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8. Mezinárodní setkání Slavkovů z Evropy v naší obci.
Vážení spoluobčané,
ve dnech 18. - 20. 9. 2015
jsme přivítali na tradičním
setkání obcí nesoucích ve
svém názvu Slavkov celkem
48 „Slavkováků“ z 10. obcí
České republiky, Slovenské
republiky a Polska. Čestným
hostem našeho setkání byla
náměstkyně ministra vnitra
paní Mgr. Jana Wildumetzová,
bývalá starostka Horního Slavkova.
Samotnému setkání však předcházely doslova měsíce příprav - počínaje zajištěním
ubytování a stravy přes přípravu programu a spousta další neviditelné práce pracovníků
obecního úřadu, členů spolků v obci, kolektivu kuchařek školní jídelny, dětí TJ Sokol a
jejich rodičů, žáků ZŠ a jejich učitelek, a to pod vedením pana starosty, radních a
zastupitelů. Každý z výše uvedených přispěl kamínkem do mozaiky tohoto třídenního
setkání. Co ale ovlivnit nelze nikdy dopředu je počasí, je to jako loterie - buď to vyjde,
anebo nikoliv – zvláště pak, když termín 8. setkání Slavkovů v naší obci jsme nahlásili
již v předcházejícím roce na 7. setkání v Nižném Slavkově. Všichni víme, že krásný
slunečný den je zárukou úspěšné akce. Předpovědi počasí se lišily každý den a my
věřili, že mnohokrát osvědčený termín obecních akcí konaných okolo 20. září nám
přinese opět pěkné počasí.
Ve čtvrtek 17. září ráno začali naši pracovníci z
rychlé čety spolu se zástupci spolků stavět stany,
které zapůjčili rybáři a mikroregion Hvozdnice a
další zázemí pro zdárný průběh akce na hřišti u
ZŠ. Večer stály na hřišti 4 velké stany, které
měly chránit návštěvníky hlavně před sluncem!
Nebo snad deštěm? V pátek 18. září
dopoledne jsme u kulturního domu očekávali
příjezd prvních účastníků setkání. Po
jedenácté hodině se objevili jako první
Slavkováci z 511 km vzdáleného Horního
Slavkova. Poté přijížděly další delegace, ale
autobus se 30. slováky stále nikde! Po řadě
telefonátů obou starostů nám bylo sděleno, že
autobus je již v Novém Jičíně, oběd byl operativně posunut a o hodinu později se
konečně objevil autobus se zpívajícími slavkováky ze Slovenska.
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Po obědě jsme se odjeli ubytovat na Hradec nad Moravicí, cestou jsme však nabrali
další zdržení u dopravní nehody auta a vlaku na železničním přejezdu na Hradecké a
Rybníčky. Následovalo ubytování v hotelu Sonáta a návrat zpět do Slavkova, kde byla
pro všechny účastníky připravena prohlídka obce. Z důvodu předcházejících zdržení
jsme museli vynechat sportovní areál TJ Sokol a začátek naučné stezky. Dojeli jsme
proto přímo k hasičské zbrojnici, kde jsme všem Slavkovákům ukázali techniku,
vybavení a zázemí jednotky našich hasičů, zavedli jsme je do klubovny, kde je zaujaly
trofeje z různých soutěží, a rovněž do obecní galerie a výstavní síně s obrazy malíře
Bociana a jeho ženy sochařky Yvonn. Své pocity z galerie poté přítomné delegace
zaznamenali do pamětní knihy. Po skončení prohlídky se někteří dokonce pohoupali na
houpačkách před zbrojnicí. Následně jsme se vydali po tematické stezce směrem k
zastavení u fary. Cestou se hodně diskutovalo a
dokonce se fotilo s našimi občany na památku. Před
farou na nás čekala reklamně propagační deska,
nainstalovaná teprve dopoledne, trvale připomínající
toto setkání. Na hlavním poutači „Setkání Slavkovů“
se můžeme dočíst něco málo z historie společného
setkávání, dále pak krátká porovnání základních
informací o jednotlivých obcích (založení, počet
obyvatel, rozloha, vzdálenosti po zemi i vzduchem
od jejich rodných obcí). Většina členů delegací
pozorně studovala předložené informace a poté jsme se vydali na orlovnu, kde o.
Kryštof Szewczyk připravil zajímavou výstavu ornátů, misálů a liturgických předmětů,
jež mnozí viděli poprvé tak zblízka. Po krátké diskusi a pořízení fotografií jsme přešli
do kostela sv. Anny, kde otec Kryštof přítomné v kostce seznámil s historií kostela.
Slavkováci z Nižného Slavkova nám všem se svolením pana faráře zahráli na varhany a
také zazpívali. Jejich zpěv byl oceněn potleskem všech přítomných.
Poté jsme se vydali po stezce směrem k Seniorcentru. Po milém přivítání paní
ředitelkou Marií Gorčicovou jsme si prohlédli
kapli a poté krátce poseděli v atriu, zazpívali,
a pokud to šlo, i zatančili s klienty domova a
jejich personálem. Rovněž milé bylo i malé
pohoštění, které připravilo vedení domova pro
hosty. Čas nás tlačil a my museli opustit toto
příjemné prostředí a po Zámecké ulici jsme se
vydali do KD, kde hned po večeři začala
oficiální část programu. Pan starosta nejprve
přivítal všechny zúčastněné, poté jsme si
připomenuli setkání prezentované starostou z
Nižného Slavkova v roce 2014. Náš starosta
převzal putovní kroniku, v níž bude i toto setkání zaznamenáno pro příští generace, a
rovněž krátce prezentoval naší obec. Součástí večera bylo i vystoupení břišních tanečnic
ze ZŠ a krátká ukázka latinsko-amerických tanců v podání naší mladé tanečnice Elišky
3

