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SLOVO STAROSTY
Zahájení nového školního
roku jsme stihli včas
Naše obec se trvale snaží zlepšovat podmínky pro kvalitní
výuku na naší škole. Letos se
nám podařilo získat dotaci
z Ministerstva životního prostředí na akci “Energetické
úspory objektu ZŠ Slavkov – II. etapa“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady včetně projektové
přípravy dosáhnou 15 mil. Kč, z toho způsobilé
výdaje jsou 11,338 mil. Kč a dotace EU činí 4,535
mil. Kč. Moravskoslezský kraj nám schválil na
dofinancování dotaci ve výši 3,0 mil. kč, takže cca
7,0 mil. bude hradit obec ze svého rozpočtu.
Základním opatřením tohoto projektu je zateplení svislých a vodorovných konstrukcí tj. obvodových stěn, rovných střech nad šatnami, kulturním
domem, tělocvičnou včetně nové střešní krytiny,
dále zateplení celé půdy na původní škole, dokončení výměny oken a dveří i nová fasáda celého

souboru budov areálu školy. Cílem je dosáhnout
požadovaného energetického standardu budovy,
snížit emise skleníkových plynů – zejména CO2
a snížit spotřebu energie na vytápění budov.
Součásti projektu, a bylo to i podmínkou získání
dotace, je realizace nuceného větrání s rekuperací
s cílem zajistit řízenou výměnu vzduchu v učebnách, udržet koncentraci CO2 v přípustných
hodnotách a rekuperací zamezit ztrátám tepla při
nuceném větrání. Nainstalované vzduchotechnické jednotky tedy slouží k nasávání čerstvého venkovního přiváděného vzduchu s možností jeho
ohřevu z odváděného vnitřního znehodnoceného
vzduchu. Tento přiváděný vzduch je v jednotkách
filtrován pro zabezpečení optimálního mikroklima a zajištění kvalitního vnitřního prostředí pro
žáky.
Řízení výkonu každé rekuperační jednotky zajišťuje centrální inteligentní regulátor, do kterého
jsou připojena čidla CO2, osazená v každé větrané učebně. Rozvod potrubí je proveden z tepelně
i hlukově izolovaných hadic z důvodu zamezení
kondenzace a přenosu hluku do učeben. Pro přívod vzduchu v učebnách bude použito tkaninové
potrubí, které se bude ještě v průběhu září montovat. Vím, že si budeme muset všichni nějakou
dobu zvykat na nový vzhled chodeb s mohutným
potrubím, ale věřím, že účel vynahradí umělecký
dojem. Budeme se snažit rozvody „zamaskovat“.
Navíc budova, která se začala stavět před 70-ti lety
dostane nový kabát, který si po tolika letech určitě
zaslouží.
Stavební práce byly zahájeny 20.července 2017
a přes problémy s dodávkami zateplovacích ma-
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teriálů na střechy, krátkou lhůtou pro výrobu
rekuperačních jednotek i oken a dveří, se dodavatelským firmám Hrušecká stavební společnost
a Benkoklima Opava podařilo zajistit především
vnitřní práce tak, abychom 4. září mohli společně
zahajovat nový školní rok 2017/2018.
Vím, že především v té závěrečné fázi to stálo nervy vedení školy a mnoho úsilí především pana
školníka a paní uklízeček, nápomocen byl i učitelský sbor. Chtěl bych veřejně ocenit jejich přístup
a obětavou práci při zprovoznění školy. Práce na
zateplení budou dále probíhat, budou usměrňovány tak, aby co nejméně rušily provoz školy. Termín dokončení je ve smlouvě dán do 20.11.2017,
ale očekáváme, že stavba bude dokončena dříve.
Určitě se se stane další výraznou dominantou naší
obce.
Vladimír Chovanec, starosta

DNY SLAVKOVA 2017
Původně avizován Den Slavkova se rozrostl
o další dva dny a proto DNY SLAVKOVA, ale
pěkně po pořádku. Už v pátek 15. září se zapojilo Seniorcentrum do oslav setkáním bývalých
a současných zaměstnanců a klientů domova
v atriu Seniorcentra. Hudebně jim zpříjemnil
dopoledne Jakub Štýbar. Od 15. hodin navštívilo Seniocentrum mnoho rodinných příslušníků
klientů a zájemců o prohlídku domova u příležitosti Dne otevřených dveří. K dobré pohodě
přispěla i cimbálová muzika Lipka, s kterou si
většina seniorů zazpívala mnoho známých písniček a večeří skončil velmi zajímavý program pro
všechny.

Ve stejnou dobu v pátek odpoledne se mnoho
členů různých spolků zapojilo do stavby čtyř stanů, kde byly nanošeny lavičky a stoly pro případ
špatného počasí. Rovněž bylo připraveno celé
zázemí sobotních oslav.
V sobotu 16. září jsme vyhlíželi přes drobný
déšť k obloze a marně hledali paprsky slunce.

Program zahájil pan starosta Vladimír Chovanec
a po krátkém úvodu pozval na jeviště naše členky Senior klubu a četného občana pana Karla
Kosteru, který nejdříve zazpíval Slezskou hymnu a potom společně s ženami zazpívali směsici
písní. Ženy vystřídaly na podiu malí čarodějové
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ze Sborečku se svými písničkami pod vedením
p. učitelky M. Hymlarové. V rychlém sledu na
jeviště vystoupali „Velcí“ zpěváci pod vedením
p. učitelky H. Malčekové, kteří zazpívali hity:
„Holky z naší školky, Ne pětku ne,…… “ Pod
podiem nám potom předvedli svou skladbu
předškoláci pod vedením M. Duroňové a než se
vystřídali s dětmi ze školky pod vedením M. Králové přítomné diváky zaujal pan J. Hulva, který
zahrál několik skladeb na dudy. Na závěr vystoupili „Monteráčci „ pod vedením paní učitelky M.
Trojančíkové se svoji úplně novou skladbou REBELOVÉ. Celý úvodní blok všech vystupujících
byl odměněn velkým potleskem. My děkujeme
nejen všem vystupujícím, ale i vedoucím, kteří
programy s dětmi nacvičili. Po nazvučení začala zpívat a hrát na podiu dechovka Kobeřenka,
která padla svými písněmi do noty hlavně starším. Pod střechou pergoly už prodávali v té době
své pochutiny spolky a kuchařky ze ŠJ (koláče,
placky, rybí pomazánku, makrely, langoše a další občerstvení). Po vyhlášení soutěže o nejlepší
placek do kterého se přihlásilo šest spolků (rybáři, chovatelé, sportovci, zahrádkáři, ženy a hasiči) začali degustovat přítomní porotci um amaterských kuchařů. Dechovka skončila a nastalo
vyhlášení vítězů v soutěži o nejlepší placek, kde
zvítězil placek připravený v kuchyni chovatelů
před zahradáři a hasiči. Jedna soutěž skončila
a začala další, kde spolky soupeřily o Slavkovskou metlu. Celou soutěž připravil radní obce

Petr Glabazňa se svými pomocníky (E. Starečkovou a P. Jarošem). Péťa coby rozhodčí hasičů připravil tři humorně laděné úkoly: skok přes překážku v pytli ve třech, štafetový slalom s vejcem
a královskou disciplínou byl vylepšený požární
útok na kuželky.
Jednotlivá družstva při plnění úkolů byla hlasitě
povzbuzována diváky a moderována vtipnými
bonmotty rozhodčího Petra. Vítězem dramatického souboje se stalo družstvo TJ Sokol
před zahradkáři a ženami, které kromě hlavní
ceny Slavkovské metly, získalo právo zametat ve
volném čase cesty a chodníky v naší obci v roce
2018. Na podiu se mezitím připravila se svým
vystoupením opavská skupina Naděje, která
upoutala svým repertoárem především mladší
ročníky posluchačů, kteří pod podiem zpívali
s kapelou a někteří i tančili. Na závěr hudebního
bloku vystoupila můžeme říci naše slavkovská
chlapecká skupina Identity. Písničky, které

zazněly v češtině, ale i anglickém jazyce přivedly
do varu většinu posluchačů i přes déšť, který na
malé i velké tanečníky padal z nebe. Kluci museli
přidávat a na konec, hlavně pro fanynky uspořádali malou autogramiádu pod pergolou. Večer
zakončila taneční skupina Mistrál, která zahrála
spoustu známých hitů a spolu s tanečníky pod
podiem vydržela až do půlnoci.
V neděli 17. září jsme zakončili Dny Slavkova
mší svatou v kostele Sv. Anny, kterou sloužil náš
duchovní správce Tomáš za všechny živé a zemřelé občany Slavkova. Ve svém kázání poukázal
na to, že jak obec vypadá je nejen zásluha vedení,
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ale hlavně občanů, kteří přiloží rovněž své ruce
k dílu. Mši hudebně obohatila naše slavkovská
schola, která opět dokázala, že umí krásně hrát
a zpívat. Dny Slavkova 2017 jsou již minulostí.
Tímto bych chtěl poděkovat všem dětem, seniorkám, členům spolků a zastupitelům, kteří se ve
svém volném čase podíleli na zdárném průběhu
oslav. My se můžeme už nyní těšít na dny Slavkova v září 2018.
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta (L.K.)

10. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ SLAVKOVŮ
Ve dnech 8. – 10. září jsme se opět po roce zúčastnili již 10. mezinárodního setkání Slavkovů konaného u příležitosti oslav 715. výročí
první písemné zmínky o vzniku obce Slavkovce.
Hostitelská obec s rozlohou 918 ha a zhruba 700
obyvateli s převahou občanů romské národnosti
se nachází v blízkosti Zemplínské Šíravy v Košickém kraji v okrese Michalovce. Na cestu jsme
se tentokrát vydali o den dříve, abychom svou
přítomností při prezentaci obce v rámci soutěže
Vesnice roku podpořili naši spřátelenou obec
Slavkov u Uherského Brodu. Úspěšnou prezentací obce v krajském kole se obyvatelům obce

Slavkov u Uherského Hradiště umístl na 3. místě
a zvítězil v kategorii v hlasování veřejnosti.
Na cestu, směr Slavkovce, jsme se společně vydali
v pátek v brzkých ranních hodinách. Po příjezdu
všech delegací na místo srazu, společném přivítání a obědě nás hostitelé převezli autobusem do
hotelu Felícia u Zemplínské Šíravy, kde jsme se
ubytovali a poté začali absolvovat bohatě připravený program. Vyhlídkovou lodí jsme se projeli
po Zemplínské Šíravě a prohlédli si tak přilehlé
okolí, navštívili jsme zříceninu Vinianského hradu gotického stylu u obce Vinné. Nachází se na
sopečné kře na jižních výběžcích Vihorlatských
vrchů. Hrad byl postaven pravděpodobně v druhé polovině 13. století na ochranu cesty, která
vedla do Polska. V současné době se ruina hradu opravuje a opravdovým zážitkem byly nejen
překrásné výhledy do okolí, ale také pasování
starostů Slavkovů na hradní pány a připravená dobová večeře s degustací vína v opravených
prostorách zříceniny hradu. Sobotní dopole-

Slavkova podařilo získat titul Vesnice roku ve
Zlínském kraji a postoupili tak do celostátního
kola. Společně s delegacemi z Horního Slavkova,
Slavkova pod Hostýnem a Slavkova u Brna jsme
shlédli pečlivě připravený program a aktivně je
podpořili při prezentaci ve sportovní hale. V
soutěži Vesnice roku 2017 v celostátním kole se
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v reformovaném kostele a závěrečným obědem
za přítomnosti hostů a zástupců obce. Následuje
často emocemi protkané loučení a odjezd domů.
Zůstávají jen vzpomínky na společně prožité dny
ve společnosti lidí s pevně navázanými přátelskými vztahy napříč hranicemi států. Už se těšíme
na příští 11. mezinárodní setkání ve Slavkově
u Uherského Brodu.

dne jsme věnovali prohlídce obce Slavkovce,
navštívili jsme Dům lidových tradicí a řemesel
„Mindžáková chýše“ s ojedinělou architekturou
a historickým zařízením a v přilehlém sklepení
pivnice jsme ochutnali domácí vařená piva. Odpoledne jsme se stali součástí kulturního programu oslav. V připravených stáncích se každá z přítomných obcí z Česka a Slovenska prezentovala
ochutnávkou regionálních specialit, propagačními materiály a starostové slovními výstupy na
pódiu přiblížili všem přítomným život a zázemí
jednotlivých Slavkovů. Den jsme ukončili společným posezením u cimbálovky Cifra. Nedělní
dopoledne je již tradičně spjato se slavnostní mší

Za zúčastněnou delegaci
Mgr. Eva Starečková, místostarostka

SLAVKOVSKÝ KARMAŠ 2017
Letošní karmaš byl velmi bohatý na akce a začal příjezdem kolotočů úterý 25. 7. dopoledne.
Ve středu 26. 7. se v sále uskutečnil koncert,
který pro naší obec zajistila agentura pana K.
Kostery ve spolupráci se sopranistkou Soyung
Yu z Vídně, pod vedením rumunského dirigenta
Radu Popa. Hudební doprovod zajistila Janáčkova filharmonie Ostrava. Na jevišti se předsta-

vila početná skupinu umělců z Jižní Koree, kteří
zazpívali operní árie světových autorů (W. A.
Mozart, C. Bizet, G. Verdi a jiní). Z počátku jsme
měli obavy zdali přijdou naši občané, protože
pouhý den před naším koncertem hráli v Muzeu
v Opavě, kde přišlo něco málo kolem 50 platících
posluchačů. Náš KD se zaplnil nad očekávaní do
posledního místa přišlo přes 250 posluchačů.
Umělci byli odměněni častým potleskem a vrcholem byla česky zpívaná role Rusalky z opery
Antonína Dvořáka. Domů jsme odcházeli naplněni nevšedním zážitkem z hudby.
V pátek 28. 7. na hřišti u ZŠ obec zajistila promítání letního kina, které přijelo s komedií „Špunti
na vodě“ za velké účasti spokojených diváků.
V sobotu 29. 8. vyšlo z naší obce několik desítek
poutníku na pouť na Svatou Annu na trojmezí
obcí Jaktaře, Zlatníků a Slavkova. Poutní mši
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sloužil opavský děkan J. Czudek za účasti kněží
jmenovaných obcí a více než tří set poutníků.
Odpoledne mohli navštívit děti atrakce a kolotoče na starém hřišti u základní školy. Ve večerních
hodinách se na areálu chovatelů uskutečnila Karmašova zábava, kterou pořádali naši hasiči.

a s ním i letošní bohatý Slavkovský karmaš, kde
si každý mohl vybrat z pestrého programu. L.K.

V neděli 30. 7. dopoledne byly pro věříci slouženy dvě mše svaté otcem Tomášem a odpoledne
se mohly děti společně se svými rodiči povozit
na kolotoči, zastřílet si ve střelnici na růže nebo
nechat si pomalovat obličej krásnými malůvkami dle přání. Občerstvení zajistili, jako obvykle
členové SDH pod pergolou. Den pomalu končil

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLAVKOV
15. zasedání konané dne 9. 8. 2017
přítomno 15 členů zastupitelstva, 2 zástupci ZP Otice a 50 občanů
- zastupitelstvo po projednání všech zpráv a bouřlivé diskusi k záměru
ZP Otice vybudovat ve Slavkově ubytovací zařízení přijalo toto usnesení:
V z a l o n a v ě d o m í:
a/ Informaci starosty obce o investičních akcích obce na roky 2017 – 2019, získaných dotacích a zajištění
financování jednotlivých akcí.
b/ Informaci předsedy představenstva ZP Otice Ing. Petra Ševčíka o záměru zřízení ubytovacího zařízení
(sociální a jiné vybavení) pro zahraniční sezonní pracovníky ZP na středisku ve Slavkově.

Schválilo:
 Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště
ve Slavkově“ v rámci státní podpory sportu pro rok 2017/2018, Program 113D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 Zajištění vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování projektu „Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště ve Slavkově“ v rámci státní podpory sportu pro rok 2017/2018.
 Zajištění udržitelnosti projektu „Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště ve Slavkově“ v provozní fázi dle podmínek poskytovatele dotace v rámci státní podpory sportu pro rok 2017/2018.
 Zastupitelstvo obce Slavkov nesouhlasí s realizaci záměru ZP Otice, a.s. Hlavní 266, Otice na
změnu užívání stávající administrativní budovy na středisku ve Slavkově na sociální a jiné vybavení sloužící zahraničním zaměstnancům. Občané obce Slavkov se ve svých osobních a písemných
vyjádřeních i podpisy pod petici velmi obávají o podstatné narušení bezpečnosti svých usedlostí,
zvýšení kriminality a narušování veřejného pořádku v naší obci.
Zastupitelstvo proto tímto vyzývá představenstvo ZP Otice, a.s. ke zrušení svého záměru využívat stávající administrativní budovu na středisku ve Slavkově k ubytovávání zahraničních zaměstnanců.
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Toto usnesení bylo následně písemně zasláno na ZP Otice, odpověď došla až 12. září s tím, že představenstvo ZP se s usnesením zastupitelstva seznámilo, ale nepřijalo k němu žádné rozhodnutí. Rada
obce mezitím dne 22. 8. 2017 písemně požádala stavební úřad v Opavě o zařazení Obce do okruhu
účastníků řízení ve věci žádosti ZP Otice o změnu užívání stavby původní administrativní budovy na
středisku ve Slavkově, jelikož jsme toho názoru, že požadovaná změna není zcela v souladu s Územním plánem Slavkov. Naší žádosti bylo vyhověno a oznámení stavebního úřadu o zahájení řízení jsme
obdrželi 11. 9. 2017. O výsledku řízení Vás budeme informovat.
Vladimír Chovanec, starosta

