním závodem
jsme stihli navštívit ještě zříceninu hradu Pařez a také procházku po okolí. V letošním roce
se závodu zúčastnil rekordní počet dvoučlenných hlídek (téměř 160). A jak jsme si nakonec vedli? Troufám si říci, že jsme letos zažili
opravdové medailové žně a všechny děti byly
úžasné a zaslouží si velikánskou pochvalu.
V kategorii mladších žákyň poprvé náročnou 5,5 km trať absolvovaly Petra Hlávková
a Leontýnka Malchárková, které z 20 hlídek
skončily na 10. místě.
Mladší žáci Tobiáš Kostřiba a Kosťa Stojakovič skončili na krásném 11. místě.

Trošku smůlu a tudíž bramborovou medaili
si přiváží hlídka Jirka Duroň a Adri Lhotská,
9. místo pak obsadili David Trojančík a Jindra Klein. V této jejich kategorii startovalo
21 hlídek.
Nejpočetnější byla kategorie starších žákyň
III. Zde jsme dosáhli dokonce na dva cenné
kovy. Z 28 hlídek se na krásném třetím místě
umístily holky Ryžové a ještě o příčku výše
tzn. druhé místo získaly holky Gorčicové.
V kategorii starších žákyň IV., kde poprvé
v letošním roce startovala ostřílená dvojice
Venda Trojančíková a Terka Janků holky opět
nenašly přemožitelky a s přehledem zvítězily
a porazily tak 23 hlídek.
Pěkného výsledku dosáhla také smíšená
dvojice Pavla Hrazdilová a Matěj Vanya, kteří
skončili na 9. místě.
No a s potěšením musím říci, že poslední
a velmi zaslouženou zlatou medaili si přivezly
holky dorostenky a bývalé žákyně naší školy
Drahuška Světlíková a Bětka Skřontová.
Závod měla běžet také dvojice Jirka Rypl
a Lůďa Klein. Ovšem z důvodu nešťastného
úrazu Lůdi, Jirka absolvoval trať se závodnicí
z jiného kraje a nevzdal to.
Děkuji všem dětem za úžasnou a skvěle
prozpívanou cestu autobusem a vzornou reprezentaci.
Martina Trojančíková

CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DÉTÍ
V letošním školním roce navštěvovalo cvičení předškolních dětí 12 cvičenců. Každou
středu jsme se společně scházeli v tělocvičně.
Cvičili na různém nářadí, hráli pohybové hry,
učili se nové cviky a zažívali spoustu zábavy
a legrace. Jelikož cvičení navštěvovali převážně

chlapci, proto jsme se rozhodly i naši novou pohybovou skladbičku směřovat tímto směrem
a inspirovaly se tak vodními hrátkami. Poprvé
jsme se s novou skladbičkou „Námořníci a piráti“ předvedli našim rodičům, sourozencům
a prarodičům v tělocvičně základní školy, kte-
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rým se naše skladbička moc líbila. Cvičili jsme
s netradičním sportovním náčiním – žlutými
plovacími deskami, jenž nám představovaly
lodě. Pirátské čepice pro nás všechny ušila naše
„babi Slávka“, které tímto moc děkujeme. Na
závěr letošního cvičení jsme se skladbičkou

vystupovali na tradičním Sportovním dni na
hřišti u Lesanky, kde jsme sklidili velký potlesk.
Přejeme Vám všem krásné prázdniny plné sluníčka a v novém školním roce se sejdeme opět
v tělocvičně základní školy.
Magda Duroňová a Zdislava Prusková

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
Letos jsme si novou pódiovou skladbu
„Hrajeme si na zvířátka“ zacvičili na ZŠ Vrchní a jako již tradičně i v Příboře. V překrásné
atmosféře kulturního domu a úžasných diváků, jsme si užili skladbičku naplno, a získali
tak 1. místo a zlatý pohár BAV Clubu Příbor.
Skladbičku jsme si také zacvičili na sportovním dni ve Slavkově. Vystoupení jsme
obohatili o retro skladbu „Náš fantastický kolotoč“. Tuto skladbičku si od roku 2001 zacvičily mnohé generace úžasných lidiček.
Cvičení rodičů a dětí ve Slavkově začalo
v roce 1989 nácvikem spartakiády pro rodiče

