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Krásné Vánoce a vše dobré v novém roce přeje spoluobčanům
vedení a zastupitelstvo obce

PF 2020
SLOVO STAROSTy

PF 2020

Vážení spoluobčané,
další rok, a to 2019, se nám již chýlí ke svému závěru a opět
můžeme prožívat adventní čas s vůní vánočního cukroví, ale
v posledních letech bohužel bez sněhu. Zejména děti jsou
v očekávání Štědrého dne.
Letos došlo k rozsvícení jiného obecního vánočního stromu,
protože koncem roku 2018 se nově zasazená kavkazská jedle
o výšce 5,5 m nepřijmula a musela být již v říjnu nahrazena novou menší jedlí a doufejme, že ta se již ujme, aby mohla být za
několik let novým vánočním stromem obce.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným a účinkujícím, kteří se na organizaci rozsvěcení vánočního stromu
podíleli, ale také Vám občanům Slavkova, kteří jste přišli podpořit tuto obecní tradici a všichni jste tak přispěli k hezké předvánoční atmosféře.
Dne 4. 12. 2019 byl na zastupitelstvu obce schválen nový rozpočet obce pro rok 2020. Musíme
zaklepat na dřevo, protože obci se ekonomicky daří. Pro rok 2020 plánujeme tyto investiční akce
a opravy za téměř 38 milionů Kč.
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• Nový Obecní úřad s komunitním centrem
Tato investiční akce bude dokončena v říjnu
2020 a prostory dosavadního Obecního úřadu budou následně zrekonstruovány pro potřeby mateřské školky.
• Oprava chodníkových ploch na ulici
Olomoucká
Chodníky budou opraveny v celé délce 1284 m
ulice Olomoucká. Obec na své hlavní ulici nejen zkrásní, ale zvýší se tím především komfort a bezpečnost chodců.
• Zřízení nového přechodu pro chodce
u základní školy a nového přechodu pro
chodce u vjezdu do obce směrem od Opavy
Budou vybudovány nové osvětlené přechody
se semafory, které výrazně zvýší bezpečnost
chodců.
• Oprava komunikace a oprava a zřízení
chodníků na ulicích Zahradní a U Dráhy
Dojde k rekonstrukci a nové výstavbě chodníků v dané lokalitě a to v celkové délce 1.006 m.
• Zřízení nového parkoviště u Základní
školy Slavkov
S přibývajícím počtem motorových vozidel
není parkovacích míst vždy dostatek, a proto
bude vybodováno nové parkoviště u základní
školy s 16 novými parkovacími místy.
• Oprava sociálního zařízení v ZŠ Slavkov
– 2. etapa

Pozemek u ZŠ, kde bude nové parkoviště
Budou opravena veškerá sociální zařízení
v tzv. nové budově školy, tímto bude ukončena rekonstrukce veškerého sociálního zařízení v naší škole.

• Rekonstrukce Smuteční síně - 1. etapa
Po čtyřiceti letech je nezbytné přistoupit k rekonstrukci naší Smuteční síně. Nově bude

Smuteční síň
udělaná elektroinstalace, veškeré vnitřní rozvody vody a tepla. Nový kabát získá samotný
vnitřní prostor Smuteční síně a při obřadech
budou zpřístupněna nově zrekonstruovaná
WC. Fasáda a úprava venkovních prostor jsou
předmětem 2. etapy, která se s ohledem na finanční možnosti obce bude realizovat až v následujících letech.
Dále bych Vás chtěl informovat, že k výměně
praskajících obrubníku ve spodní části ulice
Ludvíka Svobody dojde také v příštím roce.
Oprava bude provedena na základě uznané
reklamace v rámci záruční doby.
V poslední době jsem dostal několik podnětů
ve vztahu k potřebnosti dětských hřišť. Vnímám, že tento požadavek je zcela oprávněný.
Pokusíme se na tento záměr získat finanční
prostředky a věřím, že se nám v roce 2021
podaří nové dětské hřiště vybudovat. Jsem
velmi rád, že mi občané sdělují své návrhy, požadavky a názory. Píši to samozřejmě s vědomím toho, že ne všem požadavkům je možné
z mnoha důvodu vyhovět, ale vždy je důležité,
aby o nich obec věděla.
Po přivítaní nového roku nás tradičně čeká
plesová sezóna. Jste srdečně zváni a můžete
navštívit tyto plesy pořádané v našem Kulturním domě:
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Závěrem mi dovolte poděkovat všem spolupracovníkům, jednotlivcům a spolkům,
kteří se v roce 2019 podíleli na práci pro
naši obec a její občany a dále Vám popřát
co nejméně shonu a stresu v adventním
čase. Přeji Vám klidné a pohodové prožití
vánočních svátku a příjemnou atmosféru
v kruhu své rodiny i nejbližších přátel. Pro
rok 2020 všem hodně zdraví a štěstí.

11. 1. 2020 – Myslivecký ples
18. 1. 2020 – Školní ples
25. 1. 2020 – Rybářský ples
01. 2. 2020 – Zahrádkářský ples
08. 2. 2020 – Hasičský ples
15. 2. 2020 – Sportovní ples
22. 2. 2020 – Lidový ples
29. 2. 2019 – Chovatelský ples
06. 3. 2020 - Siesta ples
08. 3. 2020 – Dětský karneval

Mgr. Rostislav Musila, starosta

Zasedání zastupitelstva
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Slavkov konaného dne 4. 12. 2019
Zastupitelstvo obce zvolilo:
• paní Ing. Moniku Hanelovou předsedou Finančního výboru Zastupitelstva obce Slavkov
• paní Bc. Andreu Hlávkovou členem Finančního výboru Zastupitelstva obce Slavkov
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Žádost o odkup parcely p. č. 1435/16 v k. ú. Slavkov u Opavy ze dne 12.9.2019 a neschválilo
vyhovění této žádosti.
• Sdělení ve věci prodeje pozemku p. č.1392/1 v k. ú. Slavkov u Opavy a rozhodlo ponechat
nabízenou kupní cenu za předmětný pozemek ve výši 650,- Kč/m2
• Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 14. 11. 2019
• Zápis z jednání finančního výboru ze dne 30. 10. 2019
• Zápis z jednání revizní komise svazku obcí Mikroregion Hvozdnice ze dne 21. 10. 2019
• Rozpočtové opatření rady obce č. 11/2019 k rozpočtu obce na rok 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 1435/19 ostatní plocha o výměře 32 m2 a pozemek p. č. 1435/22 ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k. ú. Slavkov u Opavy, kupní cena činí
18.000,- Kč. (jedná se o pozemek komunikace Na Lúčky)
• Uzavření Plánovací smlouvy, předmětem smlouvy je prodloužení komunikace na ulici
Na Lúčky (žadatelé hradí veškeré náklady s nově budovanou části komunikace)
• Uzavření Kolektivní smlouvy pro roky 2020 - 2022 s odborovou organizací
• Obecně závaznou vyhlášku obce Slavkov č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Slavkov (nově se bude třídit také jedlý olej)
• Obecně závaznou vyhlášku obce Slavkov č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
(poplatek zůstává ve stejné výši 500,- Kč/osobu)
• Obecně závaznou vyhlášku obce Slavkov č. 4/2019 o místním poplatku za psa (poplatek
zůstává stejný, s ohledem na čipování psů se již nebudou vydávat známky)
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•
•
•
•
•

rozpočet obce Slavkov na rok 2020 (celkové plánované investice téměř 38 mil. Kč)
plán jednání zastupitelstva obce na rok 2020
uzavření darovací smlouvy se SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Slavkov, předmětem
daru je AVIA A 31.1.K – dopravní automobil.
podání žádosti a pořízení změny č. 3 Územního plánu obce Slavkov, jejímž předmětem je
rozšířit plochu technického zabezpečení obce.
doplnění Integrované rozvojové strategie obce Slavkov 2015 - 2022

Zastupitelstvo obce zrušilo:
• Zásady obce Slavkov č. 1/2016 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje
bydlení“ na území obce Slavkov
Příští zastupitelstvo se uskuteční ve středu 4. 3. 2020 v 18.00 hodin v Zasedací místnosti
Obecního úřadu Slavkov, Ludvíka Svobody 500. 				
R.M.

OBECNÍ ZPRÁVY
Z důvodů čerpání řádné dovolené bude obecní úřad uzavřen
ve dnech 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Poplatek za stočné
Vybírat stočné podle odběru vody za m3 za 2. pololetí roku 2019 se bude v termínu
od 03. 02. 2020 do 27. 03. 2020. Poplatek za 1 m3 je 20,00 Kč.
Stočné vybírané paušálně při odběru vody ze studny či v kombinovaném způsobu se
bude vybírat od 03. 02. 2020 do 29. 05. 2020. Paušál za osobu na rok bude 931 Kč.
Cena pitné vody – s účinností od 01. 01. 2020 je stanovena SmVaK na 47,27 Kč včetně DPH.

Poplatek za odpad
Pro rok 2020 byl poplatek stanoven na částku
500,- Kč na osobu, cena je stanovena dle skutečných nákladů v roce 2018. Poplatek se bude
vybírat v termínu od 03. 02. do 29. 05. 2020
Poplatek za psa
Zůstává nezměněn a činí 100,- Kč. Za každého
dalšího psa 200,- Kč. Poplatek se bude vybírat
v termínu od 03. 02. 2020 do 27. 03. 2020.
Řidiči pozor!
Prosíme, abyste parkovali během zimy na svých
pozemcích z důvodů plynulé údržba komunikací. Nevíme, jaká bude nastávající zima a proto už
dopředu upozorňujeme majitele automobilů,
aby je parkovali na svých pozemcích z důvodů
plynulé údržby komunikaci.

Svoz vánočních stromků
v sobotu 11. 1. 2020 a 25. 1. 2020 vždy do
12 hod. Očištěné stromky od ozdob přineste
na sběrná místa ke kontejnerům v obci.
Ordinační hodiny během vánočních svátků:
23. 12. 2019 dovolená
27. 12. 2019 7 – 10 hodin Otice
(MUDr. Vašíková Eva)
30. 12. 2019 7 – 10 hodin Slavkov
(MUDr. Cihlářová Eva)
31. 12. 2019 dovolená
Zastupující lékař během dovolené bude uveden na našich internetových stránkách nebo
v čekárně.
Internetové stránky: www.praktik-cihlarova.cz
Nové telefonní číslo do Slavkova: 553 610 090
-4-

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2019

Poplatky lze platit na účet obce 103203820/0300, po telefonické domluvě nebo
emailové domluvě (slavkov@iol.cz), kdy Vám budou sděleny správné variabilní symboly,
případně částky.
Prosíme občany, kteří mají zájem o zasílání informací o poplatcích na email, aby nám sdělili svou
emailovou adresu (jméno, číslo popisné) na adresu obce: slavkov@iol.cz
Z činnosti místní knihovny
Místní knihovnu v naší obci navštěvovalo
v roce 2019 celkem 262 čtenářů. Z toho je
150 žen a 112 mužů – spíše chlapců. Z celkového počtu čtenářů je 171 dětí. Knihovnu
navštěvují žáci nižšího stupně základní školy
také pravidelně se svými učitelkami. Letos
to byli poprvé i předškoláci z mateřské školy. Nejpilnějšími čtenáři jsou tři ženy, které
za rok přečetly 198, 153 a 147 knih. Nejlepší
dítě přečetlo 42 knih.
Již tradicí se stalo pasování nových čtenářů
z 1. třídy v prostorách knihovny za účasti

fondu je zapůjčena a pravidelně obměňována
knihovnou Petra Bezruče v Opavě, se kterou
dlouhodobě spolupracujeme.
Ptáme se čtenářů, které tituly si chtějí přečíst
a snažíme se je zajistit. Takže si zde můžete

zapůjčit opravdové novinky z knižního trhu.
Naše knihovna je opravdu pěkné místo, přijďte se podívat a možná se i vy přidáte k našim
čtenářům. Najdete nás v Domě služeb na
ulici Ludvíka Svobody 25 a bližší informace
včetně on-line katalogu knihovny najdete na
https://www.knihovnaslavkov.cz. Upozorňuji, že v úterý 31.12. 2019 bude knihovna
uzavřena.
Do Nového roku přeji všem hodně zdraví
a mnoho radosti z četby zajímavých knih.
Sylva Chovancová, vedoucí knihovny

pana starosty a rodičů dětí. V tomto roce jsme
díky podpory Obecního úřadu Slavkov dostali nové počítače, dokoupili nové regály na
knihy, jichž máme více jak 17.000 svazků. Jen
letos jsme nakoupili 360 knih. Část knižního