OBECNÍ SDĚLENÍ
 Cena stočného vybíraná podle odebraných m3 vody je pro rok
2017 stanovena na 19 Kč za m3 vody včetně DPH a vychází dle skutečných nákladů na provoz kanalizace a ČOV za rok 2016. Stočné
za první pololetí roku 2017, se vybírá od 18. 09. do 30. 10. 2017.
V případě placení převodním příkazem se telefonicky či emailem
obraťte na OÚ, kde Vám bude sdělena částka, případně variabilní
symbol.
 Sběr nebezpečného odpadu provedou Technické služby Opava
v naší obci dne 12. října. Mobilní sběrna bude přistavena na prostranství pod kostelem v době od 15,00 hodin do 17,00 hodin.
K likvidaci přijímá léky, oleje, barvy, ředidla, kyseliny, galvanické
články, olověné akumulátory.
 Velkoobjemové kontejnery pro sběr netříděného domovního odpadu budou v obci rozmístěny 13. října na těchto stanovištích: ul.
Kavír (místo separovaného sběru), ul. Družstevní (místo separ. sběru), ul. Jubilejní (u prodejny Jednota), ul. Slezská (místo separ. sběru – parkoviště), ul. Na
Lúčky, Stará ul. (u křižovatky s Olomouckou ulicí), ul. Střední (u křižovatky s Černou cestou
a u křižovatky s ul. Zahradní), Trní (místo separ. sběru). Do kontejneru neukládejte stavební
suť, zeminu, pneumatiky, eternitový odpad, železný šrot, atd.
 Od 26. 9. 2017 bude svoz biologického odpadu v době od 17 do 18 hodin.
 Pozor změna letního času na zimní 29. října 2017.
Ing. Gabriela Křempková

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Vítání občánků společně se zápisem do kroniky proběhne
14. října 2017 ve společenské místnosti Seniorcentra Slavkov.
Všechny nově narozené děti pozveme osobní pozvánkou do rukou rodičů.
Mgr. M. Trojančíková
předsedkyně komise
-7-
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Kalendář obce SLAVKOV včera a dnes 2018
Upozorňujeme občany, že si mohou zakoupit v úředních dnech na obecním úřadě stolní kalendář na rok 2018, kde najdete mnoho starých fotografií, které jsou konfrontovány se stávajícím stavem. Dále přehledně najdete akce připravované obcí nebo spolky na
rok 2018. Tento kalendář nám přiblíží, jak obec za několik desetiletí zkrásněla a stala se
vyhledávaným místem pro domov našich nových spoluobčanů. Kalendář je i vhodným
dárkem k vánocům nebo narozeninám pro Vaše známe, rodáky a další příznivce obce
Slavkov. Cena kalendáře je pouhých 50.-Kč a my věříme, že najde své místo v každé slavkovské domácnosti.
L.K.

SLAVKOV MÁ MEZI PRVNÍMI NABÍJECÍ STANICI
V naší obci zaznamenáváme rozvoj cykloturistiky jednak tím, že cyklisté naší obci projíždějí,
ale i zvýšeným zájmem místních i turistů o vyjížďky do krásného okolí slavkovských rybníků
a řeky Hvozdnice. Stále více registrujeme i zájem
o elektrokola, které se stávají hitem starších cyklistů i pro běžné užívání a pohyb po obci.
Umístěním a zajištěním provozu nabíjecí stanice ve Slavkově u obecního Domu služeb chceme podpořit využití oblíbených elektrokol, ale

i zvýšit zájem turistů o nabízené služby v centru
obce jako je kavárna, pekárna a pizzerie. Nabíjecí stanice bude určena pro nabíjení elektrokol,
elektrovozidel a elektrických invalidních vozíků.
Slavnostní zahájení provozu proběhlo 23. září
2017 v rámci akce Den čisté mobility, kde součástí dopoledne byla i hvězdicová EKO-RALLY
po zámcích Opavského Slezska s povinnou zastávkou v obci Slavkov u nové nabíjecí stanice.
Vladimír Chovanec, starosta

NABÍJECÍ
STANICE
ZMĚNA DOBY OTEVŘENÍ SLAVKOVSKÉHO HŘBITOVA
Od 15. září do 15. května bude otevřen od 7.00 - 18.00hodin.
Po dobu dušiček od 1.11. do 4.11. bude hřbitov otevřen do 20.00 hodin.
-8-
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Ve dnech 20.-21. října 2017 proběhnou v naší vlasti volby do Poslanecké sněmovny PČR. V naší
obci budete moci volit v zasedací místnosti za obecním úřadem. V pátek 20. října bude volební
místnost otevřena v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Každý
volič obdrží hlasovací 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 20. října do 12.00 hodin), požádat o návštěvu členů okrskové volební komise
u nich doma.
LK

XIII. ROČNÍK FESTIVALU DUCHOVNÍ HUDBY
U příležitosti XIII. ročníku festivalu duchovní
hudby, který pořádá umělecká agentura pana
Karla Kostery ve spolupráci s obecním a farním
úřadem ve Slavkově vystoupí 22.10.2017 chlapecký sbor Bruncvík z Prahy, společně se slavkovskou scholou a dětmi ZŠ Slavkov v kostele
Sv. Anny .

ni k rytířským cnostem Bruncvíka tedy čestnosti, pravdomluvnosti a odvaze…

Sbor vznikl v roce 2006 na základě myšlenky
„Tati, já už nechci chodit na karate! Já chci zpívat“ a je jedním z pěti chlapeckých sborů v české
republice. Název Bruncvík je odvozen od legendárního středověkého rytíře, jehož slavná socha
stojí u Karlova mostu. Členové sboru jsou vede-

Sbor na svých koncertech seznamuje posluchače
s různými hudebními styly a interaktivním způsobem je zapojuje do samotného zrodu hudby
středověku, baroka až po součastnou hudbu, ve
svém repertoáu má i černošské spirituály, hudbu
etnickou či alikvotní. Sbor pravidelně spolupracuje s profesionálními hudebníky, jejichž osobnost je pro děti nellepší inspirací. Mottem sboru
Bruncvík je především radost z hudby. Věříme, že si nenecháte ujít tento jedinečný koncert
v našem kostele.
L.K.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMKU

V OBECNÍM DOMĚ SLUŽEB
BUDE SRDEČNÍ KAVÁRNA

Jako tradičně se sejdeme o první sobotě adventní 2. prosince 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 dobré pohodě
bude pouštět hudbu DJ. Děti si budou moci
zase nazdobit perníčky, hasiči připraví prodej zabíjačkových specialit a členky svazu žen
budou prodávat vánoční vazby pro zkrášlení
našich domovů.
L.K.

Po dvou a půl měsíční celkové rekonstrukci suterénu Domu služeb, kde dříve bývala „Hospoda
na žumpě“ vznikl útulný prostor pro novou kavárnu s malým dětským koutem. Těšit se můžete
na různé druhy káv, které Vám bude možno připravit i s sebou, horké čokolády, mléčné koktejly,
zákusky, nápoje a další sortiment. O provozní
době budete informováni na provozovně a stránkách obce.
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JMENOVÁNÍ NOVÉHO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE V NAŠÍ FARNOSTI
V minulém čísle Slavkovského zpravodaje jsme informovali
o odchodu bývalého
duchovního správce P.
Mgr. Th. Lic Krysztofa Szewczyka. Novým
duchovním správcem
slavkovské farnosti se
stal P. Th. Lic Tomasz Sebastian Juszkat
Th.D. A proto jsem jej požádal o zodpovězení pár otázek, aby se nám představil.
Otče Tomáši můžete nám říci něco
o Vašem dětství a školní docházce ?
Narodil jsem se 20. října 1977 v Katowicích,
kde jsem prožil celé své dětství. Základní školu jsem navštěvovat v Katowicích. Po základní škole jsem se vyučil automechanikem. Poté
jsem nastoupil na střední školu.
Kdy jste se rozhodl, že budete studovat
na kněze ?
V 10 letech jsem začal ministrovat v katedrále Krista krále v Katowicích a už tehdy jsem
vnitřně cítil, že bych se chtěl stát knězem.
Toto rozhodnutí se ve mně postupně upevnilo až k rozhodnutí, že jsem si podal přihlášku
do semináře v mých rodných Katowicích.
Kam vedly Vaše další kroky
po vystudování kněžského semináře ?
Po ukončení studia, jsem nastoupil do ČR
jako pastorační asistent do farnosti Pustá
Polom. Zde jsem strávil rok studiem češtiny. V roce 2006 jsem u Panny Marie v Opavě
přijal jáhenské svěcení a zahájil působení ve
farnosti Havířov v kostele sv. Anny. V roce
2007 jsem v katedrále Božského Spasitele přijal z rukou biskupa Františka kněžské svěcení.
Jako novokněz jsem ještě rok působil v Havířově. Od toku 2008 do léta 2012 jsem působil
jako kaplan v Novém Bohumíně. V červenci
roku 2012 jsem dostal dekret jako duchovní
správce farností Petřvald u Nového Jičína,
Mošnov a Trnávka. Během působení v Novém Bohumíně jsem studoval v Opoli teolo-

gii, kterou jsem v roce 2012 ukončil doktorátem z teologie.
V naší obci jste již více než 2 měsíce,
už jste se aklimatizoval v nové farnosti ?
Za 2 měsíce mého působení ve farnosti Slavkov a Litultovice jsem se již seznámil s chodem těchto farností i obcí. Navíc mi farnost
Slavkov není cizí, neboť právě zde jsem před
10 lety měl novokněžské požehnání a společně s farníky jsem byl také před léty na pouti
v Polsku.
Mohl byste nám prozradit, jaké jsou
Vaše koníčky a jak relaxujete ?
Občas si zajdu rád zacvičit na procházku přírodou a samozřejmě se rád scházím i se svými
přáteli.
Co by jste řekl závěrem čtenářům Slavkovského zpravodaje ?
Závěrem bych Vám rád poděkoval za příjemné přijetí do farnosti a všem čtenářům a občanům Slavkova chci touto cestou vzkázat. Věřte, že kněz je stejný člověk jako vy, nemějte
obavu přijít kdykoliv do kostela a v případě
potřeby se na mě obrátit.
L. K.
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BOHOSLUŽBY NA DUŠIČKY
Středa 1. Listopadu
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH:
Farní kostel Slavkov
Mše svatá v 17.30 hod.
Čtvrtek 2. Listopadu
PAMÁTKA VŠECH ZEMŘELÝCH:
SENIORCENTRUM – Mše svatá v 8.30
Litultovice - Mše svatá v 16.30 hod.
Slavkov - Mše svatá v 17.30 hod.
Sobota 4. Listopadu
DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
NA HŘBITOVĚ
Slavkov v 14.30 hod.
Litultovice v 15.30 hod.
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SCHOLA NA PRÁZDNINÁCH
Ke konci prázdninových dní jsme se vydali na
schol. pobyt do Životic u Nového Jičína. Každým dnem jsme poznávali krásu okolního prostředí i historických památek. Vyrazili jsme na
Štramberskou Trúbu a rozhlednu Velký Javorník. Odvahu a vytrvalost jsme posílili v lanovém
centru v Rožnově pod Radhoštěm. Neopomněli
jsme navštívit také unikátní expozici klobouků
v Novém Jičíně. Pobyt byl provázán „misijním
putováním“ po světadílech. Prostřednictvím

vyprávění obyvatele kontinentu jsme se seznamovali s tamějším způsobem života, hráli tematicky zaměřené hry, modlili se za děti žijící
v uvedených oblastech světa apod. Prožili jsme
radostné chvíle naplněné poznáním, hudbou
a přátelstvím.
Klára Vančátová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVKOV
Prakticky po celé prázdniny probíhaly investiční práce na
zateplení, nové fasádě a rekuperaci školní budovy. Přidaly
se k tomu už poslední výměny oken tělocvičny, spojovací
chodby a další úpravy, které vyvstaly při tak náročné renovaci. Zatímco vnější vzhled školy dozná nezpochybnitelného zkrášlení, vnitřní prostory, zejména chodby, pochopitelně utrpěly především velkorozměrovými troubami
a instalovanými jednotkami nutnými k chodu rekuperace,
tj. oběhu vzduchu bez velkých tepelných ztrát. To bylo
podmínkou přidělené dotace. Investice by z dlouhodobého hlediska měla výrazně šetřit energie k vytápění budovy. Také si slibujeme zlepšení klimatu učeben v horkých
- 11 -
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dnech předprázdninového období, kdy se teplota v učebnách blíží třicítce a schopnost dětí přijímat nové podněty naopak klesá k nule.
Bylo to náročné období pro pana školníka
a všechny provozní pracovníky školy, kteří museli vytáhnout do boje se všudypřítomným
prachem, stavební sutí, nepořádkem ještě i o posledním prázdninovém víkendu. Dokonce první
den školy, v pondělí 4. září se k dílu po slavnostním zahájení přidali i učitelé, aby uvedli učebny
do provozuschopného stavu. Podařilo se, prázdniny se prodlužovat nemusely, za což nepochybně sklízí celý kolektiv zaměstnanců školy vděk
našich žáků. A také většiny rodičů, ty dva měsíce
jsou pro mnohé mámy a táty ke konci už docela
dlouhé.

lou, kterým museli návštěvníci projít, slavnostní.
Nejvíce pochopitelně pro dvacet jedna prvňáčků, které přivedli, pod vedením třídní učitelky
Hedviky Vaškové, žáci nejstarší.

Ještě nějaký čas bude škola zahalena do hávu
kryjícího lešení, pak se zaskví v plné kráse. Její
věk /67 let od otevření původní školní budovy/
by jí určitě nikdo nehádal.
Učitelský sbor první dva dny přípravného týdne tráví na společném výjezdu, tentokrát jsme
zvolili blízké centrum v Kravařích. Ústředním
tématem školení byla komunikace zaměřená
na jednání s rodiči, se žáky, se spolupracovníky
i se svými nejbližšími. Věříme, že rodiče i děti
posun z naší strany zaznamenají, budeme se
snažit ovlivnit i jejich schopnosti a dovednosti
v této oblasti. Ano, problematika se týká i některých rodičů, se kterými mnohdy řešíme situace,
o kterých se nám před pár lety ani nezdálo, že
by mohly vyvolat nedorozumění nebo dokonce
konflikt. Celý pobyt také směřuje k upevnění kolektivu /novočesky teambuilding/. Mnohokrát
opakované ujišťování lektorky kursu o příjemné
atmosféře provázející naše první setkání po dvou
měsících prázdnin, znělo upřímně. Mimo pracovní část se nám letos dostalo i příležitosti zažít
poslední večer slavného kravařského odpustku.
Zahájení školního roku proběhlo v pondělí 4.
září v sále kulturního domu. A jako obvykle
vměstnat do největší místnosti obce stovky žáků,
rodičů a dalších přítomných nebylo vůbec jednoduché. Nálada byla i přes staveniště před ško-

Ředitel školy ocenil práci pana školníka, uklizeček a všech, kteří se zasloužili o to, že školní rok
začal podle plánu a prázdniny jsme prodlužovat
nemuseli. /Ovšem potlesk v sále kulturáku po
tomto oznámení, by se kupodivu nemohl nazvat
bouřlivým/. Mnohamiliónové investiční akci tohoto roku se ve svém projevu věnoval pan starosta Vladimír Chovanec, se svými záměry v oblasti
stravování vystoupila nová ředitelka školní jídelny Zuzana Stojakovič, pozdrav a přání úspěšného školního roku přidal předseda SRPŠ pan
Rádek. Pak už se všechno točilo kolem našich
prvňáčků, tři z nich vystoupili na pódium, aby
zazpívali zaplněnému sálu a odnesli si tak titul
nejodvážnějšího školáka tohoto ročníku: Stali
se jimi Beata Uhlářová, Anna Ryplová a Viktorie
Rádková.
Vystřídali je děvčata a chlapci ze sboru s písněmi,
jejichž tituly hovoří sami za sebe- Holky z naší
školky, Dítě školou povinné a Néé pětku néé.
Do učeben ze sálu KD tentokrát děti neodcházely. Některé stavební práce probíhaly ještě přes
víkend a tak místo křídy se ocitnuly v rukou paní
učitelek hadry a kbelíky, muži se důkladně zapotili, než do jednotlivých tříd dosadili správný po-
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čet a velikost lavic, židlí a dalších pomůcek, aby
v úterý mohl začít všední vyučovací den.

rin Malchárkovy reprezentovaly kromě Slavkova
také opavský okres. Jejich výkony se plně vyrovnaly konkurenci, mezi nejlepších pět postoupila
Terezka Králová, byť zejména vystoupení Elen
mohlo být pro svou výrazovost do top týmu na
celostátní soutěž zařazeno taktéž. Deštivá neděle
pod beskydskými kopci proběhla v srdečné atmosféře protkané laskavostí a krásnými melodiemi našeho regionu.
ADAPTAČNÍ POBYT pro žáky šestých tříd
jsme letos zařadili bezprostředně na začátek
společné docházky. Do tohoto ročníku přicházejí děti ze spádových obcí, ke slavkovským tak
přibylo dalších třicet dva dětí a utvořilo dva úplně nové kolektivy, jež spolu prožijí čtyři roky na
druhém stupni Základní školy Slavkov.

V tomto školním roce školu navštěvuje 292 žáků,
číslo shodné s rokem minulým. Na vyšším stupni převládají chlapci, letošní poměr je asi 60: 40,
v první až páté třídě se letos poměr obou pohlaví
vyrovnal. Na první stupeň již přijímáme prakticky pouze žáky slavkovské, i tak jsou třídy naplněny na pedagogicky horní optimální hranici
kolen 24 žáků. Na druhém stupni jsou všechny
ročníky paralelní s výraznými rozdíly počtů
v jednotlivých ročnících. Do nich dojíždějí žáci
z D. Životic, Litultovic, Otic a dalších, často velmi vzdálených obcí západního Opavska a také
samotné Opavy.
Pedagogický sbor je zastoupen všemi „generacemi“, potěšující je, že na vyšším stupni se počet
mužů blíží zastoupení kolegyň. Ještě důležitější
je však ztotožnění se s fenoménem slavkovské
školy, hrdostí našich kantorů a především kolektivní duch celého sboru včetně provozních
zaměstnanců. To není hodnocení pisatele těchto
řádků, ale závěr výzkumu University v Liberci,
o němž jsme ve Zpravodaji informovali.
ZE ŠKOLNÍ KRONIKY
Z celého Slezska se sjeli zpěváci první zářijovou
neděli do Dolní Lomné na mezinárodní folklórní dny. „Děvčata z malé obce u Opavy“, jak zahlásili pořadatelé - Tereza Anna Králová, Elen a Ka-

Za místo pobytu jsme zvolili Jeseníky, zvláště
první den byl turisticky docela náročný, cesta
vedla kaňonem Bílé Opavy pod nejvyšší horu
Moravy a Slezska, také druhý den si žáci vyšlápli
tentokrát po okolí Karlova. Hlavní náplní pobytu byly společné hry, ve kterých se žáci seznamují, učí se naslouchat, vzájemně respektovat, asertivně jednat. Probíráme s nimi i zásady, které léta
vštěpujeme našim žákům ve vztazích žák – žák,
žák – učitel a také učitel – žák. Naše zkušenost je,
že v rozdělení slavkovských páťáků do dvou tříd
převažují pozitiva nad smutkem z oddělení od
starých spolužáků.
STŘÍPKY Z KONCE
MINULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU:
Osmá a deváté třídy navštívily jedno z neotřesnějších míst planety, koncentrační tábor Osvětim. Pro většinu dětí to byl zážitek na hranici
toho, co je možné vůbec rozumem přijmout.
Vzpomínám na slova amerického generála, který
osvobodil jiný KT: „Fotografujte, natáčejte, dokumentujte. Nebo se za padesát let najdou zlosynové, kteří budou tvrdit, že nic z toho, co tu
vidíte, se neudálo“.
Naše děti už nikdy nic takového tvrdit nebudou,
žádná hodina dějepisu by jim tuto zkušenost nepodala. V druhé části dne navštívili žáci Krakov,
asi nejkrásnější polské město, které má blízkou
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spojitost s naší historií.
Měsíc červen je dobou školních výletů. Ideálem
by bylo poznávat nejkrásnější místa naší vlasti,
škola má však jednu prioritu. Totiž aby se této
třídní akce mohly zúčastnit všechny děti bez
ohledu na finanční možnosti rodičů. Proto byly
cíle většinou nepříliš vzdálené, noclehy pod stany nebo třeba na zemi v hradní věži. Stejně byly
nejvýše hodnocenými částmi výletu večery i další společné zážitky.
Poslední týden před prázdninami už se nevyučuje podle rozvrhu. Kromě záležitostí jakou je
výměna učebnic je snahou učitelů vyplnit poslední dny smysluplnou a zároveň zábavnou činností. V pondělí to byla soutěž mezi paralelními
třídami, kterou jsme si půjčili z České televize
Kde domov můj. U Brouka Pytlíka jsme se zase
inspirovali v dopoledni, kdy měly třídy možnost
ukázat, co dovedou. Centrem aktivit byl sál kulturního domu, jednotlivá pracoviště pak po celé
škole. Už názvy dílen Účes, Básníci, Hudební nástroje, Výtvarný workshop, Šikovné ruce, Silák
třídy, Z rybníka do louže, Pantomima, Mňam,
Co na to sborovna leccos napovídají, nejsou však
schopny vystihnout zaujetí, legraci, um. šikovnost a obratnost jednotlivců i skupin. Děti měly
samy možnost vybrat si činnost, ve které se cítily
být pro třídu tím největším přínosem. Náročné
pro hlavní organizátorky Mgr. Hlásnou a Mgr.
Holešovou, moderátory, rozhodčí, ale vděčná
náplň předprázdninového dne.
Předposlední den školy je už tradičně věnovaný
branným činnostem. Pomohli hasiči, děti byly
svědky opravdového zásahu, nový byl výcvik sebeobrany, nechyběla tradiční stanoviště.
Pozdní odpoledne před koncem školního roku
je časem 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. Mgr. Mička
a Mgr. Řehulka představili 48 jinochů a slečen,
všechny oděné do večerního společenského

úboru. Nastoupení na pódiu poskytli rodičům
nádherný pohled, v němž se mísila hrdost i dojetí nad právě skončenou životní etapou. Střídala
se vystoupení, vzpomínky, projevy s nezbytným
ponaučením do života, zpěvem, tancem, Ne vždy
byla léta strávená na naší základní škole idylkou,
rozloučení však proběhlo skutečně důstojně. Za
určitý vrchol tohoto posledního setkání žáků,
učitelů, rodičů, starostů obcí hostů i dalších blízkých je možno považovat pochvalu ředitele školy
s věcnou odměnou za celé působení na Základní
škole Slavkov. Dostalo se ho těmto žákům: Jakub
Knappe, Veronika Lipková, Karolína Potepová,
Klára Velebová, Michal Stanke, Marie Kořínková, Lucie Černochová, Lukáš Rychlý, David
Cabel.
Těšíme se, že absolventi najdou do školy cestu
a přejeme jim nejméně tak šťastná léta jako na
Základní škole Slavkov. Poslední den se scházíme stejně jako na začátku školního roku v sále
KD. Podrobné hodnocení úspěchů i proher je za
námi, tento den se jenom odměňuje. Především
probíhá vyhodnocení dlouhodobé soutěže tříd.
Vyučující zde pěti stupňovou škálou hodnotí to,
jak se na hodinu do třídy těší, aktivitu v hodině,
chování ve škole, celkovou atmosféru třídy a soudržnost kolektivu. Započten je také prospěchový
průměr, třídění odpadu, šatny. Letos se na první
příčku dostal nový kolektiv 6. B třídy pod vedením třídní učitelky Mgr. Juchelkové. Na dalších
místech se umístily třídy 8. A /Mgr. Hlásná/ a 7.
B /Mgr. Kleinová/ a 6. A Mgr. Sikorová, všechny
kolektivy obdržely finanční odměnu SRPŠ, jejíž
výše je už skutečně motivační.
Úplně poslední bodem programu je udělení Pochvaly ředitele školy. Ta je zapsána na vysvědčení,
kde se již pochvaly třídního učitele z rozhodnutí
MŠMT nesdělují. Jen jediný žák třídy /u vycházejících žáků více/, je pak odměněn navíc knihou s věnováním. V tomto školním roce přijali
toto ocenění: David Trojančík, Aneta Přibylová,
Alžběta Kadaňková, Tereza Otipková, Denisa
Schneidrová, Vendula Trojančíková, Elen Malchárková, Jiří Rypl, Drahomíra Světlíková, Adéla
Schmidová a žáci devátých tříd.
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Dvě desítky let mají školské odbory ve svém programu zakotven cíl sto třiceti procent průměrné
hrubé mzdy v České republice pro vysokoškolsky vzdělaného učitele. V současné době je to celostátně lehce nad sto procent, byť na naší škole
se nám daří k vysněnému číslu přiblížit více.
Na první pohled to vypadá jako spor mezi státem a pedagogy, měl by však být viděn jako
vztah mezi státem a rodiči. Těm by mělo záležet
na tom, jací učitelé předstoupí před jejich děti.
Zdali špička absolventů gymnázií jako je to ve
Finsku /cca 6% HDP na školství, přijat je údajně jeden z deseti uchazečů o práci pedagoga/,
nebo studenti, jež se hlásí na pedagogické fakulty
proto, že o tyto VŠ je nejmenší zájem. /ČR cca
3,5% HDP na školství/. Je velmi smutné, že jen
polovina absolventů nastupuje do praxe, další
významná část s kantorským řemeslem do pěti
let sekne. Požadavky na učitelskou profesi neustále vzrůstají, naposledy v nesmyslně širokém
pojetí inkluze – společném vzdělávání i tam, kde

trpí všechny strany: integrovaní žáci, většinová
část třídy i kantoři, jež takto nastavenou situaci
nejsou schopni v souladu se svou profesní ctí
zvládnout.
Rozhodnutí vlády přidat už od listopadu 15% na
mzdy do školství bylo na škole přijato velmi pozitivně. Jedná se o daleko nejvyšší jednorázové
zvýšení platů od roku 1989. Dává předpoklad, že
výše zmíněného cíle by mohlo být skutečně v již
dohledném horizontu, za který považujeme rok
2020, dosaženo.
Žádné, ani ty nejdokonalejší učební pomůcky,
interaktivní tabule atd. nejsou schopny vykompenzovat absenci po všech stránkách vysoce
erudovaného pedagoga. Stovky, ba tisíce osob
projde životem každého člověka. Učitelé patří
k těm, na které se obyčejně nezapomíná. Ne vždy
jenom v tom dobrém, ale o to právě jde. Učitelům naší školy nejen o platy ale o školství jako
celek, potažmo o budoucnost národa Komenského a Masaryka.

