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Vážení spoluobčané,
čas plyne čím dál rychleji a po krásném podzimu přišla doba adventní, která mimo jiné
také předznamenává příchod vánoc a konec roku. To je také většinou příležitosti
malého zamýšlení a bilancování výsledků roku 2015. Z mého pohledu mohu říct, že u
nás ve Slavkově byl velmi náročný, ale i docela úspěšný. Tolik souběžných akcí a
většinou za podpory dotací z EU jsme v minulosti nikdy nerealizovali. O mnohých
jsme již mluvili v minulých Zpravodajích, takže jen připomenu: dokončení výměny
oken a nová fasáda Domu služeb, odbahnění Slavkovského rybníka, vybudování
nového hřiště v přírodním stylu pro MŠ, pořízení techniky a kontejnerů pro svoz a
separaci bioodpadů v obci a revitalizace zeleně a parkových části v rámci odměny za
Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku 2014. Mimo to jsme za pomoci úvěru a vlastních
finančních prostředků realizovali přístavbu dvou učeben ZŠ, vystavěli parkoviště u
sportovního areálu v lese, upravili místní komunikaci ulice Bocianova a vystavěli nové
chodníky včetně obrub na horní části ulice Ludvíka Svobody. Provedena byla také
přístavba a nová střešní krytina posezení v areálu ZŠ a prodloužení veřejného osvětlení
v ulici Pod Areálem. Celkem jsme proinvestovali 18,350 mil. Kč, z toho bylo 10,555
mil. Kč z dotací. Mimo vlastní výstavby jsme také zajišťovali projekty pro další
období: Energetické úspory – zateplení původních objektů ZŠ Slavkov, Zvýšení
bezpečnosti na přechodech pro chodce silnice I/46, rekonstrukce chodníku na
Olomoucké ulici podél areálu ZŠ, Protipovodňová opatření obcí Otice, Slavkov a
Dolní Životice, Intenzifikace ČOV Slavkov, prodloužení veřejného osvětlení a
vodovodu v Trní, prodloužení veřejného osvětlení na ulici K Větřáku a prodloužení
inženýrských sítí Pod Areálem. Ale nejsou jen stavby a inženýrské sítě. Velmi si cením
toho, že se nám podařilo v zastupitelstvu vlastními silami zpracovat, projednat za
účasti veřejnosti a schválit Strategický plán rozvoje obce do roku 2020. To dává dobré
předpoklady cílevědomému rozvoji obce. Druhým velmi úspěšným počinem je naše
účast v soutěži Vesnice roku 2015, kde jsme tentokrát získali „modrou stuhu“ za
společenský život v obci. A zde je nutné především ocenit a poděkovat za velkou
aktivitu škole, místním spolkům a organizacím. Možná si ani někteří neuvědomují jak
širokou škálu kroužků, aktivit a sportovních, kulturních a společenských akcí se v naší
obci za rok pro děti i dospělé realizuje. Odměnu 600 tis. Kč chceme využít na výměnu
oken, zateplení a úpravu terasy víceúčelové budovy za OÚ. A do třetice velmi prestižní
a očekávanou akcí bylo 8. mezinárodní setkání Slavkovů u nás ve Slezsku spojené
s oslavou 350 let kostela sv. Anny. Účast delegací všech 11 Slavkovů z Polska,
Slovenska, Čech a Moravy a jejich velmi pozitivního hodnocení společenské třídenní
akce bylo příjemným oceněním naší půlroční přípravy. Podařilo se sestavit atraktivní
program z „místních a okolních zdrojů“ a poprvé také získat sponzory z řad místních
živnostníků a podnikatelů. Všem organizátorům, účinkujícím, vystupujícím,
obsluhujícími i financujícím ještě jednou velmi upřímně děkuji. Velkou účastí na
letošních akcích - a to jsem je nejmenoval všechny - jsme dokázali, že jsme schopni se
společně sejít a přispět ke vzájemné pospolitosti, úctě a sounáležitosti k obci, ve které
žijeme. Věřím, že tento pozitivní vývoj bude nerušeně pokračovat i v příštích letech.
příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví i štěstí v novém roce 2016 Vám
přeje
Vladimír Chovanec, starosta
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Rozšíření kapacity ZŠ Slavkov
reg.č. CZ.1.10/4.1.00/05.01826

Chov.

Tento projekt je financován z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Obec Slavkov je mimo jiné
zřizovatelem
Základní
školy
a Mateřské školy ve Slavkově,
příspěvkové organizace. Základní
škola ve Slavkově je úplná základní
škola, která má v současné době
13 tříd s 301 žáky, z nichž převážná
část je ze Slavkova. Je rovněž
spádovou školou pro děti šestých
až devátých tříd z Dolních Životic,
Litultovic a Lhotky u Litultovic.
Ve stále větším počtu zde docházejí
i děti z dalších okolních obcí, hlavně z Otic. Ve školním roce 2013/14 navštěvovalo
základní školu 262 žáků v jedenácti třídách, ve školním roce 2014/2015 to bylo 286
žáků ve dvanácti třídách. Současně při zápisu do první třídy vedení ZŠ muselo omezit
přijímání mimo slavkovských dětí, za limitní počet považuje 24 - 25 prvňáčků. Škola
také již v minulosti na základě zvyšování počtu kmenových tříd byla nucena rušit
odborné učebny. Další prostory již využívané v suterénu jsou s dlouhodobého hlediska
nevyhovující. Původně zamýšlené využití půdních prostor nám nebylo v dotačním
řízení na Regionální radě odsouhlaseno, jelikož by vyžadovalo investici ve výši 20 mil.
Kč. Neustále stoupající počet žáků na škole bylo důvodem nových plánů a to na
přístavbu dvou učeben, které za rozumnou cenu navýší nedostatečnou kapacitu školy,
zvýší počet kmenových tříd a umožní zřízení speciální učebny fyziky a chemie.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o prioritním řešení této akce z vlastního rozpočtu.
Počátkem června jsme zahájili akci „Zvýšení kapacity ZŠ Slavkov“, která zahrnuje
jednu kmenovou a jednu odbornou učebnu včetně vybavení. Na základě výběrových
řízení prováděla stavební práce firma FICHNA-HUDEČEK a.s. Píšť, dodávku a
montáž nábytku firma Moderní škola Otice a multimediální vybavení firma SCHARP
Centrum Olomouc. Stavební úpravy se týkaly přístavby dvoupatrového objektu s
betonovou skeletovou monolitickou konstrukcí, výplňovými zdmi z pórobetonu a
zateplením z pěnového polystyrenu. Součástí stavby jsou instalace a rozvody vody,
topení, plynu a elektro vč. úprav zpevněných ploch v okolí přístavby. Stavebními
úpravami nedošlo k zásahu do dispozičního řešení stávajících místností školy a nové
učebny jsou přístupné ze stávajících chodeb v 1. a 2. nadzemním podlaží. Součástí
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projektu je nákup vybavení pro nové 2 učebny každá s kapacitou 30 žáků, které
zahrnuje pořízení dlouhodobého a krátkodobého hmotného majetku: vybavení
nábytkem kmenové i odborné učebny, multimediální vybavení obou učeben včetně
zatemnění, interaktivní tabule s počítačovým ovládáním a nákup pomůcek pro
odbornou učebnu. Celkové náklady včetně vybavení činily 5.074.545,-Kč a byly kryty
přijatým úvěrem ve výši 4.000.000,-Kč u ČS a.s. se splatností do 31. 12. 2018 a
z vlastního rozpočtu obce. Podařilo se dodržet harmonogram stavby a přístavba byla
předána do konce října a uvedena do užívání žákům školy 2. listopadu 2015.
V letošním roce byla podána žádost o dotaci do poslední výzvy Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko, protože s žádostí na Ministerstvo školství,
která byla podána v roce 2014 a opakovaně v lednu 2015, jsme neuspěli. V ROPce
jsme byli úspěšní a jsme mezi 25 projekty v Moravskoslezském kraji, které jsou
vybrány k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s tím, že výše dotace bude stanovena
počátkem roku 2016 a může dosáhnout až 100% uznatelných nákladů. Realizace
tohoto projektu přispělo k vyřešení kapacitních a provozních problémů při umisťování
narůstajícího počtu žáků z obce Slavkov i okolních spádových obcí a zároveň zlepšila
vybavenost naší základní školy. Děkuji touto cestou realizačnímu týmu a všem
firmám, které se na úspěšné realizaci přístavby ZŠ Slavkov a vybavení nových učeben
podílely. Žákům i učitelům přeji v hezkém prostředí nových učeben hodně úspěchů.

Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice ve Slavkově,
reg.č. CZ.1.10/4.1.00/05.01834

Chov.