Kniha Otický pokrok
Kniha mapuje historie zemědělského družstva v Oticích, kde pracovalo i mnoho slavkovských
občanů. Kniha je bohatě doplněna dobovými fotografiemi, na kterých se zajisté pozná mnoho
z Vás.
Pro velký zájem občanů o knihu Otický pokrok nabídl autor knihy J.Vrbický, že zajistí dotisk knihy. Po vyprodání zásob už nebude možnost knihu nikde koupit. Cena knihy je 280 ,- Kč. Proto
prosím, kdo má zájem o tuto publikaci, ať si ji objedná na OÚ Slavkov do 5. 1. 2020.
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Ekologická likvidace stolního oleje.
Na základě OZV na shromážďování tříděného odpadu jsme instalovali na 4 stanovištích v obci
(u prodejny TUTI, na ulicích Kavír, Slezská a Střední) zvláštní sběrné nádoby černé barvy
určené k likvidaci stolního oleje, které budou vyváženy dle potřeby. Žádáme občany, aby do
nádoby nedávali jiné odpady.

Stanoviště u prodejny TUTI
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Retro okénko
V tomto retro okénku se pravidelně vracíme v časové ose o 25 let nazpátek a připomeneme si krátce o čem zajímavém, poučném, popřípadě
i nemilém jsme tehdy psali. Pod čarou přinášíme současný pohled na
výše uvedené události, popřípadě je porovnáváme s dneškem.
Předvánoční zpravodaj 4/1994, byl černobílý a měl 4 strany formátu A4.
Ad 1) Otiskli jsme výsledky voleb a staronový starosta Vladinír Chovanec seznámil občany se třemi hlavními úkoly nového zastupitelstva na období 1994-98
a) Zpracování ÚP obce.
b) Výstavba ČOV
c) Plošné plynofikace obce
Ad 2) VÍTE ŽE …..
- k 15. 12. 1994 má obec Slavkov celkem 1562 obyvatel, z toho je 795 žen a 767 mužů.
- v letošním roce se narodilo 22 dětí, z toho je 10 děvčat a 12 chlapců
- do obce se přistěhovalo 24 občanů a odstěhovalo se 26 občanů
- zemřelo 19 občanů (počty mužů a žen nejsou uvedeny)
- nejstarší občankou Slavkova Rosalie Otrusinová z kláštera, (řádová sestra) která má 95 let,
nejstarším mužem je Jan Bajgar, který má 88 let.
Ad 3) ZMĚNA CENY VODY PITNÉ OD 1. 1. 1995
- voda pitná pro domácnost 		
7,01 Kč
- voda pitná pro ostatní 			
7,96 Kč
K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 5%.
Ad 4) Celý zpravodaj byl poznamenám blížícími se vánocemi a já bych
si dovolil připomenout jednu anekdotu z té doby, z článku - Vždyť bude
i Silvestr ! a na závěr přání k vánocům a PF 1995
Tak tedy něco pro naše bránice:
- Řidič automobilu přejel slepici a ptá se poblíž stojícího chlapečka:
To je vaše slepice? Ne není, my placaté nemáme !
RADOSTNĚ A KLIDNÉ VÁNOCE, BOHATÉHO JEŽÍŠKA
A MNOHO ÚSPÉCHU V NOVÉM ROCE 1995
Předvánoční zpravodaj 4/2019, je barevný a má 32 stran formátu A/5.
Ad 1) Dnes zkontrolujeme, jestli zastupitelé splnili 3 hlavní úkoly jejich volebního období v letech 1994-98.
- Ad a) – ÚP jsme připravovali více než 3 roky, protože bez jeho schválení jsme nemohli žádat
o účelové dotace Ministerstva pro místní rozvoj na akce místního programu obnovy venkova.
Definitivně byl schválen ZO v říjnu 1998.
- Ad b) – ČOV byla budována v letech 1995-97 a do trvalého provozu byla uvedena
30. 3. 1998. Celková hodnota díla byla 16,758 mil.Kč.
- Ad c) – Plošná plynofikace byla zahájena v roce 1996 a po dvou letech 10. října 1998 den
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po kolaudaci byl vpuštěn do obce plyn. Prvním domem připojeným na toto medium bylo čp. 68
p. Pavla Fiedora. Celková hodnota díla byla 18,600 mil. Kč.
- Jak je výše patrno 3 stěžejní úkoly ZO na roky 1994-98 byly splněny.
Ad 2) VÍTE ŽE …..
- k 1. 9. 2019 Slavkov má celkem 2062 obyvatel, z toho je 1016 žen a 1046 mužů.
- do obce se přistěhovalo 54 občanů a odstěhovalo se 47 občanů
- zemřelo 15 občanů z toho je 12 žen a 3 muži
- nejstarší občankou Slavkova je paní marie Konečná, která oslavila 97 let, nejstarším
mužem je Jaroslav Šimčík, který oslavil 92 let. Oba jsou klienti Seniorcentra.
- k 16. 12. 2019 se narodilo 26 dětí, z toho je 7 děvčat a 19 chlapců
Ad 3) ZMĚNA CENY VODY PITNÉ OD 1.1.2020
- voda pitná pro domácnost 		
47,27 Kč
K ceně je účtována daň z přidané hodnoty ve výši 15%
Ad 4) Anekdoty + PF 2020 naleznete na poslední straně Zpravodaje
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta

CO VÁS - NÁS PÁLÍ nebo ne ?!
Uzamčení zahrady MŠ
Jako jedna z mála obcí jsme doposud nezamykali hřiště u ZŠ ani MŠ, protože si myslíme, že když
děti a mládež si má kde hrát tak tolik nezlobí. Rovněž maminky s dětmi hojně využívají převážně
o víkendech zahradu MŠ, kde jsou děti v bezpečí. V poslední době se začíná dorůstající mládež
scházet v podvečerních a večerních hodinách v areálu zahrady MŠ a kromě kouření a pití, začínají i ničit prolézačky a skluzavky dětí na zahradě. Abychom předešli dalšímu ničení majetku
obce, jsme se rozhodli pro zamykání zahrady na noc od 1.1.2020. Vstup dětí s rodiči bude nadále
možný v souladu s návštěvním řádem, který bude vyvěšen na dvorku u zahrady MŠ.
Kontejner na bioodpad
Na prostranství u hřbitova slouží již dlouhé roky kontejner na biologický odpad ze hřbitova.
Bioodpad jsme odváželi ke zpracování do firmy Rabio do poloviny letošního roku zdarma,
nyní již za uložení musíme platit. Bohužel v poslední době se tento kontejner stává skládkou
pro vše nepotřebné našich občanů (dlaždičky, stavební suť, WC mísy, kmeny stromů aj.
věci) a my musíme tento kontejner vyvážet
na jinou skládku za podstatně dražší skládkovné. V současné době řešíme i výměnu
kontejneru, který už dosluhuje a proto od jara
příštího roku jej nahradíme pravděpodobně 2
klasickými kontejnery. Doufáme, že naši spoluobčané už svůj nepořádek nebudou do nich
ukládat.
L.K.
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Z redakční pošty 1
Chci pochválit organizaci Dne Slavkova, který se určitě všem, kteří tam byli přítomni, líbil
a musel si určitě vybrat to «své» každý........!!!
Vystoupení a soutěže byly nápadité, občerstvení bohaté a koncert Olgy Lounové byl naprosto úžasný....!
Ještě návrh.
Ad 1 - Prosím, abyste v příštím čísle Zpravodaje :
a) - veřejnosti Slavkova zopakovali, co znamená ERB Slavkova, protože to spousta lidí neví.....
b) - také se zmínili o ohleduplnosti souseda vůči sousedovi - hlučnost chování na zahradě,
když sousedův dům a zahrada je hned vedle....
Zdraví Jarka Králová, Slavkov, Rozvoje 383
Odpověď 1a) - Erb – obecně je barevné grafické znamení, které označuje osobu, rod a to znakem umístěným na štítě. Vlastnosti erbu je dědičnost a stálost. (více zdroj : Wikipedie)
Erb Slavkova vychází z kombinace erbu olomouckého biskupství a erbu rodu Fulštejnů
(vychází z historické pečeti)
Podvýbor pro heraldiku poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schválil dne
19. 3. 1996 symboliku obce Slavkov znak a prapor. Návrh znaku vycházel ze
skutečnosti, že obec Slavkov byla vždy lenním statkem olomouckého biskupství,
z jehož erbu byly převzaty kužely a heraldické barvy. Erb byl převzat od rodu Fulštejnů,který přišel na Moravu z Fulmu německého Vestfálska do dnešního Bohušova na osoblažsku, kde postavili hrad Fulštejn (kde je dochován erb ve dveřích zříceniny). Jsou
rodem který vlastnil Slavkov nejdéle a to od roku 1255 do konce 15.století. V držení měli např.
i města Bílovec a Studénku.
Popis znaku: v hlavě červeného štítu jsou tři stříbrné kužely, pod nimi zlatá koule probodená
třemi stříbrnými meči se zlatými rukojeťmi.
Popis praporu : tvoří jej barevný list z tří pruhů - bílý, červený, bílý v poměru 1:3:1, kde
v červeném poli jsou tři bílé meče se žlutým jílcem a záštitou uspořádané do tvaru Y. Do středu
směřující meče pronikají žlutým kruhovým polem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
K slavnostním účelům používáme bohatě zdobený vyšívaný prapor
Odpověď 1b) – Chování sousedů: Sousedy si moc nemůžeme vybírat a když dojde k nějakému sporu, který nelze vyřešit vzájemnou domluvou, jde občanskoprávní spor a ve finále vše řeší
soudy.
L.K.

