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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané
blíží se konec roku 2017
a Vám se dostává do rukou
další Slavkovský zpravodaj.
Informujeme Vás o aktuálním dění v obci, o tom co se
nám podařilo i nepodařilo.
O tom co se událo ve škole,
v Seniorcentru a velký prostor dostávají i místní
spolky a organizace. Jsou to prostě aktuální zprávy, které zdarma dodáváme do všech domácnosti. Občané mohou využívat i jiné možností
získáni informací - jako je místní rozhlas (ten ale
mnozí neslyší nebo některý reproduktor nehraje), máme webové stránky (zde najdete nejvíce
aktuálních informací) a můžete si také na chytrém telefonu zprovoznit mobilní aplikaci „V obraze“ a budete dostávat zprávy do mobilu.
Dnes již mnoho občanů využívá možnost předávání svých podnětů, návrhů a připomínek prostřednictvím mailové pošty. Těší mě, že se lidé
zajímají o dění na vesnici, mnozí jsou ochotni
se i zapojit a pomoci. Na základě těchto podnětů vzniklo nové hřiště ve školce, bylo rozšířeno
veřejné osvětlení v Trní, provedeny úpravy zele-

ně U Latarny, osazeny nové odpadkové koše se
sáčky, vybudovány nové schody na Školní ulici
atd. V současné době na základě návrhů školního
parlamentu a sportovců z TJ Sokol připravujeme
projekt a žádost o dotaci na workoutové hřiště
u školy.
I tyto „maličkosti“ vytvářejí a naplňují pojem
OBEC. Jsme společenstvím občanů, spolků,
organizací a firem, které se vzájemně ovlivňují,
které se i liší svým vnímáním toho, co je důležité, potřebné či užitečné. Volení zastupitelé
zajišťují prostřednictvím programových cílů výstavbu a údržbu inženýrských sítí, čistíren, cest
a chodníků, škol, knihoven, domovů pro seniory
a to z rozpočtu obce a získaných dotací. Úroveň
kulturního a společenského prostředí utváří především činností místních spolků a zájmových organizací. Obec každoročně finančně podporuje
jejich aktivity, především práci s dětmi a mládeží
ve všech oblastech.
V letošním roce jsme zaznamenali i další subjekt
a to podnikatelský, který ovlivnil svými záměry
postoje občanů a rozbouřil hladinu veřejného
mínění. Je to záměr ZP Otice a. s. využívat stávající administrativní budovu jako ubytovnu
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resp. sociální vybavení pro sezonní zaměstnance
z Rumunska. Na jedné straně chápu, že se zemědělský podnik chce rozvíjet a zajistit další výrobu
Otického kysaného zelí, na druhé straně by mělo
vedení společnosti pochopit naší obavu o ohrožení bezpečnosti a nabouráni poklidného života
v naší obci. Celá záležitost není zatím uzavřena
a čekáme na stanovisko Krajského úřadu v Ostravě. Bohužel tato záležitost zmrazila vztahy
mezi zemědělským podnikem a obci.
Všichni, kdo v obci žijí a působí mají vliv na její
úroveň a spokojenost obyvatel. Kladně je vnímán zavedený systém sběru biologického odpadu a větví v naší obci, péče o veřejnou zeleň,
možnost stravování ve školní jídelně a rozvoz
obědů starším občanům. Máme nadstandartní
dopravní obslužnost a v létě podél řeky projíždí
Hvozdnický expres. Musím se však také zmínit

o nepořádku u kontejnerů, dokola se tvořící
skládce ojetých pneumatik u bývalého hnojiště směrem do Mexika, stání aut na chodnících,
v zimním období se objeví „čmoudilové“ a špatně zaparkovaná auta omezují možnost odhrnováni sněhu na místních komunikacích.
Nejsme a nemůžeme být spokojeni se vším. Čas
přináší nové výzvy a nové problémy které je
třeba řešit. Když pominu extrémně narůstající
byrokratickou administrativní zátěž, přenášení
povinností státu na obce, nově evropské nařízení
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tak máme ve Slavkově
jasný směr. Máme schválený rozpočet na rok
2018 s pokrytím největší investiční akce v historii obce, kterou je čistírna odpadních vod. Ale
i tady nás čeká ještě mnoho překážek, které musíme překonat. Věřím, že se nám to podaří.

Vážení Slavkováci, jménem zastupitelstva obce, pracovnic obecního úřadu i jménem svým, děkuji Vám všem za
aktivitu a práci ve prospěch celé naší obce. Děkuji vedení a pracovníkům ZŠ a MŠ, ŠD, ŠJ, Seniorcentra, pracovníkům údržby obce, komisi pro občanské záležitosti, jednotce Sboru dobrovolných hasičů, vedení a členům
místních spolků a organizací, klubu seniorů, panu Karlu Kosterovi, farnosti Slavkov, schole i místním firmám za
dobrou spolupráci a aktivity ve prospěch všech našich občanů a krásné obce Slavkov.
Přeji Vám klidné a spokojené prožití vánočních svátků a v roce 2018 ať se těšíte z pevného zdraví a dobré pohody
v osobním životě i v práci.
Vladimír Chovanec, starosta
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AKCE REALIZOVANÉ VE SLAVKOVĚ V ROCE 2017
MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY

celkové náklady 3.078.056,- Kč

Prodloužení MK ulice Pod Areálem vč. chodníků, rekonstrukce části MK ul. Po Areálem od benzínky, nová zámková dlažba na chodníku Ludvíka Svobody – dolní část (dotace MSK 300.000,- Kč), rekonstrukce chodníku na ulici Osvobození a Střední, nové schody na
spojovacím chodníku mezi ulicemi Zámeckou a Školní, zvýraznění
dopravního značení přechodů na silnici I/46 Olomoucká ulice, studie úpravy přechodů na silnici I/46 Olomoucká ulice s umístěním
semaforů
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD,
celkové náklady 941.553,- Kč
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Intenzifikace ČOV – realizační projekt s dotací MSK 250.000,- Kč (v současné době probíhá výběrové řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce, předpoklad zahájení stavby je na jaře 2018), dále
bylo provedeno prodloužení vodovodu v ulici Na Lůčky
ŠKOLSTVÍ
celkové náklady 16.142.989,- Kč
Energetické úspory ZŠ Slavkov II – zateplení
obvodových stěn, půdy, nová krytina rovných
střech včetně zateplení, dokončení výměny oken
a vstupních dveří, fasáda + hromosvody + rekuperace v učebnách

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTNÍ
celkové náklady 318.100,- Kč
Rekonstrukce suterénu Domu služeb se vznikem kavárny, úprava sociálního zařízení v jednom obecním bytě
DOMOV SENIORŮ SENIORCENTRUM
SLAVKOV
celkové náklady 203.900,- Kč
Zpevněné plochy–chodníky a posezení v přírodním átriu, dřevěný altán, nátěr plotu ze strany
Zámecké ulice, zahájení stav. úprav 4 velkých
pokojů s rozdělením vždy na 1 jednolůžkový a 1
dvoulůžkový pokoj
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KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A VEŘEJNÁ ZELEŇ
celkové náklady 673.000,- Kč
Biologický rozložitelný odpad na Opavsku – 50 kompostérů (zájemcům je budeme vydávat na jaře)
+ nový výkonný štěpkovač, revitalizace zeleně na Latarni, obnova aleje Uhlířovská ulice – studie a žádost o dotaci
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
celkové náklady 321.000,- Kč
Prodloužení veřejného osvětlení v Trní, nabíjecí stanice pro elektromobily u Domu služeb

POHŘEBNICTVÍ
celkové náklady 287. 800,- Kč
Stavební úpravy katafalku a prostor pro chladící boxy ve smuteční síni, nový chodník na hřbitově
MÍSTNÍ SPRÁVA
celkové náklady 1. 885.300,- Kč
Odkoupení RD čp. 156 do majetku obce
pro OÚ – 2. splátka, projektová dokumentace pro stavební řízení, dokončení úpravy
sociálního zařízení pod pergolou na hřišti
u ZŠ
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PLÁN INVESTIC, ÚDRŽBY A OPRAV NA ROK 2018 TIS. KČ
Rekonstrukce míst. komunikace Trní
Prodloužení kom. Na lůčky
Prodloužení vodovodu Trní - projekt
Přechody I/46 a chodník podél ZŠ
Rek. chodníků ul. Osvobození, Olomoucká
Rek. chodníku ul. Školní od Zámecké
Rekonstr. sport. zařízení v lese

500
250
70
250
900
70
500

Intenzifikace ČOV- realizace
40. 700
Kanalizace Uhlířovská
160
Dokončení zateplení budovy ZŠ
500
Prodloužení VO ul. K Větřáku
150
Budova OÚ a kom. centra-nákup/proj. 4.000
Revitalizace aleje ul. Uhlířovská
100
Rozšíření hřbitova – projekt
100
Vladimír Chovanec, starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLAVKOV
16. zasedání konané dne 11. 10. 2017
zastupitelstvo po projednání všech zpráv:
V z a l o n a v ě d o m í:
 Informaci starosty o postupu obce a uplatnění námitky ve věci zahájeného řízení o změně užívání
stavby, které bylo zahájeno stavebním úřadem v Opavě na základě žádosti ZP Otice a. s. na část zemědělské stavby z administrativní budovy na sociální vybavení pro zaměstnance Slavkov, Olomoucká
ulice. V rámci tohoto řízení podala Obec oficiálně námitku s tím, že zastáváme názor, že požadovaná
změna není zcela v souladu s územním plánem Slavkov a především s veřejnými zájmy chráněnými
stavebním zákonem.
 Rozpočtová opatření rady obce č. 2-5/2017 k rozpočtu obce na rok 2017.
 Výroční zprávu ředitele ZŠaMŠ Slavkov, příspěvková organizace za školní rok 201/2017 a aktuálních
úkolech školního roku 2017/2018. Zároveň děkuje vedení školy za dobrou a úspěšnou spolupráci.

Schválilo:
 Program 16. zasedání zastupitelstva obce Slavkov, zprávu o činnosti rady obce, od červnového zasedání zastupitelstva obce, zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru od posledního zasedání zastupitelstva obce.
 Zprávu o hospodaření obce Slavkov k 31. 8. 2017 včetně informace o plnění plánu oprav a investic
za 3. čtvrtletí 2017.
 Koncept dlouhodobého výhledu rozpočtu obce Slavkov do roku 2026 prokazující schopnost obce
financovat připravovanou investiční akci Intenzifikace ČOV Slavkov.
 Směnnou smlouvu na směnu obecního pozemku parc. č. 1361/1- ostatní plocha o výměře 382
m2 v k. ú. Slavkov u Opavy za pozemky ZD Otice parc. č. 1364/3 ostatní plocha o výměře 345 m2
a parc. č. 1364/2 – ostatní plocha o výměře 140 m2. Získané pozemky jsou pod MK na cestě do
„Mexika“.
 Směnnou smlouvu uzavřenou mezi L. K. z Otic, který je vlastníkem pozemků parc. č. 1423/2,
1424/19, 1424/39 u hřbitova a Obci Slavkov, která je vlastníkem pozemků parc. č. 1153/40,
1157/1, 1209/4 u Otic vše v k. ú. Slavkov u Opavy. Získané pozemky umožní rozšíření místního
hřbitova ve Slavkově.
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 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slavkov v celkové výši 50.000,- Kč pro
rok 2017. Moravskoslezskému kraji se sídlem 28. října 117, Ostrava účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“. Z dotace je vyplacen příspěvek obce
ve výši 5.000,- Kč úspěšným žadatelům, kteří získali dotaci na výměnu kotle.

17. zasedání konané dne 15. 12. 2017
zastupitelstvo po projednání všech zpráv:
V z a l o n a v ě d o m í:
 Informaci starosty o podání odvolání proti vydanému rozhodnutí o změně užívání stavby, které vy-






dal stavební úřad v Opavě pro ZP Otice a. s. na část zemědělské stavby z administrativní budovy na
sociální vybavení pro zaměstnance Slavkov, Olomoucká ulice. Odvolání obce řeší v současné době
Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě.
Rozpočtové opatření rady obce č. 6 a 7/2017 k rozpočtu obce na rok 2017.
Informaci o hospodaření obce Slavkov k 30. 11. 2017 – příjmy dosáhly částky 30,761 mil. Kč, výdaje
částky 39,611 mil. Kč, splátka úvěru byla 1,222 mil. Kč.
Zprávu revizní komise Svazku obcí Mikroregion Hvozdnice a návrh rozpočtu na rok 2018.
Příkaz k zajištění inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017.

Schválilo:
 Zprávu o činnosti rady obce, finančního a kontrolního výboru od posledního zasedání zastupitelstva
 Plán investic a oprav na rok 2018.
 Rozpočet obce Slavkov na rok 2018. Očekávané příjmy jsou ve výši 48,028 mil. Kč, výdaje jsou ve
výši 71,695 mil. Kč + splátka úvěru na přístavbu ZŠ ve výši 1,335 mil. Kč. Ztráta je kryta zůstatkem
finančních prostředků z minulých let a předpokládaným úvěrem 15 mil. Kč na výstavbu čistírny
odpadních vod.
 Střednědobý rozpočtový výhled obce Slavkov do roku 2026.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – sazba poplatku pro rok 2018
je stanovena na 500,- Kč za osobu a rok.
 Přiznání odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva obce v souladu s Nařízením
vlády č. 318/2017, o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků s platností od
1. 1. 2018.
 Rámcový plán zasedání zastupitelstva obce Slavkov na rok 2018.
 Směnnou smlouvu uzavřenou mezi V. K. ze Slavkova, která je vlastníkem pozemku parc. č. 1423/2
– ostatní plocha o výměře 142 m2, pozemku parc. č. 1424/19 – orná půda o výměře 7798 m2 a pozemku parc. č. 1424/39 – orná půda o výměře 59 m2 a Obci Slavkov, která je vlastníkem nově
vzniklého pozemku parc. č. 1432/100 o výměře 1525 m2 (vzniklého oddělením od pozemku parc.
č. 1432/8) vše v k. ú. Slavkov u Opavy. Získané pozemky umožní rozšíření místního hřbitova ve
Slavkově a prodloužení vodovodu v Trní.
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MUDr. VAŠÍKOVÁ EVA, PRAKTICKÁ LÉKAŘKA s. r. o. , Otice
MUDr. Vašíková Eva a MUDr. Cihlářová Eva oznamují svým pacientům,
že o vánočních svátcích budou ordinovat následovně:
Středa
Čtvrtek
Pátek

27. 12. 2017
28. 12. 2017
29. 12. 2017

8 – 10 hodin
8 – 10 hodin
8 – 9.30 hodin

MUDr. Vašíková Eva
MUDr. Cihlářová Eva

OBECNÍ SDĚLENÍ
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude obecní úřad uzavřen
ve dnech 27. 12 – 29. 12. 2017
Poplatek za stočné
 Vybírat stočné podle odběru vody za m3 za 2. pololetí roku 2017 se bude v termínu od 05. 02.
2018 do 28. 03. 2018, částka za m3 je 19,- Kč.
 Stočné vybírané paušálně při odběru vody ze studny či v kombinovaném způsobu se bude vybírat od 05. 02. 2018 do 30. 05. 2018. Poplatek za osobu 720 Kč/rok
Cena pitné vody – s účinností od 01. 01. 2018 je stanovena SmVaK na 42,64 Kč včetně DPH.
Poplatek za odpad
Pro rok 2018 byl poplatek stanoven na částku 500,- Kč na osobu, cena je stanovena dle skutečných
nákladů v roce 2016 a zůstává stejná jak v roce 2017.
 Poplatek se bude vybírat v termínu od 05. 02. 2018 do 30. 05. 2018
Poplatek za psa
Zůstává nezměněn a činí 100,- Kč. Za každého dalšího psa 200,- Kč.
 Poplatek se bude vybírat v termínu od 05. 02. 2018 do 28. 03. 2018
Poplatky lze platit na účet obce 103203820/0300, po telefonické
domluvě nebo emailové domluvě, kdy Vám budou sděleny správné variabilní symboly, případně částky.
Svoz vánočních stromků
 v sobotu 6.1.2018 a 20.1.2018 vždy do 12 hodin. Očištěné stromky od ozdob přineste na sběrná místa ke kontejnerům v obci.
Řidiči pozor !
Přechod u mateřské školy má sloužit chodcům a ne parkujícím automobilům ! Děkujeme.
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Výsledky voleb do PS parlamentu České republiky ve Slavkově 20. -21. 10. 2017
O hlasy voličů se ucházelo celkem 30 stran a volebních uskupení. Voliči odevzdali své hlasy 26
stranám, zbývající 4 strany ve Slavkově nezískaly
ani jeden hlas.

Pořadí stran, které dosáhly 5% hlasů a více

Počet zapsaných voličů:

ANO 2011

348 hlasů / 34,45%

SPD

113 hlasů / 11. 14%

1 568

KDU-ČSL

111 hlasů / 10,99%

Počet zůčastněných voličů:

1 031

ČSSD

104 hlasů / 10,30%

Počet platných hlasů:

1 010

Piráti

81 hlasů / 8,02%

65,75%

ODS

65 hlasů / 6,44%

KSČM

64 hlasů / 6,33%

Účast ve volbách:

SUPER VOLEBNÍ rok 2018
Rok 2018 můžeme nazvat super volebním, neboť nás čeká hned v lednu přímá volba presidenta ČR,
dále asi v květnu 2018 proběhnou volby do Evropského parlamentu a v měsíci říjnu 2018 půjdeme
opět k volebním urnám volit nové zastupitelé obce a potažmo i nového senátora, který bude zastupovat i naši obec v Senátu ČR.
Presidentské volby 2018
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhnou volby presidenta ČR. V naší obci budete moci volit v zasedací místnosti za obecním úřadem. V pátek 12. ledna bude volební místnost otevřena v době od
14.00 do 22. hodin a v sobotu 13. ledna od 8.00 do 14. hodin. Každý volič obdrží volební lístky
nejpozději tři dny před konáním voleb. Ti občané, kteří ze zdravotních důvodů se nemohou osobně
dostavit do volební místnosti, mohou po nahlášení telefonicky na OÚ ( nejpozději do pátku 12. ledna do 12.00 hodin), požádat o návštěvu členů okrskové volební komise u nich doma.
V případě nebudeli zvolen jeden z kandidátu nadpoloviční většinou, proběhne druhé kolo voleb ve
dnech 26. a 27. ledna 2018, ve kterém budeme vybírat ze dvou nejúspěšnějších kandidátů na presidenta ČR.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Stalo se v naši obci již tradicí přivítat příchod
adventu rozsvícením vánočního stromu. Nebylo tomu jinak ani letos. V sobotu 2. prosince,
v předvečer první adventní neděle, jsme se sešli
v parku u hasičské zbrojnice, abychom společně
rozsvítili „vánoční“ lípu. Setkání zahájil a všechny přítomné nejdříve přivítal místostarosta obce
Ladislav Kubín. Následoval projev otce Tomáše
Juszkata, který vyzvedl svými slovy duchovní
stránku doby adventu. Období duchovní přípravy na Vánoce, doby rozjímání, ztišení, zastavení se a dobročinnosti. Na jeho slova navázala
Schola, která zazpívala několik adventních písní.
Poté přistoupil k mikrofonu se svým projevem
starosta obce Vladimír Chovanec. Po pronesených slovech dal pokyn trubačům, kteří fanfárami doprovodili samotné rozsvěcení stromu.
Celý program ukončily svým hudebním vystoupením děti ze základní školy pod vedením p.uč.
Malčekové a samotný závěr patřil zvuku trubek
p.Kepy a jeho dvou dcer.

Pro účastníky akce bylo připraveno bohaté
zázemí v podobě prodeje zabijačkových pochutin, grilovaných klobás, čaje, punče a grogu, bylo
možné si vybrat z bohaté nabídky vánočních dekorací a ozdob. Pro děti bylo připraveno zdobení
perníčků s malou odměnou od Obecního úřadu.
K adventní náladě přispěla hudební produkce p.
Martínka. Děkujeme touto cestou všem učinkujícím za hudební vystoupení, pořadatelům z řad
Sboru dobrovolných hasičů a technických pracovníků obce za přípravu a zdárnou organizaci
této hezké akce, členkám Českého svazu žen za
výrobu a prodej vánočních dekorací.

Věříme, že se akce všem přítomným líbila
a navodila tu pravou adventní náladu. Zbývá
tedy už jen popřát klidné prožití nastávajících
vánočních svátků plných lásky a pohody v kruhu
svých blízkých.
Mgr. Eva Starečková, místostarostka.

PLESOVÁ SEZONA NA ROK 2018
13. 01. 2018
20. 01. 2018
27. 01. 2018
03. 02. 2018
10. 02. 2018
17. 02. 2018
24. 02. 2018
03. 03. 2018
11. 03. 2018

Myslivecký ples
Zahrádkářský ples
Hasičský ples
Sportovní ples
Lidový ples
Chovatelský ples
Školní ples
Rybářský ples
Dětský maškarní ples

Kulturní dům
Kulturní dům
Kulturní dům
Kulturní dům
Kulturní dům
Kulturní dům
Kulturní dům
Kulturní dům
Kulturní dům
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Retro okénko
V této rubrice se pravidelně vracíme v čase o 25 let zpátky a připomeneme si o čem zajímavém,
poučném a popřípadě nemilém jsme tehdy psali. Pod čarou přinášíme současný pohled na uvedené
zprávy a popřípadě je porovnáme s dneškem.
Slavkovský zpravodaj 4/1992
- Při čtení tohoto čísla mě zaujal rozpočet obce končícího roku 1992 ve kterém jsme hospodařili
s 4 933 000,- Kč.
- V prosinci zastupitelstvo schválilo udělení čestného občanství malíři, slavkovskému rodákovi
Bohumilu Václavu Strohalmovi (Bocianovi), žijícímu v Paříži u příležitosti jeho 80 narozenin.
- Po více než 60-ti letech obec vydala opět svou pohlednici v nákladu 2000 ks.
- V září 1992 byla zahájena rekonstrukce rodinného domu na ulici L.Svobody čp.25, který jsme odkoupili pro potřeby obce (Dům služeb).
- Slavkov měl v roce 1992 celkem 1562 obyvatel,
narodilo se 24 dětí, zemřelo 14 spoluobčanů.
Z obce se odstěhovalo 24 občanů, přistěhovalo se 22 občanů.
- A úplně na poslední straně
jsme otiskli PF 1993, připomínající rozdělení tehdejšího Československa na dva
samostatné státy ČR a SR a na
hranicích nových států byly vybudovány přechody pro občany.
Slavkovský zpravodaj 4/2017
- V právě končícím roce jsme hospodařili s rozpočtem 39 409 000 Kč.
- V březnu letošního roku jsme si připomenuli 15 výročí úmrtí malíře Bociana (1912-2002) a jeho
manželky Yvon (1916-2002), kteří zemřeli na přelomu
února a března 2002 během jednoho týdne v Paříži.
- Po dvou letech jsme vydali již v pořadí třetí stolní kalendář obce Slavkov včera a dnes 2018, v nákladu 700ks (Pozdrav ze Slavkova 2016 a Slavkov 1224-2014).
- Zakoupili jsme rodinný domek na ulici Zámecká čp.156,
do kterého se po rekonstrukci přestěhuje Obecní úřad
(uvolněné prostory připadnou mateřské škole, kde vznikne
oddělení pro děti od dvou let).
- V současné době žije ve Slavkově celkem 2031obyvatel,
narodilo se 17 dětí, zemřelo 19 spoluobčanů. Z obce se odstěhovalo 36 občanů a přistěhovalo se 69 občanů.
- Dnes projíždíme bývalé přechody bez kontrol, neboť
v roce 2005 se ČR a SR staly členy Evropské unie.
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta (LK)
- 10 -
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
Koncert v kostele
Dne 22. 10. 2017 se uskutečnil v rámci festivalu
duchovní hudby, vystoupil chlapecký sbor Bruncvík z Prahy a poté velký školní sbor pod vedením Heleny Malčekové. Oba sbory sklidili velký
potlesk a uznání plného kostela posluchačů. Myslíme si, že nedělní odpoledne strávené na této
hodnotné kulturní zůstane nadlouho v srdcíh
všech, kteří přišli.

lémské světlo bude v Seniorcentru ještě během
soboty 23. prosince
Pořad bohoslužeb na vánoční svátky: ze stránek farnosti
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2017
Půlnoční Mše sv. (24. 12. 2017)
15.00 hod LITULTOVICE
21.30 hod SLAVKOV
Slavnost Narození Páně (25. 12. 2017)
9.15 hod SLAVKOV
10.30 hod LITULTOVICE
Svátek sv. Štěpána (26. 12. 2017)
8.00 hod LITULTOVICE
9.15 hod SLAVKOV

Zasvěcení obce
V pátek 13. října u příležitosti 100 výročí zázraku zjevení Panny Marie třem malým pasáčkům
ve Fatimě v Portugalsku se uskutečnila mše svatá
v našem kostele při níž otec Tomáš zasvětil farnost a naší obec pod ochranu Panny Marie Fatimské.

Betlémské světlo
Jako už je tradicí v naší obci i my si můžeme odnést Betlémské světlo, do našich domovů. V kostele svaté Anny bude možnost si jej odnést po
mši svaté v neděli 24. prosince v 10:05 hodin.
Další místo, odkud si budete moci odnést Bet-

Nový rok (01.01.2018)
9.15 hod SLAVKOV
10.30 hod LITULTOVICE
Tříkrálová sbírka
Radost z konání dobra je jedinným opravdovým
štěstím.
V sobotu 6. ledna 2018 se uskuteční v naší obci
Tříkrálová sbírka. Věřím, že rodiče a prarodiče
podpoří děti při této jedinečné charitativní akci
v naší obci. Je to šance, jak naučit děti sociálnímu
cítění a uvědomění si svobody, nezištně se rozhodnout pro dobrou věc.
Peníze ze sbírky využije Charita Opava na projekty, které naleznete na www.charitaopava.cz.
Sraz koledníků je v 9 hodin ráno na orlovně.
Vedoucí skupiny, všichni starší 15 let si vezmou
s sebou občanský průkaz. Zda se podaří donést
radost do každého domu v naší obci záleží na našem rozhodnutí, zda JÁ CHCI POMOCI nebo
JÁ NECHCI POMOCI! Nikdy nevíme, kdy budeme potřebovat my sami pomoc.
Přeji radostné prožití vánoc a v novém roce štěstí
z konání dobra. Ze srdce Lenka Weimanová
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SCHOLA
K prožívání adventní doby patří nejen předvánoční shon, ale také potěšení a navštívení lidí kolem nás. Proto jsme se se scholou 8. prosince vydali do Seniorcentra ve Slavkově rozveselit srdce
klientů adventními písněmi. Koncert slovem
doprovázel sv. Mikuláš, který přišel v doprovodu andělů a čertů se sladkou nadílkou. Klienti se
mohli zaposlouchat do melodií, jež vypráví příběh o příchodu Spasitele. Mnozí si s námi zazpívali. Věříme, že jsme společně strávili požehnaný
čas naplněný radostí.
Klára Vančátová

KDU-ČSL
V sobotu 10. února 2018 od 20.00 hodin se uskuteční v sále KD ve Slavkově tradiční 28. Lidový ples,
na který zveme slavkovské občany a jejich přátele. K tanci, poslechu a dobré pohodě bude hrát skupina
DUO SUPERNOVA. Občerstvení a bohatá tombola je zajištěna. Pořadatelé se těší na Vaší účast.
Požehnané a pohodové prožití adventní doby, vánočních svátků a vše dobré do nastávajícího roku
2018 přejí členové místní organizace KDU-ČSL ve Slavkově.
Karel Volný, předseda

VĚŘTE, NEVĚŘTE.
LOS EVROPSKÝ
Neobvyklý zážitek se při ranní cestě do školy přihodil panu řediteli. Nejdříve měl za to, že po poli
mezi sv. Annou a Zlatníky běží, a to nějak podivně,
kůň bez jezdce. Pak se ale zdráhal uvěřit svým očím.
Ze vzdálenosti cca 30 m mohl s nezpochybnitelnou
jistotou identifikovat toto zvíře jako losa, resp. samičku tohoto zvířete. Definitivně se o tom ujistil po
konzultaci s oběma přírodovědci školy a pracovníky
Slezského muzea. Ač jsou losice o něco menší než
jejich samčí druhové, jedná se o zvíře, které dosahuje
váhy až 375kg, s velikostí koně si tedy příliš nezadá.
ULICE
V říjnu jsem byl členem poroty, která vybírala nejlepší komunální politiky ČR 2O17. Musel jsem se dostat do redakce Moderní obec.
Při studiu mapy Prahy mě zaujala kumula-

ce ulic Ječná, Žitná a Lipová, které najdeme
v blízkost metra I. P. Pavlova. Hned se mi vybavilo,
jak jsme hledali před léty názvy pro nové ulice v lokalitě Pod Areálem a ani ve snu nikoho nenapadlo,
že stejné ulice podobně situované v mapě už existují.
ZEMĚTŘESENÍ
O tom, kde bylo zemětřesení ve světě, jsme informování médií během několika minut. Ale, že by zemětřesení postihnout i naši obec, tak to nikdo z nás
nečekal. A přesto v neděli 10. prosince, krátce před
4 hodinnou ranní zaznamenali nespavci v naší obci,
obrovkou ránu a poté zaznamenali záchvěv domu
včetně cinkajících skleniček a hrnků. Nejednomu
z nás vrtalo hlavou, zdali se mu to nezdálo, ale v dopoledních hodinách bylo potvrzeno, že zemětřesení
o síle 3,5 Rrichterovy stupnice postihlo území mezi
Opavou a Ostravou.
(LK)

- 12 -

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2017

KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V OBCI SLAVKOV
NA ROK 2018
13.01. 2018
20.01.2018
27.01. 2018
03.02. 2018
10.02. 2018
17.02. 2018
24.02. 2018
03.03. 2018
11.03. 2018
17. -18.03. 2018
01.04. 2018
30.04. 2018
06.05. 2018
12.05. 2018
13.05. 2018
26.05. 2018
26.05. 2018
26.05. 2018
02.06. 2018
03.06. 2018
17.06. 2018
23.06. 2018
24.06. 2018
27.06. 2018
29.-30.06. 2018
14.07. 2018
20.07. 2018
21.07. 2018
22.07.2018
28.07. 2018
18.-19.08. 2018
25.08. 2018
01.09. 2018
08.09. 2018
15.09. 2018
22.-23.09. 2018
23.09. 2018
23.09. 2018
27.09. 2018
14.10. 2018
20.10. 2018
03.11. 2018
10.11. 2018
10.11. 2018
01.12. 2018
08.12. 2018
09.12. 2018
13.12. 2018
25.12. 2018

Myslivecký ples
Zahrádkářský ples
Hasičský ples
Ples sportovců
Lidový ples
Chovatelský ples
Školní ples
Rybářský ples
Dětský karneval
Velikonoční výstava
Velikonoční zábava
Slet čarodejnic
Floriánská mše
Medvědí stezka, okresní kolo
Obecní oslavy Den matek
Akce M+M
Smažení vajec
Setkání obcí Mikroregionu v Oticích
Veterán Cup
Den dětí
Pohár starosty obce - 42. ročník
Turnaj
Sportovní den s veř. vystoupením
Slavnostní vyřazení absolventů 9.tř.ZŠ
Pivní slavnosti
Turnaj v minikopané
Letní kino
Karmášová zábava
Slavkovský karmaš s kolotoči
Pouť na sv.Annu
Chovatelská výstava
Výlet na kolech s večerem u táboráku
O nejlepší družstvo Slavkov
Závod lodí na rybníku Vrbovec
Den Slavkova
Výstava „Život na zahradě“
Koloběžkové závody
Soutěž ředitele HZS Opava
Setkání slavkovských důchodců
Drakiáda-pouštění draků
Akce M+M
Člověče nezlob se
Pohár starosty obce ve volejbalu
Country ŠIRÁK
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoce s Magdou+Marcelou
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Štěpánská zábava
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MS Srdečník
Český zahrádkářský svaz
Sbor dobrovolných hasičů
TJ SOKOL
KDU-ČSL
Český svaz chovatelů
SRPŠ při ZŠ Slavkov
Rybářský spolek
SRPŠ při MŠ
ZŠ a MŠ Slavkov
Sbor dobrovolných hasičů
Český svaz žen
Sbor dobrovolných hasičů
TJ SOKOL
Obec, MŠ a ZŠ
M+M
Český zahrádkářský svaz
Obec Otice a Hvozdnice
Sbor dobrovolných hasičů
SRPŠ při ZŠ a MŠ
Sbor dobrovolných hasičů
TJ SOKOL
TJ SOKOL
ZŠ a MŠ Slavkov
Rybářský spolek
TJ SOKOL
Obec a SDH
Český svaz žen
Obec a SDH
Farní úřad
Český svaz chovatelů
Český zahrádkářský svaz
Sbor dobrovolných hasičů
Rybářský spolek
Obec a spolky
Český zahrádkářský svaz
Český svaz žen
Sbor dobrovolných hasičů
Obec a ZŠ
Sbor dobrovolných hasičů
M+M
Český svaz žen
Obec a ZŠ
Přátelé country
Obec, SDH, ČSZ, ZŠ
M+M
Český svaz žen
ZŠ a MŠ
Sbor dobrovolných hasičů

Kulturní dům
Kulturní dům
Kulturní dům
Kulturní dům
Kulturní dům
Kulturní dům
Kulturní dům
Kulturní dům
Kulturní dům
prostory školy
Kulturní dům
Hřiště u školy
Kostel sv.Anny
Hřiště TJ
Kulturní dům
Hřiště TJ
Hříště u školy
Otice
Hřiště u školy
Hřiště areál ČSCH
Hřiště u školy
Hřiště TJ
Hřiště TJ
Kulturní dům
Hřiště u školy
Hřiště TJ
Hřiště u školy
Areál ČSCH
Hřiště u školy
sv. Anna
Areál ČSCH
Hříště u školy
Hřiště u školy
Vrbovec
Hřiště u školy a KD
Kulturní dům
U hasičské zbojnice
Hřiště u školy
Kulturní dům
Na Větřáku
Hřiště TJ
Kulturní dům
Tělocvična
Kulturní dům
Park u hasič. zbroj.
Hřiště TJ
Kulturní dům Slavkov
Kulturní dům
Kulturní dům
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
V roce 2017, stejně jako každý rok, se chovatelům ze Slavkova velmi dařilo.
Získali jsme mnoho krásných ocenění nejen na
místní výstavě, za vystavení našich zvířat, ale
i v celém okrese Opava. Všem našim členům děkujeme za výbornou reprezentaci našeho chovatelského spolku. Po dvouměsíční pauze se nám
navíc podařilo znovu otevřít hospůdku na našem
chovatelském areálu, kde jste samozřejmě opět
všichni srdečně zváni nejen na výborné pivo.
Jako každý rok i v roce 2018 budeme pořádat
Chovatelský ples. Ten se bude tentokrát konat
17. února 2018 v Kulturním domě ve Slavkově.
K tanci a poslechu Vám zahraje skupina Bollero.
Tombola a občerstvení bude zajištěno. Věříme,

že dorazíte v hojném počtu.
Za celý náš chovatelský spolek Vám přeji krásné prožití Vánočních svátků, mnoho zdraví do
nového roku 2018 a našim chovatelům mnoho
chovatelských úspěchů.
Jiřina Brussová, předsedkyně

ČESKÝ SVAZ ŽEN
Blíží se konec roku a všichni jsme překvapeni,
jak rychle ten rok uběhl. Ani my jsme v závěru
roku nelenily.
9. září se naše členky za podpory svých manželů zúčastnily závodu na pramici, tímto děkujeme za reprezentaci svazu žen Mileně Režnarové,
Jirkovi Mikolajkovi, Zbyňkovi Halátkovi a Natálii Kertiové.
V neděli 1. října se konaly koloběžkové závody pro děti a hod kládou pro dospělé. Účast dětí
byla poměrně malá a díky tomu si každý účastník odnesl cenu, závodilo se ve třech kategoriích,
předškoláci, kde byla vítězkou Natálka Štrbová,

1. až 4. třída, kde zvítězil Matyáš Vícha a 5. až 9.
třída, zde zvítězila Elen Malchárkova. Dospělí
házeli kládou ve dvou kategoriích muži a ženy.
Z mužů nejdále dohodil Vítězslav Lazecký
a z žen Monika Hanelová.
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Především proto, že byly všechny výrobky připravované s láskou, podařilo se nám v sobotu 2.
prosince při rozsvěcení stromku téměř vše prodat. Kromě výrobků naše členky v sobotu pekly jablkové záviny, které se také prodávaly, jsme
rády, že všem chutnaly. Děkujeme Dáše a všem
členkám, které se podílely na výrobě výrobků
a pečení závinů.

V říjnu jsme si zajely zahrát bowling. Protože jsme si chtěly zahrát i se svými rodinnými
příslušníky a byl o hru velký zájem, musely jsme
se rozdělit na dvě skupiny, první skupina jela 7.
a druhá 14. října, všichni jsme se dobře bavili.
Čtvrtého listopadu se konala soutěž v „Člověče nezlob se“ a současně se soutěžilo o nejlepší
výrobek z mrkve. V soutěži „Člověče nezlob se“
zvítězila Nikol Kosterová, druhá byla Vendula
Trojančíková a třetí Tereza Mikolajková. V soutěži o nejlepší výrobek z mrkve zvítězila paní
Marie Tomášková, na druhém místě se umístilo
Seniorcentrum a na třetím místě Michaela Mikolajková.

Koncem listopadu jsme pod vedením Dáše
Barčové připravovaly výrobky do stánku na
obecní akci „Rozsvěcení vánočního stromu“.

Hned v neděli 3. prosince jsme pořádaly Mikulášskou nadílku pro všechny slavkovské děti,
tentokrát nám program připravil Kubík, který
s dětmi tancoval a hrál hry. Na závěr přišel Mikuláš s andělem a čerty. Všechny děti měly dost
odvahy, aby zpívaly písničky nebo recitovaly
básničky a za odměnu dostaly balíček a adventní kalendář. Rodiče své děti sledovali a čekání
si mohli zpříjemnit zakoupením kávy, zákusku
a dalšího občerstvení. Věříme, že všichni odcházeli spokojeni. Touto akcí však rok nekončí, ještě
nás čeká 25. prosince 2017 Štěpánská zábava,
na kterou Vás tímto zveme.
Na závěr bych ráda jménem celého výboru poděkovala všem členkám za pomoc při přípravách
všech akcí, které jsme připravovaly a především
všem občanům, kteří se akcí zúčastnili, protože
právě pro ně jsme vše připravovaly a právě díky
jejich účasti, byly všechny akce úspěšné. Vaše
účast nás povzbuzuje při přípravách dalších akcí
a přesvědčuje nás o tom, že naše činnost má smysl. Ještě jednou děkujeme.
Všem přejeme příjemné prožití svátků, hodně
štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.
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Za ČSŽ Michaela Glabazňová
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SDH SLAVKOV
Z činnosti sboru:
Na začátku nového ročníku 2017/2018 se naši
žáci zúčastnili třídenního soustředění v Rešově,
kde se připravovali na podzimní závody.
V Mladecké lize se našim starším žákům vede
dobře a po podzimní části jsme celkově na pátém
místě – nejlepší výsledek je 3.místo ve Slavkově,
nové družstvo mladších žáků teprve získává zkušenosti.
14.10. 2017 se uskutečnila soutěž Okrskové
kolo hry Plamen v Suchých Lazcích
Naši mladší i starší žáci se umístili na 4. a 6. místě a na jaře budou bojovat o postup na Okresní
kolo.
Přes zimu jsme zajistili pro naše děti tělocvičnu,
abychom se lépe připravili na příští rok.

Dorost
Celé léto se naši dorostenci zúčastnili Opavské
ligy dorostu. Po devíti soutěžích se naši dorostenci umístili na 4. místě.
Podzimní kolo hry Plamen v dorostu se konal ve Slavkově na hřišti v lese. Naši dorostenci
se umístili v kategorii smíšených družstev na
7 místě. V kategorii jednotlivkyň se umístila
Lucie Kosterová na 2. místě, Michaela Nováková na 6. místě a Jana Kramolišová na 5. místě.
O postup na krajské kolo se dorostenci poperou
na jaře.
- 30.září – 1. října naši zástupci navštívili družební sbor v Šůrovcích, kde padl návrh uskutečnit
v příštím roce oslavu 40. výročí založení družební spolupráce mezi našimi sbory.
- 15. října jsme uspořádali tradiční drakiádu na
Větřáku. Z důvodu malého větru se této akce

zúčastnilo méně příznivců létajících draků než
v minulých letech.
- Zajišťovali jsme prodej občerstvení při Dnu
Slavkova a při akci: Rozsvícení vánočního
stromu v parku u Hasičské zbrojnice, včetně
přípravy stánků, jejich postavení a následné likvidace.
- V sobotu dne 9.12.2017 se uskutečnila v sále
kulturního domu výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů ve Slavkově, kde byla zhodnocena činnost sboru za rok 2017 a schválen
plán činnosti na r. 2018.
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 2018 hodně zdraví, štěstí, pohody, osobních a pracovních úspěchů.
Připravované akce:
- V sobotu dne 27. ledna 2018 se uskuteční
v sále kulturního domu tradiční Hasičský ples.
Zveme širokou slavkovskou veřejnost.
- 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.
Za SDH Slavkov - Klapetek Jiří, jednatel
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SLAVKOVŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT
Na svůj tradiční Zahrádkářský ples, který se uskuteční v sobotu 20. ledna 2018 od 20.00 hodin
v sále KD. K tanci a dobré pohodě hraje skupina DUO WHITE, květinová výzdoba, bohatá tombola
a občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaší účast. Předprodej vstupenek již probíhá u Petra Martince,
Mládežnická 351, tel. 737336100.
Výbor ZO ČZS Slavkov děkuje všem svým členům za obětavou práci v letošním roce a přeje zahrádkářům i všem spoluobčanům krásné Vánoce a v Novém roce hodně radosti a dobré pohody.
Vladimír Chovanec, předseda

ZPRÁVA ODDÍLU KOPANÉ TJ SOKOL SLAVKOV
Vážení sportovní přátelé. Ukončili jsme další
soutěžní ročník fotbalových soutěží.
Pro náš fotbal byl uplynulý rok úspěšný.
Máme u FAČRu zaregistrováno na 137 hráčů
a funkcionářů. Hrajeme v sedmi soutěžích a vesměs úspěšně.
Muži v krajské soutěži I. A třídě zakončili podzimní část velmi dobře. Po remíze 1:1 v Chlebičově porazili doma Mokré Lacze i Kobeřice
shodně 3:1 a obsadili jsme pěkné 6.místo se 20
body. Určitě dobrý bodový základ do jarních
odvet. Doma hrajeme 1.dubna s Darkovičkami.
Ještě lépe si vede rezerva mužů v okresní soutěži, s jednobodovým náskokem jsme v čele
skupiny před Štáblovicemi a 4 body před Vávrovicemi.
Dorostenci se po úspěšném rozjezdu v okresním přeboru postupně propadli až na 7.příčku
a na jaře budou znovu bojovat o záchranu.
Žaci starší v okresním přeboru obsadili po
podzimu 3. místo, mladší jsou na 4. místě a při-

pravky také bojují úspěšně. Můžeme se na jaře
těšit na pěkné zápasy.
Přeji nám pěknou, klidnou zimu a těším se
v hledišti i na hřišti.
Předseda oddílu kopané:
Ing. Klement Jan

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
Ve cvičení rodičů a dětí neustále, pilně nacvičujeme sletovou skladbu MÉĎOVÉ. Jde to krásně,
protože máme ty nejlepší rodiče, kteří mají smysl pro disciplínu a týmovou práci. Tohle všem přináší
radost, úsměv na tváři a překrásný pocit ze společné práce. Celý rok jsme zakončily obrovskou diskotékou plnou tance a soutěží v zasedací místnosti. „ drazí rodiče, děkujeme Vám za ten kus práce, který
jsme spolu letos dokázaly. Radost z pohybu, zdravého ducha v těle, po celý rok Vám přeji
cvičitelé Marcela a Lukáš Královi.
- 17 -
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CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
V letošním školním roce navštěvuje cvičení
předškolat 17 dětí. Každou středu se společně
scházíme v tělocvičně. Cvičíme na různém nářadí, hrajeme pohybové hry, učíme se nové cviky
a zažíváme spolu spoustu zábavy. Tento školní
rok jsme začali nacvičovat sletovou skladbičku pro předškolní děti s názvem „NOTY“, jejíž
autorkou je Dana Uzlová. S autorkou jsme se
osobně setkaly v Praze na Mezinárodním semináři – Dítě a pohyb 2017 a toto shledání zvěčnily
fotografií. Dětem se skladbička s gumami hodně
líbí a na nácvik se každý týden moc těší.