Tento projekt je financován z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Druhou úspěšnou žádostí o dotaci, kterou
jsme podali do poslední výzvy Regionálního
operačního programu Moravskosleszko byl
projekt na stavební úpravy a přístavbu
objektu hasičské zbrojnice. Ten jsme
realizovali
v roce
2014
z vlastních
finančních prostředků a splňoval podmínky
výzvy v rámci ROP NUTS II
Moravskoslezsko
2007-2013,
oblast
podpory 4.1. Rozvoj venkova. Po
zhodnocení Výborem Regionální rady nám
byla přiznána dotace v předpokládané výši 100% celkových způsobilých výdajů
projektu, tj. ve výši max. 5.881.574,60 Kč. Finální výše dotace bude stanovena
do 31. 03. 2016.
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Máme nové hřiště v přírodním stylu při MŠ Slavkov

Chov.

V květnu 2014 byla uvedena do
provozu nově upravená první část
dětského hřiště v zahradě mateřské
školy. V letošním roce se nám podařilo
získat dotaci z EU - Operačního
programu Životní prostředí na projekt
„Zahrada v přírodním stylu MŠ
Slavkov“, který řeší celkovou úpravu
zahrady. V průběhu tří měsíců byly
vybudovány tyto prvky: vstupní brána,
velká
herní
sestava,
pískoviště
s altánem, domek na nářadí, skluzavka ve svahu, chůdy, beranidlo, pérová kladina,
vrbové iglú a vrbový tunel, xylofon, otočná tabule, závěsné hnízdo, stoly s lavicemi,
ohniště s posezením a další drobné prvky. Většina prvků je zhotovena z akátového
dřeva. Neméně důležitou součásti přírodní zahrady je provedena výsadba zeleně
s cílem děti nasměrovat k tomu, aby si v zeleni hrály, učily se, bádaly a pozorovaly.
Byly vybírány stromy a rostliny atraktivní po celý rok svou barvou květů, listů,
texturou a strukturou. Ve vyvýšených záhonech jsou osazeny léčivky a jahody. Školní
zahrada bude nyní využívána jako „zelená učebna“ k názornému učení – pozorování
života v přirozeném prostředí. Vzdělávání především předškolních dětí je tak možné
obohatit o přímý kontakt s přírodou, přírodními materiály a jednotlivými složkami
životního prostředí. Akci realizovala na základě výběrového řízení fa AC AERO s.r.o.
Odry. Celkové náklady dosáhly částky 1.892.440,- Kč z toho z dotace EU bylo
hrazeno 1.672.649,-Kč. Slavnostní otevření hřiště plánujeme na Dětský den v červnu
2016.

Zahájili jsme svoz biologického odpadu

Chov.

Třídění odpadu není v dnešní době pouze bohulibá ekologická aktivita, ale i nutnost
vyplývající ze zákona. Obec Slavkov také z tohoto důvodu zavedlo od října letošního
roku systém sběru, svozu a využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Na
projekt „Separace a svoz bioodpadů v obci Slavkov“ nám byla poskytnuta podpora
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady projektu činily 2,320
mil. Kč, přičemž z dotace je uhrazeno 1,842 mil. Kč. Za tyto prostředky jsme zakoupili
vozidlo-nosič kontejnerů AUSA a 4 ks kontejnerů, každý o obsahu 4 m3. Celý systém
spočívá v tom, že kompostovatelný odpad se třídí v jednotlivých usedlostech (většinou
do silonových pytlů) a dále zahrnuje oddělený svoz a jeho následné využití
v kompostárně v Opavě. Kompostovatelným odpadem je především tráva, listí, plevel,
zbytky ovoce a zeleniny a poštěpkované drobné větve. V zimním období (prosinec –
březen) se svoz neprovádí. V letním období se svoz bude provádět postupně
přistavením kontejnerů v jednotlivých částech obce. Na podzim (říjen, listopad) budou
provedeny dodatečné svozy spadlého listí. Místa a čas přistavení budou sděleny
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v příštím zpravodaji. Evidujeme také zájem o likvidaci větví z ořezů stromů – ten
budeme řešit 1x za měsíc přistavením kontejnerů v odpoledních hodinách na horním a
dolním konci obce.

Zimní údržba místních komunikací a chodníků

Chov.

Rada obce schválila aktualizaci plánu zimní údržby na roky 2016-2017. Úkolem zimní
údržby je zmirňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích
vzniklými zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba
byla zajištěna s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a
ekonomickým možnostem obce na straně druhé. Vzhledem k tomu, že závady ve
sjízdnosti a schůdnosti není možné zmírnit okamžitě na celém území obce, stanovuje
tento plán potřebné priority údržby. Zimní údržbu provádíme vlastními prostředky a
silami. Mimo malé techniky, kterou postupně rozšiřujeme, máme uzavřené smlouvy
také se soukromými firmami a Krajskou správou silnic Ostrava na posyp Zámecké
ulice. Připomínám, že celá ulice Ludvíka Svobody a Otická patří Moravskoslezskému
kraji a Olomoucká ulice Ředitelství silnic a dálnic. Základní povinností uživatelů
místních komunikací je přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním
období obvyklý. Odhrnování sněhu se zahajuje, když vrstva napadlého sněhu dosáhla 5
cm. I letos žádám všechny řidiče o ohleduplnost a výrazné omezení parkování vozidel
na místních komunikacích a chodnících. To platí i v létě – opět se množí stání a
ježdění aut na celém chodníku.
Děkuji zároveň všem spoluobčanům, kteří ještě nejen v zimě zametají a čistí chodníky
před svými usedlostmi.

Reportáže z akcí v naší obci

Křemp.

Pro další zlepšení atraktivity obecních webových stránek a archivaci dění v obci
budeme z významnějších akcí pořizovat video reportáže. První takto zaznamenanou
akcí bylo „Rozsvícení vánočního stromu 2015“ u hasičské zbrojnice. Akce si získává
stále větší oblibu. Děkujeme dětem ze Školní družiny i Scholy za moc hezké
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vystoupení, členkám zastupitelstva za
přípravu zdobení perníčků a hasičům
za rozšířenou nabídku občerstvení
včetně zabíjačkových specialit.
Videa budou na webových stránkách
obce v menu na levé straně –
Reportáže.
Setkání slavkovských důchodců pravidelně provázejí i naši žáci základní školy - ti
z opačného pólu stromu života. Početný sbor děvčat a chlapců na pódiu byl stále silněji
podporován slavkovskými seniory, v závěrečném marši Okolo Hradce pak už obě
skupiny splynuly ve spontánním jednohlasném chóru. Oblíbené známé lidovky byly
okořeněny hudebním doprovodem na několik dechových nástroji několika dětí, které
navštěvují ZUŠ.
Křempková Gabriela

RETRO OKÉNKO – zpravodaj 1/1990.
V tomto retro okénku bychom se chtěli pravidelně vracet o
25 let zpět a připomenout si o čem zajímavém, poučném i
nemilém jsme tehdy ve zpravodaji psali. Pod čarou vždy
přineseme současný pohled na výše uvedenou událost,
popřípadě porovnání s dneškem.
 Hlavním článkem té doby byly výsledky prvních
svobodných voleb po „Sametové revoluci“ do
zastupitelstva obce po více než 40 letech. K volbám
přišlo dobrovolně 85,8% oprávněných voličů, kteří
vybrali ze 46 kandidátů zástupců 4 volebních stran, 15
občanů – nových zastupitelů.
 Za připomenutí stojí, že prvním starostou obce v roce 1990 byl zvolen pan
Vladimír Chovanec, který starostuje dodnes a z tehdejších zvolených zastupitelů je
stále 5 občanů i v současném zastupitelstvu obce.
Slavkov v roce 1990 měl 1546 obyvatel, narodilo se 9 chlapců a 6 děvčat. Zemřelo 12
občanů.
V posledních volbách do ZO v roce 2014 přišlo odevzdat svůj hlas jen 58,14 % voličů.
Pro porovnání dnes žije ve Slavkově cca 1978 obyvatel.
Nejstarší obyvatelkou Slavkova je paní Ševčíková Selma, která se v roce 2015 dožila
95 let a nejstarším mužem je pan Kubesa Jindřich, žijící v Seniorcentru, který oslavil
93 let.
V letošním roce se narodilo zatím 18 dětí – z toho 7 holčiček a 11 chlapců.
Přistěhovalo se do naší obce 65 občanů, což je podpořeno novými stavbami.
Z naší obce se odstěhovalo 33 občanů a zemřelo jich 22.
Veškeré údaje jsou ze statistik obce s rozšířenou působností Opava, ale k datu 31. 12.
2015 budou ještě nadále aktualizovány.
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Z důvodu čerpání řádné dovolené bude obecní úřad uzavřen:
od 22. 12. 2015 do 03. 01. 2016.

Křemp.

 Vybírat stočné podle odběru vody za m3 se bude v termínu od 01. 02. 2016 do
30. 03. 2016.
 Stočné vybírané paušálně při odběru vody ze studny se bude vybírat od 01. 02.
2016 do 30. 05. 2016.
Cena pitné vody – s účinností od 01. 01. 2016 je stanovena SmVaK na 40,70 Kč
m3 s DPH.