Klimkové a jejího partnera. V soutěži „O slavkovskou metlu“ museli soutěžící ukázat,
že jim není cizí číst, psát, počítat a v neposlední řadě museli prokázat i svou zručnost.
Po lítém boji se vítězem stala dvojice ze Slavkova u Uherského Brodu, která si odnesla
hlavní cenu - klasickou metlu, tzv. škrtačku. Večer plynul v příjemné atmosféře a před
půlnocí nastala doba odjezdu do hotelu v Hradci nad Moravicí.
V sobotu 19. září jsme se
probudili do mlhy a po
deváté hodině jsme se
vypravili z hotelu na blízký
zámek, kde jsme absolvovali
klasickou
prohlídku,
degustaci vína v podzemí a
měli jsme také možnost
podívat se i na Hodinovou
věž a na červené věžičky u
vstupu do zámku. Blížilo se
poledne, slunce začalo trhat
mlhu a my začali věřit, že počasí bude na naší straně. Po prohlídce jsme se autobusem
přepravili na oběd do školní jídelny. Během oběda vysvitlo slunce a svými paprsky nás
pozvalo na odpolední kulturní program na hřišti u ZŠ.
Na hřišti již byli první
účinkující a rovněž lavice
pod stany se začaly plnit
návštěvníky
akce.
Na
začátek zatroubil trubač,
poté moderátor oficiálně
zahájil slavnost a na podium
pozval pana starostu i s jeho
kolegy z ostatních Slavkovů.
Po uvítací řeči jednotlivě
představil naše hosty a více
než čtyřhodinový program
mohl začít. Programem Vás provedu jen stručně, neboť takřka tisícovka občanů jej
sledovala. Nejdříve přijeli malí kovbojové na vozíku taženým poníkem a ukázali nám
něco ze svého programu cvičení dětí a rodičů TJ Sokol, po nich nám předvedly své
umění malé i větší břišní tanečnice. Poté vystoupily naše seniorky pod vedením paní
Zdenky Pavelkové a po nich hned následovala předškolata TJ Sokol, která za velkého
potlesku přihlížejících „Dováděla s krtečkem“. V rytmu zumby nám zatančila pro
radost, relax a za zvuků skvělé muziky děvčata ZŠ. Na podiu už byl připraven
chlapecký sbor ZŠ Stěbořice pod vedením našeho četného občana pana Karla Kostery,
kteří nám zazpívali směs lidových písní. Dalším bodem programu byl „Lízátkový
závod“ pro děti, které hledaly všude v areálu hřiště tak oblíbená lízátka. Pod podiem se
mezitím připravila první skupina minimonteráčků s pódiovou skladbou na motivy
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pohádky „Ledové království“, následovali babymonteráčci se skladbou „Haribo“, v níž
ožili želatinoví medvídci, a nakonec velcí monteráčci se svou kreací „Školačky“.
Všechny tři taneční soubory opět
roztleskaly přítomné diváky. Na podium
nastoupila country kapela „FRAM“ pod
vedením MUDr. Oldřicha Bönische, která
svými melodiemi potěšila nejen milovníky
country. Dále vystoupily ženy z
pěveckého sdružení z Otic pod vedením
Mgr. Slávky Kvarčákové, které nám
zazpívaly několik slezských písní. Dalším
vystupujícím byla „školní kapela“ se
svými velkými zpěváky a jejich písně např. Holky z naší školky, Malé kotě a další
zpívali spolu s přítomnými návštěvníky. Dalším bodem programu byl „Lízátkový
závod“ pro děti, které hledaly všude v areálu hřiště tak Závěrečné vystoupení dětí ZŠ
připadlo na sboreček - středňáci, kteří potěšili svými veselými a rytmickými písněmi už
tak
namlsané
publikum. U podia ve
stanu se již v té době
připravovali na své
retro vystoupení např.
zpěváci Simonová s
Chladilem,
Gott,
Kotvald s Hložkem a v
neposlední řadě i u nás
velmi oblíbená Jarmila
Šuláková. Tuto velkou
šou nacvičily naše
ženy, členky ČSŽ, a za
velkého aplausu obecenstva byly odměněny dlouhotrvajícím potleskem vestoje. Ke
zjevně spokojeným ženám se přidávali i další návštěvníci, tanec a dobrá nálada na
trávníku kypěla ze všech, ať již ze strany účinkujících anebo návštěvníků. Mezitím
podium opanovala chlapecká kapela UNITED 5, která má u nás ve Slavkově své
zázemí, od nás poté vyrážela na turné do Anglie. Hlavně mladé fanynky se seskupily
pod podiem a spolu se svými idoly si anglicky prozpěvovaly jejich písně z hitparád. Ti,
co chtěli tančit, tančili, další poslouchali a těm, jimž se toto vystoupení nelíbilo, čekali
na ohňostroj a taneční zábavu se skupinou Dodo Doležala a jeho COVERBANDU.
Pro děti byly připraveny různé atrakce: skákací hrad, trampolína, jízda na vozíku za
poníkem, malování na figurky a taky velmi oblíbené malování na tvář. Všechny atrakce
byly hojně dětmi využívány, často si děti musely vystát i dlouhou řadu, aby mohly na
vysněnou atrakci. Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem účinkujícím,
učitelkám ZŠ, které věnovaly svůj volný čas pro nácvik jednotlivých vystoupení.
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Jmenovitě pak Heleně Malčekové, Mgr. Hedvice Vaškové, Mgr. Magdaléně
Hymlarové, Mgr. Martině Trojančíkové, vychovatelce Michale Holešové, Mgr.
Veronice Ignácové, vychovatelce Ivaně Potepové a paní Kateřině Plachké. Dále bych
chtěl poděkovat členům TJ Sokol paní Marcele Králové, Lukáši Královi, Magdě
Duroňové, Pavle Petrželové a Slávce Pruskové za nácvik skladby s nejmenšími dětmi.
Součástí odpoledního programu
bylo i představení jednotlivých
delegací, kde jsme se dozvěděli
mnoho zajímavostí z dalších míst,
kde
žijí
také
Slavkováci.
Velké překvapení si jednotlivé
delegace připravily pro naše
občany, když nabízely pod
pergolou své místní speciality,
které mohl každý podle chuti a
libosti okoštovat (pálenka, víno,
klobásy, sýry, oplatky, placky,
koláče a mnoho dalších lahodných
pochutin – a to vše zcela zdarma).
Rovněž naše spolky v obci si připravily jídlo a pití pro návštěvníky a můžeme
konstatovat, že takřka vše, co bylo připraveno k prodeji, bylo ke spokojenosti
pořadatelů i hostů zkonzumováno. Samotná zábava skončila až po půlnoci ke
spokojenosti všech, kteří vydrželi.
V neděli 19. září jsme se sešli na
prostranství před farou a průvodem za
křížem a obecním praporem, jsme vešli
do kostela, kde za všechny živé a
zemřelé farníky sloužil Mons. František
Václav Lobkowicz, biskup Ostravsko –
opavské diecéze, slavnostní mši svatou
na počest 350 let od vysvěcení
slavkovského chrámu sv. Anny. Ve
svém kázání se zmínil, že kostel byl
postaven v letech 1659-1665, a to
především na oslavu Boha, a je místem,
kde se po staletí scházejí věřící, aby tak
dále činili. Po mši svaté jsme odešli průvodem z kostela, každý venku obdržel malý
kostel z perníku s připomenutím výročí vysvěcení.
Poté jsme se pěšky odebrali do kulturního domu, kde pan ředitel ZŠ Mgr. František
Hodný seznámil s historií školství všechny přítomné a následovala krátká prohlídka
školy, včetně nové přístavby. Po obědě pan starosta předal pamětní obelisky panu
biskupovi a kolegům starostům, které jim budou připomínat toto naše setkání, a
oficiálně ukončil setkání. Poté ještě proběhla výměna drobných suvenýrů mezi
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jednotlivými delegacemi a jako poslední vystoupil starosta Velkého Slavkova František
Šarý, který pozval všechny na 9. setkání Slavkovů z Evropy do jejich obce v roce 2016.
Na samotný závěr bylo pořízeno ještě několik společných fotografií, následoval odjezd
delegací do svých domovských Slavkovů a začalo drobně poprchávat, ale to už nás
nemohlo rozhodit.
Nashledanou za rok ve Velkém Slavkově!