a děti. Letos v říjnu tedy slavíme 30 let.
Úplnou tečku za cvičením jsme udělali v Lesance při opékání. Děkujeme všem rodičům
a dětem, kteří cvičení svědomitě navštěvovali a pilně nacvičovali skladby pro veřejná
vystoupení, reprezentující TJ Sokol Slavkov
a oddíl ČASPV (děkujeme firmě ANDRLA
CZ s. r. o za finanční příspěvek).
Těšíme se na Vás opět v říjnu, kdy cvičení
rodičů a dětí bude zase začínat. Rádi uvítáme
nové tváře, které mají smysl nejen pro disciplínu, ale hlavně milují legraci, mají rádi přátelství a nebojí se společně v kolektivu pracovat a budovat další
skvělou partu.
Vaši cvičitelé Marcela a Lukáš Vám přejí, ať se o prázdninách
posílíte obrovskou
sluneční energií pro
další naše setkání.
Marcela a Lukáš
Královi

1990

2019
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AKCE M + M PRO RODIČE A DĚTI NAŠÍ OBCE
Na jaře, v květnu, se konala akce M + M „ ČLOVÍČCI Z KVĚTŮ“ ( sponzor OU - TJ Sokol
Slavkov). Sešlo se nás kolem 60. Počasí totiž bylo úžasné. Plnění disciplín šlo hravě a ani kvízy nedělaly nikomu problémy.
Jste hodně talentovaní a skvělá
parta!... Přijďte tedy na další akci
M + M 19. 10 2019, kde si zahrajeme na dopravu.
Těší se na vás pořadatelky M + M.
Marcela Králová,
Magda Duroňová

MYSLIVCI SLAVKOV
Jak si vážíme práci druhých?.......
Nevážíme! Je to vidět dnes a denně všude kolem.
Ať už tím, že všude necháváme po sobě odpadky,
nebo příme konkrétní věc zničíme. Jsem členem MS
ve Slavkově. Snažíme se pečovat o zvěř a přírodu.
Vysazujeme stromky o které se pak musíte 5-7 let
starat, vysekávat trávu, zalévat apod. A těší vás, když
varostou. Pak se tane, že nějaký nezodpopvědný člověk Vám tuto vaši práci zničí. Na cestě přes pole ke
sv. Anně, kde se po velkém úsilí podařilo vypěstovat
a udržet pomkěrně slušné množství stromků….
Jedle, smrky, borovice, modřín, douglasky a duby.
Přijdete po zimě a vidite některé vyryté a ukradené,
vebo vám zůstaně metrový pahýl vzrostlého smrku. Je vám z toho k pláči. Toto udělají anonymní
lidé. Smůlou je, když toto udělají konkrétní osoby,
naši spoluobčané a co je zarážející, když je osobou
zastupitel naší obce. Který v neděli 14. 4. 2019 kolem 15 hodiny odpoledne odstavil své auto
na frekventované Olomoucké ulici, zapnul „blikačky“ a pod Latarnou začal ořezávat strom,
o který jsme se starali jako členové MS několik let. Když jsem ho vyzval, aby toho nechal, řekl, že
se MUSÍ ořezata dál pokračoval. Bohužel jeho způsob myšlení je svérázný. Dovedl bych pochopit, kdyby si potřeboval nařezat pár prutů na pomlázku, ale žezal větve až kam dosáhl o průměru
4-5 cm. Co ho k tomu vedlo, nevím, asi se potřeboval seberalizovat.
Vladimír Klapetek, člen
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SLAVKOV 1224-2019 (2024)
Vážení spoluobčané,
už ve třetím pokračování listujeme brožurou
Josefa Stypy, z roku 1908. Dovídáme se
spousty informací o životě našich předků
o kterých většina z nás neměla ani potuchy.
Na závěr bych podotkl, že se jedná o autentický přepis brožury a ne vždy pravopis odpovídám současnému standardu.
Pokračování: Fulštejni ze Slavkova byli
prvními držiteli léna Stéblovského (nyní
Štáblovice), po nichž je přejali páni Rotunberkové z Ketře, kteří spřízněni byli se slavkovskými Vlky z Konecchlumu.
Počátek 14. věku je doba nešťastných chvil pro
Opavsko. Vrchním pánem, majitelem je známý
král-dobrodruh Jan Lucemburský, knížetem
opavským po zapuzení Otakarova levobočka
knížete Mikuláše I. Stává se roku 1309 marno-