Poplatek za odpad
Pro rok 2016 byl tento poplatek stanoven na částku 500,- na osobu.
 Bude se vybírat v termínu od 01. 02. 2016 do 30. 05. 2016

Poplatek ze psů
Zůstává nezměněn a činí 100,- Kč. Za každého dalšího psa 200,- Kč.
 Bude se vybírat v termínu od 01. 02. 2016 do 30. 03. 2016

Poplatky lze platit na účet obce 103203820/0300, po telefonické nebo
emailové domluvě, kdy Vám bude sdělen správný variabilní symbol,
případně částka.

!! Svoz popelnic !!
 Bude probíhat ve dnech 02. 01. 2016 (sobota) a
poté hned 07. 01. 2016 (čtvrtek), aby se
srovnaly týdny vývozu. Jinak jako tradičně
každý lichý týden v pátek.

Ordinační hodiny MUDr. Vašíkové
v době vánočních svátků: pouze pro nutná
ošetření, recepty na léky si vyzvedněte do 23. 12.
2015.
28. 12. 2015
8:00 – 10:00 OTICE
29. 12. 2015
8:00 – 10:00 SLAVKOV
30. 12. 2015
8:00 – 10:00 OTICE

Plesová sezóna
09.1.2016
16.1.2016
23.1.2016
30.1.2016

Myslivecký ples
Lidový ples
Sokolský ples
Chovatelský ples

06.2.2016 Školní ples
13.2.2016 Rybářský ples
20.2.2016 Zahrádkářský ples
27.2.2016 Hasičský ples
06.3.2016

Dětský maškarní ples
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Kotlíková dotace a nová zelená úsporám z programu MŽP

Kub.

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění
v rodinných domech. Předpokládány termín zveřejnění výzvy moravskoslezského
kraje je ohlášen na 18. 12. 2015. Termín příjmu žádostí bude od 1.2 2016 do 29. 4.
2016.
Samotná výměna kotle je možná od 15. 7. 2015 nejpozději do 15. 9. 2016.
V kombinaci s výměnou kotle jsou nutná technická opatření ke snížení energetické
náročnosti domu tzv. mikro-energetická opatření.
Předmětem podpory bude výměna stávajícího zdroje tepla s ručním přikládáním za
kotel na pevná paliva, uhlí a biomasu. Dále plynový kondenzační kotel nebo tepelné
čerpadlo.Celkové uznatelné výdaje mohou dosáhnout částky až 150 000,-Kč, z čehož
výdaje na mikro-energetické výdaje mohou dosáhnout maximální výše až 20 000,- Kč.
Část nákladů, která bude žadateli o dotaci proplacena je odvozena od typu zdroje
vytápění:
70% - kotel pouze na uhlí, 75% - kotel kombinovaný na uhlí a biomasu nebo plynový
kondenzační kotel, 80% - kotle na biomasu nebo tepelné čerpadlo. MSK přidává dotaci
ve výši dalších 5%, dalších 5% je možné získat za tzv. prioritní území v rámci strategie
zlepšení kvality ovzduší v ČR a poslední možná dotace ve výši 5 000,-Kč je od obce
Slavkov. Celkově můžete získat dotaci podle zvoleného typu zdroje ve výši 80% 90% plus 5 000,-Kč od obce.
Nová zelená úsporám je další dotační titul pro majitele rodinných domků na
zateplení, výměnu oken a dveří, stěn, střechy, stropu a podlah. Rovněž na výměnu
neekologického zdroje tepla za efektivní a ekologický. Dále je podporována výstavba
nových domů s nízkou energetickou náročností a také solárních systému a systému
nuceného větrání se zpětným získáváním z odpadního vzduchu. Výše dotace je až 50%
řádně doložených nákladů. Žádosti o dotaci je možno podávat od 22. 10. 2015 až do
31. 12. 2021. Bližší informace včetně žádosti budou na stránkách obce nebo přímo na
OÚ od místostarosty obce pana Ladislava Kubína.

Pohlednice z Himalájí

Kub.

Když jsme na obecní úřad dostali
v srpnu
pohlednici
z Himalájí
našeho
spoluobčana
Tomáše
Petrečka, který se v té době
připravoval na zdolání další
osmitisícové hory Gasherbrum
8.068 m. Napadlo nás, že by nebylo od věci vyzvat spoluobčany, aby na obec posílali
pohlednice z dovolené, pracovních a studijních cest a podobně, během roku 2016.
Obec na konci roku při rozsvícení vánočního stromku připraví výstavku ze všech
zaslaných pohlednic v hasičské zbrojnici, abychom se všichni mohli pokochat krásami
naší modré planety. Pohlednice zaslaná našim občanem z nejvzdálenějšího místa naší
planety bude odměněna medailí cestovatel roku 2016.
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2x v Senátu ČR

Kub.

Během tří týdnu jsem byl vyslán obcí 2x do Senátu PČR.
Poprvé to bylo12.11.2015 na slavnostní vyhlášení soutěže „Komunální politik roku
2015“ v hlavním sále Valdštejnského paláce sídla Senátu ČR. Soutěž vyhlásila redakce
časopisu Moderní obec spolu se Svazem měst a obcí a místními samosprávami ČR pro
zastupitele obcí v 8 kategoriích. Jednotlivé kategorie zahrnovaly celé spektrum
činností spojené s prací komunálních politiků od životního prostředí, sociálních věci,
děti a rodiče, sport a veřejné zdraví, kulturní, společenská a veřejná činnost, odpady,
zeleň, doprava a ekologie. Naše obec přihlásila kalendář „Pozdrav ze Slavkova“ do
kategorie “Kulturní, společenská a veřejná činnost“. Vyhodnocení se zúčastnili
ministři Karla Šlechtová, Richard Brabec, předseda senátu Milan Štěch a další hosté.
Po krátkém kulturním vystoupení komorního tria byli vyhlášení vítězové v
jednotlivých kategoriích, kteří obdrželi křišťálové srdce, diplom a šek pro obec na 20
000,-Kč. Celkovým vítězem a komunálním politikem 2015 se stal vítěz naší kategorie
starosta Petr Halada z Kamýku nad Vltavou., který obdržel speciální velké křišťálové
srdce, diplom pro absolutního vítěze Komunálního politika roku 2015 a navíc dalších
50.000,-Kč pro obec. V závěrečném vystoupení poděkovala všem soutěžícím
ministryně školství Karla Šlechtová a řekla že „Vítězové jsou vlastně všichni“, kteří se
zúčastnili I. ročníku soutěže a současně přislíbila patronát nad komunálním politikem v
roce 2016.
Další návštěva se odehrála v Senátu dne 03. 12. 2015 na slavnostním setkání vítězů
soutěže „Vesnice roku 2015“. Tuto
soutěž organizuje Spolek pro obnovu
venkova už od roku 1995. Postupně se
přidaly
ministerstva
zemědělství,
životního prostření a komise parlamentu
a senátu pro venkov. Naše obec se
zúčastnila posledních dvou ročníků a
vždy byla úspěšná. Loni jsme vyhráli
zelenou stuhu v MSK za životní
prostředí a na celostátní úrovni jsme
skončili na neuvěřitelném druhém místě.
V letošním roce jsme získali modrou
stuhu za společenský život v MSK. A díky tomuto vítězství jsme byli pozváni na toto
setkání, které proběhlo pod patronaci komise senátu pro rozvoj venkova. Na toto
setkání byl pozván pěvecký sbor z Gymnázia z Orlové, který netradičním způsobem
zazpíval ze svého repertoáru několik písní. Poté vystoupil se zdravicí předseda Senátu
pan Milan Štěch a další vyhlašovatelé soutěže. Následovalo předávání diplomů
jednotlivým vítězům zelené, oranžové, modré a nakonec té nejcennější zlaté stuhy,
kterou pro rok 2015 získala vesnice s příznačným názvem Krásná. Ještě bych se chtěl
podělit se čtenáři zpravodaje s úsměvnou historkou při předávání ocenění naší obce z
rukou předsedy Senátu pana Milana Štěcha, který mi řekl „Pane starosto“ já jej opravil
pouze místostarosta. On na to“ Pane místostarosto: Vy byste mohl kandidovat na
prezidenta“ Já na to „Jak jste na to přišel?“ On odpověděl „Máte hůlku stejně, jako pan
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prezident“. Načež jsem odpověděl, „ale já ji nosím už déle než pan prezident“ Oba
jsme se tomu zasmáli a po ukončení akce jsem ještě chvíli s ním hovořil, neboť shodou
okolností jsem přebíral ocenění za moravskoslezský kraj a po mě přebíral ocenění za
modrou stuhu starosta ze Slavkova u UH za zlínský kraj. Předseda senátu se zajímal,
kolik je Slavkovů v republice a tak jsem se zmínil o 8. Setkání Slavkovů z Evropy,
které proběhlo letos v naší obci. On byl překvapen kolik je obcí nesoucích název
Slavkov a když jsem mu řekl i o těch v Maďarsku, tak jsme oba konstatovali, že je to
malý slavkovský Visegrad. Společným fotem s předsedou Senátu panem Milanem
Štěchem a starostou Slavkova u UH Liborem Škarvadou jsme ukončili náš rozhovor.
Ladislav Kubín, místostarosta

Čestný občan Slavkova oslavil osmdesátku

Chov.

