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Hodnocení roku 2016
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejte přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé…
Ano, všichni známe tuto
písničku a těšíme se na vánoční atmosféru. I my ve
Slavkově jsme adventní čas
zahájili slavnostním rozsvícením vánočního stromu
v parku u hasičské zbrojnice, kde se sešlo plno dětí
i dospělých. Myslím, že
jsme společně prožili příjemný večer. Krásné odpoledne jsme mohli prožít také na tradiční školní
vánoční besídce v sále kulturního domu nebo na
několika adventních koncertech v Seniorcentru.
K tomu Mikulášské nadílky, spolkové večírky,
vánoční trhy v Opavě … a už se budeme divit,
kolik peněz vystřelíme na silvestra do vzduchu!
O tom, co jsme v tomto roce chystali, stavěli
a kolik dotací jsme získali, jsme psali ve zpravo-

daji průběžně. Posunuli jsme se zase o kousek
kupředu. Velmi si vážím letošního ocenění naší
knihovny v rámci soutěže „Vesnice roku 2016“,
a také ocenění pana místostarosty Ladislava Kubína v soutěži „Komunální politik roku 2016“
v jedné z osmi kategorií.
Proto jen krátce k novinkám: kupujeme nemovitost v centru obce a aktuálně se zabýváme
záměrem a zpracováním studie na rekonstrukci
rodinného domu čp. 156 na Zámecké ulici se
vznikem archívu a kanceláři OÚ Slavkov a Komunitního centra s klubovnami pro mateřské
centrum, spolky a klub seniorů. Stávající prostory OÚ připadnou pro rozšíření kapacity MŠ. Na
realizaci těchto akcí budeme usilovat o získání
dotace. Dokončujeme projekt „Rekonstrukce
zázemí fotbalového hřiště“, zahajujeme stavební řízení na intenzifikaci ČOV a na prodlouže-
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ní veřejného osvětlení v Trní podél tratě. Přes
zimu zpracujeme projekt na zokruhování vodovodu v Trní. Bohužel stále nejsme schopni
získat z Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkoprávních souhlas s umístěním tří sloupů na prodloužení veřejného osvětlení na ulici
K Větřáku. Proběhlo také několik jednání se
zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Policie ČR
a Moravskoslezského kraje ve věci definitivního
technického řešení zvýšení bezpečnosti na silnici I/46 v průtahu obce. Výsledkem je, že musíme nechat zpracovat studii a projekt celkového
řešení (úprava křižovatky Olomoucká-Slezská,
šířka vozovky a osvětlení přechodu včetně přemístění zastávkového ostrůvku s opěrnou zdí na
straně od ZP i od ZŠ včetně chodníku). Zaplatit
to musí samozřejmě obec včetně následné realizace. Úspěšní jsme byli v jednání se zástupci
TQM a od 11. prosince se podařilo „odklonit“
dva ranní autobusy dovážející děti z Dolních
Životic a Litultovic směrem na Zámeckou ulici
s výstupem u školního hřiště. Dojíždějící děti tak
nemusí přecházet Olomouckou ulici.
Pokud chcete být včas informování o aktuálním dění v obci, stáhněte si mobilní aplikaci
„V OBRA ZE“ do svého telefonu z naších webo-

vých stránek www. slavkov-u-opavy. cz. Toto
předvánoční vydání je pro mne také příležitostí
poděkovat všem žákům a učitelům školy, členům
místních spolků a organizací, vedoucím kroužků
a mnoha oddílů, firmám i ostatním spoluobčanům, kteří nějakým způsobem přispívají k rozvoji obce a dobrému jménu Slavkova. Poděkování patří panu faráři Krzysztofu Szewczykovi za
sloužení mše svaté u příležitosti Dne Slavkova
i těm, kteří na této velmi úspěšné akci vystoupili
nebo ji zajišťovali. Nemůžu zapomenout ani na
pracovnice Seniorcentra, které se nezištně starají
o prožití důstojného stáři našich spoluobčanů
a také na členky Klubu seniorů, které s nimi i klienty spolupracují. V neposlední řadě si poděkování zaslouží pracovníci údržby obce, především
za ochotu při zajišťování podvečerního svozu
biologického odpadu v obci.
Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vám
popřál v nastávající době vánoční hodně dobré
pohody a pěkných chvil se svými dětmi, se svou
rodinou i přáteli. Přeji Vám i jménem zastupitelstva obce a pracovníků OÚ krásné vánoce a do
Nového roku především zdraví, dostatek optimismu a spokojený život v naší obci.
Vladimír Chovanec, starosta

KOMUNÁLNÍ POLITIK ROKU 2016
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Redakce časopisu Moderní obec pod záštitou
ministryně pro místní rozvoj ČR se uskutečnil
letos druhý ročník soutěže Komunální politik
o nejlepší realizovaný projekt na úrovni územní
samosprávy. Cílem soutěže je vyhledat, zviditelnit a inspirovat přínosné projekty uskutečněné
v obcích a městech a zároveň ocenit ty, kdo za
těmito projekty stojí. Přihlášeno bylo přes 70
projektů z celé ČR. Soutěží se v osmi oblastech
široké škály obecní problematiky: sociální projekt, děti a rodiče, sport, kulturní a vzdělávací
činnost, odpadové hospodářství, veřejná zeleň,
doprava a ekologie. V úterý 22. listopadu se spolu se starostou obce zúčastnil slavnostního vyhlášení vítězů soutěže v Akademii veřejného in-

vestování Ministerstva pro místní rozvoj v Praze.
Místostarosta naší obce Ing. Ladislav Kubín
s projektem „8. mezinárodní setkání Slavkovů
z Evropy“ zvítězil v kategorii „Kulturní a vzdělávací činnost“ a získal ocenění Dobré srdce –
originální skleněnou plastiku z českého křišťálu
a pamětní list. S vítězstvím v jednotlivých kategoriích je spojena i finanční prémie 20. 000,-Kč,
které komunální politici převzali pro své obce.
Blahopřejeme a děkujeme za dlouholetou práci
nejen na úseku kulturní a společenské činnosti
v naší obci. Celkovou vítězkou soutěže Komunální politik roku 2016 se stala paní starostka
města Kouřim.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLAVKOV
11. zasedání konané dne 21. 09. 2016
- zastupitelstvo po projednání všech zpráv:
V z a l o n a v ě d o m í:
a) Výroční zprávu ředitele přísp. organizace MŠ a ZŠ Slavkov pana Mgr. Františka Hodného.
b) Rozpočtové opatření rady obce č. 6-8/2016 k rozpočtu obce na rok 2016.
c) Informaci o hospodaření obce Slavkov k 31. 08. 2016
Schválilo:
 Zprávu o činnosti rady obce, finančního a kontrolního výboru od posledního zasedání.
 Doplnění plánu investic a oprav na rok 2016 o tyto akce:
- nové nerezové vybavení včetně spotřebičů kuchyňky víceúčelové budovy OÚ Slavkov v hodnotě 280. 400,- Kč.
- zpracování projektové dokumentace na celkové řešení zvýšení bezpečnostní situace na silnici
I/46 v průtahu obce Slavkov
 Zásady č. 1/2016 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení obce Slavkov“ pro poskytování návratných účelových zápůjček na pořízení ekologického vytápění na území obce Slavkov.
 Převod finančních prostředků ve výši 750. 000,- Kč z kap. 6409 5901-rozpis rezervy běžných
výdajů na účet tohoto FRB.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o nočním klidu. Předmětem této obecně závazné vyhlášky
je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než
stanoví zákon.
 Zprávu o uplatňování územního plánu Slavkov v souladu s ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona,
zpracovanou pořizovatelem Magistrátem města Opavy, odborem hlavního arch. a územ. plánu.
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 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Místní knihovna Slavkov, základní knihovna, kde
se změnila adresa sídla knihovny po přestěhování ze školy.
 Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov,
kde se rozšířila doplňková činnost o rehabilitace a zapůjčování kompenzačních pomůcek.
 Kupní smlouvu uzavřenou mezi Michaelem Schneidrem, bytem Opava a Obci Slavkov na odkoupení pozemku parc. č. 1226/164 o výměře 63 m2 v k. ú. Slavkov u Opavy na rozšíření místní
komunikace ul. Pod Areálem.
 Kupní smlouvu uzavřenou mezi Martinem a Natálií Stečkovými, bytem Slavkov a Obci Slavkov
na odkoupení části pozemku parc. č. 1243/2 označeném v nezapsaném GP jako parc. č. 1243/13
o výměře 20 m2 v k. ú. Slavkov u Opavy na rozšíření místní komunikace ul. Pod Areálem.

12. zasedání konané dne 16. 12. 2016
- zastupitelstvo po projednání všech zpráv:
V z a l o n a v ě d o m í:
a) Výroční zprávu ředitelky příspěvkové organizace obce Domova pro seniory Seniorcentrum Slavkov paní Mgr. Pavly Žaludové.
b) Rozpočtové opatření rady obce č. 9-13/2016 k rozpočtu obce na rok 2016.
c) Informaci o hospodaření obce Slavkov k 30. 11. 2016 – příjmy dosáhly částky 44,620 mil. Kč,
výdaje částky 32,129 mil. Kč, splátka úvěru byla 1,222 mil. Kč.
d) Zprávu revizní komise Svazku obcí Mikroregion Hvozdnice.
e) Informaci o ukončení činnosti Dobrovolného svazku obcí Opavsko.
f) Příkaz k zajištění inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016.
Schválilo:
 Zprávu o činnosti rady obce, finančního a kontrolního výboru od posledního zasedání zastupitelstva
 Plán investic a oprav na rok 2017.
 Rozpočtové provizorium pro rok 2017 na čerpání provozních a mzdových nákladů v měsíční výši
1/12 rozpočtu roku 2016 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2017.
 Rozpočtový výhled obce Slavkov do roku 2019.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – sazba poplatku pro rok
2017 je stanovena na 500,-Kč/osobu a rok.
 Kupní smlouvu uzavřenou mezi V. Adámkovou, bytem Stožec a Obci Slavkov na odkoupení části
pozemku parc. č. 514 označeném v nezapsaném GP jako parc. č. 514/2 o výměře 4 m2 v k. ú.
Slavkov u Opavy na rozšíření chodníku ulice Ludvíka Svobody na horním konci.
 Kupní smlouvu uzavřenou mezi L. Foltisovou, bytem Vlaštovičky a Obci Slavkov na odkoupení
části pozemku parc. č. 512 označeném v nezapsaném GP jako parc. č. 512/2 o výměře 7 m2 v k.
ú. Slavkov u Opavy na rozšíření chodníku ulice Ludvíka Svobody na horním konci.
 Kupní smlouvu uzavřenou mezi L. a H. Supovými, bytem Slavkov a Obci Slavkov na odkoupení
rod. domu čp. 156 na Zámecké ulici včetně zastavěné plochy, nádvoří a zahrady s termínem uvolnění budovy k 30. 6. 2017.
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PLÁN INVESTIC, ÚDRŽBY A OPRAV NA ROK 2017 v tis. Kč
Prodloužení kom. Pod Areálem
1. 250
Prodloužení kom. Na lůčky, Bocianova
300
Asf. koberec MK Ječná, Žitná
400
Přechody I/46 a chodník podél ZŠ-projekt 250
Rek. chodníku L. Svobody-Kubín/Soška 750

Intenzifikace ČOV-projekt pro SP
Rek. kanalizace k Seniorcentru
Zateplení budovy ZŠ
Prodloužení VO Trní, K Větřáku
Budova OÚ a kom. centra-nákup/proj.

700
240
200
500
3. 000

OBECNÍ SDĚLENÍ
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude obecní úřad uzavřen:
od 27. 12. 2016 do 30. 12. 2016
Poplatek za stočné
Vybírat stočné podle odběru vody za m3 se bude v termínu od 01. 02. 2017 do 29. 03. 2017.
Cena je 19,00-Kč/m3, částka zůstala nezměněna.
Stočné vybírané paušálně při odběru vody ze studny se bude vybírat od 01. 02. 2017 do 31. 05.
2017. – částka zůstala nezměněna 684,- za osobu/rok
Cena pitné vody – s účinností od 01. 01. 2017 je stanovena SmVaK na 41,41 Kč m3 s DPH.
Poplatek za odpad
Pro rok 2017 byl tento poplatek stanoven na částku 500,- Kč na osobu, je stejná jako v roce 2016.
Bude se vybírat v termínu od 01. 02. 2017 do 31. 05. 2017
Poplatek ze psů
Zůstává nezměněn a činí 100,- Kč. Za každého dalšího psa 200,- Kč.
Bude se vybírat v termínu od 01. 02. 2017 do 29. 03. 2017
Poplatky lze platit na účet obce 103203820/0300, po telefonické
nebo emailové domluvě, kdy Vám bude sdělen správný variabilní
symbol, případně částka.
Změna nájmu v zasedací místnosti.
Zasedací místnost prošla v letošním roce celkovou rekonstrukcí,
zateplení, nová fasáda, úplně nové vybavení kuchyňky
a tím i zvýšení úrovně pronajímaného prostoru. Rada proto
rozhodla o navýšení nájmu od 1. 1. 2017.
Nájem s topením -150,- Kč/hod. , bez topení 120,- Kč/hod. ,
propůjčení kuchyňky - 300,- Kč za akci.
Další sazby najdete na stránkách obce.
Termín slavkovského karmaše – 30. července 2017
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UPOZORNĚNÍ Ordinační hodiny o vánočních svátcích:
23. 12. 2016 MUDr. Rohovská Eva
NEORDINUJE
Zastupuje MUDr. Skalička Vít
Stěbořice: 7:30 – 10:30 hod.
Tel. 553 661 090
D. Životice: 11:00 – 13:00 hod.
Tel. 553 786 024
MUDr. Rohovská bude ordinovat:
Úterý 27. 12. 2016 7:00 - 10:00hod.
Pátek 30. 12. 2016 7:00 - 10:00hod.
Zastupující lékařka MUDr. Eva Rohovská dále sděluje, že od 1. 2. 2017 budou
úterní ordinační hodiny přesunuty na středy ve stejný čas.

ZŘÍZENÍ SLUŽBY NEPRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVY
Místní akční skupina Opavsko se obrátila na obce v Mikroregionech na Opavsku (Moravice,
Hvozdnice, Opavsko Severozápad a Matice Slezská) s žádostí o spolupráci při přípravě projektu
HANDY Asistent na zřízení služby nepravidelné osobní dopravy a to na zkušební dobu 4 měsíců.
Naše obec se do toho projektu zapojila a naší občané
budou moci využít tuto službu v rámci obce i mimo,
k návštěvě lékaře, lékáren, na nákupy a vyřizování věcí
na úřadech a další. Tato služba je za úplatu a tarify najdete na obecních stránkách nebo na OÚ. Telefonické
objednávky minimálně jeden den předem na telefonní
číslo 733 611 489.

PLESOVÁ SEZÓNA V ROCE 2017
Jako každý rok se v sále kulturního domu uskuteční tradičních 8 plesůů
ročně
slavkovských spolků a politických stran. Rovněž naši nejmenší se každoročně
ci.
těší na svůj maškarní ples, který vždy uzavírá plesovou sezónu v naší obci.
14. 1. 2017 Myslivecký ples
21. 1. 2017 Hasičský ples
28. 1. 2017 Sokolský ples
04. 2. 2017 Lidový ples
11. 2. 2017 Chovatelský ples

18. 2. 2017 Školní ples
25. 2. 2017 Rybářský ples
04. 3. 2017 Zahradkářský ples
12. 3. 2017 Maškarní ples
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DEN SLAVKOVA
V sobotu dne 17. září 2016 jsme uspořádali
poprvé Den Slavkova, který se rozhodlo zastupitelstvo obce ve spolupráci s místními spolky
uspořádat v reakci na velmi úspěšné oslavy založení obce v roce 2014 a následného Setkání Slavkovů z Evropy v roce 2015. V průběhu čtvrtka
a pátku před akcí se podařilo připravit za velké
podpory členů spolků zázemí akce (podium,
stany, lavičky) a s napětím jsme sledovali oblohu
zda-li bude pršet nebo ne. Bohužel už před zahájením začalo drobně pršet, ale to naše občany
neodradilo a přišli v hojném počtu. Sportovně –
zábavné odpoledne zahájil pan starosta Vladimír
Chovanec a pozval na podium školní kapelu se
sborem pod vedením Heleny Malčekové, sbor
vystřídaly děti TJ Sokol.

Poté s blokem country písní vystoupila kapela Fram. Pomalu ustával déšt´a na promáčený
trávník nastoupili se svou skladbou Monteráčci,
kteří sklidili velký potlesk diváků. Poslední vystoupení si připraviliy dětí z MŠ ve skladbě se
svými rodiči. Na podium se mezitím vrátila kapela Fram, která rozezpívala mnohé návštěvníky.
Další kapelou, která vystoupila, byla dechovka
Hlučíńanka. Její vystoupení přivítala hlavně starší generace, která kvitovala, že jsme tentokrát na
naše seniory nezapoměli. Na závěr odpoledne
vystoupil IDENTITI band, který si podmanil
hlavně mladé fanynky, které hltaly každou píseń
svých idolů. Po vystoupení kapely následovala
autogramiáda. Hudební večer k tanci a poslechu

zakončil o půlnoci DJ Milan Martínek. Během
odpoledne soutěžilo 7 spolků se svým originálním gulášem o ten „nejlepší guláš“, který vybrali návštěvníci akce. Nejlepším byl po degustaci
občanů vyhlášen guláš připravený našimi chovateli, druhé místo získali zahrádkáři a jako třetí
byl oceněn guláš hasičů. Všichni vítězové dostali
speciální dort z piškotů.
V soutěži o „Slavkovskou metlu“ si to spolky rozdaly v netradičních disciplínách zručnosti
a šikovností a metlu získaly ve vzrušujícím fér
boji členky svazu žen před rybáři a zahrádkáři.

Rovněž pro děti byly připraveny různé atrakce
od kolotoče přes trampolínu, naučily se střílet
kuší, mohly si nechat pomalovat tváře. Během
odpoledne si mohly nejen děti prohlédnout
přistavené zásahové vozidlo Policie ČR a velký
zájem vzbudilo i vyprošťování zraněného člověka z automobilu členy Hasičského záchranného
sboru v Opavě.
Tímto mi dovolte poděkovat všem dětem,
jejich rodičům, učitelům, členům spolků, zastupitelům, kteří se podíleli na přípravě programu,
stavění stanů a instalaci lavic k posezení a zajištění občerstvení pro všechny návštěvníky, slavkováky, rodáky a příznivce obce.
Závěrem: Den Slavkova 2016 je minulostí, těšme se další, který už má své datum 16. září 2017.
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Ing. Ladislav Kubín,
místostarosta

9. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ SLAVKOVŮ
Poslední víkendové zářijové dny jsou již tradičně spojeny s konáním akce „Setkání Slavkovů“. Letos jsme se společně vydali až pod úpatí Vysokých
Tater do hostitelské obce Velký Slavkov, kde se ve
dnech 23. – 25. září uskutečnilo již 9. mezinárodní
setkání Slavkovů z ČR, Slovenska a Polska.
Obec Velký Slavkov leží v severozápadní části
Spiše asi 6km od Popradu na jižním svahu Vysokých Tater. V souvislosti s dějinami a polohou
obce je známé, že katastr Velkého Slavkova zasahoval hluboko do Vysokých Tater a jeden z jejich
nejvýznamnějších štítů je pojmenován podle
obce – Slavkovský štít (2452m). Od roku 1949
však toto území patří do katastru uměle vytvořeného města Vysoké Tatry. Obec se svými přibližně
1350 obyvateli je dnes moderní obcí a svou polohou se stává ideálním východiskem pro návštěvníky Vysokých Tater. Turistům nabízí ubytování
a stravování v mnoha penzionech a rekreačních
zařízeních i v soukromí. Asi největším ubytovacím komplexem s mnoha nově vybavenými chatkami je resort „Salaš“ na jižním okraji obce, kde
jsme byli ubytováni. Dostupnost Vysokých Tater
je zabezpečena Tatranskou elektrickou železnicí,
osobní a autobusovou dopravou, ale také blízkostí mezinárodního letiště Poprad. Rekreační
potenciál obce do budoucnosti zvýrazňuje zatím
nevyužitý zakonzervovaný hlubinný vrt s termální vodou. V obci i jejím okolí probíhá intenzivní
výstavba rodinných domů a penzionů a počet
obyvatel se postupně zvyšuje. Návštěvníci mohou
navštívit významné historické památky v okolí,
ale především relaxovat a odpočívat v nádherné
přírodě. Již při samotné cestě do Velkého Slavkova
nás uchvátily nádherné výhledy na štíty Vysokých

Tater. Postupně přijíždějící delegace Slavkovů
byly přivítány starostou obce Ing. Františkem Šarym v budově radnice, která byla postavena v roce
1993. Děti zdejší základní školy nás potěšily svým
připraveným programem a poté nás starosta s pracovnicemi obce provedli obcí. Navštívili jsme
vkusně vyzdobené a moderně zařízené prostory
základní a mateřské školy, nedávno zřízený „Dům
na půli cesty“ určený k získání pracovních a životních návyků pro mládež, která ukončila pobyt
v dětském domově. Prohlédli jsme si evangelický
kostel s vedlejší zánovní stavbou Mezinárodního
mládežnického centra Ichthys (Ryba) a římskokatolický kostel svatého Ondřeje, ve kterém se také
večer v hodinovém programu představil vokální
soubor OTTO VOCE z Bánské Bystrice. V sobotu
jsme měli možnost shlédnout na popradskou kotlinu shora ze Skalnatého plesa (1751m. n. m), poté
jsme navštívili hrad ve Staré Lubovni nacházející
se v severní části Spiše a den jsme ukončili exkurzí
v zánovním Nestville parku v obci Hniezdne. , kde
začali vyrábět whiski a další destiláty v bývalém
zemědělském družstvě. Po nedělní bohoslužbě
v římskokatolickém kostele a slavnostním obědě
se delegace vydaly do svých domovů.
Bohatě připravený program, krása navštívených
míst i okolní přírody, srdečnost přijetí a poskytnutí
toho nejlepšího, co může obec nabídnout, umocnilo celkový kladný dojem z velmi vydařené akce.
V roce 2017 se uskuteční 10. Mezinárodní
setkání v obci Slavkovce ležící nedaleko ukrajinských hranic. Za zúčastněnou delegaci ze Slavkova
u Opavy
Mgr. Eva Starečková,
místostarostka
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MSK V OBCI SLAVKOV
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskutečnily volby
do zastupitelstva MSK. Volební právo v naší obci
mělo 1592 (1507) voličů starších 18 let. K volbám přišlo 592 (581) voličů což je 37,2% (38,6%)
oprávněných voličů, odevzdáno bylo 579 hlasů
z toho platných 584 (523). Nejvíce hlasů obdrželo
hnutí ANO – 124 (0), na druhém místě KDU-Č-

SL – 96 (86), na třetím místě ČSSD – 81 (127),
čtvrtá KSČM - 47 (105), pátá Přímá demokracie
– 43(0) o šesté místo se dělily ODS – 40 (42)
a TOP 09 – 40 (29). Čísla v závorkách uvádějí volební výsledkyv MSK v roce 2012. Jak je patrné volební výsledky v naší obci korespondují s výsledky
v kraji potažmo v celé republice.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 26. 11. 2016 v předvečer 1. Adventní
neděle (železné) jsme se sešli opět v parku u hasičské zbrojnice, na rozsvícení vánočního stromu
v naší obci. Starosta přivítal všechny přítomné
a po skončení jeho projevu se ozval zvuk trubky
a rozsvítil se vánoční strom. Trubačem byl letos
náš spoluobčan pan Milan Pliska. Poté následovalo hudební vystoupení dětí ZŠ pod vedením
paní učitelky Magdy Hymlarové. Společně jsme
si zazpívali, známe vánoční hity např: Vánoce,
vánoce přicházejí… Na podiu děti vystřídal
slavkovský pan farář Kryštof, který připomenul,
adventem začíná nový církevní rok a že advent je
doba přípravy na příchod Ježíše Krista. Na jeho
slova navázala scholla, která zazpívala několik
adventních písní a závěrem zazpívala krásnou píseń Václava Neckáře „Půlnoční“. Na závěr přišel
mezi nás pan Jiří Martínek se svou dcerou, který
nadchl svou ohńovou schow s bičem všechny,
kteří neodešli na punč nebo něco ostřejšího. Pro
děti byl k máni teplý čaj, mohly si nazdobit perníčky, které pro ně napekli v Seniorcentru. Každé dítě rovněž dostalo malý dárek od obecního
úřadu, hračku nebo svítícího medvídka. Svaz žen
nabízel své adventní výrobky k prodeji. Hasiči
zase připravili zabíjačkové pochutiny. V patře
hasičské zbrojnice si mohli přítomní návštěvníci
prohlédnout Galerií historie obce a obrazy malíře Bociana. K pohodové náladě přispěl i Lukáš
Král, který se postaral o hudební produkci. Věříme, že všem co přišli, se akce líbila a za rok nás
bude zase víc.