tratný a loupeživý rytíř Boleslav Vratislavský,
manžel Markéty, sestry posledního Přemyslovce. Boleslav je takto s králem sešvakřen a dostává v zástavu Opavsko místo věna 8 000 marek stříbra. Na Opavsku nesídlí, zde vede vládu
kastelán hradecký, v území vzmáhá se právo
pěstní, na denním pořádku objevují se krádeže
, loupeže, vraždy, únosy dětí, dívek i žen. K tomu
druží se roku 1315 hrozný hlad, neúroda a bída:
ty nejbolestivější a nejkrutější výjevy v životě
lidském se vyskytují. Brzy bylo lze spatřiti, jak
rodiče pojídají mrtvé své děti, jinde zas hladovící dítky hostí se hladem zemřelými rodiči!
Teprve ve druhé čtvrti 14. Století nový kníže
Mikuláš II., syn ubohého Mikuláše I., zavádí
pořádek ve svém vévodství a potlačuje bující
zlořády, které se mu podaří vbrzku odstraniti.
Pokračování v příštím čísle.
L.K.

DOMOV PRO SENIORY SENIORCENTRUM SLAVKOV

DOMOV PRO SENIORY SENIORCENTRUM SLAVKOV
PŘIJME VŠEOBECNOU SESTRU S PLATNOU REGISTRACÍ NA CELÝ PRACOVNÍ I ZKRÁCENÝ ÚVAZEK

NABÍZÍME: ODMĚŇOVÁNÍ V 10. PLATOVÉ TŘÍDĚ
SMĚNY POUZE RANNÍ A ODPOLEDNÍ
 NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO
DLE DOHODY
PŘIJME
VŠEOBECNOU SESTRU S PLATNOU REGISTRACÍ NA CELÝ
 PRÁCE V PŘÁTELSKÉM PROSTŘEDÍ
 MOŽNOST DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE NA
NABÍZÍME: ODMĚŇOVÁNÍ V 10. PLATOVÉ TŘÍDĚ
DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE NEBO DOHODU O PRACOVNÍ ČINNOSTI
SMĚNY POUZE RANNÍ A ODPOLEDNÍ
 VSTŘÍCNÝ KOLEKTIV
 NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO DLE DOHODY
LEVNÉ STRAVOVÁNÍ
PŘÍSPĚVEK NA REKREACI
 PRÁCE V PŘÁTELSKÉM PROSTŘEDÍ
NÁSTUPNÍ PLAT DLE DÉLKY PRAXE OD 22.800 Kč - 34.320 Kč+
Kč
 PŘÍPLATEK
MOŽNOST1750
DLOUHODOBÉ
SPOLUPRÁCE NA
VOLEJTENA TEL.Č. 601 505 255, 553 797 082 NEBO PIŠTE NA: DOHODU
reditel@seniorcentrumslavkov.cz
O PROVEDENÍ PRÁCE NEBO DOHODU

 VSTŘÍCNÝ KOLEKTIV
LEVNÉ STRAVOVÁNÍ
Slavkovský zpravodaj – vydává obecní úřad Slavkov, tel.: 553 797 067, slavkov@iol.cz, www.slavkov-u-opavy.cz. Periodický
PŘÍSPĚVEK NA REKREACI
tisk územního samosprávného celku. Registrováno pod č. MK ČR E 22852. Vychází 4x ročně v nákladu 750 ks, bezplatný inforNÁSTUPNÍ
PLAT
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DÉLKY
PRAXESlavkova.
OD 22.800
Kčrozsah
- 34.320 Kč+ PŘ
mační zpravodaj zastupitelstva a rady obce, OÚ a příspěvkových organizací
obce
pro občany
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255, 553
797 082 NEBO PIŠTE NA: r
je využíván pro bezplatné informace o činnosti místníchVOLEJTENA
spolků a organizací.
inzerce.
Šéfredaktor: Ing. Ladislav Kubín. Sazba a tisk: Nord Service s.r.o.
Distribuce: bezplatnou roznáškou do schránek, nebo k dispozici v kanceláři OÚ Slavkov.
Termín uzávěrky příspěvků do Slavkovského zpravodaje: 11.9. a 4.12 2019. Příspěvky předávejte v elektronické podobě
na emailovou adresu: urad@ouslavkov.cz, mistostarosta@ouslavkov.cz
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