Z redakční pošty 2
Léta utíkají jako voda v řece. Nejsem rodilým Slavkovanem, nastěhoval jsem se do Slavkova
asi před 18 lety, ale už od malička jsem zde jezdil za svojí babičkou. Bylo tu vždy krásně a to
jen díky lidem, kteří zde žijí a starají se o blaho naší obce, ale od té doby, co zde žiji, se v této
krásné obci cítím dobře a jsem na to patřičně pyšný na to, jak se za ta léta naše obec změnila
k lepšímu. Nechci zde jmenovat konkrétní věci, na to si každý z nás, určitě vzpomene sám. Žije
se zde krásně. Je tu celá řada možností se přidat k místním spolkům, každý si může vybrat, kde
by se mohl realizovat. Probíhá zde taky spousta akcí pro rodiny s dětmi. Máme zde čistý les, do
kterého s rodinou rádi chodíme, tři kouzelné rybníky, školku, hasičskou zbrojnici, kostel s duchovním otcem, jenž se příkladně stará o zdejší farnost, občané mají k dispozici obchod, obecní
úřad, poštu, knihovnu. Tyto věci už bereme v dnešní přetechnizované době jako samozřejmost,
-9-
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ale v naší zemi se najdou i obce a vesničky, které takové vymoženosti ještě zdaleka nemají.
A ve výčtu pozitiv bych mohl pokračovat ještě dlouho.
V neposlední řadě je potřeba zmínit místní zpravodaj, který už pěknou řadu let přináší radost
všem, kteří netrpělivě otevírají své poštovní schránky s očekáváním, čím je obohatí další číslo.
Jeho obsah a počet stran se taky stále vyvíjí stejně jako naše obec. Kvalita zpravodaje jde stále
nahoru. A za něj bych chtěl taky moc poděkovat jeho autorům.
Na závěr bych chtěl popřát všem, kdo se podílí na fungování naší obce, hodně štěstí, zdraví
a hodně síly do další práce při zvelebování našeho Slavkova.
S pozdravem spokojený občan Slavkova č.p. 109
Reakce redakce: Co k tomu dodat ? Věřím, že většina obyvatel je rovněž spokojená na adrese
v obci Slavkov a taky rádi si přečtou náš Slavkovský zpravodaj. Děkujeme !
L.K

OHLEDNUTÍ ZA AKCEMI OBCE
Setkání se seniory
Dne 27. 9. 2019 v sále KD proběhlo setkání vedení obce se
seniory, kterého se zúčastnilo více než 100 našich seniorů. Po
úvodním přivítání předsedkyní komise pro občanské záležitosti
Mgr. Martiny Trojančíkové, zhodnotil krátce co se událo v poslední době v obci starosta Mgr. Rostislav Musila.
Poté následoval tradiční přípitek a v zákulisi se již připravovala na
své vystoupení herečka Ivana Andrlová, která navštívila Slavkov
takřka po 30 letech. Sama si nevzpomenula, ale plakát, který zval
na její vystoupení 17.12.1989 ji přesvědčil. Dokonce si jej ofotila na památku. Z podia přítomné seznámila se svými hereckými začátky, studiem a filmovými rolemi. Vzpomenula na mnoho
zážitků z natáčení s kolegy např. V. Menšíkem, M. Horníčkem,
S. Zázvorkovou a N. Konvalinkovou. Sama zazpívala několik písní z filmů, kde hrála. Její historky doplnil zpěvem harmonikář za
vydatné pomoci všech v sále. Čas neúprosně běžel a její vystoupení bylo odměněno potleskem. Poté následovalo občerstvení
a na podiu začal kralovat L. Král, který pouštěl hudbu k tanci
a poslechu. Přítomnými ženami byl vyzván k tanci i starosta, které si s ním v kruhu zatančily. Setkání skončilo a přítomní se loučili
slovy: „tak zase za rok“, na shledanou 23. října 2020.
Pohár starosty
Letošní 28. ročník Poháru starosty obce Slavkov ve volejbale se konal v sobotu 9. listopadu.
Oproti minulému roku se jej opět zúčastnilo 5 družstev – „Rybáři, Orli, Škola, Mládežnická
a Sokoli“, kteří postavili zcela nové družstvo. Samotný turnaj byl plný zvratů a herních překvapení, výkony všech mužstev byly víceméně vyrovnané. Na pátém místě se umístilo družstvo
- 10 -
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sokolů, kteří se letos teprve sehrávali. Na čtvrtém místě, po lítém boji, stanulo družstvo rybářů. Velkým překvapením turnaje bylo třetí místo kantorů, kteří dokázali ve vzájemném zápase
pokořit i vítězné mužstvo. Druhé místo zaslouženě vybojovali orli a první místo si odnesla Mládežnická. Následovalo společné posezení u vynikajícího guláše, při němž byly probrány klíčové
okamžiky samotného turnaje i taktika na příští rok.
Mgr. Kateřina Zahlová
Vítání občánků
Dne 12. října se uskutečnilo v naší obci slavnostní vítání našich občánků.
V krásném prostředí společenské místnosti Seniorcentra Slavkov jsme tak
přivítali 16 nově
narozených miminek. O kulturní
program se postarala jako tradičně mateřská školka.
Po slavnostním zápisu rodičů do
pamětní kroniky byly našim občánkům předány drobné dárečky. Nejbližší „Vítání miminek“ proběhne
v příštím roce na jaře.
Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 30. listopadu - v předvečer první adventní neděle jsme se sešli na prostranství v parku
před hasičskou zbrojnicí, abychom slavnostně rozsvítili stromeček. Už před začátkem v hojném
počtu přicházeli spoluobčané na tuto již tradiční obecní akci. Děti byly překvapeny, že se mohou povozit na oslíkovi a především na velbloudovi, na který si musely vystát dlouhou frontu.
Pomalu se sešeřilo a na podium nastoupily děti ZŠ a spolu s posluchači si zazpívali několik krásných koled. Krátce promluvil starosta obce Mgr.Rostislav Musila, který dal pokyn trubačům
a za zvuků trubek se rozsvítil vánoční strom na rozcestí ulic Jubilejní a L. Svobody. Mnozí z přítomných rozsvícený strom chvíli hledali, neboť
byl schován za podiem.
Adventní
dobu
ve svém vystoupení připomenul pan
farář Mgr. Tomasz
Juszkat a na podiu začala zpívat
schola, která svým
zpěvem obohatila
sváteční atmosféru. Přítomné zval na štrůdl pan starosta. Pod
podiem začal zpívat známe písničky Jakub
Štýbar. Návštěvníci akce se mohli občerstvit u stánku ČSŽ čajem, punčem a jinými
dobrotami. Ženy rovněž připravily na prodej
- 11 -
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mnoho krásných vánočních dekorací, které
až na pár kousků byly prodány. Opodál členové SDH prodávali párky v rohlíku a především zabijačkové pochutiny, které byly

rovněž vykoupeny. Pro děti byly připraveny
perníčky, které si mohly samy nazdobit. Starší
děti si mohly nazdobit baňky a svíčky. Sváteční večer rychle ubíhal, velbloud klidně chodil se svým průvodcem mezi lidmi, s dětmi

mezi hrby. Kolem Jakuba byl stále hlouček
fanynek, které s ním vydržely zpívat celé dvě
hodiny. Kdo se chtěl zahřát mohl navštívit
příležitostnou hospůdku v hasičárně nebo si
prohlédnout zázemí SDH s jejich trofejemi
a výstavní galerií obce. Věřím, že občané odcházeli do svých domovu spokojeni. Nashledanou u stromku zase za rok.
L.K.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Čas běží čím dál
rychleji a po krásném podzimu přišla
doba adventní, která
předznamenává příchod Vánoc. Ve škole
máme za sebou necelé čtyři měsíce intenzivní práce. Zorganizovali jsme první soutěže, aktivity, besedy, zúčastnili se sportovních
klání i testování. Pro dokreslení uvádím výčet
nejdůležitějších okamžiků a úspěchů uplynulého období:
• Účast našich prvňáčků v soutěži hodu
do dálky „Házej jako Bára“ a zisk 2. místa Kevin Kubín a Matyáš Plch
• Adaptační pobyty žáků obou šestých tříd
• Aktivní účast na vystoupení v rámci Dne
Slavkova
• 2. místo Amálie Macolové v přespolním
běhu kolem Stříbrného jezera

• Svatováclavská míle – běh kolem rybníku,
nejlepšího času dosáhla Amálie Bartáková
6:20 a Jan Prejda 5:40.
• 2. místo Kateřiny Duškové v závodu horských kol MTB Cross u Stříbrného jezera
• Začátkem října si žáci v sále KD zvolili nové
zástupce do Žákovského parlamentu, kterými
jsou: Natálie Kurková, David Trojančík,
Karel Paš, Eliška Gorčicová, Barbora Slavíková, Alžběta Kadaňková, Jiří Duroň,
Jakub Mellar, Jan Chudý, Karin Malchárková, Matyáš Volkmer, Tereza Tomášková,
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Veronika Janíková, Luděk Klein, Filip
Kunc, Vendula Trojančíková, Tereza Janků.
• Barevní draci dětí ŠD rozveselili zamračené
páteční říjnové nebe v rámci tradiční soutěže
Drakiáda.
• Žáci 5. třídy společně s dětmi MŠ si upevnili praktické znalosti dopravní výchovy na
dopravním hřišti v Malých Hošticích.
• Poprvé jsme se zúčastnili geodetické soutěže Geošifra pořádané SPŠ stavební v Opavě
a naše dva vyslané týmy byly velmi úspěšné –
5. místo týmu 8. B a 3. místo týmu 8. A.
• Po vyhodnocení všech aktivit souvisejících
s finanční gramotností našich žáků jsme se
stali držiteli bronzového a stříbrného certifikátu „Finančně gramotná škola“.
• S praktickými radami i osobními zkušenostmi z cestování po Kanadě byli seznámeni
žáci vyššího stupně během besedy „Východní Kanada a víkend s indiány“.
• Logická olympiáda je soutěž pořádaná
Mensou ČR založená na logických úlohách,
jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní
přístup, schopnost logické úvahy. Do soutěže
se úspěšně zapojujeme již několik let a také
letos jsme dosáhli hezkých výsledků. Máme
dva krajské semifinalisty, žáky 5. třídy - Daniela Gorčicu a Konstantina Stojakoviče.
Krásného výsledku, 11. místo v kraji, dosáhl
Kryštof Klein z 2. třídy.
• Při sběru papíru pořádaném členy ŽP
jsme nasbírali celkem 14 944 kg. Nejlepšími sběrači se stali druháci, následováni 7. A
a 5. třídou.
• Žáci obou šestých tříd se zúčastnili Národního testování SCIO v českém jazyce,
matematice a obecně studijních předpokladech. Porovnáním výsledků testů z ČJ a M
s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní
potenciál žáků je využíván velmi dobře. Nejlepších, vysoce nadprůměrných výsledků ve
všech třech testech dosáhli Vojtěch Hrubý,
David Pustka, Tereza Bednaříková a Vendula Richterová.

• Žáci osmých a devátých tříd navštívili Veletrh povolání. Žáci tak měli jedinečnou možnost seznámit se nejen s nabídkou studijních
a učebních oborů všech středních škol Opavska a přilehlého okolí, ale také s prezentacemi
firem působících v Opavě, které jsou pak potencionálními zaměstnavateli absolventů škol.

• Největší sumu znalostí přírodovědných
oborů prokázali ve školním kole Přírodovědného klokana Filip Kunc 9. A, Magdaléna
Pavlíčková 8. B a Evelína Kunzová 8. A.
• Vítězové běhu kolem rybníku, žáci 9. A, si
v tělocvičně TJ Slezan Opava užili projektový den pod vedením trenéra 1. třídy v judu
Daniela Tatarina.
• Krásné výrobky z přírodnin jsme mohli
obdivovat na výstavce
“Kouzelník podzim”
organizované vychovatelkami ŠD. Nejvíce
zaujaly výrobky Sáry
Mazurové 2. tř., Vítka
Richtera 3. tř. a Adély Vlčkové 4. tř.
• Děti ŠD vybojovaly 3. místo ve vybíjené na
ZŠ Šrámkova.
• V rámci hodin tělesné výchovy jsme pro
žáky osmých a devátých tříd zorganizovali
přednášku o netradičním sportu - kitingu.
Do školy jsme pozvali odborníka na slovo
vzatého, našeho bývalého žáka Radka Prejdu, který se tomuto sportu věnuje od 15 let.
• Řešením otázek znalostního testu „Co víš
o ČR“ a tradičním štafetovým během tříd jsme
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si připomněli 101. výročí vzniku samostatného
státu. Krásné výsledky jsme zaznamenali u Filipa Kunce, Luďka Kleina, Terezy Anny Králové,
Karin Malchárkové, Evelíny Kunzové, Adriena
Tanekou, Kristýny Košárkové. Na nižším stupni se na stupínky vítězů postavili: Matyáš Plch,
Radek Vícha, Patrik Hruška, Kryštof Klein,
Šimon Čech, Petra Hlávková a Filip Benešl.
Z velkých koláčů, díla našich kuchařek, se letos
radovali vítězové štafetového běhu: prvňáci,
třeťáci, 6. B a 8. B třída.