Ing. Ladislav Kubín

Slavnostní předávání ocenění v soutěži Vesnice roku
Dne 31. 7. 2015 jsme se v prostorách kunínského zámeckého parku zúčastnili
slavnostního předávání ocenění získaného v rámci soutěže Vesnice roku 2015. Po
krátkém uvítání všech zúčastněných paní Dagmar Novosadovou, starostkou obce
Kunín, jsme se vydali na prohlídku zámeckého parku doplněnou odborným výkladem
týkající se historie a dendrologické výsadby. Poté jsme shlédli prostory zámku Kunín.
Zámek Kunín náleží k nejcennějším barokním zámkům celé Moravy. Pro hrabata
z Harrachu jej v letech 1726 - 1734 vybudoval věhlasný rakouský stavitel Johann Lucas
von Hildebrandt. Největšího rozkvětu se zámek dočkal na přelomu 18. a 19. století
za osvícené majitelky Marie Walburgy hraběnky z Truchsess-Waldburg-Zeilu, rozené
z Harrach-Hohenemsu, která zde vybudovala jeden z nejmodernějších vzdělávacích
ústavů tehdejší střední Evropy. Součástí prostor zámku je nově vybudovaná expozice
soukromé
mineralogické
a paleontologické
sbírky,
kterou
shromáždil
a pro zrekonstruovaný zámek uspořádal Bronislav Novosad z Kunína. Dále jsme
pokračovali návštěvou zdejšího kostela Povýšení sv. Kříže a prohlídkou místního
hřbitova. Poté již následoval slavnostní akt předávání ocenění a vyhlášení výsledků
krajského kola soutěže za účasti hejtmana kraje Miroslava Nováka. O získání titulu
Vesnice roku 2015 v Moravskoslezském kraji v letošním 21. ročníku soutěže usilovalo
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osm obcí – Hlavnice, Kunín, Otice, Slavkov, Služovice, Stěbořice, Těrlicko, Uhlířov.
Krajská hodnotitelská komise v termínu od 8. do 10. června 2015 obce navštívila a
posuzovala úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice,
občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná
prostranství, péči o zeleň a krajinu a také koncepční dokumenty a připravované záměry
a informační technologie v obci. Zlatou stuhu a vítězem krajského kola 2015 s právem
užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2015“ se stala obec Kunín, okres
Nový Jičín a naše obec Slavkov
převzala Modrou stuhu za
společenský život. Dále komise
rozhodla o udělení těchto
mimořádných ocenění: 2. místo v
krajské soutěži - obci Hlavnice, 3.
místo v krajské soutěži - obci
Služovice, Cena naděje pro živý
venkov - obci Stěbořice, Diplom
za moderní knihovnické a
informační služby - obci Kunín,
Diplom
za
podporu
volnočasových a sportovních aktivit - obci Těrlicko, okres Karviná, Diplom za podporu
tradic venkova - obci Uhlířov, Diplom za občanskou pospolitost - obci Otice. Zlatou
cihlu získala obec Hlavnice za obnovu a údržbu bývalé sýpky dnes hasičské zbrojnice a
obec Otice za nově vybudovanou smuteční síň. Slavnost byla zpestřena doprovodným
programem s kulturními vystoupeními místních dětí a mládeže. Blahopřejeme všem
zúčastněným obcím k zisku ocenění a přejeme hodně úspěchů v další práci.
Mgr. Eva Starečková, místostarostka obce

Na přístavbě školy a hřišti MŠ se finišuje
Před vstupem do tělocvičny vyrostl přes prázdniny nový monolitický objekt
s podjezdem obsahující dvě nové učebny. Vstup do nich je po schodech na konci
chodeb „staré“ školy. V přízemí bude kmenová třída s kapacitou 30 žáků a v prvém
patře bude odborná učebna pro výuku chemie a fyziky rovněž pro 30 žáků. Po stavební
stránce je přístavba a stavební úpravy přilehlých kabinetů v termínu hotova a nastupují
dvě další firmy, které zajistí multimediální vybavení učeben a vybavení nábytkem. To
by mělo být hotovo do 31. 10. 2015 a ihned po kolaudaci budou nové učebny předány
škole do užívání. Tuto akci financujeme z přijatého úvěru ve výši 4mil.Kč a v příštím
roce by měla být zpětně pokryta dotací z ROP Moravskoslezsko. Mezi 25 v kraji
vybranými a k financování schválenými akcemi máme ještě zpětně i novou hasičskou
zbrojnici, což je velký úspěch!
V této době také finišují práce na celkové úpravě zahrady mateřské školy na tzv.
zahradu v přírodním stylu, což v okolí ještě nikdo nemá. V rámci tohoto projektu
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financovaného z dotace Operačního programu Životní prostředí se budují tyto prvky:
vstupní brána, herní sestava, pískoviště s altánkem, domek na nářadí, skluzavka ve
svahu, chůdy, beranidlo, vrbové iglú a vrbový tunel, šeptanda, xylofon, otočná tabule,
závěsné hnízdo, broukoviště, stůl s lavicemi, totem a ohniště s lavicemi. Většina
dřevěných prvků je zhotovena z akátového dřeva. Druhou části přírodní zahrady jsou i
záhony a výsadba zeleně s cílem děti nasměrovat, aby si v zeleni hrály, učily se a
bádali. Hlavním cílem projektu je přebudování školní zahrady tak, aby mohla být více a
účelně využívána v rámci environmentálního vzdělávání a výchovy dětí předškolního
věku. Stavbu provádí na základě výběrového řízení firma AC AERO z Oder v ceně
1.439.000,-Kč a hotova by měla být do konce října 2015.
Chci Vás ještě informovat, že zastupitelstvo obce rozhodlo „volné“ finanční prostředky,
které vznikly přijetím úvěru na přístavbu školy investovat do výstavby a údržby
místních komunikací. Takže ještě v letošním roce budou zahájeny tyto akce:
pokračování ve výstavbě komunikace ul. Záhumenní v délce 440m s obrubou na jižní
straně a šířce 3m v hodnotě 1,4mil.Kč. Dále nový asfaltový koberec na horní části ulice
Střední a ulici Lípová, oprava uličky Na Vyhlídce a vyspravení prosedlin na ulici U
Dráhy za 0,9mil.Kč. Budeme také pokračovat ve výstavbě nových chodníků na ulici
Ludvíka Svobody od OÚ směrem na horní konec. Dokončujeme stavební řízení a
majetkoprávní jednání pro zahájení prodloužení inženýrských sítí na ulici Pod Areálem.
Na jaře příštího roku bude proveden nový asfaltový koberec na zbývající části ulice
Slezská. Tím by se měl podstatně zlepšit stav místních komunikací ve Slavkově.
Vladimír Chovanec, starosta