ŠKOLSKÁ RADA
Ve středu 23. 11. 2016 se sešli zástupci nově
zvolené školské rady v ředitelně Základní školy. Za obec byli delegováni místostarostové Eva
Starečková a Ladislav Kubín, za základní školu
učitelé Hedvika Vašková a Jíří Mička, za Sdružení rodičů a přátel školy Helena Volovská a Martin Malchárek. Na začátku byl opětovně zvolen
předsedou školské rady ve Slavkově pan místostarosta obce Ladislav Kubín a zapisovatelem
pan učitel Jiří Mička. Rada projednala a schválila navrženou změnu školního řádu o používaní
mobilních telefonů během vyučování. Další zasedání se uskuteční v měsíci dubnu.
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ZPRÁVA ZA KOMISI PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Dne 7. října se uskutečnilo „Setkání
slavkovských důchodců“, které bylo
vskutku nezapomenutelné. Po veselém a velmi originálním programu
dětí ZŠ následovalo trošičku filozofické pojetí lásky v podání umělecké
agentury Ing. Kolovrata. Samozřejmostí byla zpráva předsedkyně a pana
starosty, který rád zodpověděl na
všechny dotazy. Ve společné diskusi se
našlo místo i na vystoupení seskupení
„Duchové – junioři. “ Tradičně výborné pohoštění připravily kuchařky ŠJ
a díky skvěle připravenému programu
Lukáše Krále se rozproudila nejen taneční zábava. Každý si našel své. Hned 8. října se v Seniorcentru
Slavkov konalo tradiční „Vítání našich občánků. “ Přivítali jsme celkem 10 dětí, z toho 7 kluků a 3
holčičky. Fotografie z této události můžete nalézt na stránkách obce.
Mgr. Martina Trojačíková
předsedkyně komise

SENIOR KLUB HODNOTÍ ROK 2016
Uplynul opět další rok a zdá se nám jako by byl
stále kratší a že ubývá radostí, úsměvů a dobrých
slov. Proto motem naší činnosti se staly slova
Slezské hymny: „Zde tichý národ přebývá, jenž
rád se prací zabývá, jenž prosté mravy zachoval
a zdárné syny odchoval. Jenž otčinu svou miluje
a jazyk český zbožňuje. I hrdě řku to před světem, že také rodný Slezan jsem“. Klub se schází
pravidelně poslední čtvrtek v měsíci. Každá naše
schůzka má určité téma a učíme se životní pravdy: kdo umí sám sebe přesvědčit o tom, že mu
je dobře, bude se mít dobře. Smyslem práce je
zasloužit si odpočinek a ti, kteří umí odpočívat,
milují dobrou hudbu, dobrou knihu a dobré jídlo. Velmi rádi zpíváme, protože písnička potěší
a vytvoří dobrou náladu a to je náš cíl. Hezké
chvíle a zážitky jsou léky proti stárnutí. V únoru
jsme v Opavě navštívili výstavu Lucemburkové
a Zmizelá Opava.

V průběhu roku jsme uskutečnili výlet do Kylešovic a pro upevnění zdraví navštívili solnou
jeskyni. Také jsme navázali a úspěšně rozvíjíme
spolupráci s Domovem seniorů formou společné kavárničky. Pomohli jsme jim také při loupání
ořechů, (naloupaly jsme 15 kg jader) a při výrobě výzdoby andělů, novoročenek a adventních
věnců. Odměnou nám bylo pozvání na adventní
koncerty a oslavy. Vrcholem předvánočních hudebních oslav byl koncert Václava Hybše v Opavě, kde nám vstupenky koupil OÚ Slavkov. Koledy si ještě společně zazpíváme 28. prosince, což
je pro nás konec adventních oslav.
Děkujeme vedení obce za finanční podporu
naších aktivit a přejeme všem občanům chvíle
klidu, pohodu a úsměv ve tvářích a v novém roce
2017 ať se Vám vše vydaří.
Zdeňka Pavelková, vedoucí
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RETRO OKÉNKO – SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/1991
V tomto retro okénku se pravidelně vracíme v čase o 25 let zpátky a připomeneme si krátce o čem
zajímavém, poučném i nemilém jsme tehdy psali. Pod čarou přinášíme současný pohled na výše uvedenou událost, popřípadě ji porovnáme s dneškem.
Ve zpravodaji 4/1991

(měl pouze 4 strany, psané na psacím stroji na blány a ty se potom odnesly do podniku, kde nám
vytiskli cca 350 ks) jsme psali o programu obnovy vesnice, jehož cílem bylo občany zaangažovat,
aby se podíleli společně s vedením obce na rozvoji obce, na vytvoření zdravého životního prostředí
a obnově kulturních tradic a pospolitosti obyvatel.
Dále mě zaujal krátký článek „Víte – že?“, který přepisuji: - Ve Slavkově žije ke dni 31. 12. 1991celkem 1558 obyvatel, narodilo se 19 dětí (8 děvčat a 11 chlapců). Zemřelo 19 občanů (11 žen a 8
mužů). Přistěhovalo se 32 občanů a odstěhovalo se 29 občanů.
Tento zpravodaj 4/2016

SLAVKOVSKÝ

4/2016

ZPRAVODAJ
vše o dění v obci Slavkov • prosinec 2016 • www. slavkov-u-opavy. cz

(píšeme samozřejmě na počítači, má 32 stran a vytištěný v počtu 700 ks nám jej dodá firma až na
OÚ). V tomto roce jsme se už po třetí v řadě zúčastnili soutěže Vesnice roku a oceněním naší práce
jsou: Zelená stuha MSK 2014 (za veřejnou zeleň a životní prostředí + 2 místo celkově v celé ČR),
Modrá stuha MSK 2015 (ocenění za spolkovou činnost), Diplom MSK 2016 (za moderní knihovnické a informační služby).
„Víte – že? Slavkov ke dni 30. 11. 2016 měl 2 025 obyvatel, narodilo se 26 dětí (7 děvčat a 19 chlapců). Zemřelo 19 občanů (5 žen a 5 mužů). Přistěhovalo se 76 občanů a odstěhovalo se 29 občanů.

KDU-ČSL
Zve všechny občany na svůj tradiční již 27. Lidový ples, který se bude konat v sobotu 4. 2. 2017
v sále kulturního domu ve Slavkově od 20,00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát DUO SUPERNOVA. Občerstvení a bohatá tombola je zajištěna. Těšíme se na Vaší účast.
Požehnané a pohodové prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku 2017 přejí členové
místní organizaci KDU-ČSL ve Slavkově.
Karel Volný, předseda
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ADVENT, ADVENTNÍ NEDĚLE, ADVENTNÍ VĚNEC
Advent to je doba duchovní přípravy na Vánoce, je to doba rozjímání, ztišení, zastavení a dobročinnosti. Začíná nový církevní rok, období 4
nedělí před vánocemi. První neděle adventní
se nazývá železná. V kalendáři je v rozmezí 27.
listopadu až 3. prosince. Je to pohyblivé datum,
tak aby poslední neděle adventní vyšla na neděli
před 25. prosincem. Na adventním věnci zapalujeme první fialovou svíci –„svíci Naděje“, která je
památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Druhá neděle adventní se nazývá
bronzová. Na adventním věnci zapalujeme druhou fialovou svíci – „svíci Míru“, která znamená
lásku a představuje jesličky Ježíška. Třetí neděle
adventní se nazývá stříbrná. Na adventním věnci se zapaluje růžová svíce – „svíce Přátelství“,
která vyjadřuje radost, že postní období se blíží
ke konci a adventní období získává slavnostnější

ráz. Čtvrtá neděle adventní se nazývá zlatá. Na
adventním věnci se zapaluje poslední fialová svíce – „svíce Lásky“, která představuje pokoj a mír.
Může připadnout i na Štědrý den. Adventní
věnec klasický je se čtyřmi svíčkami, někdy má
věnec i svíci pět, pátá svíce má bílou barvu a je
umístěna uprostřed věnce a představuje symbol
Panny Marie, Vánoc, někdy samotného Ježíše
Krista a je taky nazývána „Kristovou svící“. Advent končí štědrým dnem.

Vánoce
Rolničky zvonící vesele na saních,
cinkotem vítají jiskřivý bílý sníh.
Krajkovím zdobené vločky zas padají,
tak krásné jsou, až dech se nám tají.
Vánoce nastaly, štěstí je znát,
chce se nám zpívat, tančit a smát.
Doma už zavoní cukroví, stromeček,
s radostí přijmeme z lásky i dáreček.
Však největší dar nám daný
je Ježíš Kristus
z nebe na zem seslaný.
Dnes narodil se nám slavný a vzácný Král,
který se pro nás všechny Spasitelem stal.
Bůh Otec nám svou velkou milost ukázal.

Básničku Vánoce napsala známá opavská básnířka Adéla Senecká, která je dobře známá i našim klientům
v Seniorcentru. Své básně za hudebního doprovodu přednášela i na Orlovně.
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Betlémské světlo bylo zapáleno v Betlémě a letadlem
přepraveno skauty do Vídně 10. 12. 2016. Z Vídně převzali
světlo skauti z Brna a 17. prosince je rozvezou vlaky do všech
koutů naší republiky. Ve Slavkově bude možno si zapálit svíci,
lampičku v Seniorcentru během pátku 23. prosince a v kostele sv. Anny rovněž v pátek po mši svaté od 18:15 hodin.
Motto letošního ročníku Betlémského světla zní „Odvážně vytvářet mír“

SVÁTEČNÍ SLOVO OTCE KRYŠTOFA
Drazí bratři a sestry, milí farníci,
blíží se konec dalšího církevního roku a máme
tedy opět příležitost ohlédnout se za sebe a poděkovat Pánu za chvíle radosti a štěstí, ale i těžké chvíle
našeho života.
Z ostatních prací, kterými nás Pán tohoto roku
obdařil, byla druhá etapa zhotovení lavic v našem
kostele. Už přemýšlím nad kůrem. Kromě nových lavic je potřeba nutně udělat celou podlahu. Touto cestou děkuji za Vaše dary při veřejné sbírce. Děkuji za
příspěvky a vlídné přijetí. Ty, kteří nemohli přispět,
nebo nechtěli, prosím o modlitbu za druhé. Budu se
nadále snažit získat peníze pro tento účel. Ještě nám

hodně peněz chybí. Opravuje se sál na faře, jelikož
jej chceme využit na farní akce. Zub času si vyžádal
hodně práce i finančních prostředků. To, co duchovního se odehrává v lidech je viditelné a nepotřebuje
komentář. Veliké poděkování patří Obecnímu Úřadu za přízeň a milou spolupráci a Všem těm, kteří
mi pomáhali s přípravou akcí (nejenom těch výše
uvedených) a nebylo jich málo. Jsem rád, že se také
rok od roku zvyšuje počet těch, kteří se aktivně zapojují do činnosti ve farnosti. Velikým povzbuzením
je pro mne, jako správce farnosti, i množství Vás
všech, kteří mi vyjadřujete svou sympatii, přízeň
a podporu. A to nejenom při osobních návštěvách,
ale i emailem, anebo telefonicky. Dnes už to nejsou
jenom jednotlivci nebo desítky lidí, ale bez nadsázky je možno mluvit o stovkách z Vás. Je pro mě
radostnou zprávou i to, že se neustále zvyšuje počet
těch, kteří pravidelně přistupují ke svátostem. Za to
všechno jsem vděčný Bohu i Vám.
Kouzlo Adventu a Vánoc nespočívá ani tak v rozzářených výlohách a předvánoční nákupní horečce,
ale v tom, že se sejde celá rodina. Musí se rozložit
jídelní stůl, aby se za něj vešli prarodiče a děti. Někdy také blízcí přátelé nebo osamělý soused. Kouzlo
Vánoc, to je i radost z hraček, které děti našly pod
stromečkem, radost z dárků od manžela, který dokázal vytušit, co si manželka tolik přála. Je to radost
z toho, že mohu druhému něco dát, že ho mohu ně-
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čím potěšit. Svátky ale mohou člověku přinést i zklamání z nenaplněných očekávání. Nemluvím o ranní
kocovině, žlučníkových záchvatech či výdajích, které
nutně poznamenají lednový rozpočet, ale mám na
mysli prázdná místa u štědrovečerního stolu, jež člověka tolik bolí. Tady měl sedět „marnotratný syn“,
který dnes prostě „musel“ za kamarády. Tady manžel, který i letos musí být v práci. Tady děti, které
tento rok slaví Vánoce u druhých rodičů. A co teprve
prázdná místa po našich blízkých, kteří nás v tomto
roce navždy opustili! Čím je člověk starší, tím více
bolestně prázdných míst kolem sebe má. V mnoha
lidech vzbuzuje toto období všeobecného veselí spíše
obavy, protože o to více pociťují svůj vlastní smutek. Je možné smutek a zklamání, které nás mohou
o svátcích čekat, přece jen nějak zmírnit? Vánoční
svátky nám především připomínají, že je mnohem
radostnější dávat než brát, a proto si zaslouží velký obdiv ti, kteří navzdory všemu dokážou na svá
trápení, smutek a těžkosti zapomenout a sdílet radost s druhými. Nejlíp je těm, kdo mají vnímavé
a soucitné srdce, a závist, vlastnost tak lidskou a pochopitelnou, dokáží odsunout stranou. Takoví lidé,

kteří zapomenou sami na sebe, se pak mohou otevřít
radosti, jež prožívají ti druzí.
Sdílet radost s druhými a zapomínat na své trápení. Není to jeden z nejkrásnějších projevů křesťanské lásky? Napodobujeme tak nebeského Otce, který
se o Svaté noci radoval nad svým synem, děťátkem
ležícím na seně, jemuž lidé jako přístřeší nabídli jen
ubohou chatrč. A jestliže zapomenout na vlastní
bolest nám připadá jako nedosažitelné hrdinství,
jestliže se opravdu radovat nedokážeme, můžeme si
alespoň říci, že pravdě-podobně prožíváme opravdové Vánoce, podobné těm úplně prvním, kdy Panna Maria a svatý Josef, v podmínkách, které si jen
těžko dokážeme představit, poprvé spatřili Vládce
pokoje.
V sobotu 10. prosince se uskutečnil adventní
varhaní koncert ve farním kostele ve Slavkově ,,BENEFICE NA LAVICE“ (dobrovolný příspěvek na
lavice). Na varhany hrál náš spoluobčan pan Matouš Pepřík.
Přeji Vám poklidný a plně prožitý advent i celou
dobu vánoční. Spokojený a požehnaný nadcházející
rok 2017.
P. Krzysztof Szewczyk, farář
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Už po sedmnácté vyjdou koledníci s poselstvím Boží lásky, pokoje a dobra i do naší obce
a poprosí vás o příspěvek na podporu charitního díla. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 činil ve
Slavkově 53 291 Kč. Díky výbornému výsledku
mohla Charita Opava nakoupit zdravotnický
materiál pro mobilní hospic, dennímu stacionáři
pro seniory pořídila auto, nebo zrekonstruovala chráněné bydlení. Výnos z Tříkrálové sbírky
2017 plánuje Charita využít opět na pomoc potřebným na Opavsku, na nákup zdravotnického
materiálu pro klienty ošetřovatelské, pečovatelské a hospicové péče, pro pečovatelskou službu
pořídit auto či vysokozdvižný vozík pro chráněné technické dílny, zaměstnávající osoby znevý-

hodněné na trhu práce a na stavební úpravy pro
sociálně terapeutickou dílnu Radost, určenou
mentálně postiženým.
Pro koledníky je připravena řada soutěží,
mezi nimiž nebude chybět ani soutěž o nejlepší
tříkrálové selfie, více o doprovodném programu
na stránkách Charity Opava www. charitaopava.
cz. Zájemci o koledování kontaktujte p. Lenku
Weimannovou na mob. 734 705 082. Sraz koledníků je v sobotu 7. ledna 2017 v 9 hodin na
orlovně. Vedoucí skupinky může být každý starší patnácti let, stačí mít s sebou občanský průkaz.
Kéž tato krásná tradice, založená na lidské solidaritě je naplněna i v roce 2017.
S přáním všeho dobrého Lenka Weimannová

Vážení spoluobčané,
obec Slavkov ve spolupráci se společností
eCENTRE pro Vás připravila možnost využít
cen z aukce na elektřinu a zemní plyn.
Dodatečně se tak můžete připojit k aukci,
která již proběhla v listopadu 2016, ve které domácnosti ušetřili ze silových částí energií: 39 %
u zemního plynu a 32 % u elektřiny. Přineste s
sebou kopii ročního vyúčtování spotřeby elektrické energie a zemního plynu a kopii smlouvy

se stávajícím dodavatelem a nechte si porovnat vaše stávající ceny s cenami, které již byly
vysoutěženy v aukci. Budou-li se Vám tyto ceny
a dosažená úspora líbit, zajistí Vám společnost
eCENTRE převod k novému dodavateli z aukce.
Zájemci se mohou dostavit vždy v pondělí a ve
středu 9., 11., 16. a 18. ledna od 14 do 17 hod na
Obecní úřad ve Slavkově. Tato nabídka je určena
pro nové zájemce z řad domácností i podnikatelů a je zcela zdarma !

Obec Slavkov žádá o dotaci na zakoupení dalších kompostérů pro ty, kteří v první vlně nedostali nebo se do obce přistěhovali.Ke zjištění Vašeho zájmu vyplnte dotazník.

ŽÁDOST O DOTOVANÝ DOMÁCÍ KOMPOSTÉR
Vyplní žadatel:
Jméno a příjmení žadatele:
Adresa trvalého pobytu:
Telefon:
Parcelní číslo pozemku u rodinného domu s trvalým pobytem žadatele: .............(umístění kompostéru)
Na katastrálním území: Slavkov u Opavy
Ve Slavkově dne
Čestné prohlášení žadatele ke dni podpisu žádosti: Nemám dluh vůči obci Slavkov a domácí kompostér
budu využívat pouze pro vlastní potřebu v katastrálním území Slavkov u Opavy.
........................................................
podpis žadatele
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Anonymní šetření K VÝSKYTU KOUŘENÍ
se v říjnu 2016 zúčastnilo celkem 153 žáků 7. –
9. ročníku, tedy více než polovina všeho žactva.
Využili jsme otázek mezinárodního výzkumu,
bohužel, data se zasílají přímo do Kalifornie,
tedy bez možnosti srovnání našich, celostátních
a mezinárodních výsledků. Před časem se v tisku
objevila zpráva, že asi čtvrtina třinácti – patnáctiletých dětí jsou pravidelnými kuřáky, bližší podrobnosti uvedeny nebyly. Jak je to tedy u nás?
Příjemně překvapilo, že zhruba 3/5 našich
dětí nikdy cigaretu do úst nevzaly, všeobecně
se má za to, že zkusí to v podstatě každý. Z ostatních odpovědí vyplynulo, že přes 80% žáků
s cigaretami do styku prakticky vůbec nepřijde.
Zbylých 19% jsou buď náhodnými konzumenty,
nebo asi v 11% cigarety nejméně občas užívají. Ve čtyřech případech osmé a deváté třídy se
jedná o pravidelné kuřáky, kteří uvedli, že kouří
denně. Pravděpodobně si cigarety nakupují v obchodě, byť ještě nedosáhli patnácti let. K zamyšlení je rovněž pětina domácností, kde se kouří
v přítomnosti dítěte, asi není náhoda, že toto
číslo koresponduje s výše uvedeným procentem
konzumentů cigaret.
Pomalu se dostává do povědomí veřejnosti, že
elektronická cigareta zdaleka není tak neškodná, jak bylo v začátcích publikováno, i zde platí
absolutní zákaz pro mládež mladší osmnácti let.
Vedení školy fenoménu kouření přikládá vysoký význam. Považujeme za naprosto nepřípustné, aby žák jenom zahlédnul učitele s cigaretou, v současné době je celý pedagogický sbor
tvořen výhradně nekuřáky. Pokud se kdekoliv
učitel setká s kouřením žáka,je prohřešek řešen
ředitelem školy.
Naši společnost používání informačních
technologií proměnilo, o tom panuje všeobecná
shoda. Stále častěji se ale v odborném tisku začínají objevovat studie o prokazatelných účincích
na nervovou soustavu i celkový zdravotní stav.
Na toto téma proběhla v sále Kulturního domu
přednáška ing. Komrsky pro naše rodiče. Tzv.

elektronický smog z desítek zapnutých mobilů
v učebně má nepříznivý vliv na atmosféru třídy,
vede k podrážděnosti, únavě, zhoršení soustředění. Na třídních schůzkách byli nejdříve osloveni rodiče, zdali by souhlasili s následující změnou školního řádu, aby Žáci po vstupu do školní
budovy, nejpozději v 7. 55 vypnuli své mobilní
telefony a zapnuli je až po skončení vyučování
a po obědě ve ŠJ. V nutných případech požádají
učitele o umožnění komunikace. Školní budova
by se tedy stala místem bez mobilů. Škola musí
přirozeně zajistit mimořádné kontaktování prostřednictvím pevné linky.
Příjemně nás překvapil prakticky stoprocentní
souhlas rodičů, mnohde ještě doplněn vděkem
za toto radikální řešení. V anketě, která následovala po uvedené přednášce, projevili výhrady
pouze tři rodiče, jinde byla naopak navrhována
tvrdší opatření - např. ranní vybrání mobilů od
žáků, a také vděk: „Děkuji z celého srdce, mělo
se to udělat už dávno“. Reakce dětí zdaleka tak
kladná nebyla, Žákovský parlament přednesl
zásadní výhrady starších ročníků. My učitelé se
domníváme, že v mnoha případech je již namístě
hovořit o skutečné závislosti, řadu osmáků a deváťáků o přestávce bez mobilu v ruce nepotkáme,
po chodbách se pohybují tvorové připomínající
zombie, jež sotva zvednou oči při pozdravu.
Tento jev je daleko častější u děvčat. Své myšlenky nedokážou zformulovat do mluvených vět,
vztahy s kamarádkou raději řeší prostřednictvím
SMS, byť spolu sedí v jedné třídě. Jsou obrněni
proti jakékoliv argumentaci. Přednáška, tentokrát v intimnějším prostředí třídy, se odrazila od
předem zamítavého postoje. Podobné zkušenosti uvedli i rodiče, běžně je možné potkat na procházce rodinu s dětmi, které místo vzácné příležitosti komunikace s nejbližšími dávají přednost
společnosti svého chytrého telefonu.
Za výše uvedené doplnění školního řádu se
jednoznačně postavila školská rada a výbor
SRPŠ. Naše škola se tedy přidává k těm, kde
provoz mobilních telefonů je striktně omezen.
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Mimochodem, nejdále jsou v tomto směru v některých spolkových zemích v Německu.
Od prosince začal u obou vchodů do školní
budovy vítat návštěvníky nápis RODIČE VÍTÁNI. Škola musela splnit několik povinných a také
řadu dobrovolných opatření, než mohla získat
tuto značku, která podobně jako třeba známější
Cyklisté vítáni zaručuje určitý nadstandard v oblasti vztahu školy a našich nejbližších partnerů
– rodičů.
Přijali jsme nabídku provést šetření, které
v rámci rozsáhlého projektu Klima učitelského
sboru, zjišťovala Fakulta přírodovědná a pedagogická v Liberci. Z poměrně složitého vyhodnocení cituji závěr:
ZŠ Slavkov vykazuje nadstandardní charakteristiky klimatu učitelského sboru. Velmi vysoké
jsou průměrné dílčí hodnoty vnímané suportivity /víra ve smysluplnost úkolů, hrdost na
výsledky školy, stupeň motivace učitelů, soulad
s požadavky na fungování školy a sociálních potřeb učitelů/, angažovanosti a intimity; naopak
pod průměrem jsou hodnoty direktivity a frustrace. Proto je také celkový index otevřenosti
velmi vysoký a představuje značně příznivé klima
ve sboru. Grafický profil klimatu kopíruje svými
dílčími hodnotami nejpříznivější shluk; navíc
jsou hodnoty angažovanosti a v důsledku také
indexu otevřenosti ještě výrazně příznivější. Velmi nízké hodnoty představuje variabilita všech
dílčích dimenzí. Svědčí to o výrazně souladných
výpovědích učitelů, resp. o vysoké ideové kohezi
učitelského sboru. Vysoký stupeň shody vykazuje v průměrech i ve variabilitě také grafický profil
subsouborů obou stupňů ZŠ /1. -5 a 6. – 9. /,
přičemž významnější rozdíl představuje pouze
intimita /větší blízkost/ a to ve prospěch učitelského sboru nižšího stupně. Klima učitelského
sboru ZŠ Slavkov je ve všech sledovaných
aspektech nadstandardně příznivé.
ZE ŠKOLNÍ KRONIKY
DEN SLAVKOVA byl předznamenán deštěm
hodinu před propuknutím oslav. Po několikatýdenním suchém počasí byla část slavkovských
občanů zviklána, s ubývajícími kapkami se však

plnil prostor na hřišti u školy diváky velmi rychle. Ti nešetřili chválou a potleskem při tanečním
vystoupení dětí, kterých je v tanečním kroužku
MONTERÁČKŮ letos zase o něco víc od těch
nejmenších až po vyspělé tanečníky z nejvyšších
ročníků. Předvedli nově nastudovanou skladbu,
která navodila ještě letní pohodu už svým názvem Prázdniny u moře. Nemenší ohlas měla
Školní kapele se sborečkem. Déšť pak ustal a celé
odpoledne, plné zábavy, soutěží i dobrot proběhlo hladce, přesně podle programu. Velkému
zájmu se těšily ukázky práce a techniky Policie
a Hasičů i další vystoupení. Vrcholem, zejména pro dívky, byla pětice zpěváků hudební skupiny Identity. To bylo pištění, obdivných pohledů
a proseb o podpisy na různé části těla i snahy
o společné foto alespoň s jedním z mladých muzikantů.
„TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS“. Rozhodli jsme se uspořádat svoji verzi pro školní
družinu. Do naší soutěže se přihlásilo dvanáct
odvážlivců. Ti pilně nacvičovali, trénovali a připravovali si kostýmy na svá vystoupení. V den
D jsme se sešli v kulturním domě. Soutěžící
byli skvělí, publikum vytvořilo bouřlivou atmosféru, která přilákala i další diváky včetně vyššího stupně J Všichni účinkující dostali krásné
odměny. Na nejvyšších příčkách se umístili: 1.
místo -Jirka Duroň (s písní „Pohoda“ – Kabát).
2. místo Kamilka Matalová (s písní „Du hast“
– Rammstein), 3. místo Anička Stojakovič
(s písní „Legenda o Mulen“)a Anetka Přibylová
(s písní „World is mine“ - Hatsune Miku).
Konec září je spojen s jednou z nejhezčích
akcí – SVATOVÁCLAVSKOU MÍLÍ REPUBLIKY. Letos za snad nejteplejšího počasí v historii – společně se sluníčkem to velkou měrou
přispělo k pohodovému průběhu OSLAV ČESKÉ STÁTNOSTI. Vzdálenost jedné míle kolem
prvního slavkovského rybníka běží všichni žáci
od první do deváté třídy, většinou po dvou ročnících v kategorii děvčat a chlapců. Kromě hodnotných časů nejstarších kategorií /byť traťový
rekord letos nepadl/, za nejnadějnější považujeme rozběh druháků a třeťáků s vynikajícími
časy první trojice Viktor Šnajdr, Jindra Klein
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a Marek Kubala 6:11 – 6:14! Vítězové jednotlivých kategorií: Dominik Král, Šarlota Lhotská,
Julie Bradáčová, Viktor Šnajdr, Monika Freyová,
Jan Prejda, Veronika Žembová, Filip Lhotský,
Elen Malchárková, Dominik Kubala, Natalie
Stiborská, Adam Mička /nejrychlejší chlapec
5:28/, Karolina Potepová, Jan Černín.
VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU považujeme na naší škole právem
za svátek demokracie. Třída navrhuje několik
vhodných kandidátů, o jejich dalším osudu však
rozhodují všichni žáci třetí až deváté třídy v sále
Kulturního domu. Představení a projev ke spolužákům je pro adepty prvním prubířským kamenem schopnosti zapůsobit na plénum jako
osobnost, ve kterou mohou mít důvěru. A právě
osobní projev se i letos stal tím hlavním, co rozhodlo. Čím neobvyklejší byl kromě představení,
a mnohdy trochu jednotvárného výčtu záměrů
a volebních slibů, tím více hlasů zaznamenal.
Kteří žáci přesvědčili své volitele letos? Alžběta
Kadaňková, Adrien Tanekou, Luděk Klein,
Filip Kunz, Natálka Gurecká, Elen Malchárková, Dominik Vícha, Vojtěch Rádek, Adéla
Schmidová, Nikola Kosterová, Pavla Hrazdilová, Jakub Quis, Ondra Chodura, Monika
Lischková, Rostislav Píza, Marie Kořínková,
Michal Kostera, Karolina Potepová.
SETKÁNÍ S DŮCHODCI. Důchodci naší
obce se scházejí každý rok v KD se zastupiteli
a radou OÚ, aby společně pobesedovali a strávili
příjemné odpoledne a večer. Pravidelně je chodí
potěšit děti naší školy. Na housle doprovázela p.
uč. Heda Vašková a Terka Králová, kytaru měla
v rukou p. Helena Malčeková, dětí byly čtyři
desítky. Pro letošní program jsme zvolili legrační a veselé písničky. První písní Slunce za hory
jsme chtěli vyvolat vzpomínky na krásné chvíle
u táborových ohňů, které mnozí prožili na pionýrských táborech, přidali se téměř všichni.
V tyto dny se dožil významného životního jubilea autor nesčetných evergreenů Jiří Suchý- poslali jsme mu přání písničkou Malé kotě. Oblíbené Tři citrónky dovršily dobrou náladu a i na
těch nejzarputilejších tvářích vykouzlily úsměv.
Některé děti si vyrobily masky a také se řádně

nalíčily jako kočičky, mořské příšery a kulaté citrónky. A potěšilo, že většina dětí přišla ve slavnostním oblečení.
Naše děti se společně s dalšími desítkami tisíci děvčat a chlapců zapojují do LOGICKÉ
OLYMPIÁDY, soutěže pořádané Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách,
jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní
přístup. Letos se do ní zapojil největší počet
žáků, více než jedna třetina z nich se stala úspěšnými řešiteli. Je určena pouze pro dvě kategorie
– vyšší a nižší stupeň, ti mladší z obou stupňů
mají pochopitelně menší šanci prodrat se mezi
páťáky, resp. deváťáky. V mladší kategorii byli
nejlepší: David Zahel, Adrian Tanekou, Terezie
Zahlová, Tereza Tomášková, Julie Bradáčová
/3. tř. /, Aneta Přibylová /3. tř. /, Šimon Mazur
/3. tř. /, Viktor Šnajdr /3. tř. /, Anna Stojakovič
/3. tř. /. U starších zabodovali nejlépe: Martin
Jakeš, Samuel Svoboda /7. tř. /, Matěj Jaroš /7.
tř. /, Karolína Kunzová, Marie Kořínková, Adéla
Kubátová, Alžběta Skřontová, Matěj Malchárek, Lukáš Rychlý, Jan Bitner, Adéla Schmidová
a Pavla Hrazdilová.
Podzimní SBĚR PAPÍRU byl rozložen do
dvou odpolední, což se kladně projevilo v plynulejším odběru suroviny. Jen výjimečně bylo
nutno na složení a zvážení déle čekat. Letošní říjnové počasí nás donutilo přesunout termín, ani
tak jsme se nevyhnuli poměrně hustému dešti na
konci druhého dne. Ale jinak vše pod vedením
Žákovského parlamentu a pana školníka fungovalo plynule, opět padnul rekord, tentokrát překonán velmi výrazně. Přibližně 16 500 kg dodali
žáci školy a občané Slavkova, téměř tunu přidala
MŠ. Shodná částka byla vyplacena v korunách.
Zvítězili čtvrťáci, jež mají ve svých řadách dlouholetého rekordmana Víťu Zemka, druzí skončili
třeťáci, následovala první, druhá a pátá třída, nejlepší z vyššího stupně byla 7. B. K nejzdatnějším
podzimním sběračům patřili: Karolina Losertová,
Šarlota Lhotská, Klára Valíková, Žaneta Berková,
Šimon Bajgar, Jindra Klein, Klára a Lucka Rýžovy, Víťa Zemek 575 kg, Adriana Lhotská, Mája
Klímková 435 kg, Dominik Borunský, Luděk
Klein, Filip Kostera, Martin Snurch, Matěj Jaroš,

- 19 -

Simona Harazínová, Alžběta Skřontová, Vojtěch
Rádek, Marek Hymlár.
Školní družina uspořádala výstavu, kterou její
autoři nazvali KOUZELNÝ PODZIM. Prostor
před školní družinou zaplnily výrobky vesměs
z přírodních materiálů, které byly jedním slovem - kouzelné. Nápaditost a kreativita dětí,
vychovatelek a v neposlední řadě rodičů byla
překvapením nejen pro žáky školy, jež postupně
obdivovali vystavené exponáty, ale také strávníky školní jídelny a v páteční odpoledne všechny,
kdo se přišli podívat. K vidění byli ježci a jiná
zvířátka z kaštanů, žaludů, šišek, cukety, panáčci z dýní i z kukuřice, kytičky z javorových listů,
skřítci z řepy, brambor i zelí a nad tím vším dohlížela sova ze špalíků dřeva a vévodil jim lesní
duch z kůry stromu. Všechny děti i návštěvníci
rovněž hodnotily vystavené výtvory. Na 4. místě
se umístila Kytička z javorových listů od Terezy
a Klárky Zahlových, na 3. místě Podzimní práce od Davídka Trojančíka a Pán a paní Podzimníčkovi od Adrianky a Šarlotky Lhotských, na
2. místě Pták kravaťák od Viktorka Hrudíka, na
1. místě Sova na pařezu od Natálky Kurkové. Všechny děti získaly za svá dílka zasloužené
odměny.
OSLAVY VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
se u nás slaví zažitým způsobem. Atraktivní je
především závod pětičlenných štafet v parčíku
před školou, letos se běželo ve čtyřech rozbězích,
handicapové časy byly určeny tak, aby závěr závodu byl dramatickou podívanou. V rozběhu
nejmladších si obří koláč ze školní kuchyně vybojovali vůbec poprvé prvňáčci. V další kategorií se prosadila třetí třída. Jen nejtěsnějším
rozdílem zvítězila ve finiši šestá A nad sedmou B.
K vítězství nejstarších především přispěl strhující sprint Davida Marka, jenž znamenal vítězství
pro osmou B. Dvacet osm otázek z historie,
vlastivědy i našeho regionu s krátkým testem
ze znalostí našeho jazyka napsali nejlépe: Anička Stojakovič, Jirka Duroň, Tereza Mikolajková,
Adrien Tanekou – páťák jen dva body pod maximem, Lukáš Plachký, Luděk Klein, Denisa Schneidrová, Jana Jochimová, Štěpánka Kořínková, Elen

Malchárková, Giuliano Šolc, Štěpán Rychlý, Karolína Kunzová, Alžběta Skřontová, Jakub Láznička,
Petr Lenek, Veronika Lipková, Klára Velebová,
Ondra Chodura a Marie Kořínková. Slavnostní shromáždění proběhlo pod českou vlajkou
v KD, ještě před zpívanou hymnou připomněl
ředitel školy trnitou cestu k naší samostatnosti.
Byly předávány odměny za sportovní i vědomostní soutěže, které proběhly v uplynulých
týdnech školního roku. Všech osmnáct členů
Žákovského parlamentu složilo slib před svými
voliči a žáci byli seznámeni s plánovanými aktivitami pro tento školní rok.
Výběr našich chlapců šestých a sedmých tříd
se zúčastnil TURNAJE V HALOVÉ KOPANÉ.
Turnaj se odehrál v hale SFC Opava. Naši kluci
si vedli znamenitě a vybojovali první místo. Postoupili tak do finálového turnaje, kde se utkalo
šest nejlepších celků okresu Opava. Se všemi
jsme sehráli vyrovnané zápasy, k bronzu nám
chyběl jen kousíček, nakonec kluci vybojovali
medaili bramborovou.
Sestava: Lukáš Beil, Erik Nádeníček, Dominik
Kubala, Ondřej Zahel, Filip Šenk, Filip Kostera,
Ondřej Elznic, Dominik Vícha, Martin Kupka,
Lukáš Včelka.
Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě pořádala výtvarný workshop ŽIVOT VE
MĚSTĚ, kterého se zúčastnili také žáci naší školy. (Daniel Kudela - ateliér Design, Lenka Drastichová - ateliér Hračka, Alžběta Skřontová - ateliér Kresba, Adéla Malíková, Elen Malchárková
a Veronika Lipková - ateliér Malba). Práce, které
v rámci workshopu vznikly, jsou vystaveny v prostorách ZUŠ na Solné ulici (u Domu umění).
Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii
spojujeme už léta s pozváním některého ze středoškolských sborů z celé ČR do našeho kulturního domu. Letos přijel soubor SMOG z Mostu
a po umělecké stránce patřil určitě k tomu
nejlepšímu za celou dobu konání koncertů.
Jeden a půl hodinový program, jehož součástí
bylo i vyprávění o událostech roku 1939 a 1989,
vydrželi pozorně sledovat děti již od druhé třídy.
Hezká tradice slavnostního rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMKU se plně ujala také ve
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Slavkově. I letos přilákala spoustu slavkovských
občanů, kterým zazpívaly naše děti. Tentokrát
obstarali celý program jen ti nejmladší ze Sborečku a Středňáků a pod vedením paní učitelky
Vaškové a Hymlarové určitě nezklamali početné
publikum.
MONTERÁČCI V PRA ZE, kde nám bylo
blaze. I přes brzké vstávání si účastníci tento
den skvěle užili. Ještě před přehlídkou stihli navštívit Václavské náměstí, Staroměstské náměstí
a Orloj, vystoupali na věž Staroměstské radnice.
Prohlédli si také vánoční trhy a stromeček. Pak
následoval přesun do haly. Jednalo se převážně
o gymnastické skladby, ale naši se neztratili a zaujali svým nápadem. Odměnou byl velký potlesk, medaile a úžasný dort.
Vánoční turnaj v ŠACHU už tolik netáhne. Jen
čtyři mladší žáci a devět starších – z toho ovšem
dvě děvčata – zasedli k 64 polím, aby svedli
zápasy o umístění ve školním kole. Všechny své
soupeře porazil páťák David Zahel, stříbrný byl
Jonáš Montag a bronzový teprve druhák Danek
Plachký. Ve starší kategorii jednu remízu a dál už
jen vítězství zaznamenal Jiří Rypl, další pořadí
Petr Lenek, Rosťa Píza, Michal Kostera, Jakub
Petržilka. V týdnu, kdy se konalo okresní kolo,
nám nemoc sklátila dva nejlepší hráče, do Opavy
jsme proto odjeli jen se staršími. Hoši obstáli,
jsou pátí nejlepší v okrese.
POHÁR STAROSTY VE VOLEJBALE
převzali z rukou představitele obce po roční
přestávce obyvatelé ulice Mládežnická, kteří si
o prvenství řekli především v dramatickém finále s Orlem Slavkov. S bronzovou příčkou se
tentokrát musel spokojit Sokol Slavkov, jinak
dlouhodobě nejúspěšnější tým této soutěže,
která příští rok bude slavit již čtvrtstoletí. Bramborovou tentokrát brala škola a sympatické družstvo Rybářů letos skončilo páté. Pro příští rok si
účastníci vyhradí datum 11. 11. , ve spolupráci
se školní jídelnou spojíme sportovní prožitky
s požitky gurmánskými.
Tak v jako v každém školním roce, tak i v tom
letošním se konalo školní kolo OLYMPIÁDY
ČESKÉHO JAZYKA. Do lavic zasedlo 24 žáků
osmých a devátých tříd a měli skutečně co řešit.

Kromě mluvnice, lexikologie a tvarosloví mohli
uplatnit své spisovatelské nadání na téma „Moje
vzlety a pády“. Již dlouhodobě se ukazuje, že
větší jazykový cit a znalost jazyka v tomto věku
mají děvčata. A letošní rok nebyl výjimkou.
Dvou nejlepších výsledků a postupu do okresního kola dosáhla zlatá Veronika Lipková z 9.
A třídy s 24 body z 33 možných, stříbrná Adéla
Schmidová z 8. B s 21 body. Na třetím, bohužel
do okresu nepostupujícím místě, skončilo také
děvče, Alžběta Skřontová z 8. A.
Na naší škole jsou šikovní žáci, kteří se zajímají
o různé oblasti života, a sem patří i historie. Na
konci listopadu se takoví soutěživí nadšenci sešli, aby své znalosti a zájem o dějiny přetavili v co
nejlepší umístění ve školním kole DĚJEPISNÉ
OLYMPIÁDY. Tématem letošního ročníku je
Marie Terezie – žena, matka, panovnice a vůbec všichni Habsburkové v 18. století. Soutěže se
zúčastnil rekordní počet 40 žáků 8. a 9. ročníku.
Nejlepšího výsledku a postupu do okresního
kola dosáhl žák 9. B třídy Lukáš Rychlý se 46 z 60
bodů. Stříbrná skončila Veronika Lipková z 9. A,
bronzová Alžběta Skřontová z 8. A.
Svatý Mikuláš navštívil a obdaroval nižší
i vyšší třídy, všechna oddělení mateřské školy
a zavítal také mezi seniory. Provázel ho nezbytný doprovod andělů a čertů. Pro vedení školy
i učitele bylo důležité, že po odchodu svity zůstal
počet žáků ve třídách stejný a žádný nezmizel
v objemném pytli pekelníka.
BURZA HRAĆEK – tak nazval Žákovský
parlament akci, jež se konala začátkem prosince.
Každý mohl přinést hračku, „se kterou si už nehraje“. Sešli se hlavně plyšáci, jen těch se prodalo
ke čtyřem desítkám. A co zůstalo, to dodatečně
odkoupila školní družina. Poděkování i ocenění
za precizní uskutečnění patří Adrienovi Tanekou
/akci vymyslel/a Dominikovi Borunskému.
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU začalo vycházkou do lesa, kdy děti s rodiči nazdobili zvířátkům
a ptáčátkům stromeček ze samých dobrot. Pak
vyrobili ozdoby podle vlastních nápadů a pověsili je na venkovní terasu, kterou budou zdobit
celou zimu. V teple Lesanky a při horkém čaji
doplněném voňavou čerstvě pocukrovanou vá-
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nočkou si děti - ale i dospělí - vyráběli ozdoby
na vánoční stromeček z velkého množství různých materiálů. Nejmenší děti si vybarvovaly
omalovánky s vánoční tematikou. Především se
ale zpívalo. Písně o zimě, o Vánocích a také patnáct koled, nikomu se nechtělo domů. Překrásné
odpoledne ukončil taneční rej, kdy hlavně malé
děti spontánně projevily svůj elán.
Jeden z těch podvečerů, které se vryjí nejen
do paměti, ale zejména do srdcí, si užili všichni –
účinkující i diváci tradiční VÁNOČNÍ BESÍDKY. Program začali „velcí“ hudebníci písněmi
Haleluja, Zafúkané a Noc nečeká. Vystřídal je
veselý rej nejmenších dětí z mateřské školy nazvaný Show skřítků a první část zakončila opět
hudební produkce, tentokrát se předvedli Středňáci v písních Prosinec, Vánoce a Unpoquito
cantas. Po přestávce pak už nejmenší, usazeni

pod pódiem, mohli sledovat pohádku O pyšném
banánu. Následovaly děti z kroužku Zumba.
Tanečníci z Monteráčku obyčejně nabudí dynamickými skladbami – tentokrát to bylo zcela
jiné vystoupení. Kdo byl pozorný při úvodním
slovu, mohl zachytit vážné poselství o hrozících
i reálném válečném běsnění a především vzkaz
„třeba se svět změní aspoň na jednu noc, dnes se
sny plní“. Zakončili jsme jak jinak, než koledami,
těmi nejznámějšími, které zpívaly nejen děti, ale
všichni, kdo si nenechali ujít tento tradiční předvánoční zážitek.
Výbor SRPŠ srdečně zve na ŠKOLNÍ PLES
ve stylu padesátých let, který se koná 18. 2. 2017.
Zápis do ZŠ proběhne letos v souvislosti se
změnou zákona až 4. dubna 2017. Ve spolupráci
s MŠ jej tradičně konáme ve dvou vlnách ve 13.
30 a 15 hodin.
František Hodný, ředitel

MATEŘSKÁ ŠKOLA
„PODZIMNÍ ŠIPKOVÁNÍ“ se nám letos nepodařilo uskutečnit na zahradě MŠ, pro nepřízeň
počasí. Ale i v prostorách MŠ jsme vypozorovali
obrovská nadšení z výrobků, které si děti s rodiči vyrobily – výroba hrníčků, poznávání bylin
čichem, ochutnávání šípkového čaje, výroba papírových šípků a podobně. Po splnění disciplín
každý dostal párek. I když příroda nabízí více
možností, i v tomto případě jsme si užili krásného odpoledne.
Podzim patřil malým občánkům naší obce.
Přivítaly je děti, MŠ a paní učitelka Lucie Kremserová v Seniorcentru. Program, který předvedly,
byl velmi působivý.
Opět se u základní školy uskutečnil sběr starého papíru, kterého se zúčastnily i děti naší MŠ.
Nasbíraly celkem 906 kg papíru. Nejvíce kilo
měly: 1. Helebrand Petr, Helebrand David
2. Srnka Matyáš, Srnková Ema
3. Losertová Viktorie
Gratulujeme
„Prvňáčci“ nás přišli navštívit do nejstarší třídy Kuřátek, aby si zavzpomínali na časy písní
a her, které se zde naučili, samozřejmě si tu našli

své kamarády z minulých let. Vyměnili si dárečky, které si sami vyrobili.
Podzimní kultura byla velmi rozličná. Divadlo Smíšek u nás uvedlo dvě pohádky: „Veselá
školička“, „Podzimní strašáci“; divadlo Šikulka: „
Jak se Honzík uzdravil“; v kině Mír jsme shlédli
představení: „Kdo si počká, ten se dočká“. Využily jsme pozvání p. ředitelky ze seniorcentra na
pohádku „S čerty nejsou žádné žerty“ a pozvání
p. ředitele ZŠ na pohádku do KD „Čert Všudybyl“. Děkujeme.
V MŠ se tradičně, koná Mikulášská nadílka
s rodiči. I letos tomu nebylo jinak. „Dva mrazíci“ vystoupili v pohádce divadla Smíšek a stejní
herci pak, v maskách Mikuláše a čerta, nadělili
nadílku (hrazeno ze SRPŠ při MŠ). Děti však
musely oběma zazpívat i zatančit a tím Mikuláše
a čerta moc překvapily. Bylo to nádherné Mikulášské odpoledne. Rodiče pak dostali vánoční
fotografie svých dětí.
Navštívily nás také, jako každý rok, děti z 9 třídy ZŠ. Přišli čerti, andělé s Mikulášem a vyslechli
si na přání písně. Na některé děti působili čerti
děsivě, nakonec byli hodní, milí a přívětiví.
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Ve vánočním seniorcentru se děti Broučků
a Sluníček předvedli jako andělé a čerti, kteří to
čertovsky roztočili ve svém programu. Nejstarší děti, Kuřátka nám ukázaly, jak si hrají, cvičí
a tancují skřítci v lese ve „ skřítkovém show“,
plné barev a radosti. Za odměnu dostali všichni
voňavé perníčky. A my, zas všem, popřály pěkné
vánoce s přáníčky, které děti vyrobily. Děti Kuřátka předvedly svoje show rovněž na vánoční
besídce v KD, kde vytvořily báječnou atmosféru

plnou pohybu, radosti a lásky. I v MŠ jsme oslavili vánoce u stromečku. Celé radostné odpoledne
využily děti ke hrám s novými hračkami, které
našli pod stromečkem. Dostaly také dáreček,
který si odnesly domů (hrazeno rodiči). Koledy
u klavíru i vůně a ochutnávka cukroví vytvořily
tu pravou atmosféru vánoc.
„ Ať u Vás zavládne, ta pravá, vánoční pohoda,
to pravé kouzlo vánoc“, přejí zaměstnanci MŠ
Marcela Králová

AKCE M PLUS M (PRO RODIČE A DĚTI NAŠI OBCE)
V říjnu se na hřišti v Lesance, uskutečnila akce
M plus M pod názvem „ podzimní procházka“.
Zde jsme našli možnost spřátelit se s okolním
světem nejen přírody, ale užít si spoustu legrace
a překvapení při plnění disciplín po trase v našem Slavkovském lese. Počasí nám přálo a sešlo
se nás téměř kolem 70. Sponzoři akce byli: grant
obce (TJ sokol Slavkov) a spolu sponzor p. K.
Plachká. Moc děkujeme.
„Kouzelné vánoce“ jsme prožily opět na hřišti a v Lesance v lese. Všichni donesli potravu pro
zvířátka, a roznesli jí po nejbližším okolí.
Pak nastal úkol pro všechny: „zhotovit ozdobu z lan a drátků a svými výrobky vyzdobit tak
celou terasu restaurace“. Uvnitř následoval další
úkol – výroba ozdob na stromeček. Jako již tradičně nastalo zpívání s kapelou, pod vedením p.

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
V měsíci září jsme vystupovali s rodiči a dětmi
na „Dni Slavkova“. Pro široké obecenstvo jsme
zacvičili pódiovou skladbu „Ledová planeta“. Byl
to obrovský potlesk, a pro nás obrovská odměna,
za několika měsíční nácvik. Děkujeme všem za
účast. V letošním roce bylo cvičení, rodičů a dětí
přerušeno. Znovu začínáme v lednu 9. 1. 2017.
Těšíme se na vás.
Marcela Králová, Lukáš Král

uč H. Malčekové ze ZŠ. Když zpíváme společně
koledy, nastává ta nejmilejší chvíle. Pak následuje příchod ježíška s dárečky a nikdy nechybí
obrovská barevná diskotéka, kterou si všichni
užívají na plno. Sponzorem byli: Grant obce TJ
sokol Slavkov a p. Quis. Spolu sponzorem p. K.
Plachká.

ČSCH
Rok 2016 byl pro ZO ČSCH Slavkov velice
úspěšný. Chovatelé naší základní organizace
získávali během celého roku mnoho krásných
ocenění a doufáme, že v této tradici budou naši
členové pokračovat i v roce příštím. Za vzornou
prezentaci naší organizace všem členům srdečně
děkujeme!
Jako každý rok tak i v roce 2017, ZO ČSCH
Slavkov pořádá tradiční Chovatelský ples. Tentokrát se ples bude konat 11. 2. 2017 v Kulturním
domě ve Slavkově a celý večer Vás bude bavit
a večerem provázet hudební skupina Bollero. Srdečně Vás na tuto tradiční kulturní událost zveme a těšíme se na Vaši účast!
Závěrem mi dovolte Vám popřát, za celou Základní organizaci Českého svazu chovatelů ve
Slavkově, krásné, klidné a ničím nerušené vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti do nového roku 2017.
Jiřina Brussová, předsedkyně
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PODZIM V SENIORCENTRUM
ZÁŘÍ
Září máme všichni spojené s nástupem do
školních lavic, zavzpomínali jsme proto, jaké to
bylo, když jsme do školy chodívali my. Na toto
téma bylo také naše tradiční Posezení s klienty,
kde jsme si spolu s našimi hosty, z řad slavkovských občanů, potrápili paměť v matematice,
českém jazyce nebo dějepise. Sice nám to šlo velmi dobře, ale to jen proto, že nezahálíme a pravidelně trénujeme – scházíme se u trénování paměti, luštění křížovek a hraní společenských her.
Září je však také měsíc, ve kterém se léto chýlí
k podzimu. Kvete stále méně rostlin, ale to nám
vynahrazuje bohatá úroda ovoce z našeho sadu.
Společně s našimi kuchařkami jsme upekli skvělý
štrúdl, při jehož ochutnávání jsme opět vzpomínali, jaké to bylo, když jsme pekli doma, pro své
blízké. Zaměstnanci posbírali, naloupali a zavařili ryngle, a na zimu uskladnili jablka.
Vychutnali jsme si poslední dny léta a kdykoli to šlo, vyrazili jsme za zdi domova, abychom
načerpali poslední zbytky stále ještě hřejícího
sluníčka. Navštívili jsme Zahrádkářskou výstavu
v kulturním domě ve Slavkově, byli jsme se podívat ve Slezském muzeu v Opavě nebo jsme jen
poseděli mezi stromy naší zahrady. V našem domově jsme přivítali také seniory z Hlučína, kteří
přijeli navštívit místního pana faráře. Společně
jsme si v atriu zazpívali. Opakovaně jsme se sešli
i při loupání ořechů a společných oslavách narozenin našich seniorů. Na delší venkovní sezení
to ovšem již nebylo, tak jsme další konané akce
přesunuli do našeho krásného atria v domově
a společně jsme oslavili Dny sociálních služeb –
Den otevřených dveří, kdy se naše prostory otevřely veřejnosti i případným žadatelům. Setkali
se zde také bývalí zaměstnanci Domova, pobavit
nás přijeli Čupr holky a kluci z Hlavnice, k tanci
a poslechu nám zahrála hudební skupina Škrpál.
Podařilo se nám rovněž setkání místních seniorek v naší společenské místnosti a domluvili
jsme se na naší další vzájemné spolupráci.

Při úklidu sklepa jsme vyřadili nepotřebné
francouzské hole a chodítka. Paní uklízečky vše
umyly, vyčistily a 16 holí a 3 chodítka jsme darovali Nemocnici v Krnově, dalších 16 holí a 4 chodítka jsme darovali Slezské nemocnici v Opavě.
Hole i chodítka budou sloužit při rehabilitaci
pacientů. Nepotřebné krabice ze sklepa jsme odvezli prostřednictvím místní ZŠ do sběru.
ŘÍJEN
Stromy v zahradě zářily všemi barvami, ovocné stromy přinášely úrodu a my jsme chytali poslední hřejivé paprsky sluníčka. Volný čas jsme
si zpříjemňovali zpěvem a snažili se přispět také
vlastním hudebním umem, a tak jsme doprovázeli harmoniku různými hudebními nástroji.
Zpíváme si také při práci – ať už je to tvoření
podzimní a také už zimní výzdoby, při pečení
jablečného štrúdlu nebo s našimi milými návštěvnicemi z Klubu seniorů ze Slavkova. Začátkem měsíce jsme se účastnili v kulturním domě
tradičního Setkání seniorů, které se nám velmi
líbilo. Příští rok opět rádi mezi naše vrstevníky
přijdeme. Také jsme částečně splnili svou volební povinnost a využili možnosti voleb přímo
u nás v domově.

Často navštěvovanou se stala i velmi zdařilá
podzimní výstavka v atriu, kterou nám šikovné
ruce našich zaměstnankyň nazdobily. V polovině měsíce jsme se sešli při naší pravidelné Kavárničce, a opět jsme mlsali, zpívali a tancovali.
Výborný hudební program s názvem Pod tou
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naší starou lípou nám tentokrát poskytli hudebníci z Čech – Duo heligonka a vozembouch
- hráli a zpívali staročeské písničky. Do Posezení

s klienty spojené s oslavou narozenin na téma
Vinobraní jsme tentokrát zapojili i studenty ze
Střední zdravotnické školy v Opavě.

LISTOPAD
Název tohoto měsíce je dovozen od padání listí a typické pro tento měsíc je pošmourné počasí. Stromy se zbarvily a deštivé počasí nás provázelo téměř celý měsíc. Hned začátkem měsíce jsme se společně sešli při uctění Památky zesnulých. Vzhledem k počasí a zdravotnímu stavu některých spoluobyvatel jsme zůstali za zdmi domova a připomněli jsme si tento den zde v našem atriu. Každý z nás si
zapálil svíčku a v tichu jsme zavzpomínali na své blízké.
Následující dny byly ovšem ve znamení přicházejícího adventu:
- Využili jsme naloupaných ořechů a dali jsme se do pečení. Výsledek se dostavil druhý den,
kdy jsme získali 1. místo v Soutěži o nejlepší kulinářský výrobek z ořechů. Naše výtečné ořechové rohlíčky porazily dalších 15 soutěžících! Soutěž pořádal Český svaz žen v Kulturním
domě Slavkov. Z vítězství jsme měli samozřejmě velikou radost.
- Také mezi nás přišla paní Rohovská se svým pejskem, se kterým provozuje canisterapii. Tuto
čtyřnohou společnost jsme velmi mile přivítali a doufáme v její další návštěvu.
- Pravidelně jsme také cvičili, četli a zpívali.
- Zkrášlili jsme prostory domova zimní a vánoční výzdobou.
- Vyráběli jsme přáníčka pro naše dodavatele a spolupracující firmy.
- Nechybělo ani tradiční pečení, zdobení a balení perníčků.
- Ve spolupráci se seniorkami z obce jsme tvořili vánoční andělíčky - dárečky.
- Adventní věnce, které zdobí náš domov, jsme vyrobili na společném Posezení s klienty, kde
jsme také oslavili jejich narozeniny. Aktuální téma Advent a povídání o něm umocnilo předvánoční atmosféru.
- Navštívili nás také členové Divadelní, šermířské a filmové společnosti Arcus Vítkov
s divadelním představením S námi čerty nejsou žerty. Pohádku s námi shlédly i děti z místní
mateřské školy. Některé se trošku bály čerta, ale nakonec vše dobře dopadlo, jako v každé
pohádce.
- Sérii adventních koncertů tentokrát zahájila dechová hudba Slatina, která nás velmi upoutala
svým programem. Nechyběli zpěváci, zajímavé doprovodné slovo ani známé písně, koledy,
písně vánoční i ta pravá adventní atmosféra. . Dechovka „zabodovala“ a byla odměněna opakovaně dlouhým potleskem.

PROSINEC
Předvánoční atmosféra „houstla“ a s ní narůstal i počet kulturních programů:
- Mikulášské „rojení“ překvapilo obyvatele Seniorcentra již ráno v jídelně. Obsluhovali je Mikuláši,
nechyběl ani anděl. Rovněž celodenní mikulášské menu a výzdoba jídelny byla pro všechny milým
překvapením. Za hudebního doprovodu kapely Viola z Olomouce přišli mezi nás již tradičně Mikuláš a anděl s čerty, kteří předali našim seniorům sladkou nadílku.
- Na II. adventním koncertu nám zazpíval a o Vánocích vyprávěl operní zpěvák Šimon Pečenka
z Prahy. Koncertu, který se všem moc líbil, se také zúčastnily některé seniorky ze Slavkova.
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- Zazpívat seniorům písně s vánoční tématikou a koledy za doprovodu kytary a klavíru přijeli studenti s třídní profesorkou Slezského gymnázia v Opavě.
- Nechybělo ani tradiční pečení a zdobení vánočního cukroví. Vůně se linula celým domovem. Vesele se povídalo, ochutnávalo, předávaly se recepty i zkušenosti… Na vánoční jsme zkrátka připraveni.
- Zdobení vánočních stromů v atriu i kapličce mělo tu správnou vánoční náladu s těšením se všech
na vánoční svátky. Zdobení provázely koledy a vzpomínání obyvatel na Vánoce a jejich tradice
z dob minulých.
Těšíme se na další adventní koncerty, společný štědrovečerní oběd i Silvestrovské posezení.
Vám všem přejeme pohodové a klidné adventní dny, spokojené prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a v novém roce ať vás provází pouze to dobré!
Zvláštní poděkování
DĚKUJEME zřizovateli Obci Slavkov za celoroční spolupráci a poskytnutí finanční dotace
DĚKUJEME seniorkám z obce Slavkov, které odpracovaly spoustu hodin při loupání
ořechů (naloupaly 20 kg !!). Velmi nám pomohly s výrobou vánočních andělů, přáníček
zdobením adven ních věnců. Jsme ji za jejich čas a šikovné ruce moc vděční.
DĚKUJEME všem zaměstnancům Seniorcentra za jejich celoroční obětavou a náročnou
práci a trpělivost
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. Krzysztofu Szewczykovi za duchovní podporu
DĚKUJEME obvodním lékařce MUDr. Vašíkové za poskytování zdravotní péče našim klientům a za spolupráci s vedoucí zdravotní péče

SLAVKOVŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI
Ani se nechce věřit, že už je zase zima a nastal čas hodnotit, jaký ten zahrádkářský rok vlastně byl. Každý zahrádkář
má jiné podmínky, ale celkově můžeme rok 2016 hodnotit
velmi dobře. Je sice pravda, že nezačal příliš optimisticky,
protože na jaře v době kvetení meruněk a broskví, přišel silný mráz a připravil nás téměř o celou úrodu. Naopak se velmi
dobře dařilo dalším teplomilným rostlinám. Díky teplému
a slunečnému počasí bylo letos ovoce krásně vybarvené, velmi dobrá byla i úroda paprik, rajčat či brambor.
Také my ve Slavkově se máme čím pochlubit a proto jsme
v září připravili velmi zajímavou výstavu pod názvem „Zahrada trochu jinak“, kde se v sále kulturního domu presentovali
zahrádkáři nejen svými výpěstky ovoce a zeleniny. Návštěvníky zaujalo především nápadité aranžmá a dekorace výstavy, ukázky pěstování a aranžování květin a ochutnávka salá- 26 -

tů, které připravily naše ženy. Zpestřením byly
i krásné květiny Viléma Tomíčka ze Štěpánkovic.
Příprava a průběh výstavy dá hodně práce a je jen
škoda, že se přijde podívat více „cizích“ než místních. Své vzorky vína jsme letos vystavovali také
na okresní výstavě hroznů Slezska ve Velkých
Hošticích a ovoce na krajské výstavě v Ostravě.
Autobusový zájezd zahrádkářů navštívil také
podzimní FLÓRU Olomouc.

Tradiční Zahrádkářský ples, na který Vás srdečně zveme, se uskuteční v sobotu 4. 3. 2017
od 20. 00 hodin v sále KD. Těšíme se na Vaší
účast. Předprodej vstupenek od 16. 1. 2017 u Petra Martince, Mládežnická 351, tel. 737336100.
Zahrádkáři přejí všem spoluobčanům příjemné
prožití Vánočních svátků a hodně úspěchů v roce
2017.
Vladimír Chovanec, předseda

ČESKÝ SVAZ ŽEN
V měsíci září se konal další ročník koloběžkových závodů pro děti a hod kládou pro dospělé.
V jednotlivých kategoriích se umístili na předních místech tito závodníci:
Koloběžkové závody:
Předškolní děti:
1. místo - Kratochvíl Matěj
2. místo – Blažková Amálka
3. místo – Štrba Mikuláš
1. – 4. třída:
1. místo – Vícha Matyáš
2. místo – Duroň Jirka
3. místo – Vincker David

České Švýcarsko a Hřensko. Na jeden den jsme
vyjeli do Drážďan, kde jsme si prohlédli historické centrum.
V měsíci listopadu se konal turnaj v Člověče,
nezlob se a soutěž o nejlepší kulinářský výrobek
z ořechů. Akce se konala v kulturním domě, kde
se sešli soutěžící v hojném počtu. V turnaji Člověče, nezlob se na prvních místech umístili:
1. místo – Tomášková Terezka
2. místo – Kosterová Nikol
3. místo – Šínová Lili
Nejlepší kulinářský výrobek upekli:
1. místo – Seniorcentrum Slavkov – Ořechovo
-karamelové rohlíčky
2. místo – Musilová Hanka – Medovník
3. místo – Kosterová Dana – Ořechový chlebíček

5. – 9. třída
1. místo – Kramolišová Jana
2. místo – Vícha Dominik
3. místo – Trojančíková Vendula
Hod kládou:
Muži: 1. místo – Lazecký Víťa
2. místo – Blažek Jakub
3. místo – Pavelek Honza
Ženy: 1. místo – Trojančíková Martina
2. místo – Pavelková Dominika
3. místo – Kurková Radka
Na konci měsíce září uspořádala naše organizace zájezd pro své členky a rodinné příslušníky
do středních Čech. Navštívili jsme Dětenice,

V sobotu 3. prosince se uskutečnila Mikulášská nadílka pro děti v kulturním domě. Asi 50
slavkovských dětí si zatančilo, zazpívalo a zasoutěžilo se Sněhurkou a sedmi trpaslíky. Čekání na
Mikuláše si nakonec zkrátily zpěvem vánočních
koled u rozsvíceného stromečku, na který si každé dítě zavěsilo baňku se svým přáním. Potom už
přišel Mikuláš s andělem a čerty a rozdali dětem
nadílku. Na závěrečné diskotéce se děti opravdu
vyřádily. Rodiče zatím mohli ochutnat domácí
zákusky, které upekly naše členky.
Členky ČSŽ přejí všem občanům šťastné a veselé vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí do nového roku.
Dana Urbanská
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIŠŮ
Z činnosti sboru:
- 23. 9. 2016 na hřišti u školy pořádal sbor 3.
soutěž nového ročníku „Mladecké ligy“ za účasti
32 družstev žáků.
- SDH Slavkov uspořádal dne 8. října na hřišti
a v prostoru Slavkovského lesíka podzimní okrskové kolo celostátní hry „PLAMEN“. Soutěžilo
ve štafetě CTIF a branném závodě. Zúčastnili
jsme se s družstvy mladších i starších žáků. Výsledky: mladší žáci: branný závod 4. místo, štafeta 400m CTIF 2. místo, starší žáci: branný závod
2. místo, štafeta 400m CTIF 3. místo.

- Sbor se podílel přípravou a prodejem občerstvení při akci „Rozsvícení vánočního stromu“
- V sobotu dne 10. 12. 2016 se uskutečnila
v sále kulturního domu výroční valná hromada
Sboru dobrovolných hasičů ve Slavkově, kde
byla zhodnocena činnost sboru za rok 2016
a schválen plán činnosti na r. 2017.
Výbor SDH děkuje všem členům soutěžních
družstev za vzornou reprezentaci SDH i celé
obce Slavkov, ale i ostatním členům za aktivní
přístup k plnění úkolů dle plánu činnosti.

Podle výsledků máme dobré předpoklady
pokračovat v dobrých výsledcích i v jarním kole
s cílem postoupit do okresního kola.
- 22. 10 se dorostenci zúčastnili okresního
kola hry PLAMEN v Dobroslavicích, kde se
v kategorii smíšených družstev umístili na 3. místě v branném závodě a testu z požární ochrany.
- Družstva mužů a žen se zúčastňovala „Okresní ligy“ v požárním útoku. Družstvo žen se zúčastnilo 8. soutěží z celkového počtu devíti a se
součtem 68 bodů obsadilo 7. místo.
Soutěžní družstvo mužů se letos potýkalo se
zraněními a proto se zúčastnilo jen 6. soutěží
a celkově v OL obsadilo až 14. místo.
Dorost se v OL z důvodu malého počtu členů
zúčastnil jen 3 soutěží. Nejlépe se dařilo ve
Slavkově, kde se umístil na 3. místě.
Družstvo mužů nad 35 let soutěžilo po celou
sezonu v 5. ročníku okresní ligy veteránů, kde se
zúčastnilo 7 soutěží a nakonec ukončilo letošní
ročník na 7. místě ze 14 družstev.

Přejeme členům SDH i ostatním spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí, pohody,
osobních a pracovních úspěchů.
Připravované akce:
V sobotu dne 21. ledna 2017 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.
Klapetek Jiří, jednatel
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CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

V letošním školním roce navštěvuje cvičení
předškolat 23 dětí. Každou středu se společně
scházíme v tělocvičně. Cvičíme na různém nářadí, hrajeme pohybové hry, učíme se nové cviky
a zažíváme spolu spoustu zábavy.
Do našeho posledního cvičení v tomto roce
se za námi přišel podívat Mikuláš s čerty. Děti
obdržely sladkou odměnu a také dárečky k Vá-

nocům. 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

TJ SOKOL SLAVKOV, Z.S.
Zpráva za ASPV
Letošní podzim jsme čerpaly nové informace
a poznatky z oblasti pohybových aktivit vhodných pro děti školního i předškolního věku
a také se inspirovaly v Praze na Mezinárodní akci
„Dítě – pohyb. “Věřím, že nám všem trenérům
dané zkušenosti poslouží a obohatí naše hodiny
strávené v tělocvičně s vašimi dětmi.
Od ledna se můžete těšit na hodinu aerobiku
a posilování, která bude probíhat každou středu
od 19 – 20 hod. Těší se na Vás Martina Trojančíková
Dne 26. 11. 2016 jsme se v Praze zúčastnili přehlídky pódiových skladeb ČASPV. I přes
brzké vstávání, jsme si tento den skvěle užili.
Ještě před přehlídkou jsme stihli navštívit Václavské náměstí, Staroměstské náměstí a orloj,

vystoupali jsme i na věž staroměstské radnice.
Prohlédli jsme si také vánoční trhy a stromeček.
Pak následovala nezapomenutelná jízda metrem
do haly SK Motorlet. Prezentovali jsme se úspěšnou skladbou Haribo a někteří diváci nás mohli
sledovat v „on line“ přenosu na stránkách České
gymnastické federace. Dětem se skladba náramně povedla, plným právem si zasloužily krásné
památeční medaile, dorty a velký potlesk. Nezapomenutelná byla rovněž pro děti jízda vlakem.
Děkuji proto rodičům za dopravu dětí na nádraží
a výbornou spolupráci.
A co nás čeká v roce 2017?
Březen – duben - okresní a krajské kolo v pódiových skladbách
Květen - červen – soutěž „Medvědí stezka“
(okresní, krajské, republikové kolo)
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Druhý ročník slavkovského turnaje v ringu
(bližší info. v příštím zpravodaji) a již tradiční
sportovní den.
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.
Dne 25. 12. 2016 pořádá TJ Sokol Slavkov

tradiční Štěpánskou zábavu v sále Kulturního
domu od 20:00 hodin. Vstupné 80,-, k tanci
a poslechu hraje DJ Milan Martínek.
Sokolský ples se uskuteční v sobotu 28. 01.
2017 od 20:00 hodin v KD Slavkov. K tanci
a poslechu bude hrát skupina Troytet. Lístky
budou v předprodeji u Gabriely Křempkové (tel.
605123504) a to od 02. 01. 2017.
Dne 17. 02. 2017 se uskuteční Valná hromada TJ Sokol Slavkov, a to v zasedací místnosti
obecního úřadu od 19:00 hodin. Zveme všechny
své členy k hojné účasti.
Za TJ Sokol Slavkov Martina Trojančíková

ZPRÁVA ODDÍLU KOPANÉ TJ SOKOL SLAVKOV
V roce 2016 jsme hráli fotbal se sedmi družstvy, v krajské soutěži mužů a okresních soutěžích mládeže. Dorostenci a starší žáci hrají
v okresním přeboru a mladší žáci a dvě přípravky
v okresních soutěžích.
Muži „A“ hráli v jarní části v I. A třídě. Cel-

kem nešťastně jsme prohráli pár zápasů o branku
např. Darkovičkami, v Bohuslavicích, v Kylešovicích a nakonec jsme sestoupili do I. B tř.
Několik hráčů přestoupilo do sousedních
oddílů v Dolních Životicích nebo do Jakartovic
a tak nastoupilo mládí a zkušenosti. Začali jsme
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vítězstvím v derby v Oticích, doma jsme porazili
nováčka z Karlovic, vyhráli v
Úvalně a doma jsme vydřeli výhru nad Bruntálem“B“. Začátek byl dobrý a čekali nás tři vážnější soupeři v Kylešovicích a doma Suché Lazce
a Zlatníky. Vítězná vlna se pozastavila až v 10
zápase remízou 1: 1 ve Velkých Heralticích. Závěr podzimu byl excelentní a výhry nad Světlou
Horou 4 : 0, ve Velkých Hošticích 5 : 0 a doma 6
: 1 se Žimrovicemi znamenaly zisk 37 bodů a náskok 12 bodů. Věříme v úspěchy i na jaře. Odvety
zahájíme 25. března.

RYBÁŘSKÝ SPOLEK
V měsíci listopadu jsme tradičně ukončili
rybářskou sezonu uzamčením rybníka VRBOVEC. Uplynulé roční období bylo spojeno s větší pracovní aktivitou spojenou s opravami hrází
rybníka Vrbovec. Dle našeho názoru se oprava
zdařila a určitě do budoucna pomůže mimo jiné
ochránit vzrostlé duby , které tvoří neodmyslitelnou dominantu rybníka. S nástupem Nového
roku začne období plesů. Chtěli bychom Vás
tímto pozvat na náš tradiční Rybářský ples, který se koná 25. 2. 2017. Vstupenky na tento ples
bude možno telefonicky zajistit od poloviny ledna u předsedy J. Knoppa tel. 773297467. V závěru bychom chtěli popřát všem spoluobčanům
krásné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 2017.
Jiří Král, jednatel spolku

OREL
Vážení spoluobčané,
vážené sestry, vážení bratři
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! Lenka Bittnerová, starostka

Muži „B“ dotáhli na jaře svou vítěznou cestu
až k postupu do III. třídy a po okresní reorganizaci hrají v okresní soutěži zatím velmi dobře.
Výhra v Deštném a v Brumovicích, doma porážka od Dolních Životic a vítězství s Budišovem,
zisk 9 bodů znamenal dobrý vstup do soutěže.
Další výhry nad Melčem, Budišovem, v Sosnové a s Holasovicemi znamenají zisk 28 bodů a 3.
místo v III. třídě, dorostenci v přeboru zaznamenali 8 porážek a až v posledním zápase jedno
vítězství a jsou na posledním místě, ale bojují.
Starší žáci vedou okresní přebor bez jediné porážky a přípravky jsou taky úspěšné. Hojná účast
a zapal na treninku jsou dobrým příslibem pro
fotbal ve Slavkov
Na závěr chci poděkovat sponzorům především Obecnímu úřadu ve Slavkově a f. Gavenda.
Musím poděkovat rodičům hráčů , hráčům a trenérům.
Vše podstatné o fotbalovém dění najdete na
webových stránkách TJ Sokol Slavkov.
předseda oddílu kopané
Ing. Klement Jan

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SRDEČNÍK
Blíží se konec roku, to je doba, kdy hodnotíme
celý uplynulý rok: Začátkem roku, v lednu, jsme
uspořádali již tradiční myslivecký ples. V březnu, s koncem mysliveckého roku, proběhlo každoroční sčítání zvěře. Počty drobné zvěře - zajíců, bažantů a koroptví - jsou stálé nízké, i přes
péči věnovanou zvyšování jejich stavů. Členové
MS se nadále zapojují do péče o honitbu, např.
výsadba lesních stromků, údržba oplocenek
a ochrana zemědělských pozemků.
14. ledna Vás srdečně zveme na myslivecký
ples. K tanci a dobré zábavě hraje hudební skupina Bratranci, připravená je bohatá zvěřinová
tombola a občerstvení. Vstupenky jsou v prodeji
u Libora Borunského, ulice Zámecká 18, tel. č.
723 119 673. Přejeme všem spoluobčanům veselé vánoce, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Libor Borunský, předseda
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VÁNOČNĚ – NOVOROČNÍ POZDRAV
Tradice přání slavkovským občanům k novému roku pokračuje
i v tomto zpravodaji, kdy oslovujeme
osobnosti, které navštívily v probíhajícím roce naší obec nebo měly
k naší obci nějakou vazbu. Navazujeme takto na přání Zlatého slavíka
pana K. Gotta s manželkou, biskupa
Ostravsko – opavské diecéze mons.
F. V. Lobkowitze, současné hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. J. Vildumetzové.
Na rok 2017 nám zaslal přání ředitel TV NOE p. Leoš Ryška, který
v letošním roce sloužil 24. července
karmašovou mši svatou v kostele sv.
Anny ve Slavkově.
Milí přátelé krásné slavkovské obce.
Přeji nejdříve dětem, aby zažili radostné chvíle nejen z dárků, ale také z toho, že na ně rodiče
mají čas. A všem ostatním přeji , aby se nechali dětmi inspirovat, uměli žasnout a hledali pravou
podstatu vánočního slavení. Kéž by v nás touha obdarovat druhé pak přetrvala i do všech dalších
dnů roku 2017.

Vyprávějí si dva fotbalisté po silvestrovské noci:
„Včera rozbil Karel Mercedes na tomto sloupu.“
Jak je to možné ? „Vidíš ten sloup?“
Samozřejmě! „ No jo, ale Karel ho neviděl“
„Tati, přeložili mě do zvláštní školy“ říká syn otci.
Výborně synku : „ Když na to máš, tak studuj !“
Vydává: Obecní úřad Slavkov, tel. 553 797 067, slavkov@iol. cz, www. slavkov-u-opavy-cz, šefredaktor Ing. Ladislav Kubín.
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