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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané
Prázdniny uběhly jako
voda a nezvykle parné léto
nám pomalu končí. Všichni
toužebně čekáme na ochlazení a kapky deště, které se celé
léto Slavkovu vyhýbaly a tak
malý stav vody ve Hvozdnici
málokdo pamatuje. Blíží se,
věřme příjemnější podzim
a s ním i celá řada akcí a událostí. Mezi ty hlavní
patří říjnové volby do zastupitelstva obce a do Senátu a následně oslava 100. výročí založení Československa. Je tedy na místě v tomto čísle zpravodaje alespoň stručně zhodnotit uplynulé volební
období. Myslím si, že se nám převážnou část plánovaných akcí podařilo naplnit. Výčet investičních akcí, na které se podařilo získat i dotace z EU,
státních nebo krajských fondů, naleznete níže a je
to velká pomoc při rozvoji obce. Ale zodpovědné
hospodaření obce a navýšení daňových příjmů
nám umožňuje realizovat i další akce z vlastního
rozpočtu.
Co se podařilo- nekonečná práce je na místních komunikacích. Postupně byla provedena
rekonstrukce MK ulice Bocianova, oprava asfalt.
koberce ul. K Srdečníku, oprava MK ul. Zahradní
a vjezd k Domu služeb, oprava MK ul. Trní u tratě,
nová zámková dlažba na chodníku L. Svobody –

střed obce, rekonstrukce parkoviště u hřiště TJ,
asfaltový povrch MK ulice Záhumenní, rekonstrukce MK ul. Na Vyhlídce, nové asfalt. koberce v ul. Střední, Lipová, Slezská a před kostelem,
nová zámková dlažba na chodníku L.Svobody
– horní konec, rekonstrukce parkoviště u ZŠ na
ulici Školní a revize dopravního značení na silnici
I/46 ul. Olomoucká. Prodloužení MK ulice Pod
Areálem vč. chodníků, rekonstrukce části MK ul.
Po Areálem od benzínky, nová zámková dlažba na
chodníku Ludvíka Svobody – dolní část, rekonstrukce chodníku na ulici Osvobození a Střední,
nové schody a dlažba na spojovacím chodníku
mezi ulicemi Zámeckou a Školní, projekt úpravy
přechodů na silnici I/46 Olomoucká ulice s umístěním semaforů. Letos ještě prodloužení MK ul.
Na Lúčky, nová zámková dlažba na chodníku
Ludvíka Svobody horní levá část a nový asfal-
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tový koberec v Trní. O stavební povolení máme
požádáno na zhotovení přechodů pro chodce se
semafory na silnici I/46 Olomoucká ulice a rekonstrukci stávajících asfaltových chodníků podél
celé Olomoucké ulice z dolní části obce až nahoru
směrem k vodojemu. S těmito akcemi se budeme
ucházet na Státním fondu dopravní infrastruktury
o dotace na příští rok.
V kapitole voda v zemědělské krajině bylo
provedeno odbahnění Slavkovského rybníka
a postavena ČOV pro sportovní areál v lese. Letos
byla zahájena rozsáhlá akce „Intenzifikace ČOV
Slavkov“, která zajistí mechanické čistění odpadních vod. Rozrůstající se výstavba nových RD si
vyžaduje i investice do inženýrských sítí. Zajistili
jsme prodloužení kanalizace v ulici Pod Areálem,
v ulici Záhumenní, prodloužení vodovodu a plynovodu v ulici Pod Areálem, prodloužení vodovodu v ulici Záhumenní a Na Lúčky.
Prosazujeme stále vysokou úroveň našeho
školství a proto byly provedeny stavební úpravy
a přístavba 2 učeben ZŠ Slavkov, krásná zahrada
v přírodním stylu MŠ Slavkov, výměna podlahové
krytiny ve ŠD, nové šatní skříně, výměna koberců
v MŠ III.NP, nová podlahová krytina ve ŠJ. Škola
získala po 70-ti letech nový vzhled akcí „Energetické úspory ZŠ Slavkov“, která obsahovala zateplení obvodových stěn, půdy, novou krytinu rovných střech včetně zateplení, dokončení výměny
oken a vstupních dveří, novou fasádu, hromosvody a také rekuperaci v učebnách. Letos jsme zahájili projekt „Inovativní vzdělávání“ tj. pořízení
vybavení počítačové, jazykové a přírodovědné
venkovní učebny. Součástí akce bude i bezbariérový přístup do budovy školy a sociální zařízení.
Druhý pól věkové generace je zájem o naše
seniory v Seniorcentru Slavkov. Byla instalována
nová schodišťová sedačka, provedena výměna
kotle na TUV, nové zpevněné plochy a chodníky včetně posezení v přírodním atriu, velký

dřevěný altán, nátěr plotu ze strany Zámecké
ulice. Pro zvýšení komfortu provedeny stavební
úpravy 4 velkých pokojů s rozdělením vždy na 1
jednolůžkový a 1 dvoulůžkový pokoj. K zahájení
se letos připravuje ještě výstavba nového výtahu
do prostoru zahrady. V oblasti bytového a nebytového hospodářství jsme realizovali výměnu
oken a zateplení budovy Domu služeb, provedli
jsme rekonstrukci suterénu se vznikem kavárny,
ve školním bytovém domě se provedla úprava
sociálního zařízení v jednom obecním bytě.
Podstatných změn jsme dosáhli v oblasti poskytování komunálních služeb, zneškodňování
odpadů a péče o veřejnou zeleň a veřejné osvětlení. Zajišťujeme separaci a svoz bioodpadů vozidlem AUSA, provedli jsme revitalizace zeleně
malých parkových ploch na horním konci, pod
kostelem a u obchodu. Parkové úpravy veřej-

ných ploch byly provedeny také v nové zástavbě U Latarny. Pořídili jsme dalších 50 kompostérů a výkonný štěpkovač větví. Ke zvýšení
bezpečnosti přispěla výměna vedení a renovace
veřejného osvětlení na ulici Olomoucká a prodloužení podél tratě v Trní. Podařilo se nám
být mezi prvními, kdo má nabíjecí stanici pro
elektromobily a kola u Domu služeb. Technické
a majetkoprávní problémy zabránily prodloužení osvětlení na ulici K Větřáku a u zastávky MHD
na Latarni. Pečujeme i o vzhled hřbitova, byla
postavena nová čelní zeď v pravé části oplocení,
nový chodník v severní části a nové prodloužené
osvětlení hřbitova.
Nezanedbávali jsme ani péči o ostatní majetek. Byla provedena přístavba pergoly a nová
střešní krytina na hřiště u ZŠ, následně úprava
sociálního zařízení, což umožňuje pořádat zde
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velké obecní i spolkové akce. Velmi využívána na
rodinné akce je také víceúčelová budova za OÚ,
kde byla provedena výměna oken a zateplení
celé budovy. K vyšší úrovni přispělo také nové
vybavení kuchyňky nerezovým nábytkem včetně spotřebičů.
Abychom byli připraveni na narůstající počet
děti v MŠ, potřebu zajistit odborné sociální poradenství občanům a zvýšit kvalitu a technické
vybavení OÚ, podařilo se odkoupit RD čp. 156
na Zámecké ulici do majetku obce pro přestavbu na nový OÚ a Komunitní centrum Slavkov.
Čekáme na vyhlášení dotační výzvy, realizace je
plánována na rok 2019.
Po neúspěšné žádosti o dotaci u Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na akci „Rekonstrukce a přístavba zázemí sportovního areálu“
na hřišti v lese, rozhodlo zastupitelstvo realizovat tuto stavbu z vlastních zdrojů v časovém rozmezí 2018 – 2019. Z podnětů mládeže vznikl
projekt na vybudování workoutového hřiště

u školy, které je tvořeno posilovacím nářadím
pro rozvoj silových a obratnostních dovedností.
Hřiště bylo připraveno k provozu při Dni Slavkova. Takže uskutečněných akcí bylo hodně.
A co se nepodařilo? Nejvíce mě mrzí marná
snaha o vybudování cyklostezky ze Slavkova do
Opavy podél Olomoucké ulice. Je škoda, že několik majitelů pozemků tuto akci stále blokuje.
Totéž platí o rozšíření místního hřbitova. Po
mnohaletém jednání se nám až nyní podařilo
odkoupit dva pozemky směrem na západ, ale

potřebovali bychom ještě jeden pásek… Zdlouhavé je také zajišťování prodloužení veřejného
osvětlení K Větřáku, snížení rychlosti v úseku
Latarna nebo prodloužení vodovodu v Trní.
Velmi důležitým dokumentem pro každou
obec je územní plán, který stanoví základní
koncepci rozvoje území, veřejné infrastruktury,
uspořádání krajiny a vymezí zastavěné území.
V tomto období jsme projednali a po obsáhlých
diskusích s majiteli pozemků, kterých se změny dotkly, v zastupitelstvu schválili změnu č.2.
V dalším období bude nutné více precizovat
využití především zastavitelných ploch, aby nedocházelo k takovým sporům, jako je v případě
žádosti o zřízení ubytovny v areálu ZP Otice.
Mimochodem naše druhé odvolání se stále řeší
na KÚ MSK.
Protože věřím, že si to většina uvědomuje,
nechci zde rozvádět skutečnost, že mimo výše
uvedené akce se obec stará a financuje dopravní
obslužnost (MHD), veřejné osvětlení, údržbu
a úklid komunikací a chodníků, provoz MŠ, ZŠ,
ŠJ, ŠD, MK, Seniorcentra. Provozujeme kanalizaci a ČOV. Zajišťujeme rozvoz školního stravování a obědů našim důchodcům atd.
Velmi oceňujeme úzkou spolupráci s místními
spolky a organizacemi při zajišťování celoobecních akcí a vytváření široké nabídky kulturního,
společenského a sportovního vyžití našich občanů. Každoročně jim také především na práci
s mládeží finančně přispíváme. Podporujeme
také Farní úřad při průběžné péči o kostel sv.
Anny. Oceňuji také zájem mnohých místních
podnikatelů a živnostníků o dění v obci.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem za spolupráci, aktivní zapojení do místních spolků
a organizací, zájem o činnost a zaslané náměty
pro další práci OÚ i osobní podporu v uplynulém období. Děkuji také zastupitelstvu obce,
především ze Sdružení nezávislých kandidátů
Slavkova, za spolupráci a důvěru. Vážím si i dlouholeté spolupráce s místostarostou Ladislavem
Kubínem. V nadcházejících volbách přeji nám
voličům šťastnou ruku při výběru nového dělného a sourodého zastupitelstva obce.
Přeji Vám příjemné prožití babího léta a dobrou pohodu ve Vašich rodinách.
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ZÍSKANÉ DOTACE OBCE SLAVKOV 2015 - 2018
2015 Energetické úspory Domu služeb Slavkov
EU/OPŽP – Udržitelné využívání energie
Odbahnění Slavkovského rybníka
EU/OPŽP – Zlepšování stavu přírody
Zahrada v přírodním stylu při MŠ Slavkov
EU/OPŽP - ERDF
Separace a svoz bioodpadů v obci Slavkov
EU/OPŽP – Zkvalitnění nakládaní s odpady – vozidlo AUSA