Obecní sdělení
 Cena stočného vybíraná podle odebraných m3 vody je pro rok 2015 stanovena na
19 Kč za m3 vody včetně DPH a vychází dle skutečných nákladů na provoz
kanalizace a ČOV za rok 2014. Stočné za první pololetí roku 2015, se vybírá
od 5. 10. do 16. listopadu 2015. V případě placení převodním příkazem se
telefonicky či emailem obraťte na OÚ, kde Vám bude sdělena částka, případně
variabilní symbol.
 Setkání slavkovských seniorů se po změně termínu uskuteční v pátek 16. 10.
2015 od 14:00 hodin v kulturním domě, vystoupí děti základní školy s divadelního
kroužku a zpívající školní kapela.
 Sběr nebezpečného odpadu provedou Technické služby Opava v naší obci dne 3.
listopadu. 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 27. října na těchto stanovištích: ul. Kavír (místo separovaného
sběru), ul. Družstevní (místo separ. sběru), ul. Jubilejní (u prodejny Jednota), ul.
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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.
 Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu proběhne první adventní neděli 29. 11.
v parku u hasičské zbrojnice. Bližší informace Vám budou sděleny obecním
rozhlasem a na internetových stránkách obce (www.slavkov-u-opavy.cz).
 Změna doby otevření slavkovského hřbitova:
od 15. 9. 2015 do 15. 5. 2015 otevřeno 7:00 – 18:00 hod.
Po dobu dušiček 31. 10. 2015 a 02. 11. 2015 bude hřbitov otevřen od 7:00 – 21.00

Vítání občánků
Tradiční vítání občánků proběhne 17. 10. 2015 od 14:00 hodin v prostorách atria
seniorcentra ve Slavkově. Rodiče vítaných miminek dostanou osobní pozvánku.

Kalendáře Slavkova 2016
Konec roku 2015 se blíží, nastává vhodná doba nákupu kalendářů na příští rok. Proto
nabízíme nejen našim občanům k pořízení stolní kalendář na rok 2016. Stále máme
dostatek výtisků na obecním úřadě. Kalendář můžete zakoupit pro své blízké, známe,
ale můžete jej také darovat jako hodnotný dárek například k narozeninám nebo pod
stromeček. Kus stojí 60,-Kč.

Setkání s legendami
Obec Slavkov pořádá v rámci cyklu „Setkání s legendami“ besedu s moderátorem
Tomášem Magnuskem a známým hercem, režisérem, dabérem a ředitelem
stejnojmenného divadla Pavlem Trávníčkem. Moc jej mrzelo, že nemohl přijet
v květnu na obecní oslavy „Dne matek“. Přijďte oslavit státní svátek dne 28. října 2015
do kulturního domu, začátek v 19:00 hodin. Vstupné 110,-Kč. Předprodej vstupenek na
obecním úřadě v úřední dny: pondělí a středa. Těšíme se na Vás.

CD do počítače
Na základě dotazů občanů, zdali bude nějaký záznam
z 8. Mezinárodního setkání Slavkovů, jsme se rozhodli zajistit CD
do počítačů. Na tomto nosiči je sestřih všeho důležitého, co se
událo během těchto tří dnů. Celková délka záznamu je cca 90
minut a zájemci si mohou CD objednat na obecním úřadě. Cena
jednoho ks bude 100,-Kč.
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Vážení přátelé, milí občané Slavkova
dovolte mi, abych Vás touto formou oslovil a nabídl Vám
přátelskou ruku. Jsem rád, že mě Boží cesty zavedly do Vaší obce
jako nového duchovního správce.
Po mnoha letech kněžské praxe a neustálém vzdělávání Vám
mohu nabídnout duchovní pomoc v oblasti víry. Jmenuji se
Krzysztof Szewczyk a jsem rodákem z Polska, kde jsem se dne 04.
11. 1977 narodil v městě Swiebodzice. Po několika letech ke mně
dolehl toužebný hlas volající ke kněžské službě, který je zde, v
našem bratrském sousedském státě tak hlasitý. Mé první působiště
v ČR bylo v Kralicích na Hané, odkud jsem byl přesunut do
Prostějova. Zde jsem přijal dne 1. 5. 2010 kněžské svěcení. Poté
jsem působil v Jeseníku, odkud jsem odešel do Hlučína. V tomto městě jsem působil
jako kaplan až do letošních prázdnin, kdy neočekávaně přišel do mých rukou dekret
povolávající do Litultovic a Slavkova. Z každé z mých předešlých farností se odcházelo
jen velmi těžko a dodnes se snažím být s každým v kontaktu. Všude se však najde
spousta dobrých lidí a ne jinak je tomu i u Vás. Hned první dny jsem tady poznal
opravdu hodné, obětavé a laskavé lidi. Zahřálo mě to u srdce, neboť rád objevuji nové
přátele a stále doufám a toužím poznat Vás všechny, i každého zvlášť. Přátele si mají
pomáhat, a tak doufám, že i já Vám krom duchovní pomoci budu moci nabídnout více a
to snad nejen v oblastech svého poslání, vzdělání či dobrého slova. Vzdělávám se v
oblasti psychologie a pastorační teologie, ze které jsem nedávno získal právo titulu
doktor, ale i jako doktor jím stejnou stravu, jako každý jiný. Nebojím se dobré
společnosti prostých lidí.
V naší zemi jsou tisíce kostelů a kaplí, jejichž náhlé „zmizení“ by výrazně ovlivnilo tvář
naší krajiny. Každé trochu větší obci dominuje budova kostela, obvykle s věží, která
ukazuje vzhůru k nebesům, abychom pozvedali svůj zrak od země a podívali se na svět
kolem nás trochu z nadhledu, nejlépe „Božíma“ očima. V kostele se scházejí věřící lidé
a konají zde různé bohoslužby, které jsou svým způsobem specifickým vyjádřením
vztahu mezi lidmi a Bohem. Do kostela občas přicházejí i ostatní lidé jen tak ze
zvědavosti, jako turisté. Zde ve Slavkově máme krásný kostel z roku 1665 s pěkným
oltářem sv. Anny. Ten Boží chrám má pro Vás a pro Vaši obec velký význam. Po tolika
staletích se zde scházejí občané k modlitbě a k zamyšlení.
Od září došlo ke změnám mši svatých v našem kostele: úterý a pátek je v 17.30 ve
středu v 7.00 hod., ve čtvrtek máme mší v seniorocentrum v 16.30 nabízím mariánské
večeřadlo (modlitby k Panně Marii), které se zde v kostele modlíte již dlouhá léta a to v
úterý v 18.00 hod. Před každou mši sv. je modlitba posvátného růžence. Neděle je jeden
ze sedmi dnů v týdnu. V tradičním křesťanském a židovském kalendáři se považuje za
den první. Název dne neděle pochází od slova nedělat, neboť neděle je tradičně
svátkem, kdy se nepracuje. Celá církev se setkává na modlitbách a my v 9.15 ve
Slavkovském kostele slavíme nedělní Eucharistie. Každý první pátek v měsíci mám
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možnost navštívit Vaše nemocné. (Víte-li o někom z nemocných, které nenavštěvuji a
byli by za to vděční, pak je prosím nahlaste. Rád budu chodit také k nim.)
Určitě je ve Vašich hlavách vzpomínka na sv. křest Vašich dětí a s tím spojený slib, že
berete na sebe povinnost vychovat děti ve víře. Proto doporučuji hodiny náboženství v
základní škole, které budou od října. Srdečně Vás zvu k účasti na podnětně
připravených hodinách na biřmovaní. Žádný ze stávajících účastníků zatím nelitoval
vynaloženého času a úsilí. Získané znalosti a příklady živé víry se výborně zužitkují v
dalším životě Vašim i Vašich dětí.
Rád bych poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na službě úklidu a výzdobě
kostela. Děkuji p. kostelníkovi, varhaníkovi, schole, ministrantům za péči o kostel, kteří
se snaží být také průvodci a přiblížit hostům nejen umělecké a historické zajímavosti,
ale i smysl a poslání vybavení našeho chrámu. Těm, kteří dají možnost nahlédnout do
života farního společenství a nabídnout možnost setkání s posvátným tajemstvím, s
Boží přítomností nejen ve svatostáncích, ale i v jejich životech. Děkuji vedení obce a
zastupitelům za přízeň. Děkuji všem a každému zvlášť za vaši lásku, modlitby, oběti a
dary vaší štědrosti.
NEDĚLE 1. 11. 2015