Sbormistr a čestný občan Slavkova pan Karel Kostera před nedávnem oslavil
významné životní výročí a k mnoha gratulantům se přidala i naše obec. Za dlouholetou
aktivní a obětavou práci a propagaci obce Slavkov na úseku kultury mu byla na
slavnostním koncertu pěveckého sboru ve Stěbořicích předána „Plaketa za rozvoj
obce Slavkov“. Známe ho jako zkušeného dirigenta a sólistu i z mnoha koncertů a
vystoupení ve Slavkově a díky jemu jsme se mohli seznámit s uměním celé řady
pěveckých sborů a sólistů našich i ze zahraničí. Ještě jednou blahopřejeme a přejeme
především mnoho pevného zdraví a dobré pohody.

Betlémské světlo

Kub.

Do Betléma, místa narození Ježíše Krista odjeli rakouští skauti poprvé v roce 1986.
V roce 1989 jsme mohli přijmout poprvé Betlémské světlo díky skautům i u nás.
Betlémské světlo, jehož plamínek byl zapálen letos 12. prosince v jeskyni v níž se
narodil Ježíš Kristus, nám připomíná zrození Krista, mír a je symbolem klidu a pokoje
nadcházejících vánoc. Plamínek byl letadlem převezen do Vídně, kde si jej vyzvedlo
cca 2 500 skautů z celého světa, například Argentiny, Bolívie, USA až po většinu státu
Evropy. Odtud byl dále skauty
rozvezen po železnici. Do ČR
doputoval do chrámu Petra a
Pavla v Brně v neděli 13. 12.
2015. Do celé republiky bude
Betlémské světlo rozvezeno
v sobotu 19. prosince a u nás ve
Slavkově si jej můžete odnést
z kostela sv. Anny v neděli
20. prosince v 10:25 hod. po mši
svaté do svých domovů.
Pokojné a klidné prožití vánoc
s Betlémským světlem přejí
skauti.
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Sváteční slovo otce Krzysztofa
Milí spoluobčané a farníci, ve chvíli, kdy se Vám dostává do rukou tento obecní
zpravodaj, stojíme již na samém prahu vánočních svátků, ne-li přímo v nich. Máme za
sebou adventní shon a nervozitu, přípravu našich domovů na svátky rodiny – jak někdy
Vánocům říkáme – aby v nich bylo vše, jak má být, aby byl hojně prostřen vánoční
stůl, připraveny dárky pro blízké atd.
Ale o čem jsou Vánoce? Chápeme jejich význam? Připravili jsme se během adventu na
jejich slavení?
Vánoce pro nás „objevil“ sv. František z Assisi. Pomohl člověku „objevit“ jejich
poselství a hloubku tím, že v Grecciu (v Itálii) postavil první živé jesličky. Ty odrážely
obrovskou prostotu celé události Kristova narození, a také odhalily úžasnou blízkost
Boha člověku. Stává se mu blízkým, stává se jeho spasitelem a zachráncem. A právě
nad touto Boží blízkostí a láskou k člověku v Ježíši Kristu František žasne, nechá se jí
uchvátit a pak ji hlásá každému, kterého potká, protože kdo z lidí není potřebný, kdo se
necítí přehlížený, opuštěný, slabý, opovrhovaný, chudý…?
Co ale naše doba udělala z adventu a Vánoc? Především jsme si nechali vzít čas na
ztišení a také nám zakryla naši bídu a chudobu (mravní a duchovní) hromadou dárků
(které se dnes čím dál více kupují i na dluh, jen aby si člověk nemusel přiznat pravdu –
„nemám na to“), hojně prostřeným stolem, leskem vánočních ozdob… Betlémské dítě
je pak tím posledním, čeho si dnes člověk o Vánocích všimne, pokud si ho vůbec
všimne. A přitom víc než kdy jindy hledá a potřebuje svého Spasitele. Je to sv.
František, který nás tak učí, jak máme nahlédnout spolu s ním i my, i přesto, že za
krásou a idylkou dnešních betlémů objevíme chudobu a bídu svého života. Kolikrát
jsme ve skutečnosti chudší než Maria, Josef, pastýři. V jeslích ale leží náš Zachránce –
Kristus, který se pro každého z nás stal člověkem, aby nám dal Život a učil nás životu.
Ať tedy i my o letošních Vánocích prožijeme, tak jako tenkrát sv. František,
opravdovou radost z toho největšího daru, který každému z nás Bůh dal a znovu dává –
radost z Kristova narození. A proto Vás zvu na předvánoční zpovídání, které bude
23.12.2015 v době od 15.00 do 17.30.
Zároveň Vás zvu na vánoční bohoslužby do našeho slavkovského kostela.
Pořad bohoslužeb o vánocích
čtvrtek 24. 12. 2015 – 22.00 hod – „Půlnoční“ mše svatá
pátek 25. 12. 2015 – 9.15 hod – Slavnostní mše sv. o narození Páně
sobota 26. 12. 2015 – 9.15 hod – Svátek sv. Štěpána – druhý svátek vánoční
neděle 27. 12. 2015 – 9.15 hod – mše sv. s obnovou manželských slibů
čtvrtek 31. 12. 2015 – 16.00 hod – mše sv. na poděkování za uplynulý rok 2015
pátek 01. 01. 2016 - 9.15 hod – mše sv. s prosbou o požehnání do Nového roku
Ostatní informace o farnosti najdete také na internetových stránkách
www.farnostslavkov.majestat.cz
Milí spoluobčané, přeji Vám a všem Vašim blízkým požehnané Vánoce!
P. Krzysztof Szewczyk
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Obraz narození Ježíše Krista.

Kub.

V letošním roce jsme si připomenuli 350 let od
vysvěcení kostela sv. Anny ve Slavkově.
Mnozí z nás již navštívili při různých
příležitostech tento chrám a možná, že si ani
nevšimli na stropu chrámové lodi obrazu, kde
je namalováno narození Ježíše Krista, které je
symbolem křesťanských vánoc. Tento obraz
namaloval koncem 20 let minulého století malíř
Jan Červinka a jako mladý začínající písmomalíř mu při malbě pomáhal náš čestný občan
Bocian. Myslíme si, že nebude na škodu si tuto
malbu připomenut a proto ji otiskujeme. Nejen
pro ty co jej nikdy neviděli, ale i pro ty
všímavé, neboť v tento adventní čas je třeba se na chvilku zastavit a připomenout si
příchod malého Ježíška na svět v Betlémě před 2016 léty.

Tříkrálová sbírka 2016
Už po šestnácté vyjdou koledníci s
poselstvím Boží lásky, pokoje a dobra
i do ulic naší obce. Zároveň vás
poprosí o příspěvek na podporu
charitního díla. Ve Slavkově v sobotu
9. ledna 2016. Sraz koledníků je v 9
hodin na orlovně. Zájemci o
koledování kontaktujte p. Lenku
Weimannovou na mob. 734 705 082.
Bližší informace o doprovodném
programu budou ve vývěsce u kostela.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 činil
ve Slavkově 46.000 Kč, celková částka
pro Charitu Opava činila 1.692.821
korun a umožnila nakoupit pro
Pečovatelskou službu auto, které
rozváží kompenzační pomůcky pro
zdravotně postižené a seniory. Dále se
podařilo vybudovat a vybavit dva byty
pro hendikepované, realizovat stavební
úpravy chráněných dílen, nakoupit dva
skartovací stroje a šicí stroje pro
chráněné dílny a zbylo i na provoz
Mateřského centra Neškola. Věříme, že tato krásná tradice, založená na lidské
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solidaritě, bude naplněna i v roce 2016. Výtěžek plánujeme využít na nákup zdrav.
materiálu pro mobilní hospic, včetně potřebného krytí pro vlhké hojení. Na pořízení
auta s nainstalovaným otočným sedadlem pro klienty s omezenou hybností Denního
stacionáře pro seniory. Chráněné a podporované bydlení s následnou péčí potřebuje
rekonstrukci prostor a sociální zařízení či obměnu nevyhovujícího vybavení bytu.
Kromě toho, ale také plánujeme opět podpořit naše Mateřské centrum Neškola.
Lenka Weimannová