• Každý rok pořádá Nadační fond Dětský
čin roku anketu, jejímž cílem je ocenit osobní statečnost dětí a jejich dobré skutky. Speciální cenu odborné poroty za svůj příběh
„I obejmutí může mít cenu zlata“ si v prostorách Staroměstské radnice v Praze převzala
Amálie Bartáková z 9. A.
Bližší informace o všech aktivitách najdete na
průběžně aktualizovaných webových stránkách školy. Za výsledky stojí práce dětí pod
vedením svých pedagogů. Nadále se potvrzuje, že lidský faktor je i v současné přetechnizované době nenahraditelný. Děkuji všem pracovníkům školy i školky za odvedenou práci
v tomto kalendářním roce a nejen jim, ale také
všem občanům přeji klidné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho
úspěchů v osobním i pracovním životě.
Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

• V krajském kole soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ v Ostravě nás
budou reprezentovat tři nejlepší řešitelé školního kola – Filip Kunc, Vendula Trojančíková, Vojta Šenk a náhradníkem bude Matěj
Škrobánek.
• Účast našich děvčat a chlapců v okresním
finále v plavání v Opavě. Závodů se účastníme jako jediná vesnická škola. Vynikající
výkon předvedl Jakub Vltavský, který mezi
jednotlivci skončil na 1. místě.
• Vítězem školního kola olympiády v českém jazyce se stal Adrien Tanekou 8.A společně s Lenkou Drastichovou z 9.B, na třetím místě skončil Filip Kunc 9.A.
• Na záludné otázky dějepisné olympiády
nejlépe odpovídal Filip Kunc, Luděk Klein,
Denisa Schneidrová a Adéla Malíková,
všichni z 9. A třídy.
• Pěvecké vystoupení našich žáků při rozsvěcení vánočního stromku v obci.
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Prosba
V příštím roce si připomeneme 70. výročí založení Základní školy ve Slavkově.
Rádi bychom zrealizovali, mimo jiné, také
výstavku fotek mapujících historii naší
školy. Obracím se na Vás s prosbou, pokud vlastníte historické fotky, abyste nám
je poskytli k naskenování. Umožníte tak
mladší generaci nahlédnout do života školy svých prarodičů. Děkujeme.
Školská rada
Ve středu 13. 11. 2019 se sešli zástupci
nově zvolené školské rady v ředitelně základní školy. Za obec byli delegováni místostarostové Petr Glabazňa a Ing. Ladislav
Kubín, za základní školu Mgr. Hedvika Vašková a Mgr. Jiří Mička, za zákonné zástupce
žáků Mudr. Helena Volovská a pan Martin
Malchárek. Na začátku byl opětovně zvolen
předsedou školské rady Ing. Ladislav Kubín,
místopředsedou pan Martin Malchárek a zapisovatelem Mgr. Jiří Mička. Zápisy z jednání budou zveřejněny na webu školy.
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Rozhovor s Radkem Prejdou
V rámci hodin tělesné výchovy jsme pro žáky osmých a devátých tříd zorganizovali přednášku
o netradičním sportu – kitingu. Do školy byl pozván odborník na slovo vzatý, náš bývalý žák,
Radek Prejda, který nás seznámil se základy kitingu, a to nejen teoreticky, ale dokonce nám
v tělocvičně předvedl i praktickou ukázku. Naši žáci mu pak kladli zvídavé dotazy:
Jak jste se k tomuto sportu – kitingu – dostal?
- V 15 letech jsem si pořídil své první vybavení, jinak
jsem tento sport poprvé viděl na chorvatském poloostrově Pelješac.
Jak moc náročný sport to je?
- Není to sport náročný na fyzickou kondici, ale hlavně na
techniku, (zapojení celého těla, rovnováha a soustředění)
Co konkrétně Vás na kitingu nejvíc baví?
- Kombinace cestování a sportu. Svoboda, kterou mám
na vodě, když jedu a můžu se kdykoliv proletět.
Kde všude u nás se dá tento sport provozovat?
Kde jsou nejlepší podmínky ve světě?
- U nás, v České republice, jsou podmínky hlavně pro ty, co už tento sport umí. Jedná se o místa, jako jsou – Nové Mlýny, Slezská Harta, jezero Rozkoš.
- Ve světě jsou pak nejlepší podmínky v Brazílii- Cumbuco, Egypt – Hurghada, Maroko –
Dakhla, Karibik, Kapverdské ostrovy, Keňa a Zanzibar.
Kam do exotických oblastí jste se všude dostal? Nějaké zajímavé zážitky?
- Z exotických destinací jsem navštívil místa jako je – Brazílie – Cumbuco, Karibik – Aruba,
Tanzanie – Zanzibar, Srí Lanka, Vietnam - Saigon, Kapverdské ostrovy, Omán – Masirah island.
- Zážitků je spousta. :D :D
Co je lepší, jezdit po vodě, na dunách na písku, sněhu?
- Všechno má něco do sebe, já osobně mám rád jízdu na vodě, protože si mohu vybrat, jestli
budu jezdit na vlnách, anebo na rovné vodě.
Na videu mne kiting zaujal. Jaké předpoklady bych měl po psychické i fyzické stránce
splňovat, abych byl úspěšný?
- Po psychické stránce je dobré se soustředit na to, co děláš, kite, který ovládáš, máš připnutý
na bederním trapézu a při špatné manipulaci tě může drak vynést do vzduchu a obratem tě zase
poslat k zemi. Proto je třeba mít neustále draka na očích a vědět, co s ním dělat.
- Po fyzické stránce je to o technice a citu. Tady silou nic nevyřešíš. Ani váha a věk nerozhoduje
o tom, kdo tento sport může provozovat.
- Vždy je to o tréninku a trpělivosti, naučí se to úplně každý!
Jak bych měla začít?
- Jsou dvě cesty, buď sama, anebo využít firem jako jsme my, které dělají kurzy pro začátečníky,
ale i pokročilé. Pokud budeš chtít začít sama, tak se dostáváš do obrovského rizika. Můžeš se
zranit, anebo si zničit vybavení, které sis k tomu pořídila. Pokud zvolíš kurz, tak samozřejmě to
bude něco stát, ale budeš pod dozorem instruktorů, kteří ti vysvětlí úplně vše a naučí tě tento
sport provozovat bezpečně a technicky správně.
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Jak dlouho trvalo, než jste se dostal na současnou
úroveň?
- Člověk se učí celý život. Funguje to tak v životě i u tohoto sportu. Pořád je co se učit. Protože když se naučíš
jezdit, budeš chtít skákat, když budeš umět skákat, budeš chtít dělat ve vzduchu různé triky, a tak dále……
Jak finančně náročný je to sport?
- Kompletní úplně nová výbava – prkno, trapéz, 1 kite
= 60 000 Kč + každá další velikost draka + 35 000 Kč.
- Kompletní bazarová výbava – prkno, trapéz, kite =
25 000 Kč + každá další velikost draka +15 000 Kč
Jak dlouho tenhle sport děláš? Do jakého věku se dá dělat na vrcholové úrovni?
- Věnuji se tomu už od 15 let, takže to je 13 let.
- Dnes jsou ještě kluci, kteří jezdí na vrcholové úrovni a je jim 25 - 30 let. Nová generace jezdců, kteří budou následovat nynější světovou špičku, má už 13 - 15 let. Tyto děti ale začínaly už
v 8 - 9 letech.
Jak se projevuje rivalita v kitingu? Kdo dál, kdo výš, kdo déle?
- Je několik druhu závodu, Freestyle – kdo udělá lepší trik ve vzduchu, Freeride – kdo ujede
daný okruh nejrychleji. Další extrémnější závody jako je RedBull king of the air – tam jde o to,
kdo skočí do větší výšky.
Slyšel jsem, že jde i o značně riskantní sport. Známý Karel Possel se při sportu zabil.
Co podcenil? Kde jsou největší rizika?
- Karel se zabil v květnu 2017 na Nových Mlýnech na Moravě. Většina úrazu a úmrtí, která byla,
tak byla způsobena lidským faktorem. (špatně zvolená velikost draka do určité síly větru, špatné
povětrnostní podmínky – poryvy, silný vítr)
- Největší rizika pak jsou v době od zvednutí draka do vzduchu a než se dostanete do vody
a zase při vystupování z vody, než draka položíte na zem. Tohle jsou nevyhnutelné situace, kdy
je to riziko úrazu.
Jaký nejhorší zážitek, úraz jste zažil Vy na vlastní kůži?
- Nejhorší zážitek byl, když jsem musel draka odstřelit na oceánu asi 1 km
od břehu a při self rescue (sebezáchrana) jsem si po jedné šňůře doručkoval k drakovi a nastavil ho tak, aby mě
pomalu větrem dotáhl na břeh. V té
vodě jsem strávil přibližně hodinu a půl
a oceán mě ,,vyplivnul,, 3 km od výchozího bodu.
- Nejhorším úrazem pak byly přetržené
vazy v nártu, vlastním zaviněním.
Děkujeme panu Prejdovi za ochotu a hlavně za čas, který nám (bez nároku na honorář) věnoval
a který určitě musel věnovat i přípravě přednášky, která všechny zaujala a sklidila velký úspěch
nejen mezi žáky, ale i učiteli.
Otázky kladli žáci ZŠ
- 16 -
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V září se třída kuřátek
připojila k oslavám
DNE
SLAVKOVA
skladbičkou „Na mravenčí pasece“.
Naše mateřská škola se
zapojila do sběru starého papíru. Nejlepšími sběrači byli:
1. Jirka Kozák (290 kg); 2. Štěpán Vlček
(231,5 kg); 3. Tonda Kubánek (152.5 kg).
Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili
této akce.
V říjnu to na zahradě MŠ vypadalo jako
v pohádce. Pro děti bylo připraveno zábavné
odpoledne, během kterého děti spolu se
svými rodiči USPÁVALI BROUČKY. Na
děti čekaly nejrůznější disciplíny, jako třeba
válení klády, výroba broučků apod. Na závěr
si všichni opekli špekáček.
Další pěknou a inspirující akcí byla návštěva
podzimní výstavky školní družiny, kde jsme
zhlédli originální výrobky z přírodnin.
V rámci vzdělávání a spolupráce s rodiči
uspořádal realizační tým ZŠ přednášky pro
rodiče: O SPRÁVNÉ VÝŽIVĚ s výživovým
poradcem a LOGOPEDIE A VADY ŘEČI
U DĚTÍ s Mgr. L. Kavanovou, která se problematice řeči věnuje.
V naší školce nechybí ani kulturní akce, už tradičně nás navštěvuje divadélko LETADLO, tentokrát přijelo s pohádkou
„Průzkumníci v lese“. Další úžasnou
akcí a pro děti určitě nezapomenutelným zážitkem bylo vystoupení operního pěvce za doprovodu klavíru. Mistr
rozespíval doslova celou školku. Dále
děti třídy Kuřátek a Sluníček zhlédly
výchovný koncert Pavla Nováka
v kině Mír pod názvem „ZVĚŘINEC“.
Pohybem a melodickými písněmi

vtáhl všechny děti do světa zvířat.
Děti třídy Kuřátek si byly již dvakrát zacvičit
na hřišti u školy pod vedením učitelů tělesné
výchovy. Měly možnost zkusit si lehkou atletiku v podobě ATLETICKÉ ABECEDY.
Nejstarší děti také navštívily místní knihovnu, kde byly seznámeny s provozem knihovny a hlavně jak s knihou zacházet. Děti si pak
prohlédly knihy a vyzkoušely i různé hry.
Další vzdělávací akcí byla odborná exkurze
v planetáriu v Ostravě. Děti byly seznámeny
se souhvězdími a planetami hravou formou.
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ v Malých Hošticích
navštívily děti třídy Kuřátek. Seznámily se
s pravidly silničního provozu i dopravním
značením. Nakonec si nově získané vědomosti ověřily při jízdě na koloběžkách.
Pro rodiče budoucích prvňáčků byly uspořádány třídní schůzky s jejich budoucí paní
učitelkou Mgr. M. Hymlárovou. Hovořilo se
o školní zralosti a přechodu dětí z MŠ na ZŠ.
Letos poprvé celá naše mateřinka oslavila Vánoce v kulturním domě. Program Sluníček
byl ovlivněn vánočními tradicemi, kdy děti
zatančily jako čerti a zaspívaly jako andělé.
Postaraly se zároveň o výzdobu stolů a vyrobily vánoční svíčky. Nejstarší Kuřátka a nejmladší Broučci pak pokračovali v programu
s vystoupením „Vánoční pohádka“. Kulisy
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velkého betlému si Kuřátka namalovala sama.
Po skončení dětského programu následovala pohádka profesionálů, herců loutkového
divadla. Prožili jsme neopakovatelnou atmosféru Vánoc. Se stejným programem děti potěšily babičky i dědečky v našem seniorcentru.
Všechny potěšila přáníčka vyrobená Kuřátky.
Každým rokem k nám do MŠ příchází Mikuláš
s čerty a anděly ze ZŠ. Vždy zkontrolují, zda-li
je vše v pořádku a jak se dětem daří. Po nadílce
(hrazeno ze SRPŠ; za zabalení balíčků děkujeme
pí. K. Němcové) děti zazpívaly koledy.

Je pěknou tradicí, že i v naší školce máme svůj
vánoční stromeček. Děti pod ním jako každý
rok našly dárečky nejen pro sebe domů, ale
i na hraní ve školce. Slavnostní chvíle se neobešla bez vánočních písní a koled.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří sbírali zátky z PET lahví. Moc si Vaší pomoci
ceníme.
.... z lásky si darovat něco milé, těšít se na společně strávené chvíle... to je to pravé kouzlo
Vánoc... Přeji zaměstnanci MŠ
Marcela Králová

SENIORCENTRUM
U NÁS V SENIORCENTRU…
Konec roku se nezadržitelně blíží, začíná
krásné adventní období, kdy lidé mají k sobě
blíže a bilancují uplynulý rok. My také s neskrývanou radostí vzpomínáme na vše, co se
nám podařilo a společně se těšíme na vánoční
čas plný pohody a klidu.
Příroda se ukládá k zimnímu spánku, ale u nás
rozhodně nespíme. I když je končící rok pro
naše zaměstnance spíše hektický, snažíme se,
aby naši obyvatelé naopak prožívali pěkné
dny. Podzimní čas je vyplněn zejména tvůrčí
činností, kdy se všichni společně podílíme na
výzdobě domova. Také chodíme na procházky, výlety, vzpomínáme, povídáme si, zpíváme
a pořádáme různé kulturní akce…
V září jsme si připomněli naše školní léta a při
tradičním posezení s klienty jsme se ocitli ve
škole. Paní učitelky z řad našich zaměstnanců
byly hodné a rozdávaly samé jedničky. Však
také pozornost a paměť pravidelně trénujeme
pod vedením naší paní Nadi a paní Matějkové,
která k nám pravidelně dojíždí.

Den otevřených dveří se nám velmi vydařil.
Po celou dobu panovala výborná atmosféra
vyplněná hudbou, smíchem i tancem. Dokonce přišel i kouzelník, nechybělo bohaté
pohoštění.
Podzimní dny poté pokračovaly v poklidném
duchu, využívali jsme každého pěkného počasí a chodili na procházky, nákupy nebo třeba
na výlet k rybníku Vrbovec či do Solné jeskyně. Zúčastnili jsme se také akcí pro seniory
v okolí – např. programu pro seniory ve Slezském muzeu v Opavě, kde jsme vzpomínali na
svatební tradice a dozvěděli se mnoho nových
informací. Tradičně jsme se vypravili na Den
seniorů, který uspořádala Obec Slavkov, moc
se nám líbilo.

Před muzeem v Opavě
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Potěšil nás pejsek Cany, který tradičně přijíždí
s paní Helenou. Společně přivezli také králíčka Ňufíka a při zooterapii nemohl chybět ani
náš Eda (agama vousatá) - ten je mezi našimi
obyvateli čím dál tím více oblíbenější.

Při kavárničkách jsme se nejprve seznámili
s Východní Kanadou, kterou nám v rámci cestopisné přednášky přijeli představit manželé
Poulíkovi. Jejich vyprávění bylo velmi poutavé. Na další kavárničce nám pan Petr Tomeček zahrál na Panovu flétnu. Toto netradiční
vystoupení se všem velmi líbilo a nadšeně
jsme se zaposlouchali do známých melodií.
Zpříjemnit podzimní a blížící se adventní čas
přijeli také pánové z Art Flower Senior, kteří
nám zahráli a zazpívali světové šlágry za doprovodu saxofonu. Tento nástroj jsme mohli
v Seniorcentru slyšet vůbec poprvé.
Odchod Mistra Karla Gotta nás nemohl nechat v klidu. Se zármutkem jsme sledovali rozloučení, které vysílala Česká televize, a velkou
vzpomínku jsme mu věnovali při říjnovém
posezení. Hity Slavíka z Prahy nám zazpíval
Jakub Štýbar, společně jsme tancovali, zpívali
– to vše s úsměvem na tváři. Tak by se to jistě
Mistrovi líbilo…

Další akce – např. vzpomínání na všechny
blízké i obyvatele domova, kteří nás opustili v rámci památky zesnulých, povídání
o sv. Martinovi, posezení s tématem „Podzim“ (děkujeme našim kuchařům za přípravu
vynikajících bramborových placků), filmové
kluby a oslavy narozenin nám vyplňovaly pokračující podzimní dny. S nastávající zimou
a adventním časem tvoříme vánoční výzdobu,
přání, dárky, pečeme perníky i vánoční cukroví, tvoříme adventní věnce. Při společném
tvoření si povídáme, popíjíme čaj nebo kávu,
rádi si dáme i „něco ostřejšího“.

V následujícím období se těšíme na další
adventní koncerty, tradiční Mikulášskou kavárničku, vánoční vystoupení dětí Mateřské
školy Slavkov, Silvestrovskou kavárničku a zejména tradiční SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ
OBĚD, kdy budeme všichni pospolu.
Na závěr mi dovolte, abychom ze srdce vyjádřili naše poděkování…
DĚKUJEME:
• zřizovateli Obci Slavkov za celoroční
spolupráci a poskytnutí finanční dotace.
• všem zaměstnancům Seniorcentra za jejich
obětavou, náročnou a nikdy nekončící práci,
kterou bohužel stále mnozí neumí docenit.
• všem rodinným příslušníkům za skvělou
spolupráci při péči o naše seniory.
• všem sponzorům za poskytnuté věcné
i finanční dary – velmi si tohoto vážíme.
• všem dodavatelům výrobků, léků, služeb aj.
• panu faráři P. T. Juszkatovi za celoroční duchovní podporu.
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• obvodní lékařce MUDr. Cihlářové za poskytování zdravotní péče našim obyvatelům
i zaměstnancům.
• všem státním i jiným institucím, se kterými spolupracujeme za celoroční podporu
a vstřícné jednání.
• základní a mateřské škole Slavkov za celoroční spolupráci.
• všem, kteří nám v našem úsilí poskytovat
kvalitní sociální službu s lidským přístupem
fandí a umí nás povzbudit, třeba jen milým
slovem.
• také všem kritikům, díky nimž se posouváme ve svém úsilí dále.
Mějte krásné pohodové vánoční svátky, prožité ve zdraví, lásce a porozumění.
Úsměv na tváři v celém nadcházejícím roce
přejí obyvatelé i zaměstnanci Seniorcentra
Slavkov.
Mgr. Pavla Žaludová, ředitelka
KLUB SENIORU - BILANCUJE
Do roku 2019 jsme vstoupily s heslem : Štěstí
přátelé získává, neštěstí prověřuje. Lidské
štěstí je prosté. Vzbudit je může úsměv, láska,
květina….
Scházíme se pravidelně jednou za měsíc. Na
schůzkách hovoříme o životě v obci, řešíme
vědomostní hádanky, pořádáme zájezdy, zveme zajímavé lidi na přednášky, spolupracujeme
se Seniorcentrem. Z besed bych připomenula
setkání se spisovatelkou Marií Formáčkovou,
která nám řekla mnoho zajímavého ze života
například J.Marvana, J.Hlinomaze, J.Satinského a dalších umělců. V říjnu jsme se seznámily
s různými druhy čajů, jejich přípravou a součásti byla výstava hrníčku a džbánku. Rovněž
jsme diskutovali o změně času, jak působí na
náš organismus a většina z nás se shodla, že lepší je nechat čas středoevropský.
Den Matek 9.5. jsme oslavily zájezdem do
Kroměříže. Zhlédli jsme Květnou zahradu
a zámek. Po obědě na ranči v Kostolanech

jsme vyrazily do Vizovic na ochutnávku slivovice. Poté jsme ještě navštívili poutní místo ve
Štípě. Tímto bychom chtěly poděkovat panu
starostovi, který svým fundovaným výkladem
připravil nezapomenutelné zážitky všem členkám Senior-klubu.
Další výlet byl do Karlovy Studánky, dále do
Jelení, kde jsme navštívily muzeum Safari
včetně zooparku s volně chovanými zvířaty
z Afriky. Další zastávka byla ve Vrbně pod
Pradědem, kde jsme si prohlédli výrobu foukaného skla. Ke Dni seniorů jsme 1.října navštívily opavské muzeum společně s klienty
Seniorcentra přednášku „My dva a čas“ , kde
přednášející zajímavým způsobem hovořila
o lásce, jejíž vrcholem je svatba. Při prohlížení
starých svatebních šatů a dobových fotografií
jsme taky zavzpomínaly na naše mládí, svatby a svatební zvyky. Chtěla bych vyzvednout
obětavou práci pracovnic Seniorcentra, které
dopravily autobusem klienty včetně vozíčkářů. Je vidět, že svou práci dělají s láskou a velice si jejich práce vážíme. Zároveň děkujeme
paní ředitelce za výbornou spolupráci. Z akcí
pořádaných ve Slavkově bych připomenula
Den Slavkova, který byl velmi dobře připravený vedením obce ve spolupráci s dětmi a našimi spolky. Myslím si, že každy návštěvník si
mohl vybrat z programu, vyvrcholením však
bylo hudební zábavné vystoupení členek ČSŽ
s jejich manžely. Je vidět, že jste bezva parta,
jen tak dále.
Z naší činnosti je patrné, že se snažíme, abychom život neprožili sami a v zapomění. Společně slavíme taky narozeniny a jedny takové
jsme prožily koncem listopadu, kdy naše nejstarší členka paní Květa Čechová oslavila
už devadesáté. Ještě jednou přejeme zdraví,
štěstí, pokoj a spokojenost. Raduj se a vesel
do syta ať je Tvá energie vždy dobita.
Do nového roku 2020, přejeme spoluobčanům hodně štěstí, zdraví, optimismu, pokoje,
lásky a rodinné pohody.
Zdenka Pavelková, Senior – klub
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
Opravy kostela sv.Anny.
V průběhu prvního prosincového týdne jsme distribuovali do každé domácnosti v obci společný dopis současného starosty Mgr. R. Musily, bývalého starosty V. Chovance a duchovního správce P. Th.Lic Tomasz Sebastian Juszkat ThD, ve kterém jsme rekapitulovali práce na
kostele sv. Anny v letošním roce 2019 a seznámili jsme Vás s plánem oprav na rok 2020. Jsme
přesvědčeni, že kostel je dominantou v centru obce, současně kulturní památkou a tak si zaslouží naši stálou pozornost. Přestože budeme žádat o dotace na MK ČR, MSK, finance zdaleka
nebudou stačit a tak prosíme Vás naše spoluobčany o finanční dar, který si budete moci odečíst
z daní. Složenka je součásti letáku.
Za všechny dárce a jejich rodiny bude odsloužena v našem kostele „Půlnoční mše svatá“,
24. 12. 2019 ve 22.00 hodin. Děkujeme za Vaši štědrost a přejeme Vám pokojné prožití
vánočních svátků v kruhu rodiny a hodně štěstí, zdraví a hojnosti Božího požehnání v roce 2020.

Mše svaté o vánocích
24. 12. 2019 Úterý Štědrý den
Vigilie Slavnosti Narození Páně
(PŮLNOČNÍ)
16.00 Litultovice 22.00 hod. Slavkov
25. 12. 2019 Středa Slavnost Narození
Páně – 1. svátek vánoční
9.15 hod. Slavkov 10.30 hod. Litultovice
26. 12. 2019 Čtvrtek Svátek sv. Štěpána
–2. svátek vánoční
8.00 hod. Litultovice 9.15 hod. Slavkov
29. 12. 2019 Neděle Svátek Svaté rodiny
9.15 hod. Slavkov 10.30 hod. Litultovice

31. 12. 2019 Úterý Na konec
občanského Roku
9.15 hod. Slavkov
1. 1. 2020 Středa Slavnost Matky Boží
Panny Marie
9.15 hod. Slavkov 10.30 hod. Litultovice

Vánoce
Rolničky vesele zvonící na saních,
cinkotem vítají jiskřivý bílý sníh.
Krajkovím zdobené vločky zas padají,
tak krásné jsou, až dech se tají.
Vánoce nastaly, štěstí je znát,
chce se nám zpívat, tančit a smát.
Doma už zavoní cukroví, stromeček,
s radostí přijmeme i dáreček.

Však největší dar nám daný
je Ježíš Kristus
z nebe nám na zem seslaný.
Dnes narodil se nám slavný a vzácný Král,
který se pro nás všechny Spasitelem stal.
Bůh Otec nám svou velkou lásku ukázal.
Báseň Adély Senecké, ze sbírky:
„Štěstí chci do dlaní brát“
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Betlémské světlo
je symbolem míru a přátelství, plamínkem, který putuje napříč světadíly. Je to světýlko zažehnuté
v místě narození Ježíše Krista v Betlémě. Mottem letošního roku je „Pokoj ve mně – pokoj s Tebou“.
Rakouští skauti přivezli Betlémské světlo 14. prosince do Vídně, kde si je vyzvedli čeští skauti, kteří je rozvezli 62 vlaky. V naší obci si budete moci odnést betlémské světlo do svých domov z kostela sv. Anny v neděli 22. 12. po mši svaté od 10:15 hodin a ze Seniorcentra v neděli
a pondělí v době od 10:15 hodin do 18:00 hodin. Věříme, že světlo z Betléma prozáří Vaše
domovy během vánočních svátků.
L.K.
Tříkrálová sbírka
S velkou vděčností a radostí za tradici tříkrálového koledování se na vědomí dává , že již po dvacáté se Slavkovem rozezní ... MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM, ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ VINŠUJEM VÁM. A to v sobotu 11. ledna 2020. Sraz našich milých koledníků bude v 9 hodin na
orlovně. V loňském roce se vybralo celkem v oblasti Charity Opava přes 2,3 mil. korun. Ve Slavkově občané přispěli krásných 69 812Kč. Velký dík za jakoukoliv pomoc. Nejpotřebnějším bude určen také výtěžek nadcházející sbírky. Pro seniory a pacienty v terminálním stádiu,
o něž pečují terénní služby Charity Opava. Dále umožní přijmout do chráněných dílen nové klienty s handicapem nebo
vybavit prostory, ve kterých je poskytováno poradenství pro
občany v těžkých životních situacích. Ať Bůh dá pokoj našim domovům a Jeho požehnání nás
provází také v roce 2020. Ze srdce přeje a na setkání se těší
Lenka Weimannová
Farní pouť do Varšavy
Srdečně zveme na pouť u příležitosti blahořečení kardinála Stefana Wyszynského ve dnech
5.-7.června 2020. V rámci pouti navštívíme v pátek rodiště papeže Jana Pavla II ve Wadowicích, dále pojedeme do Krakova, Čenstochové, na Jasnou horu- nejznámější poutní místo v Polsku a do Varšavy. Cena je 3 500,-Kč (pojištění, doprava, 2x nocleh, 2x večeře a snídaně. Bližší
infomace na stránkách farnosti - https://farnostslavkov.majestat.cz/. Přihlášky do konce
prosince na tel. 731 625 805. Záloha 1 000,-Kč.
P.Th.Lic Tomasz Juszkat ThD.

KDU - ČSL
Vážení spoluobčané, zase jsme se posunuli o několik měsíců dál přes všechno dobré i zlé, co jsme během roku zažili a proto v této předvánoční době Vám
přejeme klidné prožití adventu – času zklidnění v tom lidském shonu a následně
krásné, pokojné a požehnané VÁNOCE. V roce 2020 Vám přejeme hodně dobrých předsevzetí, které se podaří uskutečnit a hlavně Boží požehnání, protože bez
Božího požehnání – marné lidské namáhání.
Abychom aspoň na chvíli odložili všední záležitosti, tak si Vás dovolujeme pozvat na náš tradiční, již 30. Lidový ples. Ples se uskuteční v sobotu 22. února 2020 v 20.00 hodin v Kulturním domě ve Slavkově. K dobré pohodě a tanci bude opět hrát skupina DUO SUPERNOVA.
Bohatá tombola a občerstvení bude zajištěno. Těšíme se na Vaší účast. Předprodej vstupenek
L.Kubín. tel.602172557
Stanislav Kostera, předseda
Přejeme radostné

a veselé Vánoce plné

zdraví, štěstí a pohody.

Do nového roku hodně
Božího požehnání.
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Rybářský spolek
V měsíci říjnu jsme uskutečnili výlov rybníka
VRBOVEC a v listopadu rybníka JANKU.
Celkový výsledek výlovu nás trochu zklamal.
Očekávané množství a přírůstky byly nižší než
jsme předpokládali. Na celkovém výsledku se
v hlavní míře podílel problém s nedostatkem
vody v letních měsících a problém s pytláctvím na rybníce JANKU. Výlovy i přes tyto
problémy splnily účel a to hlavně v oblasti
probírky a vyčištění rybníků od nežádoucích
ryb. V závěru měsíce listopad jsme tradičně
provedli uzamčení rybníků, které bylo spojeno s brigádou na čištění splavu a přítoku na
rybníky. S nástupem Nového roku nám opět
začne plesové období . Chtěli bychom Vás
tímto pozvat na náš tradiční Rybářský ples,
který se koná 26. 1. 2019. Vstupenky na tento

ples bude možno telefonicky zajistit od počátku měsíce ledna u předsedy J. Knoppa tel.
773297467. V závěru bychom chtěli popřát

všem spoluobčanům krásné prožití vánočních
svátků a šťastné vykročení do nového roku
2020.
Jiří Král, jednatel

JEDNOTA OREL
Vážení spoluobčané a milí Orlové,
děkujeme vám za přízeň v letošním roce a v příštím roce pro Vás připravujeme další zajímavé přednášky a setkání, které se budou konat v Orlovně
a v Slezské univerzitě v Opavě. Přejeme požehnané vánoce a hodně radosti,
lásky, štěstí a rodinné pohody v Novém roce 2020.
Lenka Bittnerová, starostka

ČZS SLAVKOV
Konec zahrádkářské sezóny
Skončilo podzimní období, ve kterém se zahradní práce zaměřovaly zejména na přípravu našich
zahrad na zimu. Byl to úklid spadaného listí, rytí záhonů, péče o trávník a skalku, ale i sázení
oblíbeného česneku. Zastavím se u listí. Nemusí být jen nepříjemným odpadem, který naštěstí
ve Slavkově můžeme v nejhorším případě vynést do přistavených obecních kontejnerů. Na zahradě se dá vhodně využít ke kompostování, nebo vrstvu listí lze ponechat pod stromy a keři.
Připomínám, že listí ořešáků není na kompostování příliš vhodné.
Slavkovští zahrádkáři si podzim zpestřili autobusovým zájezdem na výstavu do Kroměříže na
zahradnickou prodejní výstavu FLORIA DUŠIČKY, kde jsme mohli nakoupit vše pro dům
a zahradu i zhlédnout expozici „Umění se rozloučit a vzpomínat“. Obdivovali jsme krásný areál
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výstaviště s moderní zázemím a možností posezení a občerstvení.
Odpoledne jsme ještě navštívili krásnou Květnou zahradu ve správě
Arcibiskupského zámku Kroměříž.
Letos jsme se snažili také přispět k šíření slavnostní nálady v obci
aranžováním okenní dekorace v Adventu na budově Obecního úřadu
a MŠ. Zahrádkářky do okenních truhlíků použily kompozice větviček
smrků, borovic a zeravu, doplněné o stříbrné dekorace a elektrická
světýlka. Věřím, že se nám tím podařilo navodit příjemnou atmosféru
nejen dětem ve školce. O činnosti zahradkářů se více dovíte na našich
vebových stránkách www.zahradkari.cz/zo/slavkov.
Již nyní Vás zveme na náš Květinový ples v sobotu 1. února 2020
v KD Slavkov, hraje PRIMISSIMO, květinová výzdoba sálu
a doplňky na oblečení, bohatá tombola. Předprodej vstupenek od 6. ledna u p. Petra
Martince, tel: 737336100. Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví a dobrou pohodu.
Vladimír Chovanec, předseda

ČSŽ SLAVKOV
Ve dnech 13. až 15. září jsme byli na zájezdě
v Rakousku. Po celé tři dny jsme měli skvělé počasí a vládla výborná nálada. A proč by
nevládla, když byl zájezd dobře naplánovaný
a všichni byli spokojení. Opět byl naším průvodcem pan starosta Rosťa Musila a znovu
nás překvapoval svými znalostmi. První den
zájezdu jsme navštívili vinařství Louisum, kde
jsme zažili neuvěřitelnou prohlídku. Všichni
jsme si měli představit, že jsme kuličky vína
a postupovat podle pokynů, které nás provedly výrobním procesem a zároveň nás seznámily s různými zajímavostmi o pěstování, výrobě
a distribuci vína. Na závěr prohlídky jsme víno
ochutnali. Druhou zastávkou bylo městečko
Dürrnstein v malebném údolí Wachau, kde
se pěstují meruňky. Probíhají zde meruňkové
slavnosti a meruňky jsou zde přísadou téměř
každého pokrmu. Třetí a poslední zastávkou
prvního dne zájezdu byl barokní klášter Melk.
Po jeho prohlídce jsme se přesunuli na okraj
Vídně, kde jsme se ubytovali. Druhý den jsme
vyrazili na vodopády Myrafälle a plně jsme si
užili příjemnou procházku podél vodopádů
stezkami, po dřevěných schodech a lávkách.

Zde jsme se nezdrželi dlouho, protože na
nás čekala neskutečná prohlídka čokoládovny Zotter. Během této prohlídky jsme měli
možnost ochutnat více než sto druhů čokolády a to od úplného počátku - polotovaru,
kdy čokoláda nemá moc příjemnou chuť, až
po finální produkt. Ochutnali jsme čokolády
hořké, sladké, z různých zemí a také
s různými příchutěmi. Na konci prohlídky byli všichni
tak přeslazeni, že
nám přišla vhod
kyselá okurka, chleba, špek a klobása.
Součástí areálu čokoládovny byla minizoo a park, kde jsme si mohli odpočinout.
Neodpočívali jsme však dlouho, protože nás
čekala prohlídka Štýrského Hradce. Ač se to
nezdá, i tento den utekl jako voda, a do hotelu
jsme dorazili pozdě večer. Třetí a poslední den
jsme navštívili nejstarší cisterciánský klášter
Heiligenkreutz, kde dodnes žijí mniši a klášter
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Hodinová věž ve Štýrském Hradci
stále využívají. Poslední zastávkou byl zámek
Schlosshof, který se nachází nad řekou Moravou u hranic se Slovenskem. Zámkem nás
provedl náš pan starosta Rosťa Musila a jeho
výklad byl tak zajímavý, že se k našemu zájezdu přidalo několik českých a slovenských
turistů. Po prohlídce jsme měli možnost prohlédnout si zdejší zahrady a také velkou vzácnost a to chov bílých oslů s modrýma očima.
Cestou domů jsme se ještě zastavili na společnou večeři v Břeclavi. Jménem všech účastníků ještě jednou děkuji našemu průvodci za
skvěle připravený program. Děkujeme také
naší předsedkyni, paní Hance Musilové, protože u ní se zrodil nápad na zájezd a zajistila
i jeho technickou část, jako třeba autobus atd.
Dne 21. 9. 2019, jsme se aktivně zúčastnily
oslav dne Slavkova. Nejen, že jsme prodáva-

ly a zúčastnily se soutěže o nejlepší řízek, ale
zároveň jsme i vystoupily v programu. Věřím,
že se všichni, kteří náš hudební blok zhlédli,
dobře bavili. Děkuji všem členkám, které se
podílely na přípravě oslav, samotném průběhu i následném úklidu.
V říjnu jsme se sešly na schůzce, kde jsme plánovaly již tradiční soutěž v „Člověče nezlob
se“ a také souběžně probíhající kulinářskou
soutěž, v které měly letos hlavní roli „Hrušky“.
Zároveň jsme naplánovaly výrobu adventních
a vánočních dekorací k prodeji u příležitosti
rozsvěcení vánočního stromu a předběžně
i mikulášskou nadílku.
23. listopadu 2019 proběhla soutěž
v „Člověče nezlob se“ a zde jsou výsledky:
Po napínavých soubojích jsme udělily ceny

v kategorii děti – 1. místo Zonička Stojaković,
2.místo Vojta Šína a 3.místo Kosťa Stojaković.
V kategorii dospělí – 1. místo Věra Čechová,
2.místo Petr Glabazňa a 3. místo Petr Martinec. V soutěži o nejlepší kulinářský výrobek
z hrušek jsme letos hodnotili celkem 10 výrobků a na 1. místě se umístila Hana Musilová
se svým hruškovým medem, 2. místo získala
Tonička Pavelková se svými
hruškovými jednorožci a 3.
místo obsadila paní Maruška
Tomášková se svými bonbóny s hruškou náplní. Jako
vždy byly všechny výrobky
výborné a rozhodování velmi těžké. Děkujeme všem
za účast a příjemně strávené
odpoledne.
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30. listopadu jsme jako každý rok v předvečer
první adventní neděle byli všichni u rozsvěcení obecního vánočního stromu a naše členky
připravily k prodeji několik adventních a vánočních výrobků. Největší podíl na výrobcích
měla paní Dáša Barčová, paní Lída Slavíková
a paní Vlaďka Šínová. Jsme rády, že se Vám
naše výrobky líbily a téměř vše se prodalo.
7. prosince proběhla v kulturním domě

„Mikulášská nadílka“. V tomto roce program připravila mladá děvčata. Všechny děti,
které se akce zúčastnily, tancovaly, zpívaly,
soutěžily a společně nazdobily vánoční stromeček. V závěru pak hodné děti odměnil Mikuláš balíčkem.
Za všechny členky ČSŽ přeji Všem klidné
a pohodové Vánoce a do roku 2020 hodně
štěstí a zdraví.
Za ČSŽ Michaela Glabazňová

ČSCH SLAVKOV
Rok 2019 byl pro nás rokem velice úspěšným.
Získávali jsme krásná ocenění během celého
roku a to nejen na místní výstavě za vystavení
našich zvířat, ale také v celém Moravskoslezském kraji. Za vzornou reprezentaci naší organizace všem členům srdečně děkujeme.

Během letošního podzimu se nám podařilo
zrekonstruovat halu na areálu chovatelů. Při
rekonstrukci byly zatepleny stropy, vyměněny dveře a bylo pořízeno vnitřní i venkovní osvětlení. Hala na areálu chovatelů bude

využívána k různým společenským příležitostem, jako jsou oslavy, svatby, večírky apod. Za
aktivní přístup k celé rekonstrukci děkujeme
mimo jiné i našemu nájemci.
Blíží se rok 2020 a s ním i začátek plesové
sezóny. Tradičně naše organizace bude pořádat Chovatelský ples. Ten se tentokrát bude
konat 29. února 2020 v Kulturním domě ve
Slavkově. K tanci a poslechu hraje kapela „OH
band“. Tombola a občerstvení bude zajištěno
a věříme, že dorazíte jako obvykle v hojném
počtu. Vstupenky na ples budou v předprodeji od 1. února 2020 u Jiřiny Brussové, Mládežnická 367, tel. 775 233 753.
Závěrem mi dovolte Vám za celou Základní
organizaci Českého svazu chovatelů ve Slavkově popřát klidné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví do nového roku 2020 a našim
chovatelům četné chovatelské úspěchy v novém roce.
Jiřina Brussová, předsedkyně

SBOR DOBROVOLNýCH HASIČů
Z činnosti sboru:
- Družstva mužů, žen a dorostu se zúčastňovaly soutěže „Poháru AUTOBOND
GROUP“ Opavská liga 2019 v požárním
sportu. Po osmi soutěžích se družstvo mužů
umístilo na 9. místě, družstvo žen rovněž

na 9. místě a dorost skončil na 13. místě.
- Družstva mladších a starších žáků se pravidelně zúčastňují soutěží v „Mladecké lize“.
Tato soutěž začala novým ročníkem 7. září
v Sosnové, 13.9 v Brumovicích a podzimní
část ukončila 20.9. v Sádku.
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Tyto výsledky se budou sčítat s výsledky jarního kola pořádaného v příštím roce.
Nový ročník podzimního kola hry PLAMEN
pro mladší i starší žáky se uskutečnil 5. října ve
Chvalíkovicích. Soutěžilo se v branném závodě družstev, kde mladí hasiči v úseku 3 km
plní 7 různých disciplín a štafetě dvojic.
Výsledky: starší žáci branný závod 7. místo
a štafeta dvojic 8. místo mladší žáci branný závod 5. místo a štafeta dvojic 2. místo
- Dne 13.10 jsme Na Větřáku uspořádali tradiční akci Pouštění draků za hojné účasti dětí
i rodičů.
- Dne 12. a 13. listopadu 2019 proběhlo školení vedoucích mládeže v Janských Koupelích.
Oprávnění vedoucího mládeže získal Michal
Prusek.
Oprávnění instruktora získali: Dalibor Prejda,
Pavla Urbanská, Terezie Lazecká a Adam
Lazecký.
- Byli jsme nápomocni při obecní akci „ Den
Slavkova“ pří přípravě, prodeji občerstvení
i úklidu po akci.

- Spolu s OÚ a jinými složkami jsme v sobotu 30.11. organizovali tradiční akci rozsvícení
vánočního stromu u hasičské zbrojnice včetně prodeje občerstvení a zabíjačkových specialit a následného ůklidu.
- SDH Slavkov upozorňuje naše spoluobčany
na zvýšené nebezpečí vzniku požárů v průběhu topné sezóny. Zvlášť buďte opatrni při používání zábavné pyrotechniky, která se hojně
používá k vítání příchodu nového roku. Dohlédněte na vaše děti, které jsou tímto vystaveny zvýšenému nebezpečí úrazu.
Dodržováním protipožárních předpisů chráníte zdraví, životy a majetek svůj i ostatních
spoluobčanů.
Výbor SDH děkuje všem členům soutěžních
družstev za reprezentaci SDH i celé obce Slavkov, ale i ostatním členům za aktivní přístup
k plnění úkolů dle plánu činnosti.
Přejeme členům SDH i ostatním spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí, pohody, osobních a pracovních úspěchů.
Klapetek Jiří, jednatel

Připravované akce:
- 4. ledna 2020 v 18 hodin se uskuteční v kulturním domě výroční
valná hromada SDH Slavkov. Na této schůzi budeme volit nový výbor
sboru, nového starostu, náměstka, velitele a revizora.
Žádáme členy SDH o 100 % účast.
- V sobotu 8. února 2020 se uskuteční v kulturním domě tradiční
Hasičský ples. Zveme k účasti širokou slavkovskou veřejnost.
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TJ SOKOL SLAVKOV
Z oddílu kopané
Vážení sportovní přátelé, máme za sebou další
rok, rok kdy jsme oslavili
SO
70. let organizované kopaKOL SL AVK
né ve Slavkově.
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 8.místě s 18 body, škoda tří porážek v závěru soutěže, mohli
jsme mít klidnou zimní přestávku. Jarní odvety
zahajíme v březnu doma s Jakubčovicemi.
TJ

OV

1919

Naše rezerva „B“ mužů hraje ve III. třidě OS
a moc se nám nedařílo, až 7. místo.
Dorostenci vybojovali v okresním přeboru
pěkné 2.místo a po letošním podzimu jsou na
1.místě s 30 body
Starší žáci v okresním přeboru hrají opět velký fotbal 1+10 a jsou zatím na 7.místě, mladší
žáci ve své kategorií 1+7 jsou na 2.místěi.
Obě přípravky starší i mladší také soutěže vyhráli, blahopřejeme.
O budoucnost fotbalu ve Slavkově je postaráno i díky novým benjamínkům, kterým se
věnují 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.
Přejí nám všem příjemný konec roku a zdraví
a pohodu do roku 2020.
Ing. Klement Jan, předseda odd. kopané

Akce M+ M
Jedna z podzimních, sobotních akcí M + M, byla zaměřena na dopravu a měla název „ Děti,
pozor, červená“. Nejen malí, ale i dospěláci si zasoutěžili v různých kvízech a věřte, někdy to
neměli lehké. Ale máme opravdu šikovné rodiče, kteří si věděli rady se vším a mnohému se i naučili. Užili si krásné slunečné odpoledne.
Další akci „ Bílé Vánoce“ jsme prožili
v okolí hřište, v lese i uvnitř Lesanky.
Zde zdobí všichni Vánoční stromeček,
ozdobami, které si na místě vyrobí. Tradiční zdobení terasy, letos dostalo bílou barvu. Vatové ozdoby, které rodiče
s dětmi vyrobili, byly opravdu jako ze
sněhu. A co teprve zdobení stromečku
uvnitř? „Opravdu jste si to užili“. Pak se všichni těšili na školní kapelu. Společné zpívání koled
je vždy hlubokým citovým zážitkem. Začíná barevná discotéka a následuje rozdávaní dárečků.
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Děkujeme sponzorům: Grand obce - Tj Sokol Slavkov a paní Ludmile Najsrové.
Hodně dobré nálady, zdraví a optimismu přejí pořadatelky Marcela a Magda.

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
Úplnou tečku za cvičením rodičů a dětí v tělocvičně MŠ, jsme udělali čertovským cvičením, kde všichni byly obdarování dárečkem,
který připravil sám čert. Konec roku, jako již
tradičně, jsme oslavili diskotékou v zasedací
mistnosti. Prožili jsme krásné odpoledn, plné
soutěží, her a barevných světel diskotéky. Děkujeme všem rodičům za připravené občerstvení a úžasnou atmosféru. Sejdeme se zase
6. 1. 2020.
Vánoční svátky plné lásky a pohody z celého
srdce přejí cvičitelé Marcela a Lukáš Královi.

CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
V letošním školním roce
2019/2020 navštěvuje cvičení předškolat celkem 18
dětí. Naše řady tentokrát
doplnilo mnoho úplně nových dětí, máme mezi námi
dokonce i děti teprve tříleté.
Každou středu se společně
setkáváme v tělocvičně ZŠ.
Cvičíme na různém nářadí,
hrajeme pohybové hry, učíme se nové cviky a zažíváme
spolu spoustu zábavy a legrace. Předposlední cvičení v tomto roce bylo opět pojato velmi netradičně. Dospělí i děti přišli v originálních často vlastnoručně vyrobených čelenkách. Přišel se na
nás dokonce podívat i Mikuláš s čertem, kteří si s námi zatancovali a děti od nich dostaly sladkou
odměnu. Společně s dospěláky jsme si zahráli mnoho veselých honiček, her a strávili jsme hezké
předvánoční sportovní odpoledne. Cvičení se všem moc líbilo. Poslední cvičení v tomto roce se
neslo v duchu Vánoc, koled a těšení se na Ježíška. Děti si cvičení moc užily a pod stromečkem na
ně čekal také malý dáreček.
Přejeme Vám všem krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku!
Magda Duroňová, Zdislava Prusková a Pavla Petrželová
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ASPV
V oddílů ASPV se na podzim nic zvláštního
nedělo. Najeli jsme na naše tradiční sportovní
kroužky. Většina našich cvičitelů se v listopadu zúčastnila různých školení a seminářů, aby
načerpala novou inspiraci do svých cvičebních hodin.
Tímto bychom jim chtěli poděkovat za spo-

lupráci a kladný přístup k dětem v roce 2019.
Zveme Vás na náš již tradiční sportovní ples,
který se uskuteční 15. 2. 2020 od 20.00 hodin
v KD ve Slavkově. K tanci i poslechu bude hrát
skupina La Nanita. Přijďte se pobavit a podpořit nás v budoucí spolupráci s naším spolkem.
Ing. Gabriela Křempková, pokladník

MYSLIVECKÝ SPOLEK SRDEČNÍK
Blíží se konec roku, to je doba,
kdy hodnotíme celý uplynulý
rok: Tak jako každý rok, jsme
i ten letošní zahájili tradičním
mysliveckým plesem. V březnu, na konci mysliveckého roku, proběhlo sčítání zvěře. I přes naši
péči věnovanou zvyšování stavů drobné zvěře –
zajíců, bažantů a koroptví – jsou stavy této zvěře
stále nízké a nedaří se udržet jejich stavy ve větších počtech, tak jako tomu bývalo v minulosti.
Členové MS se zapojují také do celkové péče
o honitbu, např. výsadbou lesních stromků

a údržbou oplocenek. V novém roce budeme pokračovat v myslivecké péči o honitbu
a zvěř, která se v ní vyskytuje.
Přejeme všem spoluobčanům veselé vánoce,
hodně štěstí a zdraví v novém roce. A srdečně
Vás zveme, 11. ledna 2020, na myslivecký
ples – k tanci a dobré pohodě bude hrát skupina Bratranci, připravená bude bohatá zvěřinová tombola a občerstvení, vstupenky jsou
v prodeji u Libora Borunského, ul. Zámecká
č.p. 18, tel. č. 723 119 673.
Libor Borunský, předseda

SPORTOVNI KLUB PSCH
V roce 2017 vznikla myšlenka založit si svůj amatérský hokejový tým. Jelikož jsme se pravidelně scházeli na zimním stadionu v Opavě a postupem času se udrželo pevné jádro, které opravdu pravidelně chodilo si zahrát hokej, ale také později i trénovat pod vedením trenérů, vznikl
náš amatérský hokejový tým HC PSCH OPAVA. Určitě se ptáte, co znamená zkratka PSCH.
Odpovědi je, Parta Správných Chlapů. V roce
2018 jsme se ještě trošku rozrostli a navíc už většina kluků je ze Slavkova rozhodli jsme se založit
Sportovní Klub PSCH, který se stal dalším spolkem ve Slavkově. Přihlásili jsme se do prvního
ročníků amatérské soutěže, která se hraje v Ostravě. Účastníme se také „přátelských“ utkání, které si zajištujeme i mimo okres Opava, například
Brno, Litomyšl, Ostrava. V plánu máme rozšířit akce o amatérské turnaje, ale také jiné akce. Rádi
se budeme podílet i na různých akcích, ne jen sportovních ve Slavkově.
Lukáš Prejda
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SLAVKOV 1224-2019 (2024)
Vážení spoluobčané,
Už po čtvrté jsme zalistovali v brožuře
Josefa Stypy z roku 1908 a pokračujeme
v autentickém přepisu události z poloviny
15.století. Dovídáme se spousty nových
informací, které nám přiblíží události té
doby z historie naší obce.
Pokračování: V roce 1442 máme zmínku
o polnostech blíže slavkovského rybníka, které dává Kníže Vilém opavskému klášteru dominikánskému. O slavkovské pole se tu jistě
nejedná, ale patrno, že snad rybníkem oním
míněn jest zašlý rybník pod „Latarni“ v dolní
části dnešního vojenského cvičiště.
R. 1462 čteme zprávu o Herticích, které té
doby patřily ke Slavkovu a snad tehda úplně
spustly, půhon (žalobu): „Já Fulštejn ze
Slavkova pohoním Budivoje z Vikštejna …
atd. za 10 hřiven bez lotu a tu vinu jemu dávám, že služebník Šíp pobral na Hercziczich
a hnal jest na jeho zboží a tu prodával a dával
kam chtěl.“
R.1466 pohnal Mik. Fulštejn ze Slavkova
p. Zajíčka z Hošťálkovic.
R. 1467 koupil týž Mikuláš od Kryštofa
z Tvorkova rychtářství, mlýn, krčmu, 5 sedláků, rybníky a louky v Jesenici. Jakési nesrovnalosti v této věci donutily brzy na to p. Mikuláše, že Kryštofa u zemského právba zažaloval.
Koncem 15.věku ztrácejí se pánové Fulštejni
ze Slavkova, kteří v erbu svém, ozdobeném
pávím ocasem, nosili v červeném poli zlaté
jablko, do něhož zabodnuty byly ostřím tři
meče, jichž jilce směřovaly v rohy štítu.
Na krátkou dobu (od 1475 – 1518) shledáváme pány Hněvošické Lukavecké u nás.
První jest Jan Kyjovec z „Newosstcz“, který
roku 1473 pohnán byl od Žibřida z Bobolusk. Jemu a bratru jeho Václavovi kníže Viktorín propustil Hněvošice z manství a dal mu

Lukavec odkudž se píše i potom. V té době
drželi pán Jan z Lukavce a bratránkové „podhorský mlýn nad Opavú u Hlučinské cesty
nad sv. Trojicí“, který však roku 1494 vložili
Janu Rejvíčkovi z Čermnik, který držel vrchní panství zároveň nad Zlatníky a Malými
Hradčanami, což byl velký dvůr na hranicích
jaktarsko-slavkovsko-zlatnických nad kaplí
sv. Anny. O vzniku této kaple, která nedávno
(asi před 2 lety) byla obnovena a rozšířena,
uvádí se zvláštní pověst, která i o poutích
(jako ve Frýdku) se zpívá od žebrajících se
ubožáků. Kdysi kterémus knězi opavskému ve
snách se zdálo, že v místech uvedených zápasí se smrtí zbožná panna a hlas neznámý ho
vyzýval, by šel ubohou připraviti do věčnosti.
Ihmed zbožný sluha Páně
Tak učinil, skutečně umírající pannu v polích
nalezl a ji svátosti umírajících udělil. Brzy
na to zbudována byla kaple sv. Anny, která
dodnes v určité dny pobožnými poutníky
a poutnicemi četně je navštěvována.
O Malých Hradčanech musím uvésti, že
to byla osada stojící na nyněfších polích
„Mošoveců zvaných, kterážto ves zanikla
r. 1472 – snad to byl následek válek husitských.
Po ní zůstal pouze „dvůr Hradčanský“ jinak
zvaný „Mošovec“ podle majitelů Mošů z Bítova
(něm. Hratzaner Forwerk, Hratzaner Rittesitz,
Moschndorf.) Dvůr tento prosnul daleko
široko svými hostinami a vraždami, jež nebyly
žádnou řidkosti tuto a vzal za své r. 1791, kdy
ho odkoupila obec Zlatníky, jež zbudovala
z jeho materiálu chalupy u „Slavkovského
chodníku“. Je to starý chodník, který v době
lesů již existoval a vedl až k župnímu hradu
Holasovicím. (Chodník mezi rolemi kostelní
a školní zahradou.) Na místech zašlého dvora
zůstale studna, která nevím existuje-li podnes.
pokračování příště
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NOVOROČNÍ POZDRAV
Konec roku 2019 je neodvratný, za dveřmi už nakukuje rok 2020.
A my podle tradice jsme oslovili herečku Ivanu Andrlovou, která navštívila naši obec v tom dosluhujícím roce a byla tak laskavá a poslala
přání našim občanům k novému roku:

Šťastný a spokojený rok 2020 přeje nejen
obyvatelům Slavkova, ale Všem lidem dobré vůle
Ivana Andrlová
Několik anekdot pro zasmání:
„Tak cos vybral ženě na Vánoce?“ ptá se Jan. 
Víte co dělá Ježíšek až do srpna?
„Vkladní knížku„ odpověděl Alois.
Píše cesťák!

„Žádné dárky mi nemusíš k vánocům kupovat“ oznamuje manžel. „ Stačí, když mne budeš
milovat a budeš mi věrná“. „Pozdě“ povzdechla si ženuška. „Já už jsem Ti koupila kravatu“!.

Ptá se paní učitelka Pepíčka „Tak co jste měli pod stromečkem?“
Prosím, paní učitelko, stejně jako loni, stojan!“

Tak šťastný a veselý nový rok. Jak ses vyspal?
„Ale ušlo to, jen kdyby o mě pořád nezakopávali číšníci!“

PF

2020
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