Některé významné akce, které pořádá nebo spolupořádá škola:
27. 9. Svatováclavská Míle republiky – běh kolem prvního rybníka, start první třídy 10.00 u Vrbovce
29. 9. Jeden den tzv. ředitelského volna,
17. – 18. 10. Sběr papíru, surovinu budeme vykupovat i od slavkovských občanů.
11. 11. Svatomartinský Pohár starosty ve volejbale, přihlášky týmů řediteli školy, snad bude i husa,
14. 12. Vánoční besídka.

K radikálnímu kroku povinnosti žáků vypnout
svůj mobil před vstupem do školní budovy
a znovu ho moci zapnout až po jejím opuštění
po vyučování, se vedení školy, pedagogický sbor,
školská rada, SRPŠ a na základě ankety vlastně
všichni rodiče odhodlali během loňského školního roku. Samozřejmě to přineslo řadu diskusí,
někdy i docela vyhraněných. Zvláště starší žáci
nesli tento krok omezit jejich nejoblíbenější
formu komunikace a zábavy velmi těžce. Jestliže
jsme byli k občasnému porušení v uplynulém
období ještě shovívaví, od začátku školního roku

bude plnění tohoto nového bodu školního řádu
vyžadováno nekompromisně včetně postihů.
Jsme velmi vděční za podporu rodičů, důvody
k tomuto kontroverznímu kroku máme opravdu
pádné. A nevadí nám, že tiché a hodné děti věčně
zahleděné do mobilů, teď už zase o přestávkách
řádí jako dřív.
Také v tomto školním roce otvírá školní družina
a školní klub na tři desítky zájmových útvarů –
kroužků. Převahu mají sportovní, hudební, taneční, rukodělné, výtvarné, letos si např. hodně
slibujeme od nového kroužku kybernetiky, do
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něhož se nám podařilo získat zapáleného vedoucího. ( Jaká důležitost je polytechnické výchově
v současné době přikládána, nemusíme zdůrazňovat).
Kroužky navazují na vyučování a pobyt ve ŠD,
odpadá úmorná povinnost rodičů převážet své
potomky z místa na místo, jak je jinde běžné. Za
zmínku stojí také poplatky, rodič zaplatí na začátku
školního roku 200 Kč za neomezený počet kroužků
na jedno dítě. Obec, potažmo škola, touto skutečně
symbolickou částkou přichází o nemalé prostředky, priorita je však jasná. Umožnit všem dětem bez
ohledu na sociální podmínky smysluplnou zájmovou činnost. Vyplácí se nám to.
Jsou žáci, kteří navštěvují třeba i pět kroužků
a z výše uvedeného důvodu je to nijak časově
nezatěžuje – zahrát si po vyučování pálkovanou
jistě není na úkor školy ani nutného odpočinku. Řada žáků si však z nabídky nevybere nic,

po opuštění budovy školy se zahledí do svého
chytrého mobilu a podobně pak tráví celé odpoledne. Často argumentují tím, že je hodně učení
a rodiče odmítání dalších aktivit vyhoví. Pozdě
přijdou na to, že udělali chybu, pak se někdy v listopadu snaží o přihlášení. To už je často problematické a dítě to bere spíše jako trest, že někam
„musí“. Pokud žáci nezískají rytmus pravidelné
docházky hned zpočátku roku, později už se navozuje mnohem hůře. Týká se to především žáků
čtvrté až šesté třídy.
Do konce září je ještě čas informovat se na možnosti, sednout si se svým potomkem a dát mu
vybrat nejlépe jeden až dva zájmové útvary. Pak
však trvat na pravidelné docházce. Věřte, že o čas
na přípravu do školy ho nepřipravíte, zkrátí se
většinou pouze doba jeho prodlévání před obrazovkou.
Mgr. František Hodný, ředitel

ZPRÁVA ZA ASPV
Začal nám nový školní rok a s ním fůra práce v naší asociaci.
Hned na konci srpna se konalo první tanečně – sportovní soustředění Monteráčků v rekreačním středisku Bílá Holubice v Mokřinkách. Celkem 26 dětí mohlo během nádherně prosluněných dnů strávit
společné chvíle při nacvičování nové taneční skladby, která se ponese v duchu slavného muzikálu
Rebelové. Premiéru tato skladba zažila na Dni Slavkova 16. 9. 2017
V podzimních měsících máme v plánu se nadále vzdělávat na různých seminářích a školeních a také se
zúčastníme celorepublikových nácviků na XVI. Všesokolský slet, který se uskuteční příští rok v Praze.
I když do Prahy všechny skladby nezavítají, i tak věříme, že o nácvik bude velký zájem.
Paní cvičitelka Marcela Králová začne s nácvikem skladby Méďové (každé pondělí od 16 – 17 hod.).
Naše předškolní děti se budou učit skladbičku Noty pod vedením Magdy Duroňové akol. (každou středu od 16 -17 hod.). Do
Prahy bychom rádi jeli se skladbou pro starší žactvo s názvem
Cirkus (každý pátek od 13:30
– 14:15 hod.). Velmi mě těší
zájem a nadšení místních žen,
které se rozhodly okusit atmosféru Všesokolského sletu na
vlastní kůži se skladbou Siluety.
Věřím, že si při nácviku všichni
užijeme spoustu legrace a radosti z pohybu.
Mgr. Martina Trojančíková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Od října 2017 až do května 2018 budou v naší
Mateřské škole probíhat tyto kroužky pro děti:
PASTELKA – rozvíjení grafomotorických dovedností (p. uč. Gorčicová H.); PUSÍK – individuální rozvíjení logopedických dovedností; (
p. uč. Kociánová Z.) RELAXACE A MASÁŽE
– uvolňování psychického, fyzického napětí,
technika tělesných doteků a koncentrační techniky( p. uč. Králová M.); ŠIKULKA – rozvíjení
výtvarných a pracovních dovedností ( p. uč. Kudelová T.); FLÉTNIČKA – rozvíjení hudebních
dovedností a nácvik správného dýchání ( p. uč.
Kremserová L. ); ANGLIČTINA HRAVĚ – seznamování se základy anglického jazyka ( p. uč.
Jarošová D.) ; CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ –
rozvíjení pohybové aktivity v kolektivu dětí a ro-

dičů, nácvik pódiových skladeb, v letošním roce
bude probíhat nácvik skladby“ Medvídci“ na
všesokolský slet 2018 ( každé pondělí od 16:00
do 17:00 hodin v tělocvičně ZŠ – ( Králová M.
a Král L.); CVIČENÍ PŘEDŠKOLAT – rozvíjení pohybové aktivity dětí, v letošním roce bude
probíhat nácvik skladby „ Noty“ na všesokolský
slet 2018 ( každou středu od 16:00 do 17:00 hodin v tělocvičně ZŠ – Duroňová M. a Petrželová
P.). Informace o aktivitách získáte v MŠ. S těmito kroužky byli rodiče seznámeni v září na zahajovací schůzce. Rodiče si vyslechli požadavky
k režimu v MŠ.
V říjnu v odpoledních hodinách zveme rodiče
s dětmi naší MŠ na podzimní akci konanou na
zahradě Mateřské školy.
Tradiční „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“, v Seniorcentru, bývá radostnou událostí některých našich
vybraných dětí (dobrovolníku). Milým programem dokážou dojmout všechny kolem. ( nacvičuje p. uč. L. Kremserová).
V květnu bylo odesláno 7 výtvarných prací
do mezinárodní výtvarné soutěže v Havířově na
téma „ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY“. Z 1360
výtvarných prací bylo opět vybráno 5 prací na
výstavu do KD, ZŠ a knihovny v Havířově ( Mazurová B., Mudrychová E., Juchelka V., Kurka J.,
Grossmanová D.). Gratulujeme. Děti pracovaly
technikou – kresba zmizíkem do inkoustového
podkladu.
Marcela Králová

KROKODÝL NA HVOZDNICI

foto Jiří Zuzaňák
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LÉTO V SENIORCENTRU
ČERVENEC
PRÁZDNINY…pro obyvatele a zaměstnance našeho Domova je jejich význam spojen jen s létem
a volnem našich dětí nebo vnoučat, případně krátkou dovolenou. Život obyvatel Seniorcentra zde
plyne jako v každém jiném měsíci.
Začátkem července mezi nás přijeli hudebníci
umělecké agentury Viola z Olomouce, se kterými jsme si na naší KAVÁRNIČCE společně
při dobrém pohoštění zazpívali.
Společně jsme také oslavili narozeniny některých
našich obyvatel. Nikdy nechybí gratulace, kytička
ani zpěv a oslavenci nám vždy poví něco o svém
dětství a životě.
V zahradě nám uzrál RYBÍZ, společnými silami
jsme jej všechen otrhali, částečně i snědli. Kuchaři
nám uvařili výbornou marmeládu a ze zbytku budeme mít zdravý mošt.
Červencové počasí k nám bylo přívětivé, slunečné dny jsme trávili na terase, v zahradě nebo
VYCHÁZKOU PO OBCI, což ocenili obyvatelé,
kteří zde celý život žili a mohli si tak zavzpomínat,
jak se která ulice jmenuje nebo kdo bydlí ve kterém domě.
TURNAJ V KUŽELKÁCH

Ani v době dovolených některých zaměstnanců
jsme nevynechali naše tradiční Posezení s oslavou společných narozenin, které se uskutečnilo
mimořádně na parkovišti Domova. Potřebovali
jsme totiž velký prostor pro sportování. Zúčastnili
jsme se II. ročníku turnaje v kuželkách. Členové

jednotlivých družstev i jejich vedoucí zářili v nových barevných tričkách. Zajímavou novinkou
v turnaji bylo, že všichni soutěžící při hodu seděli.
A kdo vyhrál? No přece my všichni, protože jsme
to dokázali. Nejlepší z nás obdrželi drobné ceny,
ale diplomy a medaile za statečnost jsme dostali
všichni.
VÝLET
Ke konci měsíce jsme se téměř všichni společně
vydali bezbariérovým autobusem na výlet. Cestou
jsme viděli, jak dnes vypadají Jánské lázně nebo
přehrada Kružberk. Cílem naší cesty byl Davidův
mlýn, kde jsme si každý dle chuti dali čaj, kávu
nebo třeba pivo a něco dobrého na zub. Společně
jsme se prošli prostory nově zrekonstruovaného
mlýna a také jeho okolím, které se nachází v malebném údolí řeky Moravice. Výlet se nám moc
vydařil, ještě několik dní jsme na něj vzpomínali.
Ač jsme byli po výletě hodně unaveni, někteří po
odpoledním odpočinku sebrali poslední síly a jeli
do místního kulturního domu na KONCERT
JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA,
kterou zpěvem doprovázely sólistky z Jižní Koree.
Na tak ojedinělý a úžasný kulturní zážitek se nedá
zapomenout.
Kromě velkých akcí a výletů se pravidelně scházíme při zpěvu, povídání nebo poslouchání hudby,
nebo třeba jen relaxujeme u svačinky a čerpáme
teplé paprsky ze sluníčka na terase.
SRPEN
Krásné srpnové počasí jsme využívali plnými
doušky. Denně jsme pobývali venku a volný čas
jsme si krátili různými zájmovými aktivitami. Například pohybovým cvičením s novými míči, šátky, čtením denního tisku, šitím nebo povídáním
– to máme nejraději – o vaření, o tom, kam jsme
jezdili na dovolenou nebo jak se mají naše děti.
Někteří z nás jeli na VÝLET K MÍSTNÍMU RYBNÍKU VRBOVEC, kde jsme si díky spolku místních rybářů mohli posedět u piva nebo kávy. Za
zpříjemnění naší vycházky rybářům děkujeme.
K létu patří také GRILOVÁNÍ. I když ještě ne-
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máme upravený terén naší zahrady, přesto jsme
se tam téměř všichni sešli na letní grilovačce. Špekáčky na grilu náramně voněly, a nám se sbíhaly
sliny. Takovou dobrotu s hořčicí a křenem, kterou
jsme spláchli troškou piva, už jsme dlouho nejedli.
Společně jsme si za doprovodu kytary a harmoniky zazpívali také trampské písničky. Zkrátka: grilovačka jak má být!
Dva dny poté jsme se vydali na výlet do areálu
chovatelů na VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA. A samozřejmě se to neobešlo bez
výborných bramborových placek paní Jiřinky
a jejích kolegyněk, a moc jim za jejich obětavost
děkujeme.
Koncem měsíce nás navštívili KOPRETINKY
Z BOHDANOVIC. Svým pěvecko – tanečním
vystoupením obohatily naše TRADIČNÍ SPOLEČNÉ POSEZENÍ, na kterém pravidelně slavíme narozeniny našich obyvatel. U kávy a dalšího
pohoštění jsme si ještě společně za doprovodu
harmoniky zazpívali a závěrem nás Kopretinky
všechny obdarovaly milým dárečkem.
CUKRÁRNA
Naše atrium se proměnilo poslední srpnový pátek
na krásně vyzdobenou CUKRÁRNU. Kuchaři
a jejich vedoucí pro nás připravili výborné zákusky, poháry a několik druhů kávy. Do naší cukrárny
přišli nejen obyvatelé Domova na svou odpolední
svačinu, ale také jejich rodinní příslušníci a známí.

Atmosféra, kterou ještě doplnila téměř profesionální obsluha, byla velmi pohodová a příjemná.
O naší Cukrárně se stále mluví a tak doufáme, že
v ní bude zase brzy otevřeno.
Začátkem září navštívili naše Seniorcenrum Mgr.
Daniel Rychlík – vedoucí odboru Krajského úřadu MSK a náměstek hejtmana kraje pro sociální
oblast pan Jiří Navrátil. Oba pánové se zajímali
o technické vybavení Domova, skladbu obyvatel,
spolupráci s obecním úřadem, probírali financování naší organizace, a závěrem své návštěvy si
prohlédli prostory Domova.
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, NEJTEPLEJŠÍ OBDOBÍ ROKU JE ZA NÁMI. PŘEJEME VÁM
HŘEJIVÉ A BAREVNÉ PODZIMNÍ DNY.
Senioři a zaměstnanci Seniorcentra

SDH SLAVKOV
Z činnosti sboru:
- Družstva mužů, žen a dorostu se zúčastňují soutěží okresní ligy v požárním sportu.
V letošním roce je naplánováno 8 soutěží a nakonec závěrečná souěž o Pohár starosty OSH ČMS
Opava. Ženy jsou po 7 soutěžích s 14 body na 7. místě. Družstvo mužů se nepravidelně zúčastňuje
OL, kde ze 17 soutěžních družstev jsou se součtem 26 bodů na 11. místě s předpokladem postupu
do závěrečného kola o putovní pohár. Družstvo dorostu po 7 soutěžích je zatím na 2. místě. Družstvo
nad 35 let se pravidelně zúčastňuje OL veteránů. Po 6 soutěžních kolech je se součtem 16 bodů na 11.
místě. Do ukončení ročníku zbývají soutěže ve Štěpánkovicích a M. Hošticích,.
- Družstva mladších a starších žáků se pravidelně zúčastňují soutěží v „Mladecké lize“. Tato soutěž
začala novým ročníkem začátkem září.
- 8 až 10. 9. 2017 se naši žáci zúčastnili soustředění na novou sezónu v Rešově.
- 14. 10. 2017 se uskuteční v Suchých Lazcích podzimní kolo hry PLAMEN pro mladší i starší žáky.
Bude se soutěžit v branném závodě družstev, kde v úseku 3 km plní 7 různých disciplín a Štafetě
CTIF.
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Naše družstva se na tyto soutěže aktívně připravují.

- V soboru 2. 9. 2017 se uskutečnil na hřišti
u školy 12. ročník soutěže v požárním útoku „
O nejlepší družstvo Slavkova. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev. Výsledky: 1 místo: HOMOLCI
-ved. Josef
Pavelek, 2.místo Na Vyhlídce-ved. Kostera Tomáš a 3. místo Český zahradkářský svaz- Sedláček Miloš.