Senior klub hodnotí rok 2015
Rok uběhl jako voda v řece. Dal chvíle radosti i smutku. Zjistili jsme, že prožíváme
období, kdy ještě můžeme, ale málo musíme. Na svět se díváme, jak se nám zlíbí a jak
ho cítíme. Na setkáních se učíme relaxační technice k nastolení klidu naší mysli.
V přednášce život – mládí, stáří, štěstí, bolest jsme se dozvěděly, že stáří patří k životu
stejně jako stromy k lesu, kde pohromadě rostou mladé i staré stromy. Ty stromy
nepřekážejí, ale rostou společně. Příkladem v obci je „svaz žen“. Vytkly jsme si cíl: žít
spokojeně, abychom byly příkladem pro mladé. Život jsme přirovnaly ke galerii, v níž
prohlížíme, vše co jsme zažily. Snažíme se, aby naše galerie života byla co nejhezčí. A
není to lehké. Učíme se být příjemnými starými lidmi. Naše aktivity byly zaměřeny ke
zlepšení naší pohybové aktivity. K tomu přispělo cvičení s fyzioterapeutkou Katkou
Blažkovou a také procházka s užitím „nord walkong“ holí naučnou stezkou
Hvozdnice. O prázdninách jsme využily Hvozdnický expres, kterým jsme zajely do
Svobodných Heřmanic, kde jsme obdivovaly břidlicová jezírka a krásnou přírodní
scenérii. Relaxovaly jsme ve wellnes centrum a navštívily zámek v Bruntále. Líbila se
nám rovněž návštěva renesančního zámku, oranžerie i velký hospodářský dvůr
v Raduni. Do roku 1947 majetek knížat Blucherů, pak byl vlastníkem stát. Od roku
1984 přístupný veřejnosti. Zámek i park je kulturně společenská relaxační zóna
opavska. Je součástí památkové mapy Euroregionu Slezska. Výlet se nám vydařil.
Donesli jsme si také medvědí česnek, který se hojně v této lokalitě vyskytuje.
S velkým ohlasem se setkala návštěva divadla v Opavě, kde jsme zhlédly, zdařilou
operetu Mrazík. Také se nám líbilo setkání s legendami ve Slavkově v podání pana
Magnuska a jeho hosta Pavla Trávníčka. Každé naše setkání má nějakou náplň.
V předjaří to byla jarní únava a způsoby dobití energie, způsoby zbavení škodlivin
z těla pomocí bylin, patroni povolání, cena života, památky Opavy, mezilidské vztahy,
adventní rozjímání s besedou nad farní kronikou.
S krátkým programem jsme se také zapojily do programu: Vesnice roku 2015, obecní
oslavy, Dne seniorů a 8. Mezinárodního setkání Slavkovů v naší obci. Z výčtu naší
činnosti vyplývá, že naše seniorky se nejen rády baví, ale hlavně rády zpívají. Každé
setkání se učíme novou píseň, tím si také procvičujeme náš mozek. Každé naše setkání
je setkáním přátel a kamarádek, kde rádi chodíme, ale nesmíme tam hodně štěkat a
kamarádky přitom lekat. Důkazem toho je fakt, že nás stále přibývá. Zde patří
poděkování OÚ Slavkov za finanční podporu. Senior klub přeje všem občanům do
roku 2016 štěstí, stálý optimismus a radost ať naplní každý nový den Nového roku.
Zdeňka Pavelková
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„O ZLATÝ KOLÁĆ 2015“
IV. ročník této soutěže se konal 12. září 2015 v zámku
ve Velkých Hošticích, a také v krásném prostředí
zámeckého parku, který této akci dodal příjemnou
atmosféru.
Organizátory
akce
byli
v rámci
Velkohoštických dožinek 2015 a XX. Výstavy hroznů
Slezska, MAS Hlučínsko za podpory SCV.
Za MAS Opavsko byla delegována Školní jídelna
Slavkov, ve složení Anna Ratajová, Eva Kovalčíková a
Vanda Dzimbaníková. Soutěžního klání jsme se
zúčastnily jako koláčový tým s názvem „Slavkovské
paskudy“. Pojmenovat svůj tým reprezentující svou
obec, byla jedna z podmínek soutěže. Oblékly jsme se
do opavských krojů, nazkoušely opavské písničky a také
přizpůsobily i výzdobu stánku, kde jsme prezentovaly použité regionální suroviny.
Vybavily jsme se dobrou náladou, ale hlavně čerstvě napečenými chutnými koláči a
hurá na prezentaci. Porota nás ocenila kromě věcných darů také zlatým pohárem a
diplomem za nejzajímavější prezentaci.
„Kole naši chalupečky poletuju holubečky
I: a hurkaju sobě, Hanysku, o tobě :I
Druhá část této soutěže se konala 17. října
2015 v rámci Dožínek a 18. Selské
Hubertovy
jízdy
v Mikolajicích.
Organizátorem byl tentokrát MAS Opavsko
ve spolupráci s obcí Mikolajice. Pravidla
pro soutěžíci byla stejná. Krásné koně nám
byly výzvou pro název našeho soutěžního
týmu „Slavkovské pistolnice“, ve složení
Anna Ratajová, Vanda Dzimbaníková ,
Dobroslava Rychtárová a Dagmar Barčová.
Ve vlastních kostýmech jsme se snažily kromě prezentace čerstvě napečených
chutných a oku lahodících westernových koláčů obhájit naši práci vtipným
komentářem před veřejnou, ale i odbornou porotou nejen použitím regionálních
surovin.
„Hladká mouka od Herbera bílá je, dobře se s ní pracuje“
„ Ze soudku pár švestiček jsme si vzali, abychom povidla si udělali.
Slivovice sice méně bude, ale snad i na nás zbude“
O to více nás potěšilo vyhlášení výsledků, kde naše snaha a píle byla oceněná
1. místem dle vyjádření odborné poroty, a tím jsme obhájily prvenství z roku 2014.
Byla to pěkná akce v krásném prostředí mikolajských luk a pastvin s nádherným
výhledem na okolní krajinu. Po celou dobu vládla vřelá atmosféra konkurujících si
týmu za tónu příjemné muziky. Shodly jsme se na tom, že tato sobota byla sice
náročná, ale s tím nejlepším oceněním naší práce.
Anna Ratajová
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Základní škola
SVATOVÁCLAVSKÁ MÍLE – běh kolem rybníka letos proběhl ve skvělé atmosféře
těch, kteří si přinesli od rodičů omluvenku, bylo minimum. Vyplatilo se věřit našim
meteorologům. Ti přes hustou oblačnost trvali na dnu beze srážek, teplota kolem
patnácti stupňů byla příjemná. S přibývajícím počtem žáků v jednotlivých ročnících
jsme změnili rozdělení do kategorií, rozběhy pro dva ročníky jsou již jen na nižším
stupni. Závody starších se tak stávají i prestižním kláním mezi paralelními třídami
A/B. Ředitel závodu Bc. Martin Řehulka označil za vítěze tyto žáky: Daniel Plachký,
Eliška Lhotská, Viktor Šnajdr /druhák s vynikajícím časem 6. 18/, Karin Malchárková,
Filip Lhotský, Elen Malchárková, Dominik Kubala, Natálie Stiborská, Adam Mička /5.
35 !/, Karolína Dobrotková, Jan Černín, Martin Pavlík. Přemožitele již druhý rok
nenašel Ondra Beníšek s nejlepším časem 5.07.
VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU považujeme na naší škole právem
za svátek demokracie. Každá třída navrhuje několik vhodných kandidátů, o jejich
dalším osudu však rozhodují všichni žáci třetích až devátých tříd. Představení se a
projev ke svým spolužákům v sále Kulturního domu je pro adepty prvním prubířským
kamenem schopnosti zapůsobit na plénum jako osobnost, ve kterou mohou mít žáci
důvěru. Někteří rádi sází na to, zaujmout za každou cenu. To se občas podaří, naproti
tomu srozumitelný, strukturovaný a zřetelně pronesený projev vcelku nenápadného
žáka osmé třídy tentokrát padal do užaslého ticha a vynesl jeden z nejvyšších počtů
hlasů. A kteří žáci tedy přesvědčili své volitele letos? Adrien Tanekou, Luděk Klein,
Nikola Kosterová, Pavla Hrazdilová, Josef Vavrovič, Jakub Quis, Richard
Volovský, Ondra Chodura, Ivana Štantejská, Mirka Pavlíčková, Monika
Lischková, Michal Kostera, Martin Pavlík, Katka Uvírová, Martin Majnuš,
Dominik Špilháček, Karolina Potepová. Předsedkyní ŽP se pro tento školní rok stala
žákyně 9. B Mirka Pavlíčková.
V pátek 2. října pořádala naše školní družina již tradiční podzimní akci –
DRAKIÁDU. Ze školy vyrážela početná výprava 52 dětí. Na Větřáku se k nim přidali
další rodiče i s mladšími sourozenci. V letošním roce nám vyšlo počasí a na draky
krásně svítilo sluníčko. Tato atmosféra byla senzační, téměř všechny draky se podařilo
dostat do vzduchu i díky tomu si toto krásné odpoledne malí i velcí společně užili..
Speciální odměnu získali draci domácí výroby. Už tradičně to byl výrobek tatínka
Adriany Lhotské ze 3. třídy. Druhým oceněným byl drak Vojty Kadaňky z 5. třídy.
Odměněny byly také děti, jejichž draci se ve vzduchu udrželi nejdéle a létali nejvýš.
LONDÝN
Díky štědré ruce našeho ministerstva školství a pevným nervům paní zástupkyně jsme
měli možnost podívat se do patrně nejvýznamnějšího města Evropy – Londýna.
Odměnou za dlouhou a únavnou cestu, která trvala více než jeden celý den a noc po
souši i po moři byly zážitky, které nám London City rozdával plnými hrstmi. Viděli
jsme nejvyšší budovu současné Evropy ze skla a oceli a hned naproti přes Temži
starobylý a vznešený Tower, v jehož útrobách jsou uloženy poklady nevyčíslitelné
hodnoty. Jezdili jsme po Temži rychlolodíi, zažili chaos a stres nejstaršího metra na
světě. Byli jsme uvnitř jedné z nejvýznamnějších katedrál – katedrále Svatého Pavla.
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Navštívili jsme víkendové sídlo královské rodiny ve Windsoru a zúčastnili se zpívané
bohoslužby v tamní kapli (kdoví, zda jsme neseděli na stejných místech, kde v neděli
sedává samotná královna Alžběta). V národní galerii jsme si prohlédli legendární
obrazy světových mistrů – např. Slunečnici malíře van Gogha. Slyšeli jsme sytý hlas
Big Benu a cítili vůni fish and chips (ti hladovější z nás je s chutí i ochutnali). Naše
unavené nohy se několikrát potěšily i procházkou po husté trávě londýnských parků.
Před Buckingham Palace jsme mohli na vlastní kůži pocítit i majestát a sílu bývalého
světového impéria. A taky jsme navštívili několik světově proslulých museí, kde jsme
mohli obdivovat mnoho exponátům od kostry dinosaura až po voskovou figurínu
Usiana Bolta. A nesmím zapomenout na školu, ano čtete správně, školu, kde jsme
ztratili ostych z mluvení v cizí řečí. Bez hrozby špatných známek nám to šlo jaksi
samo a po zásluze jsme vybojovali certifikáty. Lektoři oceňovali přístup našich dětí i
jejich snahu vytěžit z hodin co nejvíce. Tato chuť je výrazně odlišovala od žáků třeba z
Ostravy, se kterými jsme sdíleli společné lekce.
Zažili jsme i organizační zádrhele a vůbec ne malé. Všechny cíle byly totiž od sebe
neskutečně daleko, spoustu času nám tedy zabíraly přesuny, nejhorší byl ten na
ubytovnu mokrou trávou a ve strašidelné tmě. Tady se naštěstí projevil organizační
talent našich učitelů, kteří akčně prosadili nasazení mikrobusu, vyřešili i mnohé další
problémy související s faktem, že pro tuto cestovku, která jako jediná reagovala na
naše výběrové řízení, byl tento studijní pobyt s přesně vymezenými parametry rovněž
vstupem do neznámých vod. Ale i přesto vše jsme byli celkově spokojení a můžeme
tedy říci: See you later, London!
TŘEŠŇOVÁ ALEJ