2.820.357,1.455.539,5.949.661,4.164.762,2.556.861,2.301.174,2.317.150,1.829.959,-

Revitalizace zeleně – (zelená stuha)
SFŽP - úprava parkových částí v obci

256.148,256.148,-

PD na akci Rekonstr.kanalizace a intenzif.ČOV Slavkov
MSK (Moravskoslezský kraj)

811.000,405.350,-

2016: Stav. úpravy a přístavba 2 učeben ZŠ Slavkov
Regionální Operační Program
Přístavba a nást. hasičské zbrojnice (zpětně)
ROP

5.179.544,4.663.659,8.458.668,5.360.189,-

Rekonstrukce víceúčel.budovy OÚ – (modrá stuha)
Ministerstvo pro místní rozvoj

724.025,598.368,-

Rekonstrukce chodníků ul. L. Svobody
MSK

617.787,237.848,-

Oprava oplocení a vstupu na hřbitov ve Slavkově
Min.zemědělst.- obnova kult.prvků v krajině

331.500,232.000,-

Schodišťová sedačka v Domově pro seniory
MSK – zvýšení kvality soc.služeb

401.350,280.865,-

2017 Energetické úspory ZŠ Slavkov II.
EU/OPŽP – Udržitelné využívání
energie + rekuperace
MSK

5.807.000,4.535.000,3.000.000,-

Biologický odpad na Opavsku - kompostéry a štěpkovač
EU/OPŽP – Zkvalitnění nakládaní s odpady

570.000,460.000,-

Rekonstrukce chodníků ul.L.Svobody
MSK

872.000,300.000,-

2018 PD - Rekonstrukce chodníků podél sil. I/46 ve Slavkově
MSK
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Intenzifikace ČOV Slavkov
EU/OPŽP – přiznaná dotace
MSK

49.248.000,23.993.000,3.000.000,-

Rekonstrukce chodníků ul. L. Svobody
II. et. ve Slavkově
MSK – program obnovy venkova

682.515,295.597,-

Inovativní vzdělávání v ZŠ
IROP - projekt ITI pořízení vybav.počítačové, jazykové
a přírodov.venkovní učebny+bezbariér.přístup do školy

4.000.000,-

Přístavba nového výtahu v domově pro seniory
MSK-program na podporu zvýšení kvality soc.služeb

1.442.000,708.489,-

3.600.000,-

Získané dotace 2015 – 2018 celkem:
61.963.916,- Kč
Mimo to každoročně získáváme z Moravskoslezského kraje „drobné“ dotace
na provoz jednotky SDH a na hospodaření v obecních lesích.

KOUZLO STARÝCH ČASŮ
U příležitosti významného výročí vzniku samostatného Československa připravil OÚ Slavkov výstavu místních historických pohlednic,
pozvánek a fotografii z let 1890 až 1950 ze sbírky
Rudolfa Dybowicze pod názvem Kouzlo starých
časů. Vystaveny byly také kopie historických obrazů ze sbírek obce a občanů.
Výstava se uskutečnila, jako součást Dne obce
15.-16. září 2018 v sále KD Slavkov a byla hojně
navštívena. Výstavu jsme pořádali ve spolupráci
s Institutem tvůrčí fotografie Filosoficko přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
U této příležitosti byla vydána brožurka s velkou
části vystavených pohlednic a fotografií a historické pohlednice obce, které máte možnost si
stále zakoupit v kanceláři OÚ Slavkov. K dispozici je také nástěnný kalendář Slavkov v obrazech
2019 a publikace Opavsko z nebe.
Vernisáže výstavy se zúčastnili sběratel Rudolf Dybowicz, autoři brožurky a historických

pohlednic Doc. Jiří Siostrzonek (viz foto) Pavel
Kerlin, předseda Mikroregionu Hvozdnice Ing.
Jan Birgus, tajemník Městského úřadu ve Fulneku Mgr. Rostislav Musila a čestný občan Slavkova Karel Kostera a další hosté. Sběrateli a tvůrcům ojedinělé výstavy děkujeme za spolupráci.
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DNY

2018

SLAVKOVA

Už po třetí jsme uspořádali ve dnech 14. -16.
9. 2018 Dny Slavkova, které si našly své místo
v kalendáři obce. Po dvou uplakaných ročnících
nám pršelo jen v pátek 14. září, od rána a postihlo to hlavně Dny otevřených dveří Seniorcentra,
kde musel být program přemístěn do budovy Seniorcentra. O tom píše v příspěvku paní ředitelka
Mgr. Pavla Žaludová. Odpolední déšť neodradil
brigádníky, kteří přišli ve velkém počtu stavět
stany a zázemí pro celou akci a než se setmělo
bylo vše připraveno na sobotní program.
Na sobotu od 13 hodin byla v sále KD připravena vernisáž výstavy Kouzlo starých časů
o které píše pan starosta Vladimír Chovanec ve
svém příspěvku. Já mohu dodat jen, že výstava
byla přijata velmi kladně nejen občany, ale i návštěvníky z okolí. Někteří se přišli pokochat „
kouzlem starých časů“ i dvakrát.
Ve 14 hodin začala hlavní část oslav. Po úvodním slovu starosty byli pod podium přizvání šéfové spolků a několik jednotlivců, které starosta
odměnil za dlouholetou práci pro obec pamětními medailemi. Za několik málo okamžiků se
situace obrátila a starosta od vyznamenaných si
vyslechl několikanásobné Díky za svou nezištnou a obětavou práci pro obec, která za 42 let

už následoval program, kde zazpívaly děti ze ZŠ
několik písní společně s přítomnými občany,
Svými vystoupeními potěšily předškolata i děti
ve společné skladbě s rodiči. Vysoký standart
odvedla děvčata a kluci ve skladbě Cirkus. Na
závěr první hodiny vystoupily ženy se skladbou
Siluety. Obě tyto formace cvičily na začátku
prázdnin na Všesokolském sletu v Praze.
Po 15 hodině začala hrát dechová hudba Frajárečka od Uherského Hradiště k potěšení hlavně seniorů, kteří si i s dechovkou zazpívali. Ve
stejnou dobu na oválu před školou začal štafetový běh 5-ti členných družstev na 100 km
na počest 100 let od vzniku Československa.
Běhu se zůčastnilo celkem 53 družstev různě
sestavených a pod zajímavými názvy : rodinná
družstva, spolků, příznivci Vítkovic ze Slavkova, NÁSTĚNKÁŘI z dolního konce, PRIMA
PARTA, SILUETY (foto) a další uskupení.
Všichni startující museli zaběhnout dva okruhy
čítající 440 metrů od těch nejmenších teprve
dvouletých dětí po nejstarší účastnici paní Královou. Akce byla přijata soutěžícími i diváky velmi
kladně a už se někteří běžci ptali, jestli příští rok
2019 navážeme na tento první ročník. Můžeme
slíbit, že tradice běhu na počest vzniku Československa bude pokračovat příští rok a poběžíme

pod jeho vedením se stala vyhledávaným místem
pro spokojený život starousedlíků, ale i mnoha
občanů z okolí, kteří zde našli svůj nový domov.
Za velkého potlesku přítomných mu byl předán
společný dar spolků. Po této slavnostní chvilce
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už 101 km. A abych nezapomenul, jako v sobotu,
kdy jsme neohlásili zdoláni vytýčení mety 100
km. Omlouvám se všem, kteří na tuto informaci
čekali a můžu oznámit, že se uběhlo celkem 116
km a 600 m. Všem soutěžícím děkujeme za odvahu a pouhé diváky vyzývám začněte trénovat a za
rok na startu – nashledanou.
Mezi tím co dohrála dechovka a běhalo se na
oválu začala litá soutěž o Slavkovskou metlu
(škrtačku), které se zůčastnilo 5 spolků : sokoli,
zahrádkáři, rybáři, hasiči a svaz žen. Discipliny
byly na téma Sokol a sport (v zdravém těle, zdravý duch). Po třech soutěžich se celkově na pátem
mistě umistili rybáři, na čtvrtém mistě svaz žen,
na třetim mistě sokoli, na druhém mistě zahradkáři a vítězem se stalo družstvo hasičů, kteří
obdrželi za svůj výkon hlavní cenu Slavkovskou
metlu.
Soutěže o nejlepší zelnou polévku se zúčastnilo sedm spolků naší obce. Bylo vydáno celkem
100 hlasovacích míčků, které mohli „degustátoři“ vhodit do připravených hlasovacích válců
tomu spolku, která polévka jim nejvíce chutnala. Někteří lidé se nemohli rozhodnout, komu
vhodí svůj hlas. Postávali před hlasovacím prostorem, někteří i nahlas přemýšleli co jim na té či
oné polévce chutnalo. Nakonec se vrátilo 95 hlasovacích míčků, které rozhodly o tomto pořadí :
1. místo ŽENY s počtem 29 hlasů
2. místo ZAHRÁDKÁŘI s počtem 23 hlasů

3. místo HASIČI s počtem 14 hlasů
4. místo CHOVATELÉ s počtem 10 hlasů
o 5-6. místo se dělí MYSLIVCI a SOKOLI
s počtem 8 hlasů
7. místo RYBÁŘI s počtem 3 hlasů
Kromě soutěží, hudby, tance a pěkných písniček bylo pro návštěvníky přichystáno spousta
dobrého jídla a pití, které připravili spolky. Děti
měly možnost zaskákat si zdarma na skákacím

hradě nebo na trampolíně. Rovněž si mohly vyzkoušet svou dovednost u stánku s šípy. Velmi
využitá byla i děvčata, která malovala vybrané
obrázky nejen na tvář o jejich malování byl po
celou dobu velký zájem.
Po vyhodnocení obou soutěží už byla na
podiu připravena skupina Elán revival, která
zahrála osvěčené hity přelomu tisíciletí a potěšila svým zpěvem i tančící fanoušky. Ještě za
světla vystoupili mladí talenti slavkovského
producenta Romana Rossiho, mezi nimi i Eliška Mrázová, která vystoup íkoncem roku v Liverpolu na koncertu s Paulem McCaurtney (ex
členem legendární skupiny
Beatles) a dalšími umělci.
Bylo vidět, že mladí mohou
svým zpěvem potěšit mnoho posluchačů. A poté už
nastoupila skupina Realita,
kvartet kluků připravující se
vstoupit do světa showbyznysu, kteří od začátku motně
přitvrdili, k nelibosti starších posluchačů. Jejich
vystoupení naopak velmi kladně hodnotili mladí
tančíci pod podiem. Začalo se stmívat mladí si
vychutnávali hlasitou hudbu a na jejich žádostí
přidávala jejich kapela půl hodiny zpěvu a hudby
na úkor DJ Milana, který už netrpělivě čekal až
bude moci zahrát hity z celého světa. Čas rychle
ubíhal a fanoušci DJ Milana se protancovali přes
půlnoc a nechtěli nechat DJ, aby ukončil své vystoupení. Kolem půl jedné však produkci k nelibosti tančících posluchačů skončil druhý Den
Slavkova.
V něděli 16. září jsme se sešli v kostele sv.
Anny ve Slavkově na mši svaté za všechny živé
a zemřelé občany Slavkova. Konec mše završil tři
Dny obce Slavkova 2018. Závěrem mi dovolte
poděkovat všem co se zasloužili o zdárný průběh
oslav. Zastupitelům obce, dětem ZŠ a MŠ, jejich
cvičitelkám a učitelkám, členům spolků, kteří
se aktivně zapojili při organizaci i coby stavitelé
zázemí, zaměstnancům obce, Seniorcentra, panu
faráři a našemu sběrateli Rudovi Dybowitzovi
a mnoha dalším nejmenovaným, abych na nikoho nezapoměl. Myslím si, že každý z návštěvníků
si přišel na své a budeme se těšit a nashledanou
za rok na Dnech Slavkova 2019.
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Eva Kvarčáková, Petr Glabazňa
Ladislav Kubín, místostarosta obce (L. K.)
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OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb
do zastupitelstva obce Slavkov
a Senátu Parlamentu ČR
Starosta obce Slavkov podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlament ČR
a o změně a doplnění některých dalších zákonů jak vyplývá z pozdějších předpisů

oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce Slavkov se uskuteční ve dnech
pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb v obci je volební místnost zasedací síň Obecního úřadu Slavkov (Slavkov,
Ludvíka Svobody 30 - za budovou OÚ) pro všechny voliče s trvalým pobytem v obci Slavkov.
3. Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny před prvním dnem konání voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svojí totožnost a státní občanství České
republiky ( platným občanským průkazem nebo cestovním pasem).
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu volební komise hlasování neumožní.
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Voliči, kteří mají zájem ze zdravotních
důvodů o návštěvu s přenosnou urnou, ať toto nahlásí telefonicky na OÚ Slavkov – číslo telefonu
553 797 067 do pátku do 11.00 hodin.
Ve Slavkově dne 17. 09. 2018, Vladimír Chovanec, starosta
Krátké srovnání jednotlivých kandidátek do Zastupitelstva obce na období 2018-2022.
Na 15 míst v zastupitelstvu obce kandiduje a o přízeň voličů se uchází 45 občanů z jedné strany
a dvou sdružení nezávislých kandidátů.
KDU-ČSL

PRO Slavkov

SNK Slavkova

Počet mužů

9

13

11

Počet žen

6

2

4

3/4

3/1

7/3

Nejstarší kandidát

63 let

66 let

68 let

Nejmladší kandidát

19 let

20 let

33 let

40,9 let

48,9 let

48,4 let

Vysokoškolské vzdělání muž/žena

Průměrný věk kandidáta
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100 LET REPUBLIKY
V sobotu předvečer 100 výročí vzniku samostatného Československa dne 27. října
2018 v 16.30hod. si připomeneme spolu se občany obce Slavkov tuto významnou událost
v dějinách republiky vzpomínkovou slavností u pomníku padlých v obci a lampionovým
průvodem. Na programu po hymně naší republiky, vystoupí starosta obce pan Vladimír
Chovanec, poté vystoupí schola Slavkov s několika dobovými písněmi. Následovat bude
lampionový průvod za doprovodu dechové hudby z Dolních Životic. Půjdeme po ulici Jubilejní, ulicí Pod Kuželnou na Zámeckou ulici, kde se zastavíme u Seniocentra Slavkov.
Poblíž hlavního vchodu vysadíme Lípu 2018 do jejíž kořenů uložíme schránku s předměty
naší doby a krátkým popisem naší současnosti, tak aby naši potomci mohli například po
dalších 100letech porovnat naši dobu s tou jejich. Průvod bude pokračovat do areálu Základní školy, kde vystoupí s krátkým program dětí naší školy. Nebude chybět zapálení vatry, zpěv, hudba a na závěr překvapení. K dobré pohodě přispějí i naši hasiči, kteří přípraví
občerstvení. Věříme, počasí nám bude přát a my si budeme moci vychutnat sváteční večer
všemi smysly. Všichni jste co nejsrdečněji na tuto obecní akci zváni.
(L.K)

SPOLEČNÝ KONCERT TŘÍ SOUBORU
Dne 25. listopadu v odpoledních hodinách se
uskuteční společný koncert tří souboru v kostele sv. Anny ve Slavkově, kde vystoupí, jako hosté soubor Collegium musicale bonum, který
oplatí naší schole její vystoupení ve Slavkově
u Brna. Na koncertu vystoupí schola a sbor ZŠ

pod vedením Heleny Malčekové Výtěžek koncertu bude věnován na výměnu střechy kostela.
Přesný čas koncertu bude ještě upřesněn a seznámíme Vás s ním na plakátech a v rozhlase.
Hosté ze Slavkova u Brna zazpívají i při mši svaté
ráno v 9.30 hodin.
(LK)

Retro okénko
V tomto retro okénku se pravidelně vracíme v čase o 25 let zpátky a připomeneme si krátce o čem
zajímavém, poučném i nemilém jsme tehdy psali. Pod čarou přinášíme současný pohled na výše uvedené události, popřípadě je porovnáváme s dneškem.
Ve zpravodaji 3/1993 jsme psali o založení Mikroregionu Hvozdnice, který společně založilo 11
obcí dne 3. 7. 2003. Cílem svazku bylo udržení, obnova a rozvíjení kulturních a společenských tradic,
rozvoj hospodářství a zaměstnanosti místního obyvatelstva , úprava veřejných prostranství, zlepšení
občanské vybavenosti, technické infrastruktury a rozvoj cestovníjo ruchu. Mezi první úloly bylo vydání propagačního materiálu mikroregionu Hvozdnice a návrh na propojení cyklostezek.
Ve zpravodaji 3/2018 můžeme konstatovat, že byla vydána krásná brožůra zachycující všechny obce
Mikroregionem Hvozdnice. Propojení cyklostezek se povedlo v úsecích Opava - Otice a v Dolních
Životicích, zbylé úseky nebyly realizovány, protože za celou dobu se nepodařilo obcím dořešit s vlastníky pozemků jejich odprodej nebo výměnu, tak aby se cyklostezky začaly budovat. Podařilo se získat
několik dotací pro Mikroregion (na zastávky autobusu, chodníky, vstupy do obcí a další akce). Velmi
navštěvovanou akcí z poslední doby Mikroregionu se stalo setkání obcí, kde se obce navzájem baví
a umožňují místním drobným podnikatelům prezentovat své výrobky. První setkání proběhlo v roce
2017 v naší obci. V letošním roce 2018 jsme dorazili do Otic. Příští setkání není ještě určeno , kde se
uskuteční.
(LK)
-9-
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SETKÁNÍ SLAVKOVŮ
Ve dnech 10.-12. srpna 2018 se uskutečnilo
XI. setkání Slavkovů z Evropy a tím jsme završili první kolo setkání. Setkání se zůčastnilo
pouze 10 delegací, protože podruhé za sebou se
nezúčastnil Slawkow z Polska. Po příjezdu nás
domácí Slavkováci přivítali slivovicí a klobásou.
Po obědě následovala krátká konference , kde
jsme si vyměnili zkušenosti s práci na obecních
úřadech. Hned poté jsme odjeli na Velehrad, kde
na nás čekala průvodkyně, která nám poskytla
odborný výklad z historie tohoto moravského
poutního místa od příchodu věrozvěstů Cyrila
a Metoděje až do současnosti. Zajímavostí je, že
za oltářem je v sarkofáku pohřben zemřelý kardinál Tomáš Špidlík, blízký spolupracovník papeže
Jana Pavla II. S Velehradem sousedí obec Modrá,
nám dobře známa z Vesnice roku 2015, kdy zvítězila a náš Slavkov skončil v celostátním kole na
druhém místě. Prošli jsme kolem Archeoskanzenu do areálu Živé vody, kde je největší podvodní
tunel pod rybníkem v Evropě a měli jsme možnost i ochutnat slivovici a další deriváty pálené
v tamější nové pálenici, která je součásti celého

komplexu. Večer jsme odjeli do Uherského Hradiště, kde nás na nás čekala cimbálovka a someliér ve sklípku, který nám k nabízeným vzorkům
vína podal odborný výklad.
Druhá den 11. srpna jsme se vrátili „domů do
Slavkova“, kde nás přivezli k 300let staré hrušce
(v roce 2011 se umístila na 2. místě v soutěži
Strom roku). Hruška je 13 m vysoká , kmen má
obvod 3,5 metrů a letos byla obsypána plody,
která po dozrání skončí zajisté v pálenici. (viz
foto). Potom nás domácí provedli jejich nejkrásnější vesnici Zlínského kraje roku 2017 (obec
byla založena v roce 1261 a v současnosti má cca
660 obyvatel). Po obědě jsme odešli na místní
fotbalové hřiště, kde na nás čekalo mnoho hodin
folkloru na Folklorních slavnostech, které byly
součásti setkání.(viz foto).

Vystoupilo mnoha souborů z celé republiky.
Každý Slavkov měl připravený stánek, kde nabízel své místní speciality na ochutnání, a jak
je to na setkání zvykem vše bylo zdarma. Na
setkání přišlo i několik osobností politického
života zlínského kraje v čele s Hejtmanem a senátorem Jiřím Čunkem, který navštívil všechny
stánky Slavkovů, včetně našeho, kde ochutnal
z naší nabídky i hruškovici. (viz foto). Na podiu
představili starostové nebo jejich zástupci krátce
své mateřské Slavkovy. Pomalu se začalo stmívat, jeden soubor střídal další a až na samý závěr folklorní soubory vystřídala skupina ABBA
- 10 -
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rock schow, která zahrála pro střední generaci
a na úplný závěr přitvrdila skupina STREET 69
(objev rohu 2018), která pozvala na parket pod
podiem převážně tenagery.
Třetí den 12.srpna, den poslední našeho setkání
začal zasazením pamětní lípy v parčíku u křižovatky (viz foto), a potom jsme pestrobarevným
průvodem došli do kaple sv.Barbory, kde byla
sloužena tradiční mše svatá za všechny Slavkováky v Evropě. Po skončení se pořizovaly společné
fotografie na památku a následoval oběd. Setkání
se chýlilo ke svému závěru , ještě výměna dárků
a konec se nenavratně přiblížil.