Na závěr soutěže byly přistaveny 2 zásahové
vozidla HZS Opava, kde nás posádky vozidel
seznámily
s vybavením a možnosti použití při zásahu. Děkujeme za možnost zhlédnutí vybavení zásahových vozidel.
Připravované akce:
- V pátek 22. října se uskuteční na hřišti u školy podzimní kolo soutěže „Ligy Mladeckého
okrsku“ mladších a starších žáků v požárním útoku s vodou. Začátek v 16 hod. 30 minut.
- V neděli 8. října se uskuteční v 15 hodin na Větřáku tradiční „Pouštění draků“ s vyhodnocením
nejlépe létajícího draka a nejhezčího draka domácí výroby.
- V sobotu 21. října se uskuteční na hřišti v lese
okresní kolo dorostu ve hře PLAMEN.
- SDH Slavkov upozorňuje naše spoluobčany
na zvýšené nebezpečí vzniku požárů na začátku
a v průběhu topné sezóny.
Apelujeme na všechny, aby dodržovali všechny
bezpečnostní předpisy při manipulaci s otevřeným ohněm, bezpečném zajištění topidel, různých ohřívačů, plynového topení a používání
elektrických spotřebičů. Topidla je nutné udržovat v dobrém technickém stavu a pravidelně
odborně provádět jejich údržbu a seřízení.
Dodržováním protipožárních předpisů chráníte
zdraví, životy a majetek svůj i ostatních spoluobčanů.
Za SDH Slavkov - Klapetek Jiří, jednatel

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
O víkendu, 19. a 20. srpna 2017, pořádala Základní organizace Českého svazu chovatelů ve
Slavkově tradiční výstavu drobného zvířectva.
Výstava se konala v zázemí organizace v areálu
chovatelů ve Slavkově. Počasí sice výstavě moc
nepřálo, ale i přesto návštěvnost byla vysoká. Výstavu shlédlo celkem 450 návštěvníků, a zhruba
130 dětí, které měly vstup zdarma.
Celkem bylo vystaveno 55 králíků, 94 ks drůbeže
a 75 holubů. Nechyběly ani kozy a kůzlátka, ty se
líbily zejména dětem.
Co se týká ocenění, která byla na výstavě udělena, tak nejvíce jich získal člen základní organiza-

ce ve Slavkově, Jakub Stiborský. Ten získal tato
ocenění:
U králíků: Velký světlý stříbřitý, Burgunský, Dailenar, Český Červený

Dále pak ocenění za králíky získali:
Pan František Tesař: Burgunský
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Slečna Hanka Knopp Kostková: Hermelín
Modrooký
Matěj Škrobánek (mladý chovatel): Durynský
za drůbež:
Libor Borunský: Australka Velká
Jaroslav Kořený: Kachna Selská
Martin Gorčica: Leghornka bílá
za holuby:
Jan Radek: Slezský voláč žlutý bělouš
Jaroslav Kořený: Taganrožský Rejdič.
Celkově pak bylo uděleno 30 čestných cen.
Členové Slavkovské organizace si přivezli ocenění i z okresní výstavy, která se konala ve Velkých
Hošticích. Zde získal ocenění Jakub Stiborský
(Zdrobnělá Velsumka), Libor Borunský (Australka velká) a Vladimír Tesař (Zakrslá Wyandotka koroptví stříbřitě vlnitá).

Všem, kteří získali ocenění, blahopřejeme a děkujeme za vzornou prezentaci naší organizace.
Poděkování patří také našim sponzorům, kteří
přispěli k tomu, aby se mohla výstava uspořádat. Těmito sponzory se letos staly: Obecní
úřad ve Slavkově, BEST, spol. s.r.o - líheň kuřat,
Contours - Roman Bruss, Gavenda s.r.o a Mudr.
Martin Štěrba.
Prostřednictvím tohoto příspěvku bychom Vás
zároveň chtěli informovat, že od 1. 10. 2017 nabízíme k pronájmu Restauraci u Chovatelů ve
Slavkově. Případní zájemci o dlouhodobý pronájem restaurace se mohou hlásit na telefonním
čísle 775 233 753.
Za ZO ČSCH Slavkov Vám všem přeji krásný,
sluncem prozářený podzim
Jiřina Brussová, předseda

ČASPV - CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
V měsíci září jsme vystupovaly s rodiči a dětmi na
„Den Slavkova“, kde jsme pro všechny na hřišti zacvičily pódiovou skladbu „Mravenci“. Sklidili jsme
obrovský potlesk a pro nás velká odměna, za několika měsíční nácvik. Děkujeme všem za účast.
Příjďte si s námi zacvičit, do tělocvičny ZŠ, každé pondělí od 16 do 17 hodin. Nejen že si zacvičíte se svými dětmi, ale zažijete legraci a po-

znáte i nové přátelé. Na jaře vyjíždíme cvičit do
okresních a krajských měst, kde reprezentujeme
s pódiovými skladbami TJ Sokol Slavkov – oddíl
ČASPV i celou naši krásnou obec. V letošním
roce začneme nacvičovat na všesokolský slet
2018. Na všechny se těší p. cvičitelka M. Králová
a její syn Lukáš.
Marcela Králová a Lukáš Král

ČESKÝ SVAZ ŽEN
V sobotu dne 4. listopadu pořádá naše organizace v sále kulturního domu turnaj ve stolní hře
,,Člověče, nezlob se“ pro všechny věkové skupiny. Současně se také bude konat soutěž o nejlepší kulinářský výrobek z mrkve. Zveme všechny
amatérské kuchaře i cukráře, aby se přišli pochlubit svým výtvorem a získali pěkné ceny.
První adventní sobotu 2. prosince se v naší obci
koná slavnostní rozsvícení vánočního stromu, na
kterém budou členky naší organizace prodávat
vánoční ozdoby a dekorace. Přijďte se podívat
a načerpat inspiraci k výzdobě svého domu nebo
bytu.

ním domě tradiční Mikulášskou nadílku pro
všechny slavkovské děti. Připraven bude bohatý
kulturní program, soutěže a hry. Dospělé také
zveme na domácí občerstvení – zákusky, které
upečou naše členky. Nebude chybět také dobré
víno, pivo, výborná káva nebo čaj s rumem.
Na první svátek vánoční 25. 12. 2017 od 20:00
hodin se rozezní diskotéková hudba Milana
Martínka v sále kulturního domu na tradiční
,,Štěpánské zábavě“. Zveme všechny příznivce
moderní hudby k tanci i poslechu.
Členky ČSŽ přejí všem občanům Slavkova krásné prožití babího léta a pohodový podzim.

V neděli dne 3. prosince uspořádáme v kultur- 21 -
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK SLAVKOV
Nastalo období babího léta a blížící se podzim.
Pro rybáře je to období spojené s výlovy a zazimováním rybníků. V úvodu chceme připomenout
občanům několik akcí Rybářského spolku , které
proběhly v letních měsících letošního roku. Na
počátku měsíce červenec se konal již tradiční „Pivní fest“ , který se opět mohl těšit z velkého zájmu
našich spoluobčanů o tuto akci. Koncem července
proběhl další ročník závodů „Karmašový kapr“.

Této akce se zúčastnilo celkem 12 členů a jako
první se umístil p. Štěpánek na druhém místě p.
Ulrich a třetí se umístil p.Tůma Martin. Jako poslední bychom uvedli závody na pramici, které se
konaly v sobotu 9. září. Závodilo se ve dvou kategoriích a to kategorie děti a kategorie dospělí.
V dětské kategorii se umístilo jako první družstvo
,,Bahňáci“, v dospělé tým ,,Zbloudilá střela“.

Počasí nám přálo a my se těšili z hojné účasti
závodících i samotných diváků. V měsíci říjen /
termín ještě bude upřesněn/ se bude konat výlov rybníka Janku. Součásti výlovu bude prodej
živých i smažených ryb u rybářské chaty . Zveme
tímto všechny spoluobčany na tento výlov.
Jiří Král, jednatel spolku

COUNTRY ŠIRÁK

POZOR PES !

V sále kulturního domu ve Slavkově se uskuteční
dne 11.11. od 18.00 do 24.00. další ročník coutry Širáku. Hrát bude: Tarantule, Fram, Karavana,
Kompromis, Kotva, Azyl. Jako hlavní host zahraje skupina Cross country
z Prahy se zpěvačkou
Bárou Fialovou.
Předprodej ve
Sluně. Pořádá skupina
Azyl.

Jelikož se opět v obci množí volné pobíhaní psů,
žádáme všechny majitele psů, aby si řádně zabezpečili proti úniku. Zabráníme tak nebezpečným
situacím pokousání psem a také jste chránění
i vy, pokud by
se psovi cokoliv
stalo, bere se to
jako týrání zvířat
a v obou případech můžete mít
problém s orgány
veřejné moci.
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PODZIMNÍ AKCE M + M ( PRO RODIČE A DĚTI NAŠI OBCE)
V lese u restaurace Lesanka, se uskuteční v sobotu 21. 10. ve 14:00 další akce M+M „PTAČÍ ŘÍŠE“.
I tady najdete možnost spřátelit se s okolním světem nejen přírody, ale užijete si spoustu legrace
a překvapení při plnění disciplín po trase v našem slavkovském lese. Těší se na vás pořadatelky.
Marcela Králová, Magda Duroňová

AKCE O PRÁZDNINÁCH
O prázdninách se v obci pracovalo na více místech : rekonstruoval se chodník na ul. L. Svobody, maloval se celý KD, zateplovala škola, tělocvična a KD, na hřbitově byl vybudován nový

chodník a čilý ruch byl na Domě služeb, kde se
připravoval prostor pro nabíjecí stanici a Srdeční
kavárnu. Viz fotodokumentace:
L.K.
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FOTOGALERIE ZE DNE SLAVKOVA 2017
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