Třetí říjnovou sobotu,. která byla snad prvním krásným podzimním dnem nás již na
cestě ze Slavkova na Zlatníky čekala stovka vyhloubených jam zalitých bohatou porcí
vody. Vztyčeny byly i vázací kůly. Pracovní četa OÚ pod vedením pana Světlíka
vůbec nezahálela. První občané Slavkova i s dětmi se začali scházet ještě před devátou.
U prvního „instruktážního místa“byli poučeni o umístění stromku, zavedení
zavodňovací drenáže a upěchování zeminy. Postupně se pak brigádníci rozptýlili a
bylo slyšet skřípání lopat a rýčů v na beton ztvrdlé zemině provázené radostným
halasem, protože sázet stromky je práce nejen záslužná, ale i radostná. Zvláště jedná –
li se o třešňovou alej, která vždy k silničce již po desítky let neodmyslitelně patřila.
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Ovocné aleje podél cest jsou typické spíše pro Moravu, v Čechách dávají přednost
dřevinám, jež nevyžadují tak náročnou údržbu. Bohužel český trend se postupně začíná
prosazovat i v našem regionu. Tím více je třeba ocenit podporu OÚ ve Slavkově a
všech, kteří ví, že k naplnění života patří kromě postavení domu a zplození syna také
zasadit strom.
Mnozí účastníci výsadby přispěli i osobními dary. I když se mohlo zdát, že finanční
část pokryje rozhodující měrou příspěvek z nadace PARTNERSTVÍ jsme v mnoha
položkách ještě ušetřili. Při objednávání obyčejně stačilo začít větou „znáte silnici
Slavkov – Zlatníky …“ a pak už šlo všechno snadno. A s výsadbou je ještě kam
pokračovat! A navíc je třeba zalévat zalévat, zalévat. A tak máme naději, že alej
zůstane místem povinných vycházek slavkovských a zlatnických dvojic na prvního
máje a pro slavkovské žáky na konci června neoddiskutovatelným znamením, že
prázdniny jsou prostě tu. OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY mají u nás dlouholetou
tradici. Kvíz ze znalostí vlasti, regionu, a češtinářské části dal vyniknout žákům
s velkým všeobecným přehledem. Blýskli se v něm především Vendula Trojančíková,
Luděk Klein, Matěj Jaroš, Martin Malchárek Veronika Lipková, Lukáš Rychlý, Ondra
Chodura, Marek Lipka, Tereza Rymanová, Jan Stoklasa. Vrcholem dopoledne je však
vždy závod štafet. Za třídu „jde“ pětice vybraných, do které spolužáci vloží důvěru, že
pak obří koláč ze školní jídelny bude jejich společnou kořistí. Běh je vždy nesmírně
vypjatý. Stovky hrdel dokážou vybláznit štafety k výkonu, který letos v několika
případech znamenal i pády s naštěstí nakonec ne tak vážnými poraněními, jak se
v prvních chvílích zdálo. Už první rozběh znamenal plichtu /cílová fotografie chyběla/
prvňáků a druháků. Ve druhém zvítězili překvapivě nejmladší třeťáci, Jen půl sekundy
stačilo 7. A, aby přeskočila paralelní třídu. Pětice kantorů si to rozdala s nejstaršími,
vzhledem ke kvalitě učitelského kvintetu se desetisekundový hendikep ukázal být nad
síly druhé 9. B. Slavnostní shromáždění v sále Kulturního domu bylo úrazovou smrští
poněkud poznamenáno, hymna na počest 97. narozenin, slovo ředitele školy k historii
udatného českého národa i oceňování úspěšných žáků však proběhly důstojně a
v dobré pohodě z očekávání pěti dnů podzimních prázdnin.
Rekord sice nepadnul, ale měl namále. PODZIMNÍ SBĚR znamenal téměř 13 tun
sebrané suroviny. Nový Žákovský parlament toto množství dokázal zvážit, uložit i
vyplatit bez organizačních zádrhelů, jen občas dosahovala fronta sběračů až k bráně.
Super sběrači se nakonec stali Víťa Zemek /506 kg/, Pavla Hrazdilová a Patrik Vilč,
kolem dvě stě kilo donesli Kamila Matelová, Aneta Přibylová, Jakub Mellar, Dominik
Borunský, Matěj Škrobánek, Jakub Quis a Zbyněk Škrobánek. Obálku s nejvyšší
odměnou donesl pan ředitel do třetí třídy, tam byl průměr 100 kg na žáka. Další pořadí
už bylo vyrovnanější: čtvrtá, druhá, 6. B, 7. A, první a pátá třída.
Výročí 17. listopadu je už po řadu let spojeno s koncertním účinkováním některého ze
školních sborů z celé České republiky. Na úvod připomenul ředitel školy událostí roku
1939 a 1989, vzhledem k vypjaté atmosféře po teroristických útocích v Paříži také
zdůraznil, jak cenné by pro nás měly být pojmy jako je domov, národ a vlast. Naše
hymna zazpívaná společně s pozvaným pěveckým tělesem jeho slova ještě podtrhla.
Pak se rozezpívali děvčata a chlapci z rokycanského gymnázia v pásmu, které
mapovalo vývoj hudby dvacátého století od jazzu po současnost. Vybraná družstva
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naší školy se zúčastnila tradičně silně obsazené soutěže v ZOO Ostrava. A byla to
mise velmi úspěšná, neboť mezi téměř 150 týmy z celého Moravskoslezského kraje
obsadili naši žáci horní patra konečného pořadí a družstvo ve složení Tereza
Rymanová, Nikol Čechová, Iva Štantejská, Lucie Špilháčková a Dominika Elblová
získalo třetí nejvyšší počet bodů.Soutěž, která nese název NÁBOJ je určena
především pro víceletá gymnázia. Jejím obsahem jsou matematické a fyzikální
úkoly. V Ostravě se sešlo celkem 35 družstev. Náš čtyřčlenný, tentokrát ryze
chlapecký tým, si však ve znalostech i dovednostech s nelehkými úkoly poradil jako
druhý nejúspěšnější, se stejným počtem bodů jako vítězové. Jan Stoklasa, Marek
Tengler, Marek Lipka a Martin Pavlík pak zjistili, že v republice získali 15 místo, a
protože se soutěžilo i na Slovensku potěšilo celkové umístění na 24. příčce z celkem
438 zúčastnivších se škol bývalé federace.
Koncem listopadu proběhl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro děti od tří do šesti let
s Machem a Šebestovou. 35 příchozích dětí pomáhalo Machovi a Šebestové
zneškodnit bacily, ulovily mamuta, se sluchátkem procházely bludištěm a v kuchyňce
si připravily ovocnou jednohubku. Pobyt ve škole dětem zpříjemnili oba večerníčkoví
hrdinové veselou písničkou. Nemohla chybět ani zábava na počítači. Poděkování patří
žákům z 9. B, 8. B a 5. třídy, kteří se změnili na Macha a Šebestovou a dokonce i na
Jonatána.
Od Zumby ke koledám, tak by se ve
zkratce dal nazvat podvečer nazvaný
VÁNOČNÍ BESÍDKA, jenž je
především
přehlídkou
činnosti
zájmových útvarů školní družiny a
klubu. Zejména hudební kroužky –
kytarový, sboreček a velký školní sbor
bezprostředně
po
podzimním
vystoupení pro slavkovské seniory
začínají s nácvikem na největší událost
roku, která se dá srovnat s malou