Do našeho posledního cvičení v tomto roce
se za námi přišel podívat Mikuláš s čertem. Děti
obdržely sladkou odměnu a také dárečky k Vánocům. Společně s rodiči jsme si při této příležitosti v rámci vánočního cvičení pěkně zadováděli, zahráli si mnoho pohybových her, veselých
honiček a dokonce si také zatancovali. Přejeme
Vám všem krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku!
Magda Duroňová, Pavla Petrželová
a Zdislava Prusková

ZPRÁVA ZA ASPV
Už je to tady. Jsme rádi, že nácvik všech
plánovaných sletových skladeb se rozjel. Rezervujte si proto termín 24.6. (neděle) 2018,
kdy se skladby slavnostně předvedou ve vší
parádě na sportovním dni. Už se moc těšíme,
držte nám palce, ať se nám daří při nácviku.
V listopadu jsme se zúčastnili celorepublikového srazu cvičitelů ve Žďaru n. Sázavou
a také mezinárodní akce Dítě – pohyb v Praze, kde jsme načerpali řadu inspirace.
S PŘÁNÍM KRÁSNĚ PROŽITÝCH SVÁTEČNÍCH DNŮ SE LOUČÍME S TÍMTO
ROKEM A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ, KTERÝ
PŘINESE SPOUSTU VYSTOUPENÍ A SOUTĚŽÍ. DOUFÁME, ŽE SE PŘIJDETE NA

NAŠE AKCE PODÍVAT A TO V HOJNÉM
POČTU.
Tradiční Sokolský ples se uskuteční v sobotu 03. 02. 2018 od 20:00 hodin v KD Slavkov.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Troytet.
Lístky budou jako tradičně v předprodeji u Gabriely Křempkové (tel. 605 123 504) a to od 08.
01. 2018.
Dne 16. 03. 2018 se uskuteční Výroční
členská schůze TJ Sokol Slavkov, a to v zasedací místnosti obecního úřadu od 19:00 hodin.
Hlavním bodem je volba výboru na další 4 - leté
období. Zveme všechny své členy k hojné účasti.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK SRDEČNÍK SLAVKOV
Rok 2017 jsme zahájili mysliveckým plesem,
který se stal naší tradicí. V březnu, na konci
mysliveckého roku, proběhlo každoroční sčítání zvěře. Přes péči věnovanou zvyšování stavů
drobné zvěře – zajíců, bažantů a koroptví – jsou
jejich počty stálé nízké. Stejně tak se snižují počty kachen divokých, i když po úpravě Jankova
rybníka a dosadbě rákosu, bylo zlepšeno jejich
životní prostředí a podmínky pro kryt a hnízdění. Pokračujeme v myslivecké péči o honitbu
a zvěř, která se v ní vyskytuje, například nákupem
a vypouštěním zajíců. Tím, že se v naší honitbě

černá zvěř (prase divoké) vyskytuje minimálně,
věříme, že se zvýší stavy drobné zvěře, kterou
přemnožená černá zvěř likviduje.
Přejeme všem spoluobčanům veselé vánoce,
hodně štěstí a zdraví v novém roce. A srdečně Vás zveme, 13. ledna 2018, 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 18, tel. č. 723
119 673.
Libor Borunský, předseda

JEDNOTA OREL
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za čas, ochotu a obětavost, které věnujete k naplňování orelských myšlenek. Přejeme vám radostné prožití svátků Kristova narození a do nového roku hodně
zdraví, sil, optimismu a Božího požehnání. Zdař Bůh za Jednotu Orel ve Slavkově,
Lenka Bittnerová, starostka

RYBÁŘSKÝ SPOLEK
Rybářský spolek v měsíci říjen uskutečnil výlov
rybníka ,,Janku“, kterého se v rolích diváků zúčastnila i řada našich spoluobčanů. Celkově byla
tato akce vyhodnocena jako úspěšná. Přítomní
hosté si mohli mimo pěkného zážitku vychutnat
pečené řízky z kapra, koupit si živou rybu a občerstvit se na rybářské chatě. Nastalo nám pomalu
zimní období a náš spolek tradičně jako již každý
rok v měsíci listopadu ukončil sezonu uzamčením
rybníka ,,Vrbovec“. Při této příležitosti porybný
spolku informoval členy o stavu rybníků a přednesl plány spolku pro následující období. Blíží
se nám nezadržitelně plesová sezona a Rybářský
spolek Vás tímto zve na Rybářský ples ,který se
bude konat 3. 3. 2018. Lístky si můžete rezervovat od poloviny ledna u předsedy spolku J. Knoppa tel.: 773297467. V závěru přejeme všem našim
spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků
a šťastné vykročení do nového roku 2018.
Jiří Král, jednatel
- 19 -
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SENIOR KLUB BILANCUJE ROK 2017
Chceme-li bilancovat rok 2017, musíme se
zeptat, jak se nám vedlo a zda se našlo něco, co
nás ze židle zvedlo. Našlo se toho dost, hlavně
v oblasti zdravotní. Konstatujeme, že nás ubývá,
protože měníme bydliště, ale díky vynikající spolupráci se Seniorcentrem se často vidíme a jsme
v kontaktu, a tak nezapomínáme na své členky.
Zde bych chtěla poděkovat za dobrou spolupráci
paní ředitelce, která Seniorcentrum otevřela občanům. Stresem nechceme si kazit naše pozitivní
ladění, kde si říkáme, žádný strach, nemůžeme
přece sklízet jen růže. Tomu napomohla přednáška o štěstí, kde jsme čerpaly z knihy Karla
Vorlíčka „Štěstí se dá naučit“. Seznámily jsme
se s pavoukem stěstí a pěti kroky ke štěstí. Přechod zimy k jaru jsme vyplnily vzpomínáním
na průběh masopustu ve Slavkově. Tyto oslavy
nás osvobodily od starostí všedního dne. Kdyby nebylo vzpomínek, člověk by nevěděl, že byl
šťastný. Dozvěděly jsme se, že vznikly v Egyptě,
přenesly se do Řecka a odtud do celé Evropy.
Také jsme se zabývaly příběhem vzniku Slezské
hymny. Zásluhu na jejím vzniku měl kněz z Kateřinek JUDr. Antonín Gruda. Měl přání, aby

v hymně byla historie a sláva – Praha, také víra
– Velehrad. Slova složil Adolf Heyduk. Po prvé
zazněla 7. června 1885 ve Slavkově na mimořádné valné hromadě Matice Opavské. Proto jsme
ji zvolili do našeho programu na Den Slavkova.
Přednáška léčivé ovoce a zelenina, byla poučná
a zajímavá. Byla rozšířená o léčivé bylinky v domácí lékárničce. V dubnu jsme zajely do Raduně
na medvědí česnek. Společně se Seniorcentrem
jsme se podílely na loupání ořechů a výrobě
velikonočních ozdob. Také jsme se seznámily
s Hnízdilovým desaterem zdraví z knihy „Mým
pacientům“. Máme užívat svůj čas, žít dobře a být
šťastný. Takto si předáváme kus radosti a přátelství pro další dny. V Ostravě v muzeu jsme
shlédly velmi pěknou výstavu korunovačních
klenotů Lucemburků. V Opavě jsme navštívily
výstavu malíře, karikaturisty, ilustrátora a spisovatele, národního umělce Josefa Lady. Tato
výstava se nám velice líbila. V opavském divadle
jsme shlédly operetu „Hraběnka Marica“. Také
jsme byly v multikině Cinestar v Bredě na filmovou pohádku Kráska a zvíře. Připravily jsme
pěvecké vystoupení na Den Slavkova. V adventu
se těšíme na koncerty, a to pana Hybše a v Seniorcentru – ty se těší naší velké oblibě.
Jsme rády, že vedení Seniorcentra a Obecního
úřadu podporují naší činnost a s námi spolupracují. Za to jim děkujeme. Z výčtu naší činnosti
vyplývá, že naše seniorky se nejen rády baví, ale
i zpívají.
Seniorklub přeje Všem spoluobčanům poklidné vánoční svátky. Zastavte se na chvíli, vždyť
rok 2017 se pomalu ke konci chýlí a do Nového
roku 2018 přejeme radost a stálý optimismus.
Zdena Pavelková, vedoucí klubu

PODZIM V SENIORCENTRU
ZÁŘÍ
Září je měsíc, ve kterém se léto pomalu přehoupává v podzim. Počasí nám přesto přálo, a tak jsme
se společně se sestřičkami vydali do místního obchodu pro něco dobrého na zub, nebo třeba jen
na procházku, podívat se, jak se naše obec rozvíjí.

I v naší zahradě bylo krásně. Stačilo vyjít ven, a na
lavičce před vchodem pochytat poslední hřejivé
paprsky sluníčka. Ale nemyslete si, že jen odpočíváme, stále se u nás něco děje.
V polovině měsíce září se u nás konal Den
otevřených dveří, společně se Dnem sociálních
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služeb. Na společnou besedu se sešli u nás bývalí
zaměstnanci Seniorcentra, kteří si již užívají důchodu. Popovídali si, zavzpomínali a po celý den
s námi sledovali kulturní programy. Dopoledne se
svým hudebně-zábavným programem vystoupil
Jakub Štýbar. Odpoledne jsme si pak zazpívali
všichni společně, i s dalšími hosty, s cimbálovou
muzikou Lipka, která zakončila náročný, ale velmi vydařený den. Nechybělo ani dobré pohoštění.
Atmosféru ještě umocnila krásná podzimní výzdoba společných prostor domova.
Zajímáme se také o dění v naší obci. Někteří
z nás se zúčastnili programu v Kulturním domě
při Setkání seniorů.
Pokud se zrovna žádná akce nekoná, nezahálíme. Poctivě trénujeme paměť a jiné smysly, prostřednictvím her, zpěvu nebo podzimním tvořením. Mimo drobné občerstvení jsme si také každý
podzimní měsíc mohli zakoupit v naší společenské místnosti různé hezké oblečení.
Nově nám také v našem domově byly nainstalovány poštovní schránky pro každého obyvatele.
Nyní trpělivě čekáme, zda nám přišla nějaká pošta. Nové branky na schodištích zvyšují naši bezpečnost.
Naše tradiční měsíční Posezení s obyvateli domova spojené s oslavou narozenin bylo spojeno

s prvním podzimním dnem. Po celý den nám bylo
podáváno podzimní menu v barvách podzimu,
připravené z podzimních plodin. Nechyběly ani
bramborové placky, které kuchař pekl přímo před
zraky nás všech v atriu domova. Všude se linula
vůně, a my už jsme se jich nemohli dočkat. Čekání
jsme si zkrátili programem, který jsme si společně
se sestřičkami připravili. Dozvěděli jsme se informace o Sv. Václavu, moc se nám vydařila hudebně
pohybová skladba a posezení jsme zakončili společnou výrobou velikého dekoračního ježka, který
nám do adventu zdobil okno naší jídelny.
ŘÍJEN
Stromy v zahradě už se pomalu zbarvily do
podzimního kabátu. Venku se trochu ochladilo
a my jsme trávili volný čas více v prostorách Domova. I přesto jsme se nenudili, čas jsme si zpříjemňovali zpěvem. Aby to nebylo jen na našich
sestřičkách, snažili jsme se přispět také vlastním
hudebním umem. Doprovázeli jsme harmoniku
a zpěv různými hudebními nástroji. Zpíváme si
také při práci – ať už to bylo při podzimním tvoření nebo výrobě zimní výzdoby. Také si občas
upečeme nějakou sladkou dobrotu.
Letos tomu nebylo jinak než v předchozích
letech, co se týká volební povinnosti. Část z nás,
obyvatel domova, se voleb zúčastnila přímo v našem zařízení.
Začátkem měsíce se k nám donesla informace,
že se v obci otevřela nová cukrárna. Jakmile nám
to počasí dovolilo, spojili jsme návštěvu místního
hřbitova se sladkým mlsáním u kávy – bylo to výborné!
Tradičně jsme se účastnili naší pravidelné Kavárničky, a tentokrát přišel i kouzelník, který nás
pobavil i mile svým kouzlením překvapil.
Posezení u kávy máme ovšem rádi více než jednou měsíčně. Sešli jsme se proto v úzkém kruhu
u dopolední kávičky „jen tak“ v naší čajové kuchyňce, kde jsme si společně povídali o babím
létu, dětech, vnoučatech nebo poslouchali hudbu.
Naše Posezení s obyvateli domova spojené
s oslavou narozenin mělo také podzimního ducha. Poznávali jsme podzimní plody, vyslechli historii vinobraní, vyrobili jsme společnými silami 2
papírové dekorační draky a někteří z nás dokonce
se sestřičkou předvedli pohybovou skladbu s deštníky, která se jim velmi povedla.
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LISTOPAD
Listopadové počasí bylo nevlídné a podmračené. Na každém kroku již bylo cítit blížící se paní
Zimu. Zatažených dnů bylo více než těch slunečných a objevily se i první sněhové vločky.
Začátkem měsíce jsme se společně sešli při
uctění Památky zesnulých, kterou jsme si připomněli v naší kapličce a atriu domova.

Společně jsme zavzpomínali nejen na své blízké
zesnulé, ale na všechny obyvatele našeho domova,
kteří nás v letošním roce opustili.
Usilovně jsme se také připravovali na soutěž o Nejlepší kulinářský výrobek – tentokrát
z mrkve. S našimi výbornými mrkvovými šátečky
jsme byli úspěšní, umístili jsme se na pomyslných
stupních vítězů – získali jsme krásné druhé místo! Bezpečnost a ochrana seniorů byl název velmi
zdařilé besedy, které jsme se v hojném počtu zúčastnili spolu se seniory Slavkova.
Na pravidelném Posezení s obyvateli domova spojené s oslavou narozenin jsme mimo jiné
shlédli velmi hezké vystoupení seniorek z Kobeřic, které jsme odměnili velkým potleskem. Také
jsme si připomněli význam listopadového státního svátku a závěrem jsme společnými silami luštili
křížovku.
Následující dny byly ve znamení přicházejícího
adventu. Společně jsme pekli a zdobili perníčky,
ve spolupráci se seniorkami z obce jsme tvořili adventní věnce, které zdobí náš domov.
Závěrem měsíce, kdy se sešli společně na prvním adventním koncertu – v hudebním podání
skupiny Bledule, jsme se vnesli do předvánoční
atmosféry, kterou máme všichni rádi.
PROSINEC
Na hudební Kavárničce nás doprovázeli členové kapely Viola z Olomouce. Jako každý rok,
tak i letos nás navštívili žáci místní základní školy
v převlečení za Mikuláše, anděly a čerty, kteří předali našim seniorům sladkou nadílku. Zazpívali

jsme si spoustu známých i méně známých písní
a závěrem nechyběly také tradiční vánoční koledy.

V pořadí druhý adventní koncert v podání
pěveckého sboru Vocallica ze Šternberka nám
opět připomněl blížíce se Vánoce. Krásná vánoční
výzdoba, nálada i atmosféra přinesla do našeho
domova klid a vánoční pohodu.
I vám, čtenářům přejeme, aby vaše svátky byly
opravdu klidnými, pohodovými a byly především
o hezkých setkáních s vašimi blízkými.
Poděkování p. Malchárkové za přípravu akce
a všem, kteří se aktivně zapojili do programu
placek na Posezení - zdařilá akce, poděkování zaměstnancům stravovacího provozu za nápad a realizaci – každá změna v každodenním zavedeném
provozu je zpestřením běžného života obyvatel
Zvláštní poděkování
 DĚKUJEME zřizovateli Obci Slavkov za celoroční spolupráci a poskytnutí finanční dotace
 DĚKUJEME všem zaměstnancům Seniorcentra za jejich celoroční obětavou, náročnou práci a přípravu všech našich společných setkání.
Každá změna v denním zavedeném provozu je
zpestřením běžného života obyvatel
 DĚKUJEME všem rodinným příslušníkům
našich klientů za spolupráci při péči o naše seniory
 DĚKUJEME všem sponzorům za finanční
i věcné dary
 DĚKUJEME všem dodavatelům výrobků,
léků a služeb
 DĚKUJEME panu faráři P. K. Szewczykovi
a P. T. Juszkatovi za duchovní podporu
 DĚKUJEME obvodním lékařce MUDr. Vašíkové za poskytování zdravotní péče našim
obyvatelům i zaměstnancům a za spolupráci
s vedoucí zdravotní péče.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVKOV
Běh na počest Svatého Václava a také české
státnosti je jedna z nejpěknějších sportovních
akcí pro všechny žáky školy známá pod názvem
Svatováclavská míle republiky nebo také Běh
kolem rybníka. Trať vede kolem prvního slavkovského rybníka se startem u hájenky. Ještě
před závodem jsme si řekli, že omluvenky neakceptujeme, tu jednu míli, tedy 1 500 m, může
každý žák alespoň projít. Počasí nám přálo, bylo
sice mlhavo, ale nepršelo. Podmínky na běh byly
dobré, závodníky na dvou místech zpomalilo
bahno po propršeném víkendu, ale dali do běhu
všechno, a když nezávodili, tak povzbuzovali na
trati. Velká pochvala pro Lukáše Beila z 8. A, který přinesl na zádech do cíle kamaráda s podezřením na vymknutý kotník.
Setkání seniorů s vedením obce je dlouholetou tradicí, která se nikdy neobešla bez účinkování školní mládeže, tedy generace na opačném
pólu slavkovské populace. Energie, která vycházela od děvčat a chlapců z pódia při vystoupení
našeho sboru, se přelila do zaplněného sálu.
Radost se stala oboustrannou. Znovu jsme museli konstatovat – senioři jsou našimi posluchači
nejvděčnějšími. Aplaus si vysloužily také dívky
z Monteráčku, při svěžím vystoupení s názvem
Rebelové.
Paní vychovatelky školní družiny připravily
výstavku „Kouzelník podzim“. Ke zhlédnutí
byly výrobky z přírodních materiálů, jež přinesly
děti, a se kterými jim mohli pomoci jejich rodiče. Výstava byla ke zhlédnutí u školní jídelny,
výrobky tedy mohli obdivovat i další návštěvníci

školy. Celkem se sešlo 38 nápaditých prací, fantazie a kreativita autorů byla obdivuhodná. Každý návštěvník měl možnost vhozením anketního
lístku vyjádřit svůj názor na to, který výrobek je
nejzdařilejší. A dopadlo to následovně: 224 hlasů Dubínkovi – Šarlota a Adriana Lhotské, 66
hlasů Sova-špalík Karolína Losertová, 60 hlasů
Kadibudka Vendula Richterová a dále Dubínci
Klára a Terezie Zahlové, Podzimní strom Danek
Plachký, Ježek z láhve Ema Beinhauerová, Lesní
zvířátka Adéla Vlčková.
Zaplněný kostel svaté Anny s napětím očekával, jak se Slavkov popasuje se zařazením do
Mezinárodního festivalu duchovní hudby,
který pořádá a organizuje náš rodák a čestný
občan Karel Kostera. Ten se ke svému rodišti
hrdě hlásí, oceňujíce hudební aktivity vycházející ze základní školy. A my se obdivujeme jeho
neutuchající energii související se vším kolem
muzicírování. Je pro nás skutečně velkou ctí, že
vedle hudebních těles, známých nejen v České
republice, dostaly příležitost i naše sbory, tedy
žáci slavkovské základní školy. Čas, který nám
byl dán, nebyl dlouhý, jen několik týdnů. Záleželo tedy na každém z dětí, jak se ke každodennímu nácviku postaví. A je třeba napsat, že téměř
všechny z těch celkových osmdesáti pěti zpěváků
a hudebníků pochopily, co je to zodpovědnost ke
kamarádům ze sboru a ke svým sbormistryním
paním učitelkám Heleně Malčekové, Magdaleně
Hymlárové, Ivaně Potepové a Hedvice Vaškové.
Povedlo se. Před námi vystoupil chlapecký
sbor Bruncvík z Prahy. Svým programem naladil publikum, které pak tleskalo nejdříve sborečku za chytré písně dvojice Svěrák – Uhlíř
a Středňákům Mgr. Ivy Potepové po písních
Létat a Zlatý den. Koncert vyvrcholil nástupem
pěti desítek děvčat a chlapců pod taktovkou paní
učitelky Malčekové. Postupně si získali srdce
náročnými skladbami Stín katedrál, Conquest
of Paradise, Babylon´s falling, Halleluja a orchestrádou Portsmouth.
Venku panovalo nevlídné deštivé počasí, nálada v kostele však byla prosluněná písněmi i at-

- 23 -

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2017

mosférou v hledišti, pokud tak můžeme nazývat
kostelní lavice. Za krásné odpoledne poděkoval
starosta obce všem, kteří se o nevšední zážitek
zasloužili.
Příští rok oslavíme rovnou stovku od vzniku
republiky, jejíž název byl Československo. Na
naší škole je datum 28. října 1918 vzpomenuto
každoročně na společném setkání žáků i pedagogů v kulturním domě. Předtím se v testu obsahujícím symbolických 28 otázek děti sami přesvědčí, jak svou vlast znají – její dějiny, současnost,
geografii i nejbližší region. Kromě těchto otázek
si také prověří znalost svého mateřského jazyka.
Obtížnost je zvolena tak, aby mohli odpovídat
žáci od čtvrtých až po deváté třídy, je možné
smeknout před těmi, jež se přiblíží k maximálnímu počtu 34 bodů. Letos to byli zejména Matěj
Jaroš a Jan Bitner 32,5 bodu, Luděk Klein 31,5
bodu, Filip Kunz 29,5 bodu, dále pak Anna Nádeníčková, Alžběta Skřontová, Samuel Svoboda,
Petr Lenek, Vendula Trojančíková, Petra Koníčková, Adrien Tanekou, Jonáš Montag, Tereza
Mikolajková, Jindra Klein.
Určitým vyvrcholením oslav jsou závody
štafet, které staví jednotlivé třídy. Závodí se mezi
sousedními ročníky s hendikepy, jejichž délka
je tématem nekonečných diskusí. Atmosféra
je však pokaždé skvělá, zvláště když se vyhrává
„o prsa“, to je pak slyšet až na dolním konci. Z obřího koláče, díla našich kuchařek, se letos radovali: prvňáčci, čtvrtá třída, 6. A, 9. B.

Zmíněné slavnostní shromáždění slouží nejen
k připomenutí výročí, ale je to příležitost k ocenění výsledků, kterých dosáhli jednotlivci nebo
jako v případě sběru třídní kolektivy. Před zraky
svých volitelů skládají slib nově zvolení členové

Žákovského parlamentu. Prožitek ze společně
zazpívané státní hymny pak patří k těm, které vedou k přijetí svého údělu být oddaný své vlasti
nejen rozumem, ale i citem.
Druhý nejstarší turnaj s nepřerušenou tradicí
ve Slavkově je Pohár starosty ve volejbale. Na
jeho dvacátém pátém ročníku se sešlo pět družstev, která se po celodenním klání poskládala do
pořadí: Mládežnická ulice, slavkovští Rybáři,
Orel Slavkov, základní škola a Sokol Slavkov, který je jinak ovšem nejúspěšnějším týmem v historii soutěže s desítkou titulů. Turnaj má neměnná pravidla, zúčastnit se mohou pouze hráči
pořádající obce, kteří ve Slavkově žijí, pracují,
popř. jsou členy některé ze složek. Slavnostní ráz
tohoto jubilejního ročníku podtrhly velkorysé
ceny patrona akce, na účastníky pak večer čekala
slavnostní tabule, jejímž hlavním chodem byla
svatomartinská husa servírovaná školní jídelnou.
Od letošního roku je na naší škole otevřen
nový kroužek kybernetiky určený pro zájemce
a nadšence o elektroniku a programování. Žáci
se seznamují se základy elektroniky, významem
elektrosoučástek, učí se „číst“ elektro schémata a dle schémat sestavovat zapojení obvodů.
Okrajově pronikají do číslicové techniky, jež je
předstupněm programování jednoduchých obvodů, znalost je nezbytná pro účast v soutěžích
(Arduino, Lego) jež jsou vyvrcholením mnohaměsíčního snažení.
Organizátoři dvoudenního Robotechkempu
na VŠB-TU Ostrava nám umožnili exkluzívní návštěvu s možností prohlédnout si roboty
a některé z nich ovládat. Tříhodinová návštěva
opravdu stála za to, jeden z členů kroužku Adam
Otipka se tohoto dvoudenního kempu zúčastnil
v plném rozsahu.
Děti školní družiny si v pátek vyjely na výlet na
výstavu k adventu. Celá zemědělka byla krásně
vánočně vyzdobena a děti nevěděly, kam se dříve
podívat. Navštívili jsme třídy, které byly vyzdobeny v retro stylu, třídu pekelnou i s Luciferem,
anebo třídu s živými zvířátky. V jiných třídách si
děti mohly vyrobit přáníčko, zasoutěžit, vyzkoušet si nějakou vánoční zvyklost. Všude dostávaly
dobrůtky. Na chodbách jsme se několikrát potkali s panem Mikulášem v doprovodu andělů
i čertů, který pochválil naše děti za pěknou pís-
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ničku. Byl tam pan Santa Klaus i se sobíky. Děti
psaly dopisy s přáním pod stromeček, skládaly
obrázky. Od Santy pak získaly razítko.
Ale co nás nejvíce zajímalo, bylo, jak si vedou v soutěži naše dvě vánoční svíčky. Viděli
jsme přes 150 výrobků ze škol i dalších zařízení
a všechny byly zajímavě nazdobeny. My jsme
daly hlasy pochopitelně těm našim a stejně tak
je musely ocenit i stovky dalších návštěvníků,
neboť - světe div se - po týdnu přišly výsledky
s báječným třetím místem!
Nikoliv vzrostlý smrk podťatý v lese, ale živý
symbol naší státnost - vzrostlá lípa - je oním vánočním stromem, který se den před první adventní nedělí rozzářil uprostřed obce. Nechyběl
program našich dětí, k jejich písničkám s vánočními motivy se přidali i četní občané. Ti se mohli
dosyta najíst zabijačkových pochoutek a dalších
dobrot, děti si zase nazdobily perníčky, všichni se
těšili ze zimní předvánoční nálady.
Zatímco vánoční svátky jsou především rodinnou záležitostí, MIKULÁŠE prožíváme také ve
škole. Nádherné kostýmy představující tradiční
postavy kolem svatého Mikuláše proplouvaly
chodbami a zájem o svatého muže s nezbytným
doprovodem projevili kromě naší školy také žáci
z Životic, děti ze školky a babičky a dědečkové ze
Seniorcentra. Šikovní deváťáci zvládli všechno,
naši žáci se mohli těšit z bohatých balíčků, které pro ně připravilo SRPŠ. Dobrou zprávou je,
že objemné pytle satanášů zůstaly letos prázdné
a po přepočítání si mohli třídní učitelé zapsat do
kolonky ztrát nulu.
Tradice školní VÁNOČNÍ BESÍDKY už trvá
desítky let. Na jejím počátku se jednalo výhradně o motivy nejkrásnějších svátků v roce, dnes je
přehlídkou toho nejlepšího, čím se děti zabývají
v kroužcích školní družiny a klubu. Ale předvánočně slavnostní náladu v sále kulturního domu
každoročně spolehlivě navodí. Kouzelným snem
nazvaly autorky Mgr. Eliška Kvarčáková a Natálie Stiborská vystoupení nově založeného baletního souboru. Střídaly se prvky klasického i moderního baletu, zaujalo netradiční náčiní. Na
pódiu se vystřídaly starší i mladší obdivovatelky
žhavých jihoamerických rytmů kroužku Zumba.
Monteráčci, to je už dnes slavkovský fenomén,
zájem o činnost v tomto kroužku je enormní,

obě předvedené skladby ukázaly vysokou úroveň
předvedeného. Kdo se nesoustředil jen na dokonalé pohybové zvládnutí a zaposlouchal se do
krásného textu s názvem Abeceda, zjistil, že s ní
stvoříme celý svět. Druhou skladbu si děvčata
vybrala, zpracovala choreografii a nacvičila sama.
Paní učitelky Trojančíková a Holešová v nich
brzy budou mít důstojné pokračovatelky. S nesmírnou chutí a vitalitou zazpívali své písničky
Středňáci pod vedením paní učitelky Potepové.
Nejmladší děvčata si připravila hudební produkci na téma nestárnoucího Mrazíka, dívky si říkají
Minimonteráčci, vede je paní učitelka Urbanská.
Ta také nacvičila pohádku Jak princ Mojmír ke
štěstí přišel. Děti z mateřské školy paní učitelek
Gorčicové a Kremserové roztleskaly sál pásmem
Vánoční sen. Ve vánočním duchu vystoupil také
Sboreček, tedy naši nejmladší zpěváčci, pod
taktovkou paní učitelky Hymlárové. A zpěv provázel celý podvečer. Velcí zapěli za doprovodu
školní kapely paní učitelky Malčekové skladby,
které posloucháme v předvánočním i vánočním
čase už po desítky let. Jejich podmanivé melodie
chytly. Nakonec se jako obyčejně auditorium
propojilo s hledištěm. Chuť zazpívat si koledy,
které tradičně zakončují naši besídku, dostali
v zaplněném sále snad úplně všichni. A rozcházeli se s pocitem, že Vánoce už vlastně začaly.
Dlouholetou předvánoční tradicí na naší škole
jsou tzv. vstupy do škol, v nichž děti slyší souvislosti slavení vánočních svátků s jejich původním
křesťanským smyslem. Pořádáme je ve spolupráci s Opavsko – Ostravskou diecézí. Letos se
žáci prvních až třetích tříd spolu s paní učitelkou Zahlovou vydali na „Putování za hvězdou“,
v němž se v příjemně hravé atmosféře seznámili
s příběhem cesty králů do Betléma, přemýšleli o touhách lidí vydat se za něčím, co neznají
a chtějí poznat. Ve čtvrté až šestých třídách se
tentokrát děti vypravily do světa hudby - přiřazovaly písňové texty ke konkrétním biblickým
událostem, rozpoznávaly ukázky vánočních písní podle země původu i podle stáří. Závěrem se
poté i ony samy staly hudebníky. Velké ocenění
si zaslouží vlastní kreativita žáků, jejich pozitivní
naladění a kladný postoj k uměleckým dílům.
DĚTSKÝ ČIN ROKU je charitativní projekt,
který podporuje děti v konání dobra. Do projek-
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tu se mohou zapojit žáci, kteří udělali něco dobrého, byť by šlo o zdánlivou maličkost. Naše děti
psaly pravdivé zprávy o svých skutcích, mohly
také informovat o dobrém činu, který vykonali
jiní. Příběhy, o nichž psaly, musely být skutečné,
nesmyšlené. Soutěží se v sedmi hlavních kategoriích. Velkého úspěchu dosáhl náš žák Patrik
Vilč, který vyhrál kategorii Pomoc na netu. Psal
příběh o tom, jak zabránil svému kamarádovi
podlehnout pokušení spojit se na internetu s falešnými profily osob, jež mohou ostatním ubližovat. Speciální ocenění pak získali další naši žáci
Jan Houdek a Jan Čermín, ti vyprávěli příběh
o kamarádovi. Vítek Šachteli pomáhá svému taťkovi, který náhle oslepl, se stavbou rodinného
domu, díky jeho úsilí a pracovitosti může rodina ve stavbě pokračovat. I Vítek získal speciální
cenu a to v konkurenci stovek příběhů celé ČR.
Slavnostní vyhlášení proběhlo 7. prosince
2017 v Brožíkově síni Staroměstské radnice
v Praze. Zúčastnilo se mnoho významných
osobností z politiky, byť ministr školství tentokrát chyběl, a z českého showbyznysu - Jan
Révai, Lucie Hadašová, Petra Černocká, Zora
Jandová, Lucie Křížková a Aleš Háma, který celý
slavnostní akt moderoval. Po skončení oficiální
části pokračoval program v Muzeu voskových
figurín Grevin.
Je jen málo podobných příležitostí společného prožitku rodičů a jejich dětí, slavnost si kromě nich užívali i další blízcí, jimž byla účast na
slavnosti v Praze umožněna, Slavkovská výprava
pod vedením bývalého třídního Martina Řehulky byla v Praze nejpočetnější. Od sponzorů obdržela škola šek na 10 000 Kč.
Koncem listopadu zmizely poslední zbytky lešení a škola se objevila v novém hávu. Letos je to

sedmdesát let od položení základního kamene,
za tři roky budeme slavit sedm desítek roků od
otevření nové školy ve Slavkově. Ta prošla dvěma
rozšířeními a mnoha proměnami, dnes je neodmyslitelnou dominantou naší obce, navíc dobře
viditelnou všemi, kdo Slavkovem byť jenom projíždějí.
Ač složité vnitřní i vnější práce probíhaly
v době vyučování, na chod školy neměly prakticky žádný vliv. Na posledním setkání se stavbaři považoval ředitel školy za milou povinnost
poděkovat vedoucím, ale i všem pracovníkům
za ohleduplnost např. v otázce kouření/, vstřícnost a v neposlední řadě také důstojné chování,
vystupování i vyjadřování dělníků. Mnozí měli
jen základní vzdělání, a přesto pochopili, že se
pohybují v prostředí, kde je výchova příkladem
na prvním místě.
V této souvislosti ještě jedno pozitivní sdělení. V poslední době se v médiích otevřela otázka
koncentrace oxidu uhličitého ve školách. Podle
hygienických měření dosahuje ve třídách již po
krátkém čase hodnot snižující výkon dětí a negativně ovlivňuje jejich zdraví. „Povinnou“ rekuperaci, která bezesporu interiér chodeb nezkrášlila,
jsme zrovna s nadšením nepřijali. Zmíněný problém by však měl být na Základní škole Slavkov
tímto opatřením definitivně vyřešen a my si můžeme připsat další kladný bod v dlouhodobém
úsilí o naplnění hodnot Zdravé školy.
Vloni proběhla školou anketa, jak nejlépe využít prostoru po dosloužilých a dosluhujících
konstrukcích, které vybudovalo ještě na počátku devadesátých let SRPŠ. Dopadla vcelku jednoznačně, namísto průlezek a dřevěných staveb
umístit v blízkosti posilovny sportovní nářadí.
Zalíbila se nová vlna posilovacích zařízení, které
využívají výhradně váhy vlastního těla. Známe je
pod názvem WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ, jedno
takové je v Opavě naproti koupališti a je na něm
plno každou denní dobu
Nastává sváteční doba, několik dnů budeme
trávit pohromadě ve vzájemné blízkosti, jaká přichází jen jednou v roce. Dobrá příležitost zamyslet se nad tím, zdali vedle nás vyrůstá jedinec,
jehož připravujeme na samostatný a plnohodnotný život.
Hezké svátky. František Hodný. ředitel
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V druhé polovině roku nám kulturu v MŠ většinou zajišťovala divadelní skupina Smíšek. Děti
zhlédly tyto představení: O kocourovi Čičinovi,
Kouzelník. Zavítal k nám i klaun, který předváděl
artistické kousky. Konec všemu v letošním roce
udělala pohádka Čarovné vánoce, spojená s mikulášskou nadílkou (hrazeno z fondu MŠ, balíčky
zabalila p. K. Němcová - děkujeme).
Mikuláš, andělé i čerti k nám zavítali také ze ZŠ.
Byla to úžasná parta, která si přišla také vyslechnout jak děti zpívají a zda - li pak jsou hodní. Přinesly také nadílku, děkujeme.
FARMÁŘSKÉ ODPOLEDNE si rodiče s
dětmi vychutnali na zahradě MŠ při několika
disciplínách. Poznávali zeleninu, ovoce, hledaly
bylinky, tvořily věnečky a z přírodnin klobouky.
Každá disciplína byla označena razítkem. Celé
odpoledne všichni završili opékáním špekáčků.
SBĚR STARÉHO PAPÍRU, který organizuje
žákovský parlament při ZŠ, přinesl velký ohlas a
zájem. Největší sběrači dostaly sladkou odměnu.
Byly to: Jirka Kozák 186 kg, Matyáš Oslizlo 163
kg, Vilč Radek 87 kg, Kubánek Antonín 83 kg.
Gratulujeme.
V listopadu se v naší MŠ uskutečnila přednáška
psycholožky Nory Gavendové. V přednášce odůvodňovala, proč se děti chovají jinak, a nežijí ve
svém dětském světě. Dávala rady, jak mají dospělí
porozumět dětem a najít si k nim cestu. Přednáška
byla velmi přínosná pro všechny, kteří děti vychovávají.

DENTÁLNÍ HYGIENISTKY přišli dětem
do školky ukázat, jak se správně čistí zuby. Děti
zhlédly i video, na kterém bylo vše do podrobna
znázorněno formou pohádky.
NÁVŠTĚVA PRVŇÁKU V MŠ bývá již tradicí. Společně si všichni zapívaly oblíbené písně,
které všichni znaly. Se svými kamarády se hlavně
těšily na společné hraní. Prvňáčci dostaly záložky
jako dáreček.
VÁNOČNÍ SEN vnesly do kulturního domu
nejstarší děti Kuřátka. Při tanci v pyžamech děti
ukázaly, jaké je dětské snění a o čem jsou jejích
sny. S použitím zajímavých rekvizit a náčiní upoutaly pozornost. S tímto vystoupením okouzlily
rovněž naše seniory v seniorcentru, kde Broučci
i Sluníčka rozzářily tváře dědečků a babiček ve
skladbě TANEC STROMEČKŮ A SNĚHULÁKŮ. Písně a koledy si vždy všichni na plno užijí.
K nim patří rozdáváni přáníček které děti vyrábí z
lásky. Odměna je nemine, děkujeme.
VÁNOČNÍ STROMEČEK V MŠ s rozdáváním dárečků, které si děti mohou odnést domů,
přináší dětem vždy překvapení (p. J. Weissová,
hrazeno rodiči). Nejvíce jsou však zvědaví, co
dostanou na hraní do mateřské školy. Společné
zpívání koled u klavíru je nepostradatelným okamžikem. Od rána děti ochutnávají cukroví. Pak
nastává chvíle her s novými hračkami.
Zaměstnanci MŠ přejí všem lidem zdraví, lásku a spokojenost v Novém roce.
Marcela Králová

AKCE M + M PRO RODIČE A DĚTI NAŠI OBCE
Letošní podzimní akce PTAČÍ ŘÍŠE nám přinesla hojný počet rodičů a dětí. Po trase se všichni
seznamovali se životem ptáků. Na konci akce přiletěli krásní ptáčci k usměvavým tvářím dětí i rodičů
(sponzorům p. J. Weissová, grant obce, TJ Sokol Slavkov). Děkujeme.
Další akce BÍLÉ VÁNOCE se konala v trochu chladnějším počasí, ale nikoho neodradilo od této tradice. Rodiče i děti šly do lesa krmit zvířátka, pak vyzdobily terasu, místní restaurace Lesanka. Uvnitř
zdobily stromeček, a pak už všichni čekaly na příchod školní kapely ( děti ze ZŠ pod vedením p. uč. H.
Malčekové, tentokrát v zastoupení p. uč. H. Vaškové a p. uč. M. Trojančíkové. Všichni jsme si společně
zazpívaly koledy. Dárečky pod stromečkem udělaly radost nejen dětem. ( p. J. Weissová, grant obce - TJ
Sokol Slavkov). A co teprve voňavá vánočka na stole? (p. Quiss - sponzor). A nakonec byla velká diskotéka plná barevných a kouzelných světýlek. Zase jeden krásný vydařený den. Všem sponzorům děkujeme.
Marcela Králová, Magda Duroňová
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NOVOROČNÍ POZDRAV
Konec roku 2017 se blíží a my vyhlížíme s očekáváním další rok 2018. Tradice přání slavkovským občanům k novému roku pokračuje i v tomto zpravodaji, kdy oslovujeme osobnosti, které
navštívily naší obec v probíhajícím roce, nebo mají k naší obci nějakou vazbu. Navazujeme tak na
osobnosti z minulých let, kdy slavkovským občanům zaslali svá novoroční přání například: pan Karel
Gott s manželkou, biskup mons. F. V. Lobkovicz, hejtmanka Mgr. J. Vildumetzová a ředitel televize
NOE p. Leoš Ryška.
Na rok 2018 nám zaslal své přání senátor Jiří Carbol, který navštívil naši obec v listopadu 2018.
Vážení občané Slavkova,
před dvěma měsíci jsem na pozvání Vašeho
pana faráře a mého dlouholetého kamaráda,
ThLic. Tomasze Sebastiana Juszkata,Th.D.,
u příležitosti jeho životního jubilea, navštívil
Vaši krásnou obec. Milé pro mě bylo setkání se skvělými lidmi, obyvateli obce a také s
jejími představiteli, panem starostou Vladimírem Chovancem a panem místostarostou
Ing. Ladislavem Kubínem.
Dovolte mi, abych Vám všem touto cestou popřál příjemné vánoční svátky, prožité ve zdraví, klidu a rodinné pohodě a šťastný celý nadcházejí nový rok 2018.
Srdečně Ing. Jiří Carbol, senátor
Stěžuje si manžel ženě. „Ty máš, ale lakomou matku, dali jsme ji pod
stromeček bačkory a ona nám dala na nové auto jen 80 000,- Kč.“
O vánocích říká maminka Pepíčkovi „Pepíčku zapal vánoční stromeček!“ Za chvíli příjde Pepíček a povídá „A svíčky taky?“
Přijde skotský Ježíšek na vánoce k dětem a ptá se
„Co si ode mě dnes koupíte ?“
„Aničko“ vyzvídá Lojza „kolik máme peněz na Silvestra ?“
Na jídlo máme odloženo 500 korun a na pití 100 korun,
říká s úsměvem Lojzova žena.
„Poslouchej, zlatíčko, a ty nic nevíš o tom, že přejídat se nemá ?“
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