PONDĚLÍ

2. 11. 2015

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
9:15 NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ
14:30 MODLITBY ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ
V 7:30 A V 17:30 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Veřejná sbírka na opravu lavic
Před několika lety jsme se jako farnost a obec pustili do velmi náročných oprav farního
kostela. Za poslední roky se podařilo téměř celkově opravit interiér kostela. Jsem velmi
rád, že tyto práce proběhly v tak krátké době. Nebylo by tak, kdyby se k tomu nepřipojil
celý zástup lidi, kteří svou prací a dary podpořil toto dílo. Když spočítám všechny
práce, tak zjišťuji, že toho bylo opravdu hodně. Všechno to vyvrcholilo nádhernou
oslavou 350 let od posvěcení kostela. Těžko spočítat jiné práce týkající se údržby
kostela a fary. Jsem velmi rád za Vaši podporu a také za povzbuzující slova, ve kterých
vyjadřujete radost z toho, že se společně podařilo udělat opravdu kus dobré práce. Chtěl
bych proto upřímně poděkovat Vám všem, každému dobrodinci zvlášť i vedení naši
obce, bez kterého by všechna námaha byla nejen zbytečná, ale ani by k žádné nedošlo.
Nyní přichází čas na další etapu oprav. Všichni víme, jak vypadají naše lavice.
Jsou ve velmi spatném stavu. Prkna jsou tak zničená a prožraná červotočem, že nejen
jejich čištění je obtížné pro naše ženy, které zatím stále vedou úklid kostela, ale i
jakákoliv jiná údržba je nemožná. S výměnou lavic je bohužel nutně propojena i
výměna podlahy pod lavicemi, která se v některých místech propadá. Cena za nové
lavice, které budou kopií starých, je pro celý kostel 680 tisíc včetně podlahy. Zatím
jsme na sbírkách a darech vybrali kolem 330 tis. Kč. Určitě bychom si všichni moc přáli
uhradit cenu lavic, jak nejrychleji to půjde.
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Mou snahou je, aby
tento náš chrám byl
krásny. V něm, se přece
scházíme na pohřbech
našich
nejbližších,
v něm, se konají svatby,
křty a jiné důležité
události našeho života.
V něm, také nacházíme
Boží útěchu, když je nám zle.
Chtěl bych také díky Vaší pomoci do budoucna udělat druhé dveře (,,lítačky“) u
hlavního vchodu a pustit se do oprav na faře, přizpůsobit ji aktivitám naši farnosti a
vyměnit střešní krytinu. Proto Vás chci poprosit o pomoc. Od 1. listopadu 2015 bude
probíhat v naší obci veřejná sbírka na opravy v kostele sv. Anny. V tyto dny přijdou
až k Vám lidé pověřeni konáním sbírky a prokážou se patřičnými doklady. Přispějte
prosím i Vy v rámci svých možností na toto dílo. Svůj příspěvek také můžete poslat
přímo na bankovní konto: 162 190 548 / 0300
V době finanční krize je asi nutné investovat do dobrých a trvalých věcí. Pokud své
dary svěřujeme do Božích rukou, tak určitě nezůstanou bez Jeho odměny. Věřím, že i
s Vaší pomocí se toto velké dílo podaří a zůstane pro další generace důkazem, že tu
vždy žili dobří lidé, kterým vzhled a osud farního kostela – srdce obce – nebyl nikdy
lhostejný.
P. Krzysztof Szewczyk, farář

Základní škola
Počátkem června jsme zahájili investiční akci, po které škola již delší
dobu volala. Tak, jak postupně vzrůstá počet dětí, roste i potřeba
nových prostor. Vloni jsme chybějící kmenovou učebnu vyřešili
přemístěním dílen do bývalé kotelny, pro letošní třináctou třídu bychom
však místo již nenašli. Všechny třídy na vyšším stupni jsou od letošního školního roku
paralelní /A, B/. Provizorně se vyučuje v místnosti u školní cvičné kuchyně, ale už na
podzim se deváťáci přestěhují do nové prostorné učebny, která se buduje v tzv. severní
přístavbě. V prvním poschodí pak bude zřízena odborná učebna fyziky a chemie
s možností využití i pro další přírodovědné předměty. Věříme, že se podaří větší část
financí získat z veřejných prostředků, jsme totiž školou nejen pro Slavkov, ale i pro
velkou část mikroregionu Hvozdnice.
Ještě v pondělí 31. srpna připomínala škola spíše staveniště. Přístavba dvou učeben
zahájená ještě před prázdninami poznamenala chodby i další prostory stavebním
prachem stále dokola stíraným, ale stále všudypřítomným. Týmu našich správních
zaměstnanců pod vedením pana školníka se však do rána podařilo upravit prostředí pro
důstojné první září. Však si za to na slavnostním zahájení školního roku vysloužili
potlesk kolegů, žáků, rodičů i hostů. Základní školu navštěvuje v tomto školním roce
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301 dětí ve třinácti třídách. 173 chlapců a 128 dívek. Je to o 15 žáků více než vloni, o
jednu se zvýšil i počet tříd. Na nižším stupni je pět tříd se 116, na vyšším osm tříd se
185 žáky. Počet žáků v první třídě /a tím vlastně na celém nižším stupni/ důsledně
omezujeme na maximálních a z pedagogického hlediska přijatelných 24 dětí, ty jsou
prakticky pouze ze Slavkova. Na vyšší stupeň k nám pak přicházejí děti z dalších obcí.
Celkem máme 165 žáků ze Slavkova, 33 z Dolních Životic, 30 z Litultovic, 33 z Otic a
dále 6 ze Lhotky u Litultovic a Životských hor, 16 z Opavy, Dále k nám jednotlivě
dojíždějí děti z Hlavnice, Sádku, Jakartovic, Štáblovic a Uhlířova.
Ještě v průběhu minulého školního roku obohatila náš pedagogický sbor Mgr. Lenka
Kleinová, slavkovská občanka, od prvního září třídní učitelka 6. B. Na začátku školního
roku došlo k několika změnám převážně v souvislosti s nástupem či návratem
z mateřské dovolené. Úkolem v personální oblasti je zachovat kontinuitu požadavků
jako předpoklad hladkého včleňování nových kolegů do kolektivu. Stabilizovaný
učitelský sbor je žádoucí, zároveň však oceňujeme přínos spojený s příchodem nových
pedagogů. Nahrává nám k tomu zvyšující se počet žáků a tříd, a tedy možnost přijímat
nové pracovníky. V tomto roce jsme přijali Mgr. Martinu Frýbovou z Otic na výuku M,
F, IT. Především výukou jazyků se bude zabývat Mgr. Eva Sikorová, zatím na částečný
úvazek bude po mateřské dovolené vyučovat výtvarné a pracovní činnosti Mgr.
Vladimíra Juchelková. Na nižším stupni došlo k převzetí pátého ročníku paní učitelkou
Eliškou Kvarčákovou. V souvislosti s nabytím platnosti zákona o pedagogických
pracovnících / od 1. 1. 2015/si někteří kolegové doplňují své vzdělání. Vedení školy
dává jasný signál všem učitelům, zejména nově nastoupivším, k respektování zásad
jako je nutný odstup, vyžadování kázně v hodinách, vystupování, které zřetelně odlišuje
postavení žáka od pedagoga, předcházení negativním jevům ve vztazích žáků
a především vytváření pozitivní atmosféry ve třídách i v rámci celé školy.
ZE ŠKOLNÍ KRONIKY
„Vůbec jsme netušili, na jakou akci jsme to byli pozváni“, to byla slova zástupců
spřátelených obcí, jež se akce VYŘAZENÍ ŽÁKŮ DEVÁTÉ TŘÍDY na konci
uplynulého školního roku zúčastnili poprvé. Mladé slečny ve společenských šatech,
jinoši většinou /třebaže někdy ve vypůjčených/ oblecích, sál zaplněný přibližně dvěma
stovkami pozvaných rodičů, příbuzných, hostů, současných i bývalých pedagogů.
Poslední rozloučení už čerstvých absolventů lze bezesporu nazvat významnou
společenskou událostí naší obce. Dvě hodiny se mohli přítomní kochat pohledem na
výsledek devítileté práce učitelského sboru a vychovatelek družiny a klubu. Podobné
slavnosti nutí k vyzdvihování pozitivního a potlačení negativ. Třída, která nás ale letos
opustila, však zaslouží snad jenom superlativy. Úžasná přátelská atmosféra v hodinách,
cílevědomost, pracovitost, disciplína, vzájemné povzbuzování a také stoprocentní
úspěšnost při postupu na střední stupeň vzdělání. Je málo chvil, kdy je rodič odměněn
za ta léta vypiplávání svých ratolestí. Tentokrát to nebyla jen radost a uspokojení, ale
také oprávněná hrdost a pýcha nad výsledkem společného snažení rodiny a školy. Pro
rodiče devíti chlapců a děvčat byl tento den okořeněn ještě pochvalou ředitele školy
spojenou s věcnou odměnou za celkové působení na naší škole po dobu školní
docházky. Přišli si pro ni tito absolventi: Václav Klapetek, Tomáš Štrbík, Markéta
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Hloušková, Tereza Janíková, Petra Kleinová, Lucie Kosterová, Michaela
Machovská, Klára Pavelková, Šárka Ševčíková.
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 proběhlo rovněž v sále
Kulturního domu ve Slavkově. Už předchozí, tedy předposlední den, ředitel školy
podrobně hodnotil úspěchy i zádrhely jednotlivých tříd. A tak se tentokrát mohlo jen
chválit a odměňovat. Za soutěže, za úspěchy v mezi školních kláních, individuálně i
nejlepší kolektivy. V té nejdůležitější soutěži tříd si prvenství již podruhé odnesla 8. A
/Mgr. Chovancová/, před 6. B /Mgr. Teichmannová/ a 9. třídou /Ing. Tomáš Hodný/.
Ještě větší napětí je při vyhlášení žáků oceněných pochvalou ředitele školy s věcnou
odměnou, zpravidla je vybrán pouze jeden žák za celou třídu. Pro letošní školní rok se
dostalo této cti žákům:
Anna Gorčicová, Tereza Mikolajková, Lukáš Plachký, Vendula Trojančíková,
Pavla Hrazdilová, Natálie Stiborská, Adéla Schmidová, Veronika Lipková, Marie
Kořínková, Martin Pavlík, Jan Stoklasa.
Na SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU jsme se tentokrát nenechali
překvapit stále se zvyšujícím počtem žáků /letos už přes tři stovky/ i dalších
přítomných. Na úvod zazněla hymna, jejíž dopad na přítomné si nezadá s atmosférou
zaplněného stadiónu při mezistátním utkání. Projev ředitele školy se postupně obracel
k jednotlivým skupinám žáků, především k nejstarším, nově nastupujícím do šesté třídy,
pro všechny pak byla zdůrazněna zásada, že kolektivy jsou zodpovědné za to, aby na
naší škole nebylo dlouhodobě nešťastného dítěte. To slíbil ředitel školy i přítomným
rodičům. Ohlas vyvolalo oznámení, že přes prázdniny se podařilo zajistit z
„evropských“ peněz jazykový kurs pro žáky naší školy do Spojeného království a
Rakouska, aby se mohl zúčastnit co největší počet dětí, asi čtvrtinu částky budou hradit
rodiče. Zájem o školu ocenil ve svém projevu starosta obce a s upokojením mohl
konstatovat splnění záměru vybudovat chybějící kmenovou a odbornou učebnu, které
budou dány do užívání už na podzim.
Vrcholem programu na prvním setkání je každoročně soutěž o „nejodvážnějšího
prvňáčka“. Pro školní rok 2015/16 se jimi stala Magdaléna Maiwaldová, její projev
byl náležitě oceněn, následovníci však už před stovkami přítomných po příchodu na
pódium odvahu ztratili. Jméno Majdalénka se pak záhy objevilo i ve vystoupení děvčat
a chlapců ze školních sborů /Holky z naší školky/, náladu do prvního dne přidala všem
známá písnička o hradě Okoř. Pozoruhodné složení letošní první třídy složené ze čtyř
dívek a dvaceti chlapců si do učebny odvedla špalírem aplaudujících přítomných jejich
nová třídní učitelka Magdalena Hymlárová.
POZVÁNÍ
Štafetový běh tříd na počest vzniku republiky v úterý 27. 10. v 10.30 v areálu školy.
Sázení aleje třešní na silnici mezi Slavkovem a Zlatníky. Postupně odumírající alej
bude směrem od Slavkova vysázena v první fázi asi 100 – 120 stromky. Garantem je
škola, finančně je akce zajištěna sbírkou slavkovských občanů a grantem nadace
Partnerství. O konkrétní pomoci /hloubení jam, zatloukání kůlů/ budeme občany
informovat obecním rozhlasem, věříme, že se sejdeme v hojném počtu. Termín je určen
na sobotu 24. 10.2015
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Pohár starosty ve volejbale je naplánován na sobotu 7. 11. v tělocvičně. Přihlášky
přímo na ředitele školy, prosím o včasné sdělení, podle počtu přihlášených bude
stanoven začátek. Účastníci musí mít vztah ke Slavkovu /bydliště, pracoviště, členství
v zájmových organizacích/. Podmínkou minimálně dvě ženy v družstvu.
Vánoční besídka proběhne v Kulturním domě ve čtvrtek 10. 12.2015
František Hodný, ředitel

Mateřská škola
Tak nám opět začal nový školní rok a znovu se rozjíždí aktivity a
kroužky pro děti. Od 16. 9. probíhá v tělocvičně ZŠ cvičení předškolat
každou středu vždy od 16. – 17. hodin pod vedením p. cvičitelky M.
Duroňové a P. Petrželové. Dále pak každé pondělí probíhá od 16 do 17 hodin cvičení
rodičů a dětí rovněž v tělocvičně ZŠ. Činnost začíná 5. 10. pod vedením p. cvičitelky
M. Králové a L. Krále.
Součástí ŠVP se staly vzdělávací činnosti – kroužky: individuální logopedie pro děti
s poruchami řeči, skupinová logopedie – „Pusík“; grafomotorika – „Pastelka“;
uvolňovací cvičení – „Relaxace a masáže“; výtvarné činnosti – dovedné ruce –
„Šikulka“; zdravé dýchání, základy hry na flétnu – „Veselé pískání“; výuka anglického
jazyka, základy pro nejmenší – „Angličtina hravě“. Tak jako v minulém školním roce,
tak i letos, bude v MŠ pokračovat projekt „Alenka stůně“ pod vedením studentky
Slezské univerzity v Opavě (B. Šašková) za podpory Českého červeného kříže. Zde se
děti nenásilně seznamují se zdravotnickými základy a pravidly (nejstarší děti Kuřátka).
Se všemi aktivitami a kroužky byly rodiče seznámeni v září na zahajovací schůzce.
Rodiče si vyslechli požadavky k režimu v MŠ. V měsíci květnu bylo odesláno
z nejstarší třídy Kuřátek 9 prací do mezinárodní výtvarné soutěže v Havířově na téma
„Moje město, vesnice…“. Mezi 354. pracemi, které byly vybrány na výstavu, byly 4
práce našich dětí (kresba zmizíkem do inkoustového podkladu – M. Maiwaldová, M.
Láznička, D. Krivošič, M. Kubala. Celkem bylo zasláno 1482 obrázků. Krásné,
gratulujeme. Výstava v Havířově potrvá do 1. 10. 2015.
Vážíme si těch lidiček, kteří jakkoliv pomáhají MŠ (p. B. Dittrichová, p. Maiwaldová).
Pokračujeme ve sběru víček z PET láhví. Těší nás a moc za to děkujeme, že stále
podporujete tuto akci. Sběr bude ukončen v květnu 2017.
Marcela Králová

Podzimní akce M + M ( pro rodiče a děti naši obce)
24. 10. 2015 ve 14 hodin se v lese u restaurace Lesanka uskuteční další akce M + M pod
názvem „Zatoulané autíčko“. 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.
Vánoční akce M + M se uskuteční 28. 11. 2015 v restauraci Lesanka.
Marcela Králová
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Cvičení rodičů a dětí
V měsíci září jsme vystupovaly s rodiči a dětmi na „ setkání Slavkovů“, kde jsme, pro
všechny na hřišti, zacvičily pódiovou skladbu „Kovbojové“. Byl to obrovský potlesk a
pro nás velká odměna za několika měsíční nácvik. Děkujeme všem za účast a rovněž
děkujeme p. P. Rudolfové za ušití krásných dresů.
Přijďte 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 poznáte i nové přátelé. Na jaře
vyjíždíme cvičit do okresních a krajských měst, kde reprezentujeme s pódiovými
skladbami Tj Sokol Slavkov – oddíl ASPV i celou naši krásnou obec. Na všechny se
těší p. cvičitelka M. Králová a její syn Lukáš. Začínáme 5. 10. 2015.
Marcela Králová a Lukáš Král

Příspěvek TJ Sokol
Letošní prázdniny byly opravdu slunečné a věřím, že jste přes ně nabrali mnoho sil do
nového školního roku. Proto i my se opět hlásíme s pravidelným cvičením v tělocvičně
ZŠ.
Pro letošní rok máme vyhrazeny tyto hodiny. Většina cvičení začíná v měsíci říjnu.
Pondělí: Cvičení rodičů a dětí 16.00 -17.00 hod. (Marcela Králová)
Florbal (dorost a muži) -18:30 -19:30 hod. (Tomáš Trojančík)
Středa:
Předškolní děti 16.00 – 17.00 hod. (Magda Duroňová)
Zdravotní tělesná výchova 19.00 – 20.00hod. (Míša Rychtářova – ve školním klubu)
Toto cvičení začne až po ukončení stavebních prací v areálu ZŠ.
V listopadu zahájí své tréninky také fotbalová družstva TJ.
Úterý:
mini žactvo: 16:00 – 18:00 hod. (Jindra Zahel a spol.)
Pátek:
mladší žactvo: 16:00 – 17:30 hod. (Jindra Zahel a spol.)
Sobota:
mini žactvo: 8:30 – 11:30 hod. (Jindra Zahel a spol.)
starší žactvo: 15:00 -17:00 hod. (Martin Kudela)
Neděle:
rekreační fotbal 10.00 -11.30 hod. (Vladimír Zahel,…)
Nebojte se přijít si zacvičit a poznat nové kamarády.

RYBÁŘSKÝ SPOLEK SLAVKOV
Ve dnech 3. – 4. července se konal tradiční pivní festival pořádaný našim spolkem. Dle
našeho názoru byla tato akce úspěšná a děkujeme všem našim spoluobčanům za hojnou
účast. V následujícím roce budeme určitě tento tradiční festival opakovat. V závěru
měsíce srpna jsme oslavili 15 let od založení našeho spolku. Oslava se konala ve
venkovních prostorách restaurace ,,Lesanka“ a všichni přítomní členové spolku včetně
partnerů si tento večer krásně užili. Při této příležitosti byly předány dvěma našim
nejstarším členům p. Rudolfovi Šnajdrovi a p. Zdeňkovi Schneiderovi (in memoriam)
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tituly ,,ČESTNÝ ČLEN RS SLAVKOV“. V současné době připravujeme rybník
VRBOVEC na zimní období a pokračujeme v pracích související se zpevňováním
narušených hrází rybníka.
Jednatel spolku Jiří Král

Český svaz chovatelů
Letos v srpnu jsme jako každý rok uspořádali místní výstavu drobného zvířectva na
našem areálu chovatelů. Vystaveno bylo celkem 75 králíků, 90 ks drůbeže a 82 holubů.
Návštěvníci mohli spatřit také ovce, kozy a nutrie. Bylo uděleno 30 čestných cen. Naši
členové získali 11 cen.
V odboru králíků získali čestné ceny:
Tesař František - Burgunský žlutý
V odboru drůbeže získali čestné ceny:
Stiborský Jakub - Plymutka Modrá, Zakrslá Velsumka
Brussová Jiřina - Brakelka zlatá
V odboru holubů získali čestné ceny:
Tesař František - Moravský pštros modrý hladký
Vaněk Lumír - Slezský barevnohlávek modrý, český stavák bílý
Hrbáč Rostislav - Moravský pštros žlutý
Radek Jan - Slezský volák červený krpatý
Tesař Vladimír - Český Rejdič
Brussová Jiřina - Polský rys modrý šupinatý

Polský rys modrý

Slavkovskou výstavu navštívilo mnoho příznivců domácích zvířat, ale také běžných
občanů z naší obce a z blízkého okolí. Nejoblíbenějším občerstvením byly jako vždy
"tradiční Slavkovské bramboráky" a také skvělé čerstvé koláčky.
V letošním roce jsme se zúčastnili místních výstav v Kobeřicích, Velkých Hošticích,
Kravařích, Chlebičově, Holasovicích, Hradci nad Moravicí, Kylešovicích, Vítkově a na
okresní výstavě v Hati. Na těchto výstavách jsme získali mnoho ocenění našich
vystavovaných zvířat. Nejvíce bodů celkem na 6 výstavách získala naše předsedkyně za
holuby plemene "polský rys modrý šupinatý. Jiřina Brussová je jedinou ženou v okrese
Opava, která se věnuje chovu holubů. Jsme velmi rádi, že se naše chovy stále rozšiřují a
mají úspěchy.
Tímto chceme poděkovat všem našim chovatelům za příkladnou reprezentaci ZO
Slavkov. A také všem příznivcům za účast, za poskytnutou podporu našich partnerů a
sponzorů na místní výstavě. Těšíme se na další spolupráci v roce 2016. Všem naším
členům přejeme hodně chovatelských úspěchů a všem naším spoluobčanům krásný
sluncem prozářený podzim.
Za ČSCH Slavkov jednatel Tesař František
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Příspěvek SDH Slavkov
Z činnosti sboru:
Družstva mužů, žen a dorostu se zúčastňují soutěží okresní ligy v požárním sportu.
V letošním roce je naplánováno 9 soutěží a nakonec závěrečná soutěž o Pohár starosty
OSH ČMS Opava.
Ženy po 9 soutěžích se 107 body obsadily 4. místo z 10 družstev okresu. Družstvo
mužů se nepravidelně zúčastňuje OL, kde ze 17 soutěžních družstev jsou se součtem 45
bodů na 12. místě.
Družstvo dorostu v OL ukončilo soutěž na 2. místě. Družstvo nad 35 let se pravidelně
zúčastňuje OL veteránů. Po 8 soutěžních kolech nakonec skončili na 4 místě, i když
ještě v předposledním kole byli druzí.
Družstva mladších a starších žáků se pravidelně zúčastňují soutěží v „Mladecké lize“.
Tato soutěž začala novým ročníkem začátkem září.
4 až 6. 9. 2015 se naši žáci zúčastnili soustředění na novou sezónu v Rešově.
10 října se uskuteční ve Zlatníkách 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.
Naše družstva se na tyto soutěže aktivně připravují.
V soboru 26. 9. 2015 se uskutečnil na hřišti u školy 10 ročník soutěže v požárním útoku
„O nejlepší družstvo Slavkova“. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev.
Výsledky: 1 místo: HOMOLCI - ved. Josef Pavelek, 2. místo SMĚSKA - ved. Jindřich
Zahel. 3. místo SOUSEDI OD ČÁPŮ - Jan Nedopílek.
Na závěr soutěže byly přistaveny 2 zásahové vozidla HZS Opava, kde nás posádka
vozidel seznámilas vybavením a možnosti použití při zásahu. Byla provedena ukázka
hašení pěnou, tlakovou hadicí a předvedeny nůžky pro vyproštění z havarovaných
vozidel. Dva odvážlivci si vyzkoušeli vak s fixací pro přenos raněného. Děkujeme za
možnost zhlédnutí vybavení zásahových vozidel.
Připravované akce:
V neděli 10. října se uskuteční v 15 hodin na Větřáku tradiční „Pouštění draků“
s vyhodnocením nejlépe létajícího draka a nejhezčího draka domácí výroby.
SDH Slavkov upozorňuje naše spoluobčany na zvýšené nebezpečí vzniku požárů na
začátku a v průběhu topné sezóny.
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
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLAVKOV
5 zasedání konané dne 30. 09. 2015
Účast: 15 členů zastupitelstva a 8 občanů
Zastupitelstvo po projednání všech zpráv:
Vzalo na vědomí:
 Rozpočtové opatření rady obce č. 5/2015 k rozpočtu obce na rok 2015.
 Vyhodnocení 8. mezinárodního setkání Slavkovů, které se uskutečnilo u nás ve
dnech 18. - 20. 9. 2015. Součásti byly i oslavy 350. let od vysvěcení našeho
kostela sv. Anny. Jsme rádi, že jsme mezi sebou mohli přivítat biskupa ostravskoopavské diecéze Mons. Lobkowice a také náměstkyni ministra vnitra ČR paní
Mgr. Janu Wildumetzovou.
 Oznámení o výběru projektů k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady na tyto naše akce:
- Rozšíření kapacity ZŠ Slavkov v max. výši 4.012.338,30Kč
- Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice Slavkov v max. výši 4.999.338,41 Kč
Schválilo:
 Zprávu o činnosti rady obce, finančního a kontrolního výboru od posledního
zasedání
 Zprávu o hospodaření obce Slavkov k 21. 09. 2015 – předloženou předs. fin.
výboru Ing. Radovanem Němcem Csc.
 Upřesnění kompetencí rady obce k hospodaření podle schváleného rozpočtu obce
na rok 2015
 Rozpočtové opatření rady obce č. 4 a 6/2015 k rozpočtu obce na rok 2015
 Úpravu rozpočtového výhledu obce Slavkov do roku 2018, kde byl aktuálně
zařazen přijatý úvěr ve výši 4mil.Kč a jeho splácení.
Vyslovilo:
 Poděkování všem, kteří se podíleli na 8. mezinárodním setkání Slavkovů, zvláště
základní škole, školní jídelně, Seniorcentru, místním spolkům a organizacím,
podnikatelům i zaměstnancům OÚ za pomoc a spolupráci při zajištění této
náročné, ale velmi úspěšné akce. Oceňujeme i vysokou úroveň a kvalitu
kulturního programu.
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