Po 55 nezapomenutelných hodinách strávených
mezi slavkováky ve Slavkově u Uherského Brodu
jsme se vydali na cestu domů. Setkání Slavkovů
2018 je minulostí, na viděnou na ve Slavkově
pod Hostýnem v roce 2019 na XII.setkání.
(L.K)

OBECNÍ ZPRÁVY
Změna doby otevření slavkovského hřbitova
Od 15.září 2019 do 15.května 2019 bude otevřen od 7.00 - 18.00hodin.
Po dobu dušiček od 1.11. do 4.11.2018 bude hřbitov otevřen do 20.00hodin

Změna otevírací doby knihovny
Otevírací doba v místní knihovně se od 1.10.2018 mění takto:
úterý 14.30 – 17.30 hodin, čtvrtek 13.30 – 17.30 hodin

Vítání občánků
Komise pro občanské záležitosti slavnostně přivítá narozené občánky dne
13. října 2018 ve 14 hod. ve společenské místnosti Seniorcentra Slavkov.
Všechny „miminka“ pozveme osobní pozvánkou do rukou rodičů

Velkoobjemové kontejnery budou 2. 11. – 5. 11. 2018 (stanoviště)
ul. Kavír (místo separovaného sběru),
ul. Družstevní (místo separovaného sběru),
ul. Jubilejní (u prodejny Jednota),
ul. Slezská (místo separovaného sběru),
ul. Mládežnická (parkoviště),
Stará ul. (u křižovatky s Olomouckou ul.),

ul. Střední (u křižovatky s Černou cestou
a u křižovatky s ul. Zahradní),
ul. Jubilejní (u hasičské zbrojnice),
Trní (místo separovaného sběru).
- 11 -
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Svoz nebezpečného odpadu proběhne 11. 10.
2018. Místo svozu bude na prostranství pod
kostelem na ul. Zámecké.

ky svazu žen budou prodávat vánoční vazby pro
zkrášlení našich domovů. Přijďte si vychutnat
slavnostní začátek adventní doby všemi smysly.

Rozsvícení vánočního stromu 2018

Prosba a upozornění

Jako tradičně se sejdeme o první sobotě adventní
1.prosince 2018 ?od 16.30 hodin v parku u hasičské zbrojnice, abychom slavnostně rozsvítili
vánoční strom, který nám bude připomínat blížící se Vánoce. V programu vystoupí se svými krátkými zdravicemi pan starosta s panem farářem,
zazpívají děti základní školy se scholou a k sváteční pohodě bude pouštět hudbu DJ. Milan.
Děti si budou moci zase nazdobit perníčky, hasiči připraví prodej zabíjačkových specialit a člen-

Prosíme občany obce Slavkov, aby své domácí
zvířata (psy a kočky), u koček zejména koťata
držela na svém pozemku. V poslední době se
po obci vyskytuje velké množství volně pohybujících psů, koček a koťat. V případě, že se tyto
domácí zvířata najdou sražené na silnici a najde se majitel zvířete, Magistrát města Opavy,
Odbor životního prostředí zahájí správní řízení
(podle zákona na ochranu zvířat proti týrání
č. 246/1992 Sb.) Mgr. Renáta Pirunčíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVKOV

Střípky z konce minulého školního roku
Vynikajícího výsledku dosáhly děti obou družstev v Okresní soutěži Mladých zdravotníků na
Městském koupališti v Opavě. Pro žáky obou
kategorií byla připravena stanoviště s modelovými situacemi, kde si prakticky ověřili své znalosti
první pomoci z kroužku. Profesionální záchranáři - rozhodčí - je pak bedlivě sledovali a hodnotili týmové počínání. Děti ošetřovaly např.
pneumotorax, tepenné krvácení, otřes mozku
s masivním krvácením z nosu, bezvědomí, výron

kotníku, spáleniny, hluboké řezné rány, epileptický záchvat, zasahovaly u hromadného zranění.
Figuranti mají opravdově a hrozivě vyhlížející
„poranění“, hystericky křičí, sténají, někdy jsou
i agresivní – pak nezbývá než se obdivovat našim
dětem. A také studentům SZŠ v Opavě - D. Poštulkovi a V. Urbancové, kteří je v obou kategoriích dovedli ke druhému místu.
U úspěchu byli: Eliška a Anna Gorčicová, Lucka
a Klára Rýžová, Kamila Matalová pod vedením
Jakuba Mellara v mladší kategorii a Veronika
Hymlarová, Štěpánka Kořínková, Jana Kramolišová, Krista Mellarová, Draha Světlíková, jimž ve
starší kategorii velela Katka Jochcová.
Žáci druhé a třetí třídy závodili v běhu na 50m, ve
skoku do dálky a v hodu kriketovým míčkem na
hřišti ZŠ Englišova v Opavě. Celkem se závodu
zúčastnilo 7 družstev. ZŠ Otická, Vrchní, Englišova, Pustá Polom, Bolatice, Ludgeřovice a my.
Celkově jsme se umístili na bohužel posledním
sedmém místě. Největší úspěch z našich dětí získal Dominik Král, který byl ze všech nejlepší ve
skoku do dálky (3,40m) a druhý v hodu míčkem
a celkově skončil jako stříbrný ze všech druháků.
Barvy školy hájili:Dominik Král, Jakub Zahel,
Natálie Kurková a Šarlota Lhotská z druhé třídy,
Marek Kubala, Daniel Plachký, Sára Matýsková
a Žaneta Berková ze třetí třídy.
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SPORTOVNÍ DEN patří k tradicím Slavkova
a je jen málo vesnic či dokonce měst, které se
mohou pochlubit podobnou akcí. Také ten letošní probíhal za velkého zájmu slavkovských
občanů, byť hřiště TJ Sokol i desítky vystupujících několikrát skropil vydatný letní deštík.
Téměř dvouhodinový program byl často přerušovaný potleskem, největších ovací se dočkala
sletová vystoupení od těch nejmenších prťat
s rodiči, přes živý a dynamický Cirkus a až po
ladnou podívanou na slavkovské ženy, posílené

o cvičenky ze širokého okolí. Ukázku své práce
předvedly také děti a jejich cvičitelé z kroužků
družiny a klubu – Zumby, Minimonterky, Monterky, baletní kroužek a ukázky našich úspěšných
gymnastů. Program zakončily závody zúčastněných na počest stovky, které se letos dožívá naše
republika.
Od října roku 2017 je na naší škole otevřen
nový kroužek určený pro zájemce a nadšence
o elektroniku a programování KROUŽEK KYBERNETIKY. Žáci se postupně seznamovali
s programováním v jazyku Pascal, pochopili
jeho skladbu a význam pro řešení různých úkolů. Díky sponzorské firmě Witzenmann získala
naše škola pět robotických autíček, které jsou
postavené na platformě Arduino, která má široké

využití od výuky programování studentů až po
ovládnutí automatického kotle na tuhá paliva.
V příštím roce se kroužek zaměří na rozšíření
vědomostí elektroniky a chtěli bychom obeslat
i soutěže, např. robotických autíček. Žákům, kteří vytrvali a kroužek navštěvovali po celý rok, patří velká pochvala. Rádi přivítáme další zájemce
a nadšence o elektroniku a programování.
To, že k vytvoření hodnotné fotografie stačí jen
používat automat, už si nemyslí členové FOTOGRAFICKÉHO KROUŽKU. V něm se naučili
jak foťák nastavit, pracovat se zátiším, jak fotkám
dát úpravami konečnou podobu pomocí okruhů a stylů – jak fotit např. makro. Fotíme venku
i uvnitř, o výsledcích diskutujeme, obrázky jsou
stále hezčí, např. v soutěži v oblasti strojírenství
se někteří dostali až do top 20 a vloni jsme obsadili dokonce místo první. Focení se stalo koníčkem řady žáků, trávit čas se stejně zaměřenými
kamarády dává navíc krásné zážitky.
Každou středu měly děti možnost navštívit PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK pod vedením paní
učitelky Hlásné. Tento zajímavý útvar nabízel
kromě rozšíření znalostí biologie zábavným způsobem, ať už formou mikroskopování, různých
pokusů, či procházek do přírody, také dobrou
atmosféru. Třešničkou na dortu byla naše účast
v biologické olympiádě, kde jsme se stali bezkonkurenčně nejúspěšnější školou okresu s prvním, druhým a třetím /!!!/ místem ve dvou kategoriích. Odměnou pro všechny aktivní členy se
stal dvoudenní závěrečný výlet na chatu Meleček
i s přespáním. O práci je mezi dětmi obrovský
zájem, však je to jeden z nejpestřejších kroužků,
který ZŠ Slavkov nabízí.
Dva dny před koncem školního roku je tradiční
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. Kristina Hlásná a ing. Tomáš
Hodný čtyřicet sedm jinochů a slečen, oděných
do večerního společenského úboru. Nastou-
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peni na pódiu poskytli rodičům nádherný pohled, v němž se mísila hrdost i dojetí nad právě
skončenou životní etapou. Třída 9.B pojala své
představení jako směs vystoupení a především
krátkých filmových ukázek ze života třídy. Každé
rozloučení se obyčejně vryje jedním nezapomenutelným vystoupením. Letos to bylo bezesporu
baletní zpracování příběhu lásky se smutným
koncem formou tzv. stínového divadla, které
připravila 9. A. Úžasný potlesk nad nevšedním
zážitkem ještě dlouho hřměl zaplněným kulturním domem. 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.
Předposlední den školního roku je vyhrazen
pro konání BRANNÉHO DNE. Letos bohužel
provázel den vytrvalý déšť, naštěstí jsou aktuální předpovědi meteorologů už velmi spolehlivé,
a tak jsme si i s touto komplikací poradili. Proběhl nácvik činností použitelných v krizových
situacích, zejména se vyznamenali členové
zdravotnického kroužku, tak úspěšní v okresní
soutěži. Děti si zastřílely ze vzduchové i laserové zbraně, překonávaly překážkovou dráhu,
prošly několika stanovišti hasičského záchranného sboru z Opavy.