školní akademií. A totéž platí i pro
naše taneční tělesa. Zmíněná zumba i břišní tance vyvolaly v publiku pochvalné
výkřiky, „černobílé“ vystoupení děvčat z Monteráčku pobavilo svou originalitou i
provedením. Blýsklo se i nejstarší oddělení mateřinky, paní učitelky si daly záležet na
tom, aby jejich děti skutečně vypadaly, jako by právě přilétly z ledové planety. Krátká
vtipná scénka líčila Můj první den ve škole, za katedru se však zatoulal čert a
zasáhnout musel pan ředitel, aby na její místo uvedl energickou paní učitelku Pravou.
Závěr patřil písním, které provázely a provází už celé generace: písně se zimní
tématikou, Vánoce přicházejí, nejznámější koledy až k závěrečnému chorálu Narodil
se Kristus pán. Sál byl zaplněn včetně míst na stání, nebyli to jen rodiče, kteří přišli
povzbudit naše šikovné děti. Poděkování kromě vystupujících platí i šikovným
vychovatelkám a učitelkám a také všem těm rodičům, jež se dokážou přenést přes
všechny neshody a svým dětem budují bezpečné a láskyplné prostředí. A to nejen na
Vánoce.
František Hodný, ředitel
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Mateřská škola
Podzim patřil novým občánkům naši obce. Přivítaly jej děti MŠ a p. uč.
V. Chovancová v Seniorcentru. Program, který předvedli, byl velmi působivý a je vždy
milou prezentací MŠ.
Již na podzim nechyběly také pohádky. Divadélko Smíšek nám přijelo zahrát: „Jak
Honza neuměl do pěti napočítat“, Čert a Káča. Divadélko Šikulka nám zahrálo tři
pohádky: „Princezna Adélka“, „Jak se prasátka naučila chovat, „Nejkrásnější dárek“.
Divadélko Smíšek rovněž uvedlo vánoční pohádku pro rodiče i děti. Všechny děti
předvedly krátký program, tanečků, písní a básní. Mikulášovi i čertovi se to moc líbilo
a tak dětem rozdaly balíčky (hrazeno ze SRPŠ při MŠ). Balíčky vkusně zabalila
p. K. Němcová. Děkujeme. Všichni byli moc nadšeni. Děti si v mateřské škole
opravdu Mikuláše užily, vždyť řádily od rána v čertovském, anebo jako andělé na
diskotéce a v soutěžích. Když k nám přišli čerti, andělé a Mikuláš (žáci 9 třídy), naši
nejmenší neskrývaly emoce. Čerty však přesvědčily, že umí zpívat i tančit, proto
dostaly sladkou odměnu. Den otevřených dveří v ZŠ si naše děti opravdu užily.
Podrobně popisovaly dění celé akce. Je již tradicí, že děti MŠ navštíví žáci z první
třídy. Jinak tomu nebylo ani letos. Všichni se přišli podívat na své kamarády. Zjistit co
se nového naučily a také si připomenout společné písně z minulého školního roku.
Nakonec jsme všem rozdaly dárečky na památku. I my jsme první třídu navštívily a
užily si den plný her, legrace a soutěží. To že jsme mohly nahlédnout již po druhé do
ZŠ bylo pro děti velkou odměnou. Děkujeme.
Zapojili jsem se spolu ze ZŠ do sběru papíru. Výsledky byly překvapivé. 1. místo
obsadila třída Sluníček, 2. místo třída Kuřátek a 3. místo třída Broučku. Děkujeme
všem, kteří se zúčastnili, a těšíme se v příštím roce na hojnou účast. Finanční odměna
byla využita pro děti MŠ.
Projekt Alenka stůně, fungoval v MŠ půl roku a činnost byla ukončena v prosinci.
V poslední hodině nás navštívila paní policistka z městské policie Opava a ukázala
dětem jak se chovat na přechodu, k cizím lidem, co dělat, když najdou nebezpečné
předměty apod. Prováděla i praktické ukázky. Sebou měla plyšového pejska, kterého
plně využívala k výchově s dětmi. Bylo to příjemné dopoledne a děti se s paní
policistkou a s B. Šaškovou rozloučily dárečky, které vyrobily.
Děti z kroužku Šikulka, pod vedením p. uč. V. Chovancové, se zúčastnily výstavy
betlému na orlovně. Zapůjčily zde betlém z keramiky, který děti vyrobily.
Děti naší MŠ zazářily ve vánočním programu v Seniorcentru. Sluníčka a Broučci se
převtělily do čertů a andělů a ve společném programu předvedly písně a tanečky
s čertovským a vánočním námětem. Děti třídy Kuřátek byli celí třpytiví, a
představovaly děti z kouzelné, ledové planety. Předvedly to, co už se dověděly a
poznaly na naší planetě (s tímto programem děti Kuřátka vystupovali rovněž v KD na
vánoční besídce).
Závěr roku patřil posezení u stromečku v MŠ. Vytvořily jsme si krásnou atmosféru
s koledami u klavíru. Děti pak dostávaly dárečky domů (hrazeno ze SRPŠ), ale i do
školky. Děti ihned nové hračky vyzkoušely a u nazdobených stolů, vánočním
cukrovím, jsme si užily krásného dopoledne. AŤ u Vás zavládne ta pravá vánoční
pohoda, pravé kouzlo vánoc.
Přejí zaměstnanci MŠ Marcela Králová
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Malý LEADER pro Opavsko
V měsíci listopadu získala Základní organizace
Českého svazu chovatelů ve Slavkově a také
posilovna, působící při Základní škole ve Slavkově
dotaci na své vybavení prostřednictvím dotačního
titulu Malý LEADER. Tuto dotaci použil svaz
chovatelů na pořízení fotoaparátu a posilovna na
pořízení rotopedu. Část dotace určené na rotoped
tvořil také příspěvek samotné obce Slavkov.
Dotační program Malý LEADER vyhlašuje již druhým rokem Místní akční skupina
Opavsko z.s., jež je obec Slavkov členem. V loňském roce obec Slavkov také využila
možnosti této dotace na různé aktivity společenského, sportovního a kulturního života
v obci.
Místní akční skupina Opavsko je místním partnerstvím obcí, podnikatelů, zemědělců,
neziskových organizací a dalších. Cílem spolku je zlepšení kvality života ve
venkovských oblastech, posílení regionální ekonomiky, ochrana přírodního
a kulturního dědictví venkova, posílení řídících a administrativních schopností
venkova, šetrné využití místních zdrojů, zachování a obnova tradic, podpora
inovativních a moderních přístupů, regionální produkce a spolupráce komunity. Řízení
a plánování v rámci MAS probíhá na zásadách metody LEADER, přičemž partnerství
je realizováno na základě sepsané Místní Integrované Strategie Rozvoje území
Opavska (MIStR). Lidé tak mohou sami identifikovat místní problémy, priority a
určovat, kam mají být nasměrovány finanční prostředky z Evropské unie. O rozdělení
peněz na konkrétní aktivity a projekty je rozhodováno přímo v orgánech spolku Místní
akční skupiny Opavsko. Svaz chovatelů Slavkov a Slavkovští kulturisté by tímto
chtěli poděkovat za příspěvek na své aktivity a přejeme Místní akční skupině Opavsko
hodně úspěchů v její další činnosti.
Za Slavkovské kulturisty Ing. Roman Bruss

Český svaz chovatelů
Rok 2015 byl pro Základní organizaci Českého svazu chovatelů ve Slavkově obzvlášť
výjimečný a úspěšný. Chovatelé navštívili a také soutěžili na mnoha výstavách
drobného zvířectva v okrese Opava a získali spousty krásných ocenění.
Všem členům ČSCH Slavkov děkujeme za vzornou prezentaci
naší organizace. Budeme se těšit na další rok nabitý
chovatelskými úspěchy a na rozšíření naší sbírky vítězných
trofejí a ocenění.
Na začátku nového roku, tedy 30. ledna, Vás srdečně zveme na
Chovatelský ples, který tradičně pořádáme v sále Kulturního
domu ve Slavkově. Přijďte se s námi pobavit a zatančit si na
tuto výjimečnou akci. O hudební doprovod se postará skupina
Bledule.
21

Celá Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Slavkově Vám přeje klidné
prožití vánočních svátků v kruhu rodinném, hodně zdraví, štěstí a lásky do nového
roku 2016.
Za ČSCH Slavkov Jiřina Brussová

Český zahrádkářský svaz
V průběhu letošního léta jsme prováděli hodnocení soutěže „O nejhezčí okno, balkon,
vstup a předzahrádku“ v naší obci. Vzhled květin a keřů negativně ovlivnilo suché léto,
ale přesto je řada lidí, kteří se o krásný vzhled svých domků a zahrádek starají. Jsme
rádi, že si vysokou úroveň udrželi vítězové minulého ročníku a přibyla i řada dalších
krásných předzahrádek. Výbor ČZS nakonec za rok 2015 vyhodnotil a ocenil práci a
výzdoby těchto žen: Markéta Martincová, Dana Jarošová, Martina Němcová a Dáša
Barčová. Blahopřejeme.
Tradiční zahrádkářský ples, na který Vás srdečně zveme, se uskuteční v sobotu 20.
února 2016 od 20.00 hodin v sále KD. K tanci a dobré pohodě hraje skupina DUO
WHITE, květinová výzdoba, bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Těšíme se na
Vaši účast. Předprodej vstupenek od 11. 01. 2016 u Petra Martince, Mládežnická 351,
tel. 737336100.
Zahrádkáři přejí všem spoluobčanům krásné Vánoce a hodně sil do nového
zahrádkářského roku!
Vladimír Chovanec, předseda

Příspěvek SDH Slavkov
V říjnu jsme uspořádali na Větřáku soutěž o nejlépe létajícího draka a nejhezčího draka
domácí výroby. Akce se zúčastnilo mnoho příznivců létajících draků.
Družstva žáků se zúčastnily v říjnu soutěží v novém ročníku celostátní hry
„PLAMEN“ ve Zlatníkách, kde se soutěžilo ve štafetě CTIF a branném závodě.
Zúčastnili jsme se s družstvy mladších i starších žáků. Výsledky: mladší žáci: branný
závod 1. místo, štafeta 400m CTIF 4. místo, starší žáci: branný závod 1. místo, štafeta
400m CTIF 3. místo.
Podle výsledků máme dobré předpoklady pokračovat v dobrých výsledcích i v jarním
kole s cílem postoupit do okresního kola.
Dorostenci se zúčastnili soutěží „Okresní ligy“ dorostu, kde v silné konkurenci
obsadili celkově 2. místo.
Družstva mužů a žen se zúčastňovala „Okresní ligy“ v požárním útoku. Družstvo žen
se zúčastnilo všech 9. soutěží a celkově obsadilo 4. místo.
Soutěžní družstvo mužů se letos potýkalo se zraněními a proto se zúčastnilo jen
6. soutěží a celkově v OL obsadilo až 12. místo.
Družstvo mužů nad 35 let soutěžilo po celou sezonu ve 4. ročníku okresní ligy
veteránů, kde se zúčastnilo všech pořádaných soutěží a nakonec ukončili letošní ročník
4. místem.
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V sobotu dne 28. 11. 2015 se uskutečnila v sále kulturního domu výroční valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů ve Slavkově, kde byla zhodnocena činnost sboru
za rok 2015. VVH se mimo členů SDH Slavkov zúčastnili: starosta obce Slavkov,
zástupce okresního sdružení v Opavě p. Černohorský, velitel stanice HZS v Opavě
mjr. Ing. Petr Serafín a zástupci družebního sboru ze Šůrovců v čele se starostkou obce
Šůrovce.
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. Přejeme členům SDH i ostatním spoluobčanům příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí, pohody, osobních a pracovních
úspěchů.

Připravované akce:
V pátek 25. 12. 2015 pořádá SDH Slavkov v kulturním domě tradiční „ Štěpánskou
zábavu“.
V sobotu dne 27. 02. 2016 se uskuteční v sále kulturního domu hasičský ples.
SDH Slavkov upozorňuje naše spoluobčany na zvýšené nebezpečí vzniku požárů
v průběhu topné sezóny. Zvlášť buďte opatrní při používání zábavné pyrotechniky,
která se hojně používá k vítání příchodu nového roku. Dohlédněte na Vaše děti, které
jsou tímto vystaveny zvýšenému nebezpečí úrazu. Dodržováním protipožárních
předpisů chráníte zdraví, životy a majetek svůj i ostatních spoluobčanů.
Za SDH Slavkov - Klapetek Jiří, jednatel

Akce M + M (pro rodiče a děti naší obce)
V říjnu se konala podzimní akce M + M pod názvem „Zatoulané autíčko“. Sešli jsme
se opět v hojném počtu a všichni začali hned hledat autíčko, které po splnění disciplín
v lese našli. Za šikovnost provedených disciplín jim autíčko přivezlo odměnu –
reflexní označení – srdíčka a lístečky. Děkujeme sponzorům: grant obce TJ Sokol
Slavkov, p. M. Martincová.
Vánoční akce M + M „Třpytivé vánoce“ měla letos opět velkou účast. Po nakrmení
zvířátek v lese všichni zdobili terasu
v Lesance. Tentokrát pracovali se
síťkami a opravdu žlutá zářila široko
daleko. Tvořivost rodičů s dětmi je rok
od roku nápaditější. Příjemnou změnu
při zdobení stromečku uvnitř Lesanky
letos vytvořila p. L. Kurková. Velmi
ochotně všechny seznámila s technikou
tvoření z perliček. Při navlékání všichni
tvořili ozdůbky na stromeček, že oči
přecházely. I tatínkové se zapojili.
K práci voněla vánočka s mandlemi.
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Zpívání koled se školní kapelou pod vedením p. uč. H. Malčekové je již tradicí, kterou
všichni vždycky očekávají. Je to opravdová atmosféra vánoc. Po tomto programu
nastává chvíle pro ježíška. Pak se rozjíždí obrovská diskotéka plná barevných efektů.
Děkujeme sponzorům – za grant od obce, p. M. Martincová, p. L. Kurková, p. Quis.

Cvičení rodičů a dětí
Konec roku jsme ukončili vánočním cvičením v tělocvičně. Při barevných
hvězdičkách, které se usmívaly na nás po celé tělocvičně, jsme prožívali vánoční
relaxační podvečer. Hvězdičky jim byly také odměnou od ježíška.
Do zasedačky jsme se přišli pobavit, zasoutěžit a hlavně zatancovat. Děkujeme všem
za to, že jste všichni poctivě s dětmi docházeli cvičit do tělocvičny a přejeme si, ať
máte v Novém roce hodně sil a ať ještě spolu zažijeme mnoho pohybu při společných
setkáních.
Cvičitelé Marcela a Lukáš

Zpráva ASPV
Jelikož se nám blíží konec roku, ráda bych jej krátce zhodnotila. Nejvíce práce máme
tradičně v měsíci březnu, kdy se koná okresní přehlídka pódiových skladeb na ZŠ
Vrchní v Opavě. Prezentovali jsme se skladbami „Školačky“ a „Návštěva z vesmíru.“
Ty jsme předvedli také na krajské přehlídce pódiových skladeb, která se již podruhé
konala v Ostravě Pustkovci. Nemohu opomenout také skladbu „Kovbojové“ rodičů a
dětí, kteří nás rovněž skvěle reprezentovali. V silné konkurenci jsme se neztratili a
sklidili zasloužený potlesk.
Květen a červen je u nás plný činností. Děti se pečlivě ve škole připravují na soutěž
„Medvědí stezka“ a navíc letošní kolo jak okresní tak i krajské se uskutečnilo u nás
v lese. Děkujeme obci Slavkov za krásné propagační materiály, které jsme tak mohli
předat nejen vítězům. Velké poděkování patří také cvičitelům, kteří děti svědomitě na
soutěž připravují a dalším dobrovolníkům, kteří jsou ochotni stát na trati i několik
hodin. Až do republikového kola to „dotáhlo“ celkem 8 hlídek. Největším úspěchem
byly jistě stříbrné medaile v kategorii mladších žákyň, které si poprvé přivezly Terezka
Janků a Vendulka Trojančíková (doufáme, že nejsou poslední). Dalším cenným
kovem přispěli také dorostenci, kteří skončili na 3. místě ve složení Marek Hlávka a
Honza Hrazdil. U ostatních hlídek rozhodli o konečném umístění mnohdy pouhé
vteřiny.
Mladší žáci: 4. místo – Klein Luděk, Vojta Kadaňka, 8. místo – Černý Jakub, Zahel
David, 10. místo – Tanekou Adrien, