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NEŠTĚSTÍ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Strašlivá tragédie, ke které došlo v blízkosti naší školy a která měla za následek
smrt žáka, jenž k nám pouze před několika
dny nastoupil do šestého ročníku, otřásla
všemi zaměstnanci i žáky. Zůstalo po něm
prázdné místo v lavici i v srdci jeho nových
spolužáků, s nimiž jen několik dnů předtím
prožíval společné chvíle při adaptačním pobytu. Tam jsme poznali milého, skromného
hocha s nadšením vítajícího každou aktivitu, která byla dětem nabídnuta. Nová třídní
učitelka, ke které si přes krátkost doby našel

pěkný vztah, jej popisuje jako vždy ochotného a vděčného kluka, který ze sebe rád nabídnul to nejlepší. Silné pouto jej vázalo i ke
spolužákům, s nimiž prožil pět let v lavici
litultovické školy, odkud k nám přišel.
Vedení Základní a Mateřské školy společně s Obecním úřadem ve Slavkově vyslovuje hlubokou účast jeho nejbližším, které
neštěstí tak nenadále zasáhlo. Vedení obce,
pedagogové i žáci - společně prožíváme žal
nad ztrátou mladého života. Jeho památka
zůstane i v naší paměti.

OBECNÍ SDĚLENÍ
 Cena stočného vybíraná podle odebraných m3 vody je pro rok 2016 stanovena na 19 Kč
za m3 vody včetně DPH a vychází dle skutečných nákladů na provoz kanalizace a ČOV za
rok 2015. Stočné za první pololetí roku 2016, se vybírá od 26. 09. do 31. 10. 2016. V případě
placení převodním příkazem se telefonicky či emailem obraťte na OÚ, kde Vám bude sdělena
částka, případně variabilní symbol.
 Sběr nebezpečného odpadu provedou Technické služby Opava v naší obci dne 20. října.
Mobilní sběrna bude přistavena na prostranství pod kostelem v době od 15,00 hodin do 17,00
hodin. K likvidaci přijímá léky, oleje, barvy, ředidla, kyseliny, galvanické články, olověné akumulátory.
 Velkoobjemové kontejnery pro sběr netříděného domovního odpadu budou v obci rozmístěny 27. října na těchto stanovištích: ul. Kavír (místo separovaného sběru), ul. Družstevní
(místo separ. sběru), ul. Jubilejní (u prodejny Jednota), ul. Slezská (místo separ. sběru – parkoviště), ul. Na Lúčky, Stará ul. (u křižovatky s Olomouckou ulicí), ul. Střední (u křižovatky
s Černou cestou a u křižovatky s ul. Zahradní), Trní (místo separ. sběru). Do kontejneru neukládejte stavební suť, zeminu, pneumatiky, eternitový odpad, železný šrot, atd.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
 Dne 8. října 2016 se uskuteční ve společenské místnosti Seniorcentra Slavkov od 14 hod. slavnostní „Vítání
malých občánků“ do svazku obce se zápisem do Kroniky. Na tuto událost pozveme všechny nově narozené
děti pozvánkou do rukou rodičů.
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KONCERT

VOLBY
 Volby do zastupitelstva moravskoslezského kraje obce se budou konat 7. a 8. října
2016 v zasedací místnosti za obecním úřadem. V pátek 7. října bude volební místnost
otevřena od 14. do 22 hodin, v sobotu 8. října
pak od 8. 00 do 14. 00 hodin. Volební lístky

obdrží každý volič nejpozději tři dny před
konáním voleb. Občané, kteří se nemohou
ze zdravotních důvodů dostavit do volební
místnosti, mohou telefonicky požádat o návštěvu členů okrskové volební komise k nim
domů do pátku 7. října do 12. 00 hodin.

SETKÁNÍ SLAVKOVSKÝCH DŮCHODCŮ
Setkání slavkovských důchodců – oslavte s námi Svátek seniorů
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. I my se chceme
sejít a poděkovat naším seniorům za celoživotní práci pro obec, pro rodinu i blízké. Komise pro
občanské záležitosti a OÚ Slavkov zve všechny slavkovské důchodce na tradiční setkání, které
se uskuteční v pátek 7. října 2016 v sále Kulturního domu - začátek je ve 14. 30 hodin. Po slavnostním zahájení si úvodní program připravují děti z naší školy. Pak bude následovat vystoupení umělecké agentury Ing. Kolovrata pod názvem „Devatero řemesel – desátá láska“. Následuje
vystoupení předsedkyně komise a starosty obce. Pro všechny bude připraveno pohoštění, po
kterém si můžete popovídat a pobavit se s bývalými kolegy, známými a sousedy. K dobré pohodě,
poslechu i tanci bude hrát Lukáš Král. Těšíme se na Vaší účast.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu proběhne první adventní neděli 27. 11. 2016 v parku
u hasičské zbrojnice. Bližší informace Vám budou sděleny obecním rozhlasem a na internetových stránkách obce (www. slavkov-u-opavy. cz).
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VEDENÍ OBCE OD ROKU 1920 PO SOUČASNOST

Celou dobu, co jsem ve vedení na obci se
zajímám o dějiny naší obce od vzniku a s blížícím se výročím 40 let starosty pana Vladimíra Chovance ve funkci, jsem se rozhodl, že
zmapuji všechny jeho předchůdce a vedení od
roku 1920 po současnost, včetně jejich tehdejšího bydliště. Během hledání v záznamech,
matrikách, na úřadech a hlavně mezi našimi
občany se mi podařilo shromáždit údaje a fotografie všech představitelů obce, i když jsem
chvílemi pochyboval jestli se mi to vůbec podaří. Velkým oříškem byly hlavně fotografie,
neboť v obci už nežijí od některých představitelů obce žádní rodinní příslušníci ani potomci. Naštěstí máme v naší obce sběratele pana
Rudolfa Dybowicze a ten mi poskytl nejstarší foto starosty z roku 1920. Když jsem měl
všechny materiály pohromadě hledali jsme se
starostou, kde fotografie se všemi údaji vystavíme. Volba padla na vstupní chodbu na obecní úřad a tak v srpnu se mohli občané poprvé
seznámit s fotogalérií vedení obce. (Viz foto)
Já jsem vybral pár zajímavostí, které při
běžném zhlédnutí fotogalerie není na první
pohled zřejmé. Za celou dobu se vystřídalo
v nejužším vedení obce 25 mužů, dvě ženy
a několik německých komisařů (během II.
světové války).
Nejvyšší úředník obce se nazýval postupně: starosta (1920-1938,1945), předseda NV

(1945-1948), předseda MNV (1948-1990)
a znovu starosta (1990-dosud). Nejdéle sloužící je pan Vladimír Chovanec (1976-1990
- předseda MNV, 1990 - dosud - starosta), následuje jej pan František Gorčica (1964-1976
- předseda MNV) a třetím nejdéle sloužícím je
Prof. Josef Stypa (1929-1938,1945 – starosta).
Další zajímavostí je, že v roce 1945 se vystřídali na vedoucím postu v obci jeden starosta
a dva předsedové NV.
Vysvětlivky: NV (národní výbor),
MNV (místní národní výbor)
Zástupcem starosty byl místostarosta (19201938,1945), místopředseda NV (1945-1948),
místopředseda MNV (1948-1990) a opět
místostarosta (1990-dosud). Nejdéle sloužící
je pan Ing. Ladislav Kubín (1990-dosud), následuje pan František Hill (1920-1938,1945)
a další je Mgr. Eva Starečková (2006-dosud).
Dalšími funkcionáři ve vedení obce byli tajemníci v létech (1952-1990). Nejdéle sloužící
byla paní Anna Krusberská/Uvírová (19531986), dále pan Zbyněk Gorčica (1986-1990)
a pan František Kouřil (1952).
A proto zveme všechny občany, které zajímá
jak vypadali naši volení představitelé obce za
období uplynulých takřka 100 let, aby se přišli
podívat do chodby budovy OÚ a MŠ Slavkov.
Ing. Ladislav Kubín
místostarosta
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SLOVO OTCE KRYŠTOFA
Odpočinek i zamyšlení
Už zase je po prázdninách, po dovolené.
Pro děti to byly dva měsíce vytouženého
volna, pro rodiče také hromada starostí, jak
svoje potomky zabavit a jak co nejlépe využít
volný čas. Na dovolené s rodiči děti poznávají cizí země, ale svou obec neznají. Vybočení
ze zaběhaných kolejí může být ale zrovna tak
přínosné, jako je nepohodlné.
V novém školním roce 2016/2017 nabízíme rodičům možnost přihlásit své dítě do
výuky hodin náboženství. V hodinách se děti
učí objevovat dobro a lásku, která pramení
z poznání Boha v Písmu svatém. Seznamují se
s morálními zásadami vycházejícími z učení
církve, přiměřeně jejich věku. Chci, aby Vám
náboženská výchova byla pomocí při výchově
Vašich dětí a plnění slibu, který jste dali Bohu
při sňatku a při křtu. Hodiny náboženství budou probíhat ve škole podle rozpisu, který
sdělím později.
V rámci oslav Den Slavkova 17. 9. byla ráno
v kostele sloužena mše svatá za živé a zemřelé
občany. Začíná podzim, shromažďuje se úroda z našich polí a zahrad. I svět a naše obec je
polem. Poděkujme za úrodu dobrému Bohu
24. 9. v 16.:30 hodin na mši svaté na Větřáku
ve Slavkově Měsíc záři vám přináší pozvánku na nádherný koncert skupiny PAPRSKY,
a to v našem kostele ve Slavkově 24. 9. 2016
v 18:00, vstupné je dobrovolné.
Kromě běžného udržování kostela a fary
chceme stvořit co nejlepší podmínky pro setkávání se při různých malých akcích, proto
by měla začít generální oprava farní „scholovny“, ve které se zastavil čas.
V říjnu nám církev symbolicky vkládá do
rukou růženec. Je to modlitba přemítání a prodlévání před Bohem, modlitba rytmu. Při ní se
díváme na Krista, na tajemství jeho života, a to
očima jeho Matky, která mu byla tak blízko.
Rád bych vás ještě oslovil a prosil o modlitby

a finanční pomoc při dokončeni společného,
velkého díla jakým jsou lavice v našem kostele.
Třetí a poslední etapa zahrnuje výměnu lavic
a celé podlahy na kúru. Spousta lidí slíbila svůj
dar, ale bohužel nedodržela slovo. Ve dnech
9. - 16. 10. 2016 budou pověření lidé klepat
na Vaše dveře a prosit o příspěvek. Přijmete je
s radostí a podle vlastních možností přispějte
na bohulibé dílo, které zůstane zachováno pro
další generace.
Listopad - zvadlé listy na zemi už nezdobí
stromy. Je to čas podzimní reflexe a zamyšlení
nad pomíjivostí a křehkostí lidského života.
Různá jsou utrpení na zemi. Ale k nejbolestnějším jistě patří ztráta osob nám drahých,
blízkých našemu srdci. Všechny Vás zvu na
hřbitov ve Slavkově 6. 11. v 14:30 na společnou modlitbu za naše drahé zesnulé. Hřbitov, podivuhodná zahrada. Tady má každý
svoje místo. Odpočívá tam možná tvůj manžel nebo manželka. Spolu jste snášeli dobré
a zlé, jak jste si slíbili u oltáře. Byli jste jedna
mysl a jedno srdce, v lásce a věrnosti jste si
pomáhali řadu let… Odpočívá tam možná
milé dítě, nadějný syn, dobrá dcera. Odešli
před Vámi tam, odkud není návratu. Odpočívá tam možná věrný Váš přítel nebo přítelkyně… spí už věčný sen, nad jejich hrobem
se tyčí kříž… Odpočívá tam možná šlechetný
Váš učitel, jenž Vám otvíral bránu vědění…
nebo kněz, který Vás křtil, často pozvedal
mocnou ruku, žehnal Vám, živil Vás chlebem
andělským, vedl cestou ctnosti a moudře jako
dobrý otec….
Milí přátelé, těším se na Vás. Pokud je třeba
nějaké problémy řešit, pak je řešme, ale neutápějme se v nich a nepodřizujme jim svou vlastní spokojenost. Udělejme, co je třeba, a pak
prostě pokračujme dál v rozvíjení radosti. Navazujeme na tradici našich předků, učte se od
ní milovat Krista. Pán ať žehná Vašim cestám!
P. Kryštof
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POUŤ NA SV. ANNU, POSVĚCENÍ NOVÉHO KŘÍŽE
V předvečer tradičního slavkovského karmaše se koná již tradiční pouť ke kapli na sv.
Annu, která stojí na trojmezí katastrů obcí
Slavkova, Jaktaře a Zlatníků. Původní kaple
ke které putovali poutnící odedávna uctít sv.
Annu z blízka i daleka, tam stála již v 19. století. V roce 1897 však vyhořela a znovu postavena a vysvěcena byla v roce 1901. Během
20. století byla několikrát poškozena a znovu
opravena. Její definitivní zánik je datován do
roku 1960, kdy byla zdevastována vandaly
a poutě ke cti sv. Anny tak skončily. Z původní kaple se dochoval jen ručně kovaný kříž na
jediném dochovaném kameni a ten posloužil,
jako základ k nově vybudované kapli v roce
2002. Vznikla tam kovová konstrukce připomínající původní poutní kapli, které byla vysvěcena v roce 2003 a poutě k poctě s. Anny
byly opět obnoveny. V letošním roce se sešlo
asi 30 farníků u kostela a jako za dávných časů
jsme se vypravili pěšky a někteří i na kolech
na pouť ke kapli sv. Anny. Během cesty otec
Kryštof vysvětil nový kříž, který na trase pouti postavili občané Bocianovy ulice. Po krátkém rozjímání jsme pokračovali dál, přidávali
se další poutníci a za krásného počasí jsme
dorazili asi po hodině k cíli cesty. Poutní mši
svatou sloužil otec Kryštof, za účasti asi 400
poutníků z okolních obcí.

PRÁZDNINY V SENIORCENTRU
PRÁZDNINY jsou obdobím volna. Těší
se na ně hlavně školáci. My v Seniorcentru
jsme se těšili hlavně na teplé letní dny, hojné
návštěvy příbuzných a zaměstnanci na dovolené. Ale i v době prázdnin jsme se kulturně
vyžívali.
PŘED PRÁZDNINAMI
Ještě v polovině měsíce června nám zahráli
v moderním pojetí divadelní představení čle-6-

nové souboru Štěk z Opavy na téma Sněhurka
a trpaslíci. Před koncem školního roku naše
posezení s klienty obohatili velmi zdařilým
tanečním vystoupením žáci místní základní
školy. Představení, které se nám líbilo, jsme
odměnili potleskem a děti drobnými sladkostmi. Na nádvoří při společné oslavě narozenin předvedli také senioři žákům, že i v jejich
věku jsou schopni nacvičit pohybovou skladbu. Pod vedením paní Malchárkové krásně
mávali barevnými šátky a jejich vystoupení
umocnila ještě sluníčkově žlutá trička! Moc
jim to slušelo. Byli jsme také na společné
procházce Slavkovem. Navštívili jsme místní
prodejnu a odpočívali na lavičkách v parku.
ČERVENEC
Měsíc červenec jsme zahájili návštěvou
paní ředitelky Gorčicové. Posezení s pohoštěním pod pergolou bylo velmi příjemné
a přátelské. Při hudební Kavárničce, kde jsme
společně poseděli na nádvoří pod slunečníky,
oslavili narozeniny někteří z nás.
Užili jsme si vystoupení umělecké agentury Viola z Olomouce. Nechybělo občerstvení,
společný zpěv a tanec.

Ani občasné pošmourné počasí nám náladu
nezkazilo. Často jsme se scházeli při tvoření
a pracovní terapii s papírem, trénovali paměť,
ale také postřeh při slovní kopané s míčem.
Sluníčko na nás také nezapomnělo. Dostatek
slunečných dní popohnal úrodu v naší zahradě a my jsme pomáhali zpracovávat rybíz na
několik způsobů. Paní kuchařky pekly, mixovaly a šlehaly, jen aby nám mohly připravit
skvělé letní osvěžení. Díky příznivému počasí
jsme navštívili farmářské trhy v Opavě.

Koncem měsíce nás čekal na nádvoří Turnaj v kuželkách, na který jsme se těšili a který
v nás probudil soutěživého ducha. Zápolení
soutěžících bylo odměněno výborným pohoštěním, diplomy a sladkými medailemi.
Společného posezení jsme využili také ke
zpěvu a zavzpomínání. Oblíbenou naší aktivitou je zpěv s harmonikou nebo jen tak odpolední kávička na terase. 26. července někteří
z nás navštívili s paní Naďou Šaškovou místní kostel, kde jsme se zúčastnili pobožnosti
k svátku Svaté Anny.
SRPEN
Teplých srpnových dní jsme využívali, jak
jen to šlo, třeba jen posezením na terase, které
si zpříjemňujeme předčítáním, zpěvem, povídáním, ale také jazykolamy, šitím, tříděním
korálků nebo procvičováním paměti. K „neradosti“ našich kuchařek zaměstnanci společně posbírali úrodu mirabelek a švestek, takže
v kuchyni následovalo zavařování a pečení.
Velmi jsme si pochutnali! Někteří zaměstnanci také vzorně uklidili sklep. Před sluníčkem se občas chodíme schovat na zahradu
„pod ořech,“ kde rovněž trávíme čas zpěvem
a povídáním. Tradiční hudební Kavárničky se
v polovině měsíce účastnily i některé seniorky ze Slavkova. Při výborném hudebním doprovodu jsme tancovali a zazpívali si známé
melodie.
Společně jsme se také vydali na procházky
k místnímu rybníku, kde čerpáme sluneční
paprsky chabnoucího léta a kocháme se přírodou. V místním areálu chovatelů se konala tradiční výstava drobného zvířectva. Byli
jsme před zahájením výstavy zkontrolovat,
zda je všechno připraveno. Pečlivě jsme obešli všechny klece s vystavenými zvířátky a pozorovali hodnocení jednotlivých odborných
posuzovatelů. Velmi srdečně nás přivítala
předsedkyně ČSCH paní Brussová, která pro
nás se svými kolegyněmi usmažila vynikající
bramborové placky. Takovou dobrotu jsme
museli zapít troškou piva. Za to jim moc děkujeme.
Některé seniorky si společně s paní Koste-
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rovou upekly pro radost domácí koláč. Dobu
čekání si zkrátily povídáním v atriu. Skvělá
atmosféra komorního posezení i chuť koláče
umocnila radost z dobrého díla.
Na závěr měsíce jsme opět při společné
oslavě narozenin sportovně zápolili. Soutěžní
disciplínou byli tentokrát hody na cíl a střelba hokejkou do branky. Vedoucí soutěžních
týmů povzbuzovali své členy družstva k co
nejlepším výkonům. Sportovní dopoledne
se nám vydařilo. Odměněni byli všichni čokoládovými medailemi a hezkými diplomy.
Někteří se občas vydají na zahradu k rodině
posedět s příbuznými a přáteli.

I v letních měsících jsme využívali služeb
kadeřnice, pedikérky a kosmetičky, které nás
pravidelně navštěvují, a snaží se, aby nám
to slušelo. Pravidelně nás navštěvují také
zástupci obce Slavkov, kteří k seniorům přicházejí s dárky přát k narozeninám. Děkujeme jim, že na nás nezapomínají. Vždy s námi
zavzpomínají, a věnují nám svůj čas při posezení u kávy.
Ještě si sice užíváme sluníčka a teplých dní,
ale není od věci se těšit, co nám zajímavého
přinese blížící se podzim. S přáním krásného
podzimu se s Vámi loučí senioři a zaměstnanci Seniorcentra.

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
DO PRACOVNÍHO POMĚRU PŘIJMEME KVALIFIKOVANOU PRACOVNICI
(PRACOVNÍKA) V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Místo pracoviště: SENIORCENTRUM SLAVKOV
Požadované vzdělání: podle zák. č. 108/ 2006 Sb. )
Nabízíme:
- Platové ohodnocení v V. platové třídě
- Zaškolení a návazné vzdělávání
- Partnerské jednání, týmová spolupráce
- Možnost seberealizace a osobního rozvoje
Bližší informace získáte na tel. č. 553 797 082
nebo osobně v Seniorcentru Slavkov, Zámecká
ká 66

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
KDE DOMOV MŮJ je název soutěže, kterou jsme si vypůjčili z ČTV na samý konec
školního roku. Soutěžili spolu paralelní třídy
ve znalostech vlastivědy, dějin, osobností, filmu, regionu, hudby, atd. Otázky za 15 bodů
už vůbec nebyly jednoduché, přesto i s nimi
řada tříd poradila. Vítězství znamenalo cenný
bod do soutěže tříd druhého stupně.
Dva dny před koncem školního roku je tra-

diční den pro ROZLOUČENÍ S ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD. Krásná tradice, ze které se
stala společenská událost nejen pro žáky a jejich bývalé i současné učitele, ale také pro rodiče, prarodiče, hosty, absolventy školy i další
návštěvníky Kulturního domu ve Slavkově.
Postupně představili třídní učitelé Mgr. Sylva
Chovancová a Mgr. D. Kotalová Štěpánová
dvacet dva párů jinochů a slečen, oděných
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do večerního společenského úboru. Nastoupení na pódiu, poskytli rodičům nádherný
pohled, v němž se mísila hrdost i dojetí nad
právě skončenou životní etapou. Střídala se
vystoupení, vzpomínky, projevy s nezbytným
ponaučením do života, zpěvem, tancem, promítáním fotek z třídních akcí… To, co dokázaly obě deváté třídy zejména v závěrečném
roku docházky popsalo mnohokrát tuto kroniku, ale především paměť a srdce každého ze
zúčastněných pedagogů i hostů. Těšíme se, že
absolventi najdou do školy cestu a přejeme
jim nejméně tak šťastná léta jako na Základní
škole Slavkov.
Celkové zhodnocení práce jednotlivých
tříd na konci školního roku je tradičně prováděno zvlášť pro nižší a vyšší stupeň předposlední den školního roku. Ten závěrečný už je
slavnostní a mohli bychom ho nazvat DNEM
ODMĚN. Na závěr vyhlašujeme výsledek celoroční soutěže tříd, jak je na vyšším stupni
posoudili učitelé tam vyučující. Celkem sedm
kritérií /např. jak se na hodinu těším/ poskládalo kolektivy do pořadí, první tři místa byla
finančně velkoryse odměněna z prostředků
SRPŠ.
9. A – třídní učitelka Mgr. Sylva Chovancová, 7. B – ing. Tomáš Hodný, 6. B – Mgr.
Lenka Kleinová
Ještě větší napětí je při vyhlašování žáků,

kteří za školní rok 2015/16 obdrželi pochvalu
ředitele školy s věcnou odměnou. Zpravidla
je to jediný žák třídy:
David Trojančík, Adam Humpolec, Adéla
Gebauerová, David Zahel, Denisa Schneidrová, Štěpánka Kořínková, Alžběta Skřontová,
Jakub Quis, Veronika Lipková, Lukáš Rychlý.
Při závěrečném rozloučení s žáky devátých
tříd, tedy před zraky rodičů, učitelů, kteří se
od první třídy podíleli na jejich lidském růstu, i četných hostů pak toto ocenění obdrželi:
Martin Pavlík, Marek Lipka, Iva Štantejská,
Marek Tengler, Tereza Rymanová, Nikol Čechová, Jan Stoklasa, Anna Skřontová, Mirka
Pavlíčková, Karolína Romanovschá, Zbyněk
Škrobánek, Žaneta Jedličková.
Ocenění patří nejen těmto žákům, ale také
jejich rodičům.
Potlesk ve stoje si tento den při rozloučení, asi definitivním, s učitelskou kariérou, vysloužila od žáků Mgr. Šárka Neiserová, která
po odchodu z funkce ředitelky ZŠ Englišova
vyučovala sedm let na naší škole chemii. Byť
již ve věku důchodovém, dala slavkovským
dětem pevné základy předmětu, do jehož tajů
se podaří vniknout jen pod vedením skutečně
Učitelky. Tento poslední den školního roku
jsme se rozloučili rovněž s paní učitelkou
Mgr. Evou Konderlovou, která má za sebou
dva roky výuky fyziky spojené s historickými
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úspěchy reprezentantů naší školy v okresních
i krajských soutěžích. Děkujeme. Na jejich
místo nastoupil od prvního září Mgr. Tomáš
Ryba, pan učitel, jenž přestoupil ze ZŠ Melč.
Přejeme si, aby se mu tyto dva předměty podařilo udržet na dosažené úrovni.
Je dlouholetou tradicí našeho učitelského
sboru sejít se v závěru prázdnin mimo školu
a poradit se, kam bychom se chtěli v tom nastávajícím školním roce posunout. Již poněkolikáté jsme využili domácky pohostinného
prostředí penzionu Nad vodopádem v Rešově. Společně jsme sestavovali SWOT analýzu,
tedy silné a slabé stránky, příležitosti i ohrožení naší školy. Postupně se sešly jednotlivé
předmětové komise, upravoval se obsah učiva, diskutovalo o způsobu vedení zápisů, prověřování učiva.
Obsahem téměř celého půldne bylo téma,
jakého žáka bychom chtěli vidět na konci deváté třídy na pódiu Kulturního domu - a tím
nemáme na mysli první obleky a společenské
šaty těch nastoupivších jinochů a slečen.
Možná by se mnozí rodiče ztotožnili / a spokojili/ s cílem – připravte mé dítě co nejlépe
na přijímací zkoušky a na to, aby uspělo v dalším studiu. Mnozí by to byli schopní i rozvést
- předejte sumu znalostí, dovedností, jazykových kompetencí, zacházení s informačními
technologiemi, všeobecný přehled, naučte
schopnosti zvládnout týmovou práci, myslet
kriticky. Širší odpověď by mohla znít, snad aby
byl v životě úspěšný, dosáhnul profesionálního
cíle, resp. co nejvyššího postavení.
Jistě jsou však mezi vámi i rodiče, kteří po
škole vyžadují víc. Mnohem víc, než je řídící
myšlenka naší společnosti MÍT SE DOBŘE
A POKUD MOŽNO JEŠTĚ O TROCHU
LÍP. Vychovávají u svých dětí vztah k místu, kde vyrůstají, hrdost na naši kulturu, učí
je mluvit bohatou češtinou, kultivují jejich
chování a vzbuzují lásku k zemi, kterou jsou
odhodláni bránit. A také vštěpují způsob
chování k ostatním lidem, které začíná tím
obyčejným pozdravem… Přicházeli jsme
třeba i na takové věci, jako učit odvaze, cítit
spoluzodpovědnost za životní prostředí od

toho nejbližšího až po globální problémy naší
modré a zatím chvála Bohu i zelené planety.
Byl to docela dlouhý seznam, naše škola však
zásadně odmítá zúžit úlohu školy pouze na
vzdělávací stránku a pominout tu, která formuje celou osobnost našeho absolventa.
Narazili jsme také na jev, který nás už dlouho trápí. Nastupují generace, které používání
informačních technologií proměnilo způsobem, jaký v dějinách nemá obdoby. Už snad
nikdo nepochybuje o tom, že mění společnost více, než třeba naše listopadová revoluce. Stále častěji se v odborném tisku začínají
objevovat studie o prokazatelných účincích
na nervovou soustavu i celkový zdravotní
stav. Tzv. elektronický smog z desítek zapnutých mobilů v učebně má nepříznivý vliv na
atmosféru třídy, vede k podrážděnosti, únavě, zhoršení soustředění. Pro nás pedagogy
je rovněž smutný pohled na spolužáky, sedící
v odpočinkovém koutu o přestávce vedle sebe
a místo halasu a legrace, která patřila ke škole,
civí na displej. Nebo na rodinku na procházce
údolím Hvozdnice s dětmi soustředěnými na
právě probíhající děj na obrazovce. Na první
plenární schůzi SRPŠ 8. listopadu pozveme
odborníka, který se touto otázkou zabývá
dlouhodobě - snad přesvědčí rodiče i další zájemce o tuto problematiku, že popsaný fenomén už není možné dál ignorovat a podpoří
záměr vedení i pedagogů „s tím už konečně
něco začít dělat“.
Soudě podle náhodných setkání na konci
prázdnin, většina rodičů přivítala konec období, na jehož konci to s dětmi už často nebylo k vydržení, s úlevou. NA SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU se
sešlo 293 žáků, desítky rodičů, početný pedagogický sbor i pozvaní hosté. Vzápětí po
přivítání přítomných paní zástupkyní stovky
hrdel rozdrnčely tabulky Kulturního domu
písní Kde domov můj. Po 63 dnech svobody
se u většiny dětí dostaví to, čemu Angličané
říkají motýlci v bříšku, nejvíce jich poletovalo zřejmě v útrobách těch, které do školy
přivedli rodiče poprvé. I ti však pozorně sledovali asi hodinový program.
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Projev starosty obce Vladimíra Chovance
se zaměřil především na permanentní zlepšování materiálních podmínek pro výuku.
Po přístavbě dvou nových učeben je hlavním
investičním záměrem zateplení původní budovy, problematickým se jeví splnění jedné
z podmínek čerpání dotací – vzduchotechnika. Shromáždění pozdravili rovněž místostarosta obce a předseda školské rady ing. L.
Kubín i ředitelka školní jídelny A. Ratajová.
Ředitel školy se postupně obracel k jednotlivým skupinám, především pak k deváťákům, šesťakům a k těm nejmladším:
Excelentní výsledky přijímacího řízení jejich o rok starších spolužáků jsou bezesporu silnou motivací k osmiměsíční přípravě
letošních deváťáků na zatím nejdůležitější
zkoušku v životě – přijímačky na střední
školy. Napříště již v celé republice jednotné
a povinné. Systém přípravy s rozšířenou výukou matematiky a češtiny sám o sobě nestačí. Jen tvrdá každodenní práce každého
jednotlivce přinese srovnatelný úspěch.
Byli to také především loňští deváťáci,
kteří sklidili nejvyšší úrodu úspěchů v okresních soutěžích. Domníváme se, že pokud
by se umístění na předních místech přepočetlo do tabulky jako na olympiádě, skončil
by Slavkov na prvním místě v okrese. Naše
škola má však na nejstarší, jež už prošli těmi
nejproblémovějšími lety dospívání, další
požadavek. Být příkladem pro celou školu
ve vystupování a jednání vykazující vysoký
stupeň vyspělosti. Jen v takovém případě je
možné očekávat reciproční chování pedagogického sboru ke smetánce školy.
Nové kolektivy vytvoří žáci šestých tříd.
Přechod do šestého ročníku, kde učí v každém předmětu jiný učitel, nebude jednoduchý ani pro slavkovské, tím větší zatížení pak
čeká žáky ze spádových škol. Očekáváme,
že vytvoří v obou třídách dobré party kluků a holek. K tomu přispívají několikadenní
adaptační kursy začátkem září.
Největší pozornost všech přítomných byla
upřena na naše prvňáčky. Podle tradice je do
první řady přivedli nejstarší žáci, třídní uči-

telka Mgr. Dana Jarošová pro ně připravila
celkem dvacet pět kytiček na uvítanou. Sledovaným vrcholem prvního setkání je tradiční vystoupení nejodvážnějších prvňáčků.
Letos pódium ovládla děvčata. Julinka Grohová, Leontýnka Malchárková,Natálka Kurková, Karolínka Losertová, Šarlotka Lhotská. Poslední dvě jmenovaná děvčata písní
Popelář upřímně pobavila sál, který se jim
odměnil halasným poděkováním.
Písně zazněly i v závěrečné části programu. Paní učitelce Malčekové se společně
s našimi hudebními tělesy podařilo rozezpívat všechny přítomné včetně dospělých.
Z nálady bylo zřejmé, že většina motýlků už
někam odletěla a to i z bříšek těch nejmladších, jež za skandovaného potlesku odcházeli do nové etapy života.
Pro některé děti začala škola už o prázdninách, prvního srpna odstartovala p. uč. Dana
Jarošová prázdninovou hru SLAVKOVSKÉ
MINIPOKLADY. V širokém okolí Slavkova
měli žáci najít podle mapy a nápovědy čtyři
minipoklady. V balíčku byl zápisník, tužka
a také „poklad“, který byl určen k výměně mezi hledači. Každý si tak mohl odnést
něco na památku a nechat tam dárek ostatním. Hra je inspirovaná celosvětovou hrou
geocaching. Pátrači poznali zajímavá místa,
společný zájem dal prostor k setkání K překvapení organizátorky se řadě dětí podařilo
dosáhnout všech čtyř cílů.
Hned první zářijovou neděli dali naši žáci
řádně vědět o naší obci. V Lomné u Jablun-
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kova se pořádaly tradiční SLEZSKÉ DNY
s bohatým programem, ve kterém náš okres
reprezentovali Jiří Duroň a Terezka Anna
Králová. V překrásném prostředí beskydských kopců, v útulném dřevěném areálu
s dvěma amfiteátry se již při příjezdu ozýval
ze všech koutů zvuk houslí, cimbálu, zpěvu,
na pódiích se točili v kole tanečníci/ většinou mladí muži a dívky/. Kolem chodily
babičky v krojích jako v pohádce. Zahájilo
se Slezskou hymnou, předváděly se soubory naše i cizí, některá vystoupení skutečně
brala dech. Nás však nejvíce potěšilo, že Jiří
získal ocenění nejen jako nejmladší účastník ale i za pěkný pěvecký výkon, a Tereza
se umístila mezi TOP DESÍTKOU nejlepších zpěváčků ve Slezsku!!!. Pořadatelé měli
výborný nápad, po soutěži byli soutěžící
přítomní natáčení nového českého filmu
Muzikanti s Martinem Dejdarem, Marošem
Kramárom, Petrem Šiškou a dalšími zpěváky
či herci. Není divu, že celý amfiteátr byl při
natáčení zaplněný do posledního místečka.
První zářijový víkend proběhlo víkendové
soustředění MONTERÁČKŮ s cílem připravit zbrusu novou skladbu k příležitosti oslav
Dne Slavkova. Mnozí tanečníci se o akci dozvěděli až první den školy, přesto se sešlo 29
dětí od druhé do deváté třídy. Nácvik byl náročný, do obou dnů se však vešla také spousta legrace, hnala touha předvést se Slavkovu
se skladbou profesionálně zvládnutou. Samozřejmě nechyběla ani noční hra, kterou

připravila děvčat ze sedmé a deváté třídy.
Nová skladba se určitě bude líbit, zárukou
jsou její autorky Mgr. Martina Trojančíková
a Mgr. Michala Holešová.
POZVÁNÍ
Tradiční Svatováclavská míle se uskuteční za
příznivého počasí v dopoledních hodinách okolo
prvního slavkovského rybníka v pátek 30. září.
Start i cíl hájenka, běží žáci první až deváté třídy.
Štafetový běh tříd na počest vzniku republiky
v úterý 26. 10. v 10. 30 v areálu školy.
Sběr papíru proběhne ve dvou odpoledních
11. a 12. 10. Rozšíření na dva dny by mělo zabezpečit hladký průběh přísunu suroviny. Prosíme
o dobře svázaný papír, netříděný, výkupní cena od
občanů 1 Kč/kg.
Vliv elektrosmogu na život dětí - přednáška,
která proběhne před plenárním zasedáním SRPŠ
a dotkne se tématu, které může zaujmout všechny
občany Slavkova, jež jsou srdečně zváni. Kulturní
dům 8. 11. odpoledne, čas upřesníme.
Pohár starosty ve volejbale je naplánován
na sobotu 12. 11. v tělocvičně. Přihlášky přímo na
ředitele školy, prosím o včasné sdělení, podle počtu
přihlášených bude stanoven začátek i organizace
turnaje. Účastníci musí prokázat vztah ke Slavkovu - bydliště, pracoviště, členství v zájmových
organizacích. Podmínkou minimálně dvě ženy
v družstvu.
Tradiční Vánoční besídka proběhne v Kulturním domě ve čtvrtek 15. 12. 2016 a Školní ples
18. 2. 2017.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naše mateřská škola začíná provoz ve 3
odděleních – 1 třída Broučci, 2 třída Sluníčka, 3 třída Kuřátka. Od října přináší spoustu
kroužků, které se staly součástí školského
vzdělávacího programu. Jsou to: Pastelka
– uvolňovací cviky, grafomotorika; Individuální logopedie pro děti s poruchami řeči
(p. v. uč. Z. Kociánová ); Relaxace a masáže – uvolňovací cvičení (p. uč. M. Králová);

Šikulka - výtvarné činnosti ( p. uč. V. Chovancová); Flétnička – základy hry na flétnu;
Angličtina hravě – základy anglického jazyka
pro nejmenší (p. uč. D. Jarošová). V tělocvičně ZŠ bude, dále, probíhat cvičení rodičů
a děti – cvičení na nářadí v tělocvičně, pohybové hry, nácvik pódiových skladeb. Začátek
3. 10. 2016 každé pondělí od 16 do 17 hod.
(p. cvičitelka M. Králová, p. L. Král); Cvičeni
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předškolat – základy cvičení na nářadí, pohybové hry, pódiové skladby. Začátek 14. 9.
2016. Každou středu od 16 do 17 hod. (p. M.
Duroňová, p. P. Petrželová).
Se všemi kroužky byli rodiče seznámeni
v záři na zahajovací schůzce v MŠ. Zde se
rodiče seznámili s režimem v Mš a se všemi
požadavky.
V měsíci květnu se z třídy Kuřátek, jako již
tradičně, zapojilo do výtvarné mezinárodní
soutěže v Havířově, 11 dětí. Do soutěže bylo

zasláno 1300 výtvarných prací. Kromě výherců, bylo 300 prací vybráno na výzdobu.
Z našich dětí byly vybrány 3 výtvarné práce
(Viktor Hrudík, Karolína Kubicová, Mikuláš
Holuša – pod vedením, p. uč M. Králové).
Pracovaly kreslily zmizíkem do inkoustového
podkladu.
Již znovu sbíráme zátky z PET láhví. Poslední svoz bude v dubnu 2017. Děkujeme za
podporu.
Marcela Králová

ZPRÁVA ODDÍLU KOPANÉ TJ SOKOL SLAVKOV
Vážení příznivci sportu a hlavně fotbalu.
Prázdniny a dovolené máme za sebou a plně se rozjely fotbalové soutěže. Muži „A“ sestoupili
v krajské soutěži do I. B třídy. Několik hráčů přestoupilo do sousedních oddílů v Dolních Životicích nebo do Jakartovic a tak nastoupilo mládí a zkušenosti. Začali jsme vítězstvím v derby
v Oticích, doma jsme porazili nováčka z Karlovic, vyhráli v Úvalně a doma jsme vydřeli výhru
nad Bruntálem“B“. Zvítězili jsme i v Kylešovicích. Začátek je dobrý a čekají nás dva vážnější
soupeři doma Suché Lazce a Zlatníky. Očekáváme diváckou podporu. Muži „B“ hrají v okresní soutěži zatím velmi dobře. Výhra v Deštném a v Brumovicích, doma porážka od Dolních
Životic a vítězství s Budišovem, zisk 9 bodů znamená dobrý vstup do soutěže. Dorostenci
v okresním přeboru zatím zaznamenali dvě porážky od Malých Hoštic a Litultovic a čeká je
těžké období. Žáci své soutěže teprve zahajují, ale hojná účast na treninku a zápal je dobrým
příslibem pro fotbal ve Slavkově. 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.
Ing. Klement Jan, předseda oddílu kopané
10. ROČNÍK EUROGYM MLÁDEŽE 2016 SE KONAL V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Letos se tato velkolepá show 1 500 mladých
gymnastů a gymnastek z celé Evropy konala
ve dnech 17. 7. – 24. 7. v naší republice.
Byli jsme – jako členové, cvičitelé a lektoři ČASPV požádáni, abychom pomohli jako
rozhodčí a organizátoři zajistit bohatý program, workshopy a jiné aktivity, které se konaly po celý týden.
Úžasnou atmosféru, dokonalost a nápaditost předvedených gymnastických skladeb
a jiných vystoupení či aktivit různých zaměření, pestrost kostýmů cvičících účastníků
nelze slovy ani popsat.

Nejpočetnější výpravy přijely z Belgie, Portugalska a Itálie. Pokřiky, popěvky a mexické
vlny, když jednotlivé výpravy plně zaplnily
halu společně s Rusy, Francouzi, Finy, Dány,
Švédy, Islanďany, Nory, Němci, Brity, Švýcary, Lucemburčany, Maďary, Řeky, Slováky
a samozřejmě Čechy vyloudily na tvářích
úsměvy, ale také nejednu slzu v očích a mráz
běhal po zádech.
In line, balanční popruhy, všechny formy
tanečních sportů a aerobiku, lanové překážky, míčové hry, bojové sporty, vodní sporty
na umělém kanále i na řece Vltavě, plavání,
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pétanque, možnost projížděk na kolech po
cyklostezkách v okolí a další nabízely pak
workshopy, každý den hojně navštěvované.
Nesmím zapomenout na to, že účastníci
měli také možnost navštívit mnoho historických památek:
- např. náměstí Přemysla Otakara II v Č.
Budějovicích s Černou věží, zámek Hluboká,

Č. Krumlov, vesnici Holašovice, Kleť s rozhlednou, klášter Zlatá Koruna a další.
Aktivně a pracovně prožitý týden byl velmi náročný, ale přivezla jsem si domů nezapomenutelné zážitky a ráda budu vzpomínat.
Příště pojedu pomoci zase!
Helena Malčeková
za odbor ASPV při TJ Sokol Slavkov

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ

AKCE M plus M

3. 10. 2016 znovu začíná cvičení rodičů
a dětí pod vedením p. cvič. M. Králové a Lukáše Krále. Rodiče, přijďte si zacvičit s vašimi dětmi nejen na nářadí do tělocvičny, ale
také zasoutěžit v pódiových skladbách, a reprezentovat tak naší tělovýchovnou jednotu
i celou naší obec. Těšíme se na Vás.
Marcela Králová

Na podzim 15. října ve 14 hodin se uskuteční další akce M plus M, která se bude konat v okolí Lesanky na hřišti. Budeme plnit
disciplíny po trase a jako vždy se radovat
z krásného podzimního dne. Těší se na vás
vaši pořadatelé.
Marcela Králová

ČESKÝ SVAZ ŽEN
Členky ČSŽ pořádají v sobotu 17. září 2016 tradiční koloběžkové závody pro děti a hod
kládu pro dospělé. Závody se budou konat v rámci celoobecních oslav Dne Slavkova v areálu
u školy. Doufáme, že jste pilně trénovali a těšíme se na hojnou účast.
V sobotu 5. listopadu 2016 v 15:00 hodin se bude konat v kulturním domě ve Slavkově turnaj v ,,Člověče, nezlob se“ pro děti i dospělé. Současně s tímto turnajem bude probíhat soutěž
o nejlepší pokrm, ve kterém se budou nacházet ořechy. Zveme všechny závodníky na turnaj
a také všechny šikovné kuchaře a cukráře, aby přinesli ochutnat a ohodnotit své výrobky.
Dana Urbanská

ZPRÁVA ZA ASPV
I když je už po prázdninách, dovolte mi
zmínit důležité akce, které se uskutečnily ještě na konci školního roku.
Republikové finále Medvědí stezky v Blatné
v jižních Čechách se zúčastnilo 5 našich hlídek, to znamená 10 dětí. Jako výprava Moravskoslezského kraje složená ze čtyř okresů jsme
!!opět!! vyhráli zlatý pohár. V překrásném počasí i terénu plnily dvoučlenné hlídky úkoly ze
znalosti zdravovědy, tábornických dovedností,
součinnosti hlídky, práci s mapou, zdolávání

lanových překážek, střelbu z luku a dalších disciplín. Závodní trať měřila 6,5 km.
Cestou jsme navštívili muzeum kuriozit a rekordů v Pelhřimově, husitské město
Tábor, prohlédli si zámek Blatná s oborou,
město Písek s nejstarším kamenným mostem
a sochami s písku.
Chválíme všechny závodníky za vynikající reprezentaci a výsledky. Nejcennější zlaté
kovy přivezla dvojice dívek Vendula Trojančíková a Tereza Janků. V silné konkurenci si
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výborně vedli také dvojice Luděk Klein s Vojtou Kadaňkou, Tereza Malčeková s Pavlou
Hrazdilovou, kteří obsadili shodné 5. místo.
Matěj Jaroš a Jirka Rypl vybojovali skvělou 7.
příčku.
Všem děkujeme za skvělou reprezentaci
a rodičům za doprovod dětí na tuto akci.
Dne 25. 6. 2016 se uskutečnil 1. ročník
Ringo turnaje. Obavy z jeho naplnění se naštěstí rozplynuly a my tak mohli přivítat 5
týmů dychtících po vítězství. Po nádherných
ringových výměnách se z absolutního vítězství radovalo družstvo „Kameníci“ (ve složení Danek Kubín, Patrik Rubý, Hanka). Druhé místo obsadily „Králíci“ ( Jan Král, Jakub
Král, Andrea). Na třetím místě skončili „Elb-

líci“ ( Jana, Láďa a Kuba Elblovi). Bramborová medaile zbyla pro „Sokoli“ (Gabka, Míša,
Tom) a páté místo obsadili „Dolňáci“ (Pavla
Petrželová, Milan Duroň, Jirka Duroň). Za
nejobětavějšího „skákače rybiček“ a chytače
ringa byl oceněn Milan Duroň. V kategorii
dětí se přihlásila jen dvě družstva (škoda, že
nebylo více, snad příště). Tuto akci chceme
určitě uspořádat i v příštím roce a věříme, že
najdeme další nadšence pro hru.
Poslední červnová neděle patřila jako vždy
sportovnímu dni, který se uskutečnil na hřišti
TJ. Počasí nám opět trošku nadělalo vrásky,
(chvíli slunce pak zase déšť), ale i přesto jsme
celý připravený program odcvičili. Děkuji
všem divákům, kteří se počasí nezalekli a přišli nás podpořit.
Naše cvičitelky (Marcela Králová, Magda
Duroňová, Pavla Petrželová) se v měsíci září
zúčastní v Olomouci semináře předškolních
dětí a rodičů a dětí, aby tak mohly zpestřit
cvičení a obohatit se o nové nápady.
Cvičení předškolních dětí bude probíhat
každou středu od 16 -17 hod. v tělocvičně ZŠ.
Začínáme cvičit první týden v říjnu.
Cvičení rodičů a dětí začne v pondělí 3. října od 16 hod. v tělocvičně ZŠ.
Cvičení zdravotního tělocviku probíhá od
7. 9. ve školním klubu od 19 hod.
Těšíme se na plnou tělocvičnu nejen dětí.
Za ASPV
Martina Trojančíková
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ČSCH SLAVKOV
V srpnu jsme uspořádali výstavu drobného
zvířectva v areálu Chovatelů ve Slavkově. Na
výstavu jsme se začali připravovat již ve čtvrtek 18. 9. , kdy chovatelé dovezli svá zvířata
k pátečnímu posouzení odbornou komisí.
V pátek dopoledne navštívili výstavu drobného zvířectva klienti ze Seniorcentra ve
Slavkově. Klienti měli mnoho otázek týkající
se chovu vystavovaných zvířat a posuzovatelé
rádi a ochotně odpovídali na všechny jejich
dotazy. K dobré náladě všech přispěly také
čerstvě napečené bramborové placky a orosené čepované pivo. Klienti Seniorcentra si
pochvalovali příjemně strávené dopoledne ve
společnosti chovatelů a hodnotitelů.
Samotná výstava začala v sobotu v časných
ranních hodinách. Výstavě v sobotu přálo
počasí a navštívilo ji mnoho příznivců drobného zvířectva. Celkově shlédlo výstavu 670
návštěvníků, z toho bylo 300 dětí.
Vystaveno bylo celkem 239 kusů drobného zvířectva, z toho bylo 96 králíků, 32 klecí
drůbeže, 6 klecí vodní drůbeže a 105 holubů.
Jako každoročně byly vystaveny také nutrie
obecné, kozy domácí a kůzlata. Během výstavy bylo uděleno celkem 26 čestných cen.
Chovatelé ze Slavkova získali celkem 10 čestných cen.

V odboru králíků získali čestné ceny:
Kotrsová Eva – Vídeňský modrý
Tesař František – Burgunský žlutý
Tesař Vladimír – Bugunský žlutý
Tesař František – Zakrslý žlutý stříbřitý
V odboru drůbeže získali čestné ceny:
Stiborský Jakub – Zakrslá Velsumka
Brussová Jiřina – Zakrslá Wyandotka břízová
V odboru holubi získali čestné ceny:
Kořený Jaroslav – Tagonošský rejdič
Kořený Jaroslav – Omšský rejdič
Tesař František – Moravský pštros modrý
Radek Jan – Slezský koláč žlutý bělouš
Pro návštěvníky výstavy i chovatele byla
připravena bohatá tombola. K hlavním výhrám patřily zejména živá zvířata, dále také
hračky pro děti a další výhry. Občerstvení
bylo bohaté, účastníci výstavy si užili čerstvě
napečených bramborových placků, pikantních klobás a domácích koláčů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří podpořili tradiční výstavu chovatelů v obci Slavkov. Velké díky patří těmto sponzorům: Obecní úřad Slavkov, Best
– líheň kuřat, ZP a. s Otice, firma Gavenda
a MVDr. Martin Štěrba.
Za ČSCH Slavkov předsedkyně
Jiřina Brussová

- 16 -

SDH SLAVKOV
 Družstva mužů, žen a dorostu se zúčastňují soutěží okresní ligy v požárním sportu.
V letošním roce je naplánováno 9 soutěží
a nakonec závěrečná souěž o Pohár starosty
OSH ČMS Opava. Soutěže končí závěrem
měsíci září a o umístění našich družstev budeme informovat na vývěsní skříňce uhasičské zbrojnice.
 Družstva mladších a starších žáků se pravidelně zúčastňují soutěží v „Mladecké lize“.
Tato soutěž začala novým ročníkem soutěží
v Sosnové, kde starší žáci obsadili 2. místo
a mladší skončili na 4. místě. V pátek 23. 9.
2016 v 16 hodin budeme na hřišti u školy pořádat další kolo „Mladecké ligy“ v disciplíně
Požární útok s vodou.
 V sobotu 8. října bude SDH Slavkov na
sokolském hřišti v lese pořádat podzimní
kolo hry PLAMEN pro mladší i starší žáky
v branném závodě družstev, kde v úseku 3 km
plní 7 různých disciplín a Štafetě CTIF. Naše
družstva se na tyto soutěže aktívně připravují. Přijďte povzbudit naše mladé hasiče.
 V soboru 3. 9. 2016 se uskutečnil na hřišti
u školy 11. ročník soutěže v požárním útoku
O nejlepší družstvo Slavkova. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev.
Výsledky:
1. místo: Sousedi od čápů- ved. Jan Nedopílek
2. místo ČZS-ved. Duruň.
3. místo Foglové- ved. Aleš Slavík
ČZS zpestřil průběh soutěže krásnou ukázkou zahájení a ukončení soutěže po vzoru nedávných olympijských her. Výbor SDH všem
děkuje. Výsledky a foto z této akce naleznete
ve vývěsní skříňce u hasičské zbrojnice. Na
závěr soutěže byly přistaveny 2 zásahové vozidla HZS Opava, kde nás posádka vozidel
seznámila s vybavením a možnosti použití při
zásahu. Děkujeme za možnost zhlédnutí vybavení zásahových vozidel.
 Zásahová jednotka měla v červenci 2 vý-

jezdy: čistění vozovky na Družstevní ulici
a čerpání vody ze zatopeného sklepa.
 SDH Slavkov se přihlásil do soutěže pořádané Českým rozhlasem o titul „Dobráci
roku“. Náš sbor se nakonec umístil na 21. místě díky malé podpoře zaslaných esemesek.
Připravované akce:
 8. 10. 2016 v 9 hodin - okrskové kolo hry
PLAMENˇna hřišti v lese.
 V neděli 9. října se uskuteční v 15 hodin na
Větřáku tradiční „Pouštění draků“ s vyhodnocením nejlépe létajícího draka a nejhezčího draka domácí výroby.
 SDH Slavkov upozorňuje naše spoluobčany na zvýšené nebezpečí vzniku požárů na
začátku a v průběhu topné sezóny.
Apelujeme na všechny, aby dodržovali všechny bezpečnostní předpisy při manipulaci
s otevřeným ohněm, bezpečném zajištění
topidel, různých ohřívačů, plynového topení
a používání elektrických spotřebičů. Topidla
je nutné udržovat v dobrém technickém stavu
a pravidelně odborně provádět jejich údržbu
a seřízení.
Dodržováním protipožárních předpisů chráníte zdraví, životy a majetek svůj i ostatních
spoluobčanů.
Za SDH Slavkov
Klapetek Jiří, jednatel
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK SLAVKOV
Dne 25. 7. 2016 v čase od 6:00 – 13:00hod proběhl již 17 ročník tradičního závodu o ,,Karmašového kapra“. Závodu se celkem zúčastnilo 12 členů RSS, kteří soutěžili o hodnotné ceny.
Vítězem se stal Petr Štěpánek na druhém místě Antonín Naiser a jako třetí se umístil Mojmír
Vlach. Spolek rovněž obnovil oblíbenou akci ,,Závody na pramici na rybníku VRBOVEC“.
Tyto závody se uskutečnily v sobotu 10. 9. od 14:00hod. Celkem soutěžilo 6 týmů a na prvním místě se umístilo družstvo ,,Svaz žen“.
Akce byla dle našeho názoru zdařilá a všichni
přítomni se pěkně pobavili. V současné době
dokončujeme první etapu zpevňování hrází
na rybníku VRBOVEC a postupně připravujeme rybníky na nastávající zimní období.
Rovněž připomínáme všem spoluobčanům,
že je možno se zúčastňovat do 17. 11. 2016
sobotních a nedělních kontrolních odlovů na
rybníku VRBOVEC.
za RS Slavkov
Jiří Král, jednatel spolku

PODZIMNÍ COUNTRY ŠIRÁK
Podzimní country širák XXII. se uskuteční 12.11. Podzimní country širák. Hrají: hlavní host:
Johnny Cash revival - Brno. Dále hrají: Fram, Karavana, Country s.r.o., Kotva, Pět pod nulou,
Vřesband, Azyl. Začátek v 19.00, konec 01.00. Zve pořádající skupina Azyl. Vstupné 150 Kč.
Předprodej Sluna

HLAVNĚ AŤ „JÁ“ MÁM DOMA POŘÁDEK ...
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY OBCE SLAVKOV
Rada schválila :
 Zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky pro akci „Svoz odpadu pro obce
Otice,, Uhlířov, Mikolajice, Slavkov, Dolní
Životice, Litultovice“ jejímž předmětem je
poskytování služeb – sběru, přepravy a odstraňování nebo využívání odpadu v katastru
jednotlivých obcí. Služba bude poskytována
od roku 2018 na dobu 4 let.
 Vzhledem k tomu, že Obec získala darem
od TJ Sokol Slavkov budovu na hřišti v lese,
uzavřela Smlouvu mezi Obci Slavkov a TJ
Sokol Slavkov, z. s. na pronájem nebytových
prostor – provozní budovy sportovního areálu č. p. 488 a tribuny. Předmět nájmu bude
užíván výhradně pro účely svých sportovních
aktivit v souladu se stanovami TJ Sokol Slavkov a pro potřeby obecních akcí.
 Přijetí dotace ve výši do 232. 000,-Kč z Ministerstva zemědělství ČR v rámci programu
„Obnova kulturního dědictví venkova“ na
opravu vstupu a hřbitovní zdi ve Slavkově.
 Přijetí účelové dotace ve výši do 314. 000,Kč z Moravskoslezského kraje v rámci programu na podporu zvýšení kvality sociálních
služeb poskytovaných v MSK pro Domov pro
seniory Seniorcentrum Slavkov na realizaci
akce „Pořízení schodišťové sedačky“.
 Přijetí finančního daru ve výši 25. 000,-Kč
z Moravskoslezského kraje za vyhodnocení
naší Místní knihovny v soutěži Vesnice roku
2016 za moderní knihovnické a informační
služby. Celá částka byla převedena na kapitolu knihovny na nákup knih a vybavení.
Knihovna postoupila do celostátního hodnocení knihoven z jednotlivých krajů. Děkujeme knihovnicím p. Daně Jarošové a p. Marii
Tomáškové za obětavou a úspěšnou práci
v naší knihovně.
 Zásady o vytvoření a použití účelových
prostředků „Fondu rozvoje bydlení na území obce Slavkov“. V zájmu rozvoje bydlení,
životního prostředí a vzhledu obce budeme

poskytovat návratné účelové zápůjčky úspěšným žadatelům v programu „Kotlíkové dotace v MSK“ fyzickým osobám na výměnu
původního kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním. Výši půjček a podmínky stanoví zastupitelstvo obce koncem září a budeme
vás informovat na webových stránkách obce.
 Návrh obecně závazné vyhlášky obce
2/2016 o nočním klidu, která vychází ze znění §47 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích
ve znění účinném od 1. 10. 2016. doba nočního klidu je definována od 22. do 6. hodiny.
Zastupitelstvo obce stanoví ve vyhlášce konkrétní tradiční akce a slavnosti u který zkrátí
tuto dobu od 2. do 6. hodin. Navrženy jsou:
v noci z 31. prosince na 1. ledna; o Velikonočním pondělí, v době konání (pátek a sobota)
tradičního slavkovského karmaše, Pálení čarodějnic 30. dubna, Pivní slavnosti první pátek a sobotu v měsíci červenci, Den Slavkova
třetí sobotu v měsíci září a Štěpánská zábava
první svátek vánoční.
 Zprovoznění
stávající studny na zahradě Seniorcentra osazením výkonného čerpadla a obnovením potrubí do sklepa budovy jako vlastního zdroje
vody pro zalévání obecní zeleně a parkových
části.
Rada vzala na vědomí:
 Zápis z jednání výrobního výboru pro akci
„Intenzifikaci ČOV Slavkov“ za účasti starosty obce, zpracovatele projektové dokumentace Projekt 2010, odpovědného zástupce
provozovatele Ing. A. Kocůrkové a odborného konzultanta Ing. Z. Skyby. Byl projednán
návrh technického řešení včetně zpracované dokumentace stavební a technologické
části ČOV. Vznesené připomínky zapracuje
projektant do dokumentace. Následně bude
dokumentace zaslána k vyjádření dotčeným
orgánům státní správy.
 Projednala s výborem TJ Sokol návrh projekčně zpracované studie „Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště v obci Slavkov“, která
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řeší přístavbu a rekonstrukci stávajících šaten a soc. zařízení, zateplení celého objektu,
příjezdovou komunikaci a zpevněné plochy
a víceúčelové hřiště. Připomínky zapracuje
projektant do dokumentace.
 Po projednání s vedením školy pozastavila
projekt „Energetické úspory části ZŠ Slavkov“ z důvodu nevyhovujícího technického
a estetického řešení rekuperace učeben. Rekuperace – výměna vzduchu je nově povinnou součásti všech dotačních programů na
zateplení škol. Projekt bude upraven tak, abychom mohli podat žádost o dotaci v nejbližší
výzvě.

Stoletý rodinný betlém

 Vzala na vědomí sdělení p. Aloise Zahla
a p. Josefa Fenky, že ze zdravotních důvodů
končí vykonávat dohled nad přechodem pro
chodce na Olomoucké ulici u autobusové zastávky ZŠ Slavkov. Rada vyslovuje tímto oběma poděkování za dlouholetou zodpovědnou
práci při zajišťování bezpečnosti děti a žáků
naší školy. Od 1. záři 2016 se této funkce ujal
p. A. Válek. Hledáme ještě jednoho ochotného důchodce, který by vytvořil dvojici pro
možné zastupování. Dohled byl odpoledne
prodloužen do 14:45.
Vladimír Chovanec, starosta

SOUTĚŽ O NEJ VENKOVNÍ
VÁNOČNÍ STROMEČEK
Zapojte svou fantazii i děti a nazdobte ten nejhezčí vánoční
stromeček ve Slavkově. Uděláme radost dětem na procházkách a
ukrátíme čekání na Ježíška.
Podmínky: -je třeba aby byl stromeček viditelný z ulice
-může to být jehličnan i listnáč, taktéž umělý nebo jen zapíchané
větve, na velikosti a tvaru nezáleží

Přijďte se podívat na dřevěné betlémské město
které už po čtvrté otevře dveře našeho domu pro
veřejnost.
Kdy: 4., 11. a 18. prosince (adventní neděle) od 16 do 18 hodin.
Kde: Slezská 295, Slavkov (u školy), Zuzana Pavelková

-přihlášky posílejte formou sms - Vaše jméno, ulici a číslo popisné heslo: "Stromeček" na tel.: 739 727 486 nejpozději do 15.12. 2016, nebo na
email – bubuabubu(zavináč)email.cz
-hodnocení provede odborná porota, za denního
světla, osvětlení stromečku je druhořadé
-3 nejhezčí stromečky budou oceněny keramikou z naší dílny.

Na všechny stromečky se těší organizátorka Zuzana Pavelková.

Je možno po telefonické domluvě přijít i v jiné dny a v jiný čas.
Betlém je vystaven do konce ledna! Takže můžete přijít v klidu
po vánočním shonu. Tel.: 739 727 486

Změna doby otevření slavkovského hřbitova:
od 15. 9. 2016 do 15. 5. 2017 otevřeno 7:00 – 18:00 hod.
Po dobu dušiček 01. - 02. 11. 2016 a 05. - 06. 11. 2016
bude hřbitov otevřen od 7:00 – 21. 00
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