Poslední den školy a u deváťáků den slavnostního vyřazení je kromě vysvědčení dnem odměňování. Pochvala ředitele školy zdaleka není udělena jen za prospěch, ale především za pomoc
spolužákům, vytváření příznivé atmosféry ve třídě, kamarádství, zastání se ubližovaného, práci pro školu v Žákovském parlamentu, reprezentaci školy.
1. třída - Václav Juchelka, Daniel Pustka, Jan Kurka, Vít Richter. 2. třída – Petra Hlávková, Karolína
Losertová, Leontýna Malchárková, Jan Tůma, Jakub Zahel. 3. třída – Filip Benešl, Hugo Hříbek, Nikolas Dak, Matěj Gebauer, Marek Kubala, Konstantin Stojakovič, David Trojančík. 4. třída – Šimon
Bajgar, Anna Gorčicová, Jindřich Klein, Adam Humpolec, Eliška Gorčicová, Anna Stojakovič, Lucie
Rýžová, Klára Rýžová, David Pustka. 5. třída – Tereza Mikolajková, Alžběta Kadaňková, Barbora
Slavíková, Adriana Lhotská. 6. A třída – Karin Malchárková. 6. B třída – Magdaléna Pavlíčková,
Petra Koníčková, Tomáš Adámek. 7. A třída – Luděk Klein. 8. A třída – Markéta Volovská. 9. A třída – Vojtěch Rádek, Jan Mikošek, Barbora Kaperová, Jan Vitásek. 9.B třída – Kristýna Mellarová,
Adéla Kubátová, Lukáš Hoffmann. Pochvala ředitele školy s věcnou odměnou jako nejvyšší vyjádření
ocenění zásluh žáka Základní školy Slavkov
1. třída – Barbara Mazurová, 2. třída – Natálie Kurková,
3. třída – Daniel Plachký,
4. třída – Julie Bradáčová,
5. třída – Adéla Gebauerová,
6.A třída – Ondřej Volovský,
6.B třída – Barbora Kubcová, 7.A třída – Filip Kunc
7.B třída – Vendula Trojančíková
8.A třída – Kateřina Jochcová 8.B třída – Veronika Hymlárová
9.A třída – Alžběta Skřontová, Natálie Stiborská, Drahomíra Světlíková, Anna Nádeníčková,
Karolína Kunzová, Marek Hymlar.
9.B třída – Jakub Quis, Adéla Schmidová, Monika Lischková, Adam Vincker, Jana Kramolišová.
Blahopřejeme uvedeným žákům i jejich rodičům.
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Další kapitola školního roku je pomalu za
námi a my se už těšíme na prázdninový odpočinek, abychom nabrali sílu pro další školní
rok. Pro naše dva kolegy, paní zástupkyni Sylvu
Chovancovou a pana ředitele Františka Hodného, se ale tentokrát odpočinek prázdninový
překlene do odpočinku důchodového. Otevírá
se před nimi další, neméně důležitá etapa života - období, ve kterém se mohou naplno věnovat své rodině, koníčkům a zájmům, cestovat a
užívat si volna a odpočinku. Klid a oddych si v
plné míře zaslouží, neboť celou svou profesní
kariéru věnovali nelehkému úkolu - výchově a vzdělání nové generace žáků, kteří prošli
slavkovskou školou. Respekt si zaslouží svým
pedagogickým umem, schopností formovat
mravní postoje a hodnoty a celkové utváření
jejich osobností. Společně zajistili naplnění
cílů školních vzdělávacích programů po stránce výchovy i vzdělání vytvořením co nejlepších
podmínek pro práci nejen žáků, ale i pedagogů.
Vytvořili místo s přátelskou atmosférou podporující morální hodnoty a tradice, kde se žáci,
rodiče i zaměstnanci cítili spokojeně. Za těch
několik desítek let se zapsali hluboko do povědomí svým lidským a otevřeným přístupem,
přísnou spravedlností, moudrostí, spolehlivostí, zodpovědností a rozhodností. Vážíme si jejich celoživotní práce, vybudování pozitivního
obrazu školy na veřejnosti, správné nastavení
vizí a chodu školy. Budeme se snažit o další budování modelu komunity tak, aby byla vzorem
pro fungující společenství pro další život, a usilovat o to, aby škola ve Slavkově zůstala nadále
centrem vzdělanosti a výchovy nejen pro občany Slavkova, ale také přilehlého okolí.
Přejeme oběma do dalších let především
hodně zdraví, osobní spokojenosti a pohody,
spoustu nových zážitků a nevyčerpatelné energie do života.
kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Slavkov
Na začátku července se naše děti zúčastnily
pod vedením Mgr. Martiny Trojančíkové XVI.
všesokolského sletu v Praze. Zde jsou její postřehy z celého pobytu:
Nádherný týden plný sluníčka si užilo plnými
doušky 18 starších žáků a žákyň naší základní

školy, kteří po celoroční přípravě zavítali do
Prahy na XVI. všesokolský slet.

V rámci doprovodného programu se v neděli 1. 7. uskutečnil velkolepý sletový průvod
za účasti Sokolů z různých států. Během týdne
jsme pak zavítali do O2 Arény, kde Sokolové
předvedli vystoupení těch nejlepších sportovců
a akrobatů ČR. Již před začátkem vystoupení
byla atmosféra v hledišti úžasná. Celou Arénou
totiž projížděla tzv. mexická vlna.
Ubytovali jsme se v zrcadlové tělocvičně
městské části Velká Ohrada, která byla opravdovým rájem zvláště pro gymnasticky založené
děti. Každodenní dojíždění do pražského Edenu na nácviky (mnohdy i v nočních hodinách)
bylo sice zdlouhavé a únavné, ale po cestě jsme
zvládli navštívit mnoho zajímavých míst. Samozřejmostí byla návštěva Petřínské rozhledny,
Zrcadlového bludiště, Pražského hradu a Zoo
(někdy i v doprovodu našich maminek, pozn.
cvičily v jiné skladbě). Krásně jsme si užili i
okružní plavbu po Vltavě. Ovšem nejvíce nás
zaujala návštěva Laser arény a Jumparku, kde se
všichni dostatečně vyřádili. Tou pravou třešničkou na dortu byla naše dvě vystoupení. Vybíhali jsme na zcela zaplněnou plochu Edenu (1440
cvičenců a cvičenek) a předvedli se v plné parádě. Troufám si říci, že skladba Cirkus měla u
publika největší ohlas. Některé z nás jste mohli
zahlédnout i v televizi.
V měsíci září předvedeme skladbu naposledy
na Dni Slavkova (15. 9.) a o týden později vyrazíme za našimi novými sletovými kamarády do
Nové Bělé u Ostravy, kde se bude konat posletové odpoledne.
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Musím se také zmínit o předškolních dětech,
které přijely do Prahy jen na jeden den. Předvedly nádherné vystoupení ve skladbě Noty s
paní cvičitelkou Magdou. Poté společně s početným zástupem rodičů vytvořily úžasnou
atmosféru ve „slavkovském“ hledišti. Věřím, že
právě s těmito dětmi, ale určitě i jinými, se za 6
let do Prahy vydáme znovu.
Děkuji všem dětem, rodičům i ostatním, kteří
nám s přípravou sletu pomáhali.
Stalo se již tradicí, že učitelský sbor první dva
dny přípravného týdne tráví na společném výjezdu, tentokrát jsme zvolili prostředí penzionu
Bílá Holubice v Mokřinkách. V rámci prvního
dne jsme absolvovali dvě školení různého obsahu. Ústředním tématem dopoledního školení
byla zdravověda zaměřená na schopnosti umět
poskytnout první pomoc. Školitelem byl Mgr.
Tomáš Rozehnal, který nás velmi fundovaně
provedl touto problematikou, jak po stránce
teorie, tak především praxe. Osobně jsme si
mohli v malých skupinkách prakticky vyzkoušet umělé dýchání a masáž srdce, různé obvazové techniky a uložení do stabilizované polohy.
Na závěr jsme si nabyté vědomosti a dovednosti vyzkoušeli při připravených simulačních
situacích. Odpoledním školením nás provedla
Mgr. Milena Mikulková, která se dlouhá léta
zabývá vztahovými problémy v třídních kolektivech. Zadané téma „Práce s třídním kolektivem v rámci třídnických hodin“ pojala čistě
prakticky. Byly popsány spousty aktivit, které
by měly třídnímu učiteli lépe pomoci při mapování vztahů ve třídě a dále s nimi pracovat
tak, aby došlo pokud možno k harmonizaci
případných negativních vztahů. Všichni jsme
ocenili možnost vyzkoušet si některé aktivity
prakticky mezi sebou. Věříme, že nové znalosti
použijeme k dalšímu zkvalitnění práce třídního učitele. Druhý den jsme na první pracovní
poradě nastínili plán práce pro nový školní rok
s rozdělením úkolů, které pak byly probrány v
jednotlivých předmětových komisích. Učitelé
se věnovali kontrole a úpravám ŠVP, vytýčili
cíle výchovy a vzdělávání, zapojení do soutěží,
zaujali jednotný přístup k požadavkům kladených na žáky. Celý pobyt, pomineme-li jeho
pracovní stránku, směřuje k upevnění kolek-

tivu. Myslím si, že také v tomto směru byl cíl
splněn. Naše první setkání po dvou měsících
prázdnin se neslo v příjemné atmosféře, která
byla umocněna nádherným počasím v krásném
prostředí penzionu.
Letošní školní rok jsme zahájili v roce, který je protkán výročími významných zlomových událostí pro naši republiku. Ať už je to
sté výročí vzniku republiky, rok 1938 - 80 let
od Mnichovské zrady či 50. leté výročí vpádu
okupačních vojsk Varšavské smlouvy do naší
země. Jak zaznívá často v médiích – převratné
osmičkové roky. V souvislosti s těmito výročími
jsem si uvědomila, že i pro naši školu byl tento
rok převratný. Po několika desítkách profesních let prožitých na slavkovské škole se s námi
před prázdninami rozloučili p. zástupkyně Mgr.
Sylva Chovancová a p. ředitel Mgr. František
Hodný. Oba se odebrali na zasloužený důchodový odpočinek. Vážíme si jejich celoživotního
přínosu pro rozvoj školy a budeme se snažit
pokračovat v jejich šlépějích tak, aby si škola ve
Slavkově nadále udržela své dobré jméno.
Jednou z oblastí, kde pokračujeme v započaté
práci, jsou investice do další inovace učeben a
zvelebení zázemí školy. Ještě na konci minulého školního roku jsme získali z programu Integrovaného regionálního operačního programu
dotaci na realizaci projektu „Infrastruktura pro
inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov“ ve výši 4 065
270Kč, kde 3 658 743Kč je částka financována
ze státního rozpočtu a spoluúčast obce je ve výši
406 527Kč. Cílem projektu je zabezpečit fyzickou dostupnost vchodu do budovy a sociálního
zařízení na nové budově školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Dalším
cílem je vybavit dvě odborné učebny tak, aby
byla žákům zajištěna efektivní a kvalitní výuka.
Jedná se o zcela nové vybavení jazykové učebny počítačovou technikou i nábytkem a nové
technické vybavení stávající počítačové učebny.
V rámci projektu bude řešena vnitřní konektivita školy s cílem zvýšení rychlosti připojení,
oddělení sítě pro učitele a žáky školy a zároveň zajištění bezpečnosti datového provozu.
Neméně důležitým cílem jsou úpravy venkovního prostranství a zeleně, které budou ale realizovány jako vedlejší aktivita projektu, a tedy
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financovány z vlastních prostředků. Jedná se o
vybudování přírodovědné venkovní učebny určené pro praktickou část výuky přírodovědných
předmětů. V současné době probíhají výběrová
řízení na dodavatele a fyzicky začínáme se stavebními úpravami, které by měly v minimální
míře narušit provoz školy. V srpnu byl vybudován nový chodník k posilovně a provedeny terénní úpravy, včetně osetí trávou. V areálu školy
se také začalo s budováním tolik očekávaného
workoutového hřiště. Využíváním posilovacích
prvků obohatíme nejen náplň hodin tělesné výchovy, ale také zájmových kroužků. Je na místě
poděkovat vedení obce Slavkov za projektové i
finanční zajištění zmíněných akcí. Velmi si vážíme nastavené spolupráce a faktu, že škola je pro
zastupitelstvo jednou z hlavních priorit.
Ve škole byly v průběhu prázdnin provedeny
úpravy podlah v prostoru šaten, vymalovány
některé prostory a provedeny drobné opravy
zařízení. Pro pana školníka a všechny provozní
zaměstnance jedno z nejnáročnějších období.
Úkol uklidit školu a připravit ji pro provoz v novém školním roce byl splněn, a za to si zaslouží
upřímné poděkování.
Slavnostní zahájení nového školního roku
proběhlo v sále kulturního domu za přítomnosti pozvaných hostů, rodičů, početného
pedagogického sboru a téměř tří stovek žáků.
Po přivítání p. zástupkyní se sálem rozezněla
naše hymna opěvující krásy české země. Následoval projev ředitelky školy obracející se k
jednotlivým skupinám žáků. U žáků devátých
tříd zdůraznila jejich nezastupitelnou úlohu nejstarších, kteří se stávají vzorem pro své
okolí a připomněla důležitost tohoto ročníku
pro jejich rozhodování a volbu v dalším životě. Nově příchozím děvčatům a chlapcům do
šestých tříd popřála vytvoření co nejlepších
nových třídních kolektivů a našim nejmenším
prvňáčkům šťastné vykročení do nového školního roku. Byl představen tým pedagogů, kteří i
letos stojí před nelehkým úkolem zvládnout naučit a vychovat přítomných 287 žáků školy. Ve
sboru došlo ke změnám. Třetí třídu převzala po
paní učitelce Mgr. Daně Jarošové Mgr. Eliška
Kvarčáková, z mateřské dovolené se nám vrátila
Mgr. Lenka Najsrová s aprobací fyzika – tělesná

výchova a Mgr. Martina Trojančíková, která se
ujme první třídy. Zcela novou posilou sboru je
Mgr. Iva Rožnovská, která bude vyučovat matematiku, informatiku a základy administrativy.
Všem přítomným popřál úspěšný školní rok
také pan starosta Vladimír Chovanec, se svými
záměry v oblasti stravování vystoupila ředitelka školní jídelny Zuzana Stojakovič, pozdrav a
šťastný vstup do nového školního roku přidal
předseda SRPŠ Jan Rádek. Vrcholem programu na prvním setkání žáků školy je každoročně
soutěž o „nejodvážnějšího prvňáčka“. Pro školní rok 2018/2019 se jimi stali Terezka Gregořicová, Christian Kostera, Ondra Hanel, Sarah
Mazurová a Šimon Müller.

Oceňujeme odvahu, s jakou vystoupili na
jeviště a před zcela zaplněným sálem zazpívali
známé písničky. Vystřídali je děvčata a chlapci
ze sboru s písněmi Okoř, Vadí – nevadí a vzpomínkou na Všesokolský slet, kterého se naše
děti na začátku prázdnin zúčastnily, byla sokolská hymna na nápěv písně Okoř. Za potlesku
celého sálu si pak paní učitelka Mgr. Martina
Trojančíková odvedla své nejmenší svěřence do

- 17 -

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2018

pečlivě připravené učebny. Nezbývá než dětem
popřát úspěšný vstup do nového školního roku.
V prvním školním týdnu se 30 dětí ze sedmých, osmých a devátých tříd pod vedením p.
uč. Juchelkové zúčastnilo výtvarné dílny s názvem „Vesnice v obrazech“.

Tématem byla kresba současné podoby naší
obce a 12 nejlepších obrázků bude otištěno v
kalendáři obce pro příští rok 2019. Děkujeme
dětem i paní učitelce za aktivní přístup.

Pozvání
Tradiční Svatováclavská míle se uskuteční
za příznivého počasí v dopoledních hodinách okolo prvního slavkovského rybníka
ve čtvrtek 27. září 2018.
Štafetový běh tříd na počest vzniku republiky v pátek 26. 10. v 10.30 v areálu školy.
Sběr papíru proběhne ve dvou odpoledních 16. 10. a 17. 10. 2018.
Pohár starosty ve volejbale je naplánován
na sobotu 10. 11. 2018 v tělocvičně. Přihlášky zasílat na email majkatka@seznam.cz,
popř. tel. číslo 605 166 183. 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 13. 12. 2018.
Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
I když nás sluníčko stále silně pálí do tváří, listí na stromech a
houfující se ptáci vytváří siluetu podzimu. Naše mateřská škola
letos opět začíná ve třech odděleních. Jsou to: Broučci – p. uč.
L. Kremserová, Sluníčka – p. uč. M. Králová a p. uč. H. Korbelová, Kuřátka – p. uč. T. Kudelová a p. uč. M. Glösslová. Od
října mateřinka přináší tyto kroužky: Grafomotorika – rozvíjení grafomotorických dovedností, Relaxace a masáže – uvolňování psychického, fyzického napětí, technika tělesných doteků a koncentrační techniky – M. Králová, Šikulka – rozvíjení
výtvarných a pracovních dovedností – T. Kudelová, Flétnička
– rozvíjení hudebních dovedností a nácvik zprávného dýchání – L. Kremserová, Angličtina hravě
– seznamování se základy anglického jazyka – p. uč K. Zahlová a p. uč. J. Žurková, Logopedické
hrátky – pro děti s obtížemi řeči (rozvoj sluchového a zrakového vnímání – Bc. P. Petrželová –
každý pátek 12:30 – 14:00 hod; Cvičení rodičů a dětí – rozvíjení pohybové aktivity v kolektivu,
nácvik pódiových skladeb – tělocvična základní školy, každé pondělí od 16:00 do 17:00 – cvičitelé
Marcela a Lukáš Královi. Cvičení předškolat – tělocvična základní školy, každou středu od 16:00
do 17:00 – M. Duroňová, P. Petrželová. S těmito kroužky byly rodiče seznámení, v září, na zahajovací schůzce. Rodiče si vyslechli požadavky k režimu v MŠ. Stále sbíráme zátky z PET láhví a moc
děkujeme, že nám se sběrem pomáháte.
Marcela Králová
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LÉTO V SENIORCENTRU
Bylo léto, horké léto tak, jak léto má být.
Čas prázdnin, čas dovolených.
Prázdniny, ty v našem Seniorcentru nikdy nemáme. Škoda L. Život v letních měsících běžel stále
naplno. Dny jsme vyplnili hlavně pobytem venku – na procházkách nebo odpočíváním a sluněním na naší terase nebo NOVÉ ZAHRADĚ. Tu
jsme SLAVNOSTNĚ OTEVŘELI SPOLEČNĚ
S PANEM STAROSTOU. k pěknému počasí

nám hrála DECHOVKA SLATINA, a členky
Svazu žen nám předvedly ukázku skladby Siluety, nacvičenou pro Všesokolský slet. Završením
tohoto pěkného dne bylo opékání párků a grilované kuřecí steaky s vychlazeným pivem či
vínem.
O tom, že jsme letní dny trávili aktivně, svědčí
výčet dalších akcí:

 TRADIČNÍ POSEZENÍ S KLIENTY



















– na téma ZAHRADA A TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI (foto)
- KONCERT J. BENEŠE
Z KARLÍNSKÉHO DIVADLA
– písně z divadel, filmů a muzikálů
AKTIVIZAČNÍ LITERÁRNÍ PROGRAM
s paní Schwanovou z Památníku
Petra Bezruče v Opavě na téma - Děti
- Poutní místa ve Slezsku - České světice
jako inspirace pro literární dílo (Sv. Zdislava)
LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ dětí ze Střediska volného času v Opavě
– pohádka Pyšná princezna
CANISTERAPIE – s pejskem Cany
FILMOVÝ KLUB – Trampoty oficiála Třísky - Dovolená s andělem - Řeka čaruje
OBÍRALI JSME RYBÍZ NA NAŠÍ ZAHRADĚ
ZALOŽILI JSME VÍNO Z RYBÍZU A VIŠNÍ
POMÁHALI JSME S VYPECKOVÁNÍM RYNGLÍ NA ZAVAŘOVÁNÍ
HUDEBNÍ KAVÁRNIČKY – VIOLA Z OLOMOUCE (Umělecká agentura)
KAPELA „JOHANN OTTO BAND „Z LIPNÍKA N/B.
(doprovodná a sólová kytara, zpěv. 2 hráči věku penzijního)
ÚČASTNILI JSME SE BOHOSLUŽEB V NAŠÍ KAPLIČCE
ZAHRADNIČILI JSME V NAŠICH
POJÍZDNÝCH TRUHLÍCÍCH (foto)
SOUTĚŽILI JSME JIŽ V TRADIČNÍM TURNAJI
V KUŽELKÁCH
OCHUTNALI JSME (I KOUPILI) BELGICKÉ
A FRANCOUZSKÉ ČOKOLÁDY
OSLAVOVALI JSME SPOLEČNĚ NAROZENINY
NAŠICH SENIORŮ
PRAVIDELNĚ CVIČÍME NA RANNÍCH
ROZCVIČKÁCH
ZPÍVÁME S HARMONIKOU
- 19 -
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 PODÍLÍME SE NA VÝZDOBĚ NAŠEHO

DOMOVA
 NAVŠTÍVILI JSME SE VÝSTAVU DOMÁ-

CÍHO ZVÍŘECTVA V AREÁLU CHOVATELŮ
 BYLI JSME NA PROCHÁZCE KOLEM
RYBNÍKU VRBOVEC (foto)
 JELI JSME BEZBARIÉROVÝM
AUTOBUSEM DO ZOO V OSTRAVĚ
NA PŮLDENNÍ VÝLET
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Součástí Dne Slavkova se stal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v našem Seniorcentru. Již potřetí se dopoledne v naší společenské místnosti
sešli bývalí zaměstnanci Domova, kteří si užívají
zaslouženého důchodu. Popovídali si, zavzpomínali a po celý den s námi sledovali kulturní
programy. Dopoledne se svým HUDEBNÍM
POŘADEM ŠLÁGROPERETA vystoupil Vítězslav Vít se svými kolegy. Odpoledne jsme si
pak všichni i s dalšími hosty zazpívali se členy
HUDEBNÍ SKUPINY BLEDULE. Někteří
také tancovali. Veselými písničkami, následně
i úklidem společných prostor jsme zakončili
náročný, ale velmi vydařený den. Nechybělo ani
výborné a bohaté pohoštění. Atmosféru ještě
umocnila krásná podzimní výzdoba společných
prostor domova. Velký dík zaslouží všichni zaměstnanci, kteří se na Dnu otevřených dveří
podíleli. Zvláštní poděkování patří pak zaměstnancům stravovacího provozu za přípravu celodenního pohoštění.
Všechny výše jmenované akce jsme zvládli při
běžném provozu domova a za absence zaměstnanců, kteří čerpali řádnou a zaslouženou dovolenou. Vypomohli nám brigádníci.
Všichni zaměstnanci si zaslouží velké poděko-

vání za vykonanou práci, která je čím dál víc náročnější, a fyzicky i psychicky namáhavější, navíc
stále finančně nedoceněná. V oblasti odměňování se sociální služby ocitly na samém chvostu
společnosti. Proč mají zaměstnanci, kteří se starají o naše nejstarší, nemocné a křehké občany,
mít tak nízké finanční ohodnocení? Nástupní
plat pracovnice v sociálních službách (tj. pečovatelky bez praxe v oboru, bez ohledu na věk)
je 14.600 Kč, začínající provozní zaměstnanci dostanou při nástupu zákonnou minimální
mzdu. Někteří z těch, kteří do sociálních služeb
nastoupili, když v realitě zjistili náročnost práce
a proti tomu žalostný plat, skončili ve zkušební
době. Není divu, že volí jiné zaměstnání, vždyť je
v našem okolí spousta lukrativnějších možností.
Téměř všechny sociální služby se potýkají s fluktuací zaměstnanců. Ani nám se tento problém
nevyhýbá. Práce v sociálních službách je nesmírně důležitá a prospěšná, a je složité motivovat
nové zaměstnance k nástupu do našich řad.
O TO VÍC SI ZASLOUŽÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠICHNI TI, KTEŘÍ V NICH STÁLE
PRACUJÍ.
Mgr. Pavla Žaludová, ředitelka

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Vážení občané obce Slavkov,
Rozhodli jsme se, obrátit se na Vás s prosbou
o pomoc k záchraně významné kulturní památky
v centru naší obce.
Krajským úřadem máme povolenou veřejnou
sbírku na záchranu kulturní památky v naší obci

Slavkov. Chtěli bychom vyměnit střešní krytinu
kostela sv. Anny (a také 8 vitrážích oken. Jedno
okno je naceněno na cca 63.000Kč.
Za všechny dárce a jejich rodiny bude odsloužena mše svatá na Štědrý den (půlnoční) 24. prosince v 21.30 hod. v našem kostele ve Slavkově.
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A jak tedy můžete pomoci?
- složením finančního daru na účet veřejné sbírky č. 2826 46992/300
Z důvodu transparentnosti, prosíme Vás, abyste
ve zprávě pro příjemce uvedli své příjmení a jméno, které následně bude zveřejněno na stránkách
farnosti. Pokud si z osobních důvodů nepřejete, aby Vaše jméno bylo zveřejněno, napište do
zprávy pro příjemce „Anonymní dar“.
Na základě těchto darů (pokud budete mít zájem) Vám bude následně vystaveno potvrzení
o přijetí daru, které si můžete odečíst v rámci
zúčtování daní.
V průběhu přicházejících peněz bude zveřejnována částka na webových stránkách farnosti
http://farnostslavkov.majestat.cz/
Chceme Vám všem poděkovat za Váš zájem
o záchranu naší významné památky v naší obci.
Děkujeme upřímně za Vaši štědrost a vstřícnost.
Pořad bohoslužeb na dušičky
1.11.2018 – Slavnost všech svatých: 8.30 hod. - mše svatá v Seniorcentru
17.30 hod. - mše svatá v kostele sv. Anny
2.11.2018 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé: 16.30 hod. - mše svatá v Litultovicích
17.30 hod. - mše svatá v kostele sv. Anny
3.11.2018 - Modlitby za zemřelé: 14.15 - hřbitov ve Slavkově
15.30 – hřbitov v Litultovicích
4.112018 - Čtení otčenášku za zemřelé při mši svaté v 9.15 – kostel sv.Anny
P. ThLic. Tomasz Juszkat, Th.D., duchovni správce

ČESKÝ SVAZ ŽEN
V sobotu 22. září se uskutečnily tradiční koloběžkové závody, kterých se zúčastnilo pouze 9 slavkovských koloběžkářů:
Výsledky:
Kategorie školka: 1. Mikuláš Štrba, 2. Klára Danišová, 3. Anička Trojančíková.
Kategorie 1 - 4. třída: 1. David Trojančík, 2. Matěj Kratochvíl, 3. Karolína Kubicová
Kategorie 5 - 9. třída: 1. Jirka Duroň, 2. Vendula Trojančíková, 3. Monika Freyová
Hodu kládou se zúčastnilo víc než 20 rodičů, dětí.
Výsledky:
Kategeorie muži: 1. Tomáš Trojančík, 2. Jirka Knopp, 3. Milan Duroň
Kategorie ženy: 1. Veronika Rožnovská, 2. Lenka Prusková, 3. Dominika Pavelková.
Milena Režnarová
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TJ SOKOL, ASPV
Turnaj mladších žáků
Dne 23. 6. 2018 se konal na fotbalovém hřišti TJ
Sokol Slavkov 4. ročník turnaje mladších žáků.
Zápasili mezi sebou žáci ročníku 2005 a mladší.

dě. Máme za sebou pět zápasů a start se nám moc
nepovedl. Až ve čtvrtém zápase jsme zabojovali
a vyhráli nad Kravařemi. Soutěž je dlouhá a věřím, že výsledky se dostaví.
Naše „B“ navazuje na dobré výkony na jaře a zatím nepoznalo hořkost porážky. Také dorost
a st. žáci zahájili soutěže úspěšně. Ve spolupráci
s Obecním úřadem ve Slavkově a se sponzory
se nám daří zajistit zázemí pro fotbalisty i pro
fanoušky. Zahájila se přístavba kabin pro hráče
a tím se ještě podmínky zlepší. Chci poděkovat
rodičům a trenérům všech věkových kategorií.
Poděkování patří i Vám našim fanouškům.
předseda odd. kopané: Ing.Klement Jan

Turnaj byl slušně obsazen a to družstvy Dolního
Benešova, Chvalíkovic, Pusté Polomi, Litultovic,
Chlebičova, Otic a Slavkova s družstvy A a B.
Z prestižního triumfu se radovali kluci z TJ Sokol Slavkov A. Druhá příčka patřila TJ Sokol
Chvalíkovice a třetí FC Dolní Benešov. Výborně zahrálo naše družstvo Slavkova A ve složení:
Jakub Mellar, Ondřej Schmid, Filip Kostera,
Dominik Šenk, David Zahel, Matyáš Slunský,
Adam Kostřiba, Tomáš Škrabal. Ale také mužstvo Slavkova B, kde hráli kluci daleko mladší.
V utkáních proti mnohem starším soupeřům
dokázali předvést kvalitní výkony. Toto družstvo
bylo ve složení kluků: Daniel Tůma, Jakub Zahel,
Nikolas Kovalčík, David Trojančík, Tobias Kocián, Ondra Elznic, Viktor Šnajdr, Jonáš Klement,
Viktor Ivanco. Děkuji za výbornou reprezentaci
a do dalšího fotbalového života mnoho úspěch
Zahel Jan

Předškolata
V červenci jsme se s dětmi a jejich rodiči vydali
do Prahy, abychom reprezentovali naši TJ Sokol Slavkov a obec na XVI. Všesokolském sletu,
a předvedli se tak na stadionu v Eden Aréně. Jako
jediní předškoláci z celého Moravskoslezského
kraje jsme se odvážně postavili na velkou plochu
stadionu a s přehledem zacvičili naši skladbičku
s názvem „Noty“. Byl to pro nás všechny skvělý
zážitek, na který nikdy nezapomene. V rámci
Dne obce Slavkova, který se uskutečnil v sobotu
15. 9. 2018 na hřišti u školy jsme měli možnost si
skladbičku opět zacvičit před zraky slavkovských
občanů, kde jsme sklidili velký potlesk.
Přijali jsme také pozvání zúčastnit se „Posletové-

Zpráva oddílu kopané TJ Sokol Slavkov
Vážení sportovní přátelé. Zahájili jsme nový soutěžní ročník na jehož konci budeme bilancovat
70. let kopané ve Slavkově. V soutěžích máme
sedm družstev, z toho čtyři žákovské. Nejsledovanější je družstvo mužů v krajské soutěži I.A tří- 22 -
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ho odpoledne“ v Ostravě – Nové Bělé. S tímto vystoupením jsme se slavnostně rozloučili s celým
XVI. Všesokolským sletem a třeba zase za dalších
6 let naviděnou. Tradiční cvičení předškolních
dětí bude probíhat každou středu v čase 16 – 17
hodin v tělocvičně ZŠ. Začínáme cvičit již 3. 10.
2018 a na všechny děti se už moc těšíme!
Magda Duroňová, Zdislava Prusková
a Pavla Petrželová
Cvičení rodičů a děti
Všichni rodiče a děti si v září zacvičili, na dnech

Slavkova, opět sletovou skladbu „ Méďové“. Se
stejnou skladbou jsme vystupovali také, na po
sletovém odpoledni, v Nové Bělé. Prvního října
začíná cvičení rodičů s dětmi, v tělocvičně základní školy, každé pondělí od 16:00 do 17:00
hod. Přijďte si všichni zacvičit…“pojďme všichni
zase na to!..“
Cvičitelé Marcela a Lukáš Královi
ZPRÁVA za ASPV
Dne 24. června se na hřišti v lese konalo tradiční
sportovní odpoledne. Letos bylo opravdu na co
koukat, jelikož řada našich cvičenců se aktivně
zapojila do nácviku sletových skladeb. Před-

vedli jsme skladbu rodičů a dětí“Méďové“ dále
skladbičku předškolat „Noty“. Skladba pro starší
žactvo měla název „Cirkus“ a v neposlední řadě
se předvedly také místní ženy a dorostenky se
skladbou „Siluety“.(viz foto) Foto 15.4 Přivítali
jsme mezi námi členky Sokola Opava, které nám
zacvičily skladbu „Ženobraní“. A aby nás nebylo málo, pozvali jsme k nám naše spolucvičence
a kamarády z Nové Bělé u Ostravy, kteří nás skvěle doplnili a tím zaplnili plochu hřiště. V rámci
oslav 100. výročí vzniku ČR jsme uspořádali
štafetový běh přes hřiště a soutěž „Co je dál?“
(100 přemetů stranou či 100 kotoulů vpřed).
Všem, kteří se aktivně zapojili, či se přišli na nás
podívat – děkujeme. V měsíci říjnu opět začínáme s pravidelným cvičením:
Pondělí 16 – 17 hod. rodiče a děti
Středa 16 – 17 hod. předškolata 19 – 20 hod.
aerobic, zumba, posilování, jóga 19 – 20 hod.
zdravotní tělocvik ve školním klubu
Zpráva z XVI. Všesokolského sletu
v Praze (30. 6. – 6. 7. 2018)
Nádherný týden plný sluníčka si užilo plnými
doušky 18 starších žáků a žákyň, kteří po celoroční přípravě zavítali do Prahy na XVI. Všesokolský slet. Ubytovali jsme se v zrcadlové tělocvičně městské části Velká Ohrada, která byla
opravdovým rájem zvláště pro gymnasticky
založené děti. Dojíždění do pražského Edenu
na každodenní nácviky (mnohdy i v nočních
hodinách) bylo sice zdlouhavé a únavné, ale po
cestě jsme zvládli navštívit mnoho zajímavých
míst. Samozřejmostí byla návštěva Petřínské
rozhledny, Zrcadlového bludiště, Pražského
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hradu a Zoo (někdy i v doprovodu našich maminek, pozn. cvičily v jiné skladbě). Tou pravou
třešničkou na dortu byla naše dvě vystoupení.
Vybíhali jsme na zcela zaplněnou plochu Edenu
(1440 cvičenců a cvičenek) a předvedli se v plné
parádě. Troufám si říci, že skladba Cirkus, měla
u publika největší ohlas. Některé z nás jste mohli
zahlédnout i v televizi.
Za zmínku stojí také děti, které do Prahy přijely
jen na jeden den. Předvedly nádherné vystoupení ve skladbě Noty s paní cvičitelkou Magdou.
Po té společně s početným zástupem rodičů,
vytvořily úžasnou atmosféru ve „slavkovském“
hledišti.
Ani slavkovské ženy a dorostenky se v Praze
neztratily. Nacvičily skladbu Siluety na známé

melodie skupiny Mandrage. Prožily krásný týden plný emocí, zážitků, ale také nervozity před
samotným vystoupením. S ubytovnou Kolbenka
je bude navždy spojovat verš jejich hymny“ Na
hradě Kolbenka pije se pálenka…“ Při zpáteční
cestě vlakem jsme si jasně vytyčily další cíl a to:
XVII. Všesokolský slet v Praze v roce 2024.
Velmi ráda bych poděkovala zvláště mé rodině za
podporu, Pavli Petrželové za skvělou spolupráci
a obci Slavkov za poskytnutí finančního příspěvku na tuto akci.
A jelikož nás pohyb a atmosféra při cvičení natolik nadchly, už nyní se na vás moc těším v říjnu
každou středu od 19 – 20 hod. v tělocvičně ZŠ.
Samozřejmě rády přivítáme i nové tváře.
Za ASPV Martina Trojančíková

ČSCH SLAVKOV
Jako každý rok pořádala v srpnu Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Slavkově
tradiční výstavu drobného zvířectva. Výstava se
konala v zázemí organizace v areálu chovatelů
ve Slavkově. Víkend, kdy se výstava pořádala,
byl prosluněný a výstavu shlédlo celkem 440 návštěvníků a 200 dětí, které měly vstup zdarma.
V pátek navštívili výstavu klienti ze Seniorcentra
Slavkov. Klienty jsme pohostili bramborovými
placky a čepovaným pivem. Všichni byli spokojení s výletem a velice se těší na příští rok.
Výstavy se účastnilo celkem 39 chovatelů, z toho
15 chovatelů bylo ze ZO ČSCH Slavkov.
Celkem bylo vystaveno 96 králíků, 25 klecí drůbeže a 24 voliér holubů a 8 jednotlivců.
Ocenění za králíky získali:
Vladimír Tesař: Burgunský
Hanka Knopp-Kostková: Hermelín Modrooký
Jakub Stiborský získal dvě ocenění za Dailenára
(foto).
Ocenění za drůbež získali:
Libor Borunský: Australka
Vladimír Tesař: zdr. Wyandotka
Martin Gorčica: Rousná slepice
Hanka Knopp-Kostková: Antverpský Vousáč

Ocenění za holuby:
Jiřina Brussová: Rys modrý šupinatý
František Tesař: Rys modrý šupinatý
Ing. Jan Radek: Slezský Voláč
Jaroslav Kořený: Volžský Rejdič
O víkendu 22. - 23. 9. 2018 budou zástupci naší
organizace vystavovat na okresní a slezské výstavě v Hati. Dále pak na okresní výstavě v Krásném
Poli a na okresní výstavě ve Studénce.
Děkujeme všem našim chovatelům za úspěšnou
reprezentaci naší organizace a všem sponzorům
za podporu.
Přejeme všem krásné prožití babího léta.
Jiřina Brussová
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Z ČINNOSTI SDH
Z činnosti sboru:
- 16. 6. 2018 se uskutečnlla v družebním sboru
v Šúrovcích oslava 40.výročí od vzniku smlouvy
o spolupráci mezi SDH Slavkov a DHZ Šúrovce.
Tohoto setkání se zúčastnlo 30 zástupců SDH
Slavkov. Program oslav: položení věnce u pomníku sv. Floriána, mše svatá v místním kostele, slavnostní schůze, ukázka hasičské techniky,
výstroje a výzbroje, soutěže, večer pak zábava
s hudbou v sále KD.
- Družstva mužů, žen a dorostu se zúčastňují
soutěží „Okresní ligy“ v požárním sportu.
V letošním roce je naplánováno 6 soutěží a nakonec závěrečná soutěž o „Pohár ředitele HZS
Opava“, která se uskutečnila ve Slavkově na hřišti
u školy v neděli 23. 9. 2018. Ženy po 6 soutěžích
se umístily s 27 body na 6. místě.
Družstvo mužů se rovněž zúčastnilo soutěže
OL, kde z 14 soutěžních družstev se součtem 29
bodů umístili na 9. místě s postupem do závěrečného kola o putovní pohár.
Družstvo dorostu po 6 soutěžích se umístilo
z 19. soutěžních družstev na 4. místě a také postupuje do závěrečného kola o putovní pohár.
Družstvo nad 35 let se pravidelně zúčastňuje OL
veteránů. Poslední soutěž se uskutečnila ve Štěpánkovicích dne 22. 9. 2018.

- Družstva mladších a starších žáků se pravidelně
zúčastňují soutěží v „Mladecké lize“. Tato soutěž
začala novým ročníkem 7. září v Sosnové a bude
ukončena 14. 6. 2019 v Hlavnici.
- Nový ročník podzimního kola hry PLAMEN
pro mladší i starší žáky se uskuteční v říjnu ve
Zlatníkách. Bude se soutěžit v branném závodě
družstev, kde v úseku 3 km plní 7 různých disciplín a Štafetě CTIF. Naše družstva se na tyto
soutěže aktívně připravují.
- V soboru 1. 9. 2018 se uskutečnil na hřišti
u školy 13. ročník soutěže v požárním útoku
„ O nejlepší družstvo Slavkova. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev. Výsledky: 1 místo: Sousedi
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od čápů –ved. Nedopílek Jan, 2. místo: Foglovéved. Slavík Aleš a 3. místo: Klan Gorčiců-ved.
Elbl Ladislav.
Každé družstvo bylo odměněno hodnotnou
cenou. Akce se zúčastnilo hodně našich spoluobčanů, kteří strávili při povzbuzování družstev
a připraveném občerstvení příjemné sobotní odpoledne. Děkujeme
V neděli 23. září se uskutečnila na hřišti u školy
soutěž v požárním útoku v kategorii mužů, žen
a dorostu o „Pohár ředitele HZS Opava“.

Z výsledku vybíráme: V kategorií můžů zvítězilo
družstvo SDH z Uhlířova (viz. foto). Naši hasiči
obsadili pěkné 7.místo. V kategorii žen se na 1.
místě umístilo družstvo SDH z Těškovic. Naše
ženy se do finále nekvalifikovali. V dorostu zvítězili členové SDH Borová. Na 5. místě se umístili
naši dorostenci ze Slavkova
Připravované akce:
- V neděli 14. 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.
Dodržujte 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.
Klapetek Jiří, jednatel

ZAHRÁDKÁŘI VYSTAVOVALI
Návštěvníci výstavy s názvem „Zahrada doma i
venku“ ocenili krásné aranžmá plné nápadů, které
mohou uplatnit ve svých domovech. Zájem byl
také o ochutnávku ovocných buchet, domácích
zákusků a posezení u burčáku, zatímco děti se
zabavily zajímavou soutěží. Vladimír Chovanec
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK

Blížíme se opět k podzimnímu období a s tím
k souvisejícím aktivitám jako jsou výlovy, příprava rybníků na zimní období a čištění přítoku.
V letošním roce jsme se potýkali hlavně s nedostatkem vody vlivem nedostatku srážek v letním
období a vysokými teplotami. S ohledem na
tento stav jsme byli nuceni zrušit tradiční akci na
rybníku Vrbovec ,,Závody na pramici“. Tímto se

ještě jednou omlouváme našim spoluobčanům.
V měsíci červenec se konala soutěž v chytání ryb
,,Karmašový kapr“.(viz foto) Mezi tři nejlepší
soutěžící se zařadili Rab Tomáš, Kudela Martin,
Kubala Dominik. V závěru bychom chtěli pozvat
naše spoluobčany na výlov rybníka ,,Janku“, který se bude konat 10.listopadu.
Jiří Král, jednatel spolku

OREL

COUNTRY ŠIRÁK

Česká křesťanská akademie, místní skupina
Opava a Slezská universita v Opavě pořádají
ve dnech 5.- 6. října 2018 konferenci k připomínce 20.výročí úmrtí Vladimíra Neuwirtha,
teologa, filosofa, spisovatele a překladatele. Akce
se koná pod záštitou rektora Slezské university
v Opavě Doc.Ing. Pavla Tuleji, Ph.D. Bližší informace o programu najdete na www.kkrestanskaakademie.cz.

V sále kulturního domu ve Slavkově se uskuteční
dne 17.11. 2018 od 17.00 do 24.00. další ročník
coutry Širáku. Hrát bude: FRAM, 5 POP NULOU, KOMPROMIS, KOTVA, AZYL, STAŠEKO. Jako host zahraje skupina CROSS COUNTRY z Prahy a KELT GRASS BAND - Stranské.
Předprodej ve Sluně. Pořádá skupina Azyl.
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AGENTURA NEMOROS SKLÍZÍ ÚSPĚCHY V ZAHRANIČÍ
Dnes již mezinárodní hudební agentura Nemoros byla založena v rodinném domku v naší
obci Slavkov. Původně pomáhala mladým talentům k prosazení na umělecké scéně a výsledky
její práce mohli všichni vidět i na Dni Slavkova
15.9.2018 od mladých začínajících zpěváků, až
po skupinu Realita, která se již připravuje na
profesionální dráhu. Agentura stále ještě ve Slavkově působí a má zde i profesionální nahrávací
studio, ze kterého vyšlo i několik úspěšných světových nahrávek. Se svými pobočkami v Praze,
New Yorku, Londýně a Moskvě dnes agentura
působí jako mezinárodní label a prosazuje se
také v České republice jako label a celosvětový
hudební publisher s ochranou autorských práv
a licencováním hudby po celém světě.
Jsem pyšný na to, že je naše umělce ve světě konečně více vidět a otevíráme možnosti, které
byly donedávna nedostupné - říká zakladatel
agentury Roman Rossi, který právě míří do Mo-

skvy dojednat vystoupení na největším hudebním TV kanále pro dalšího nadaného umělce
z ČR. Bez profesionální podpory se žádný umělec neobejde, stejně jako bez podpory fanoušků na sítích, a proto budeme rádi za každý like
a příspěvek u našich talentů, které najdete na
našich stránkách. V nejbližší době nás čeká velmi významný koncert k 50 letému výročí “White album” světově známé skupiny The Beatles.
Srdečně zveme každého fanouška této skupiny
na tuto mimořádnou akci spolupořádanou naší
agenturou dne 10. prosince v Anglii v Liverpoolu. Společně s Paul McCaurtney zde na jednom
pódiu vystoupí i světové hvězdy jako Tom Jones, ale i naši talenti zpěvačka Eliška Mrázová,
nebo umělec Varhan Orchestrovič Bauer, kteří
jsou rovněž zastupováni naší agenturou.
Sledujte: www.nemoros.cz
fb a instagram: nemorosagency
Roman Rossi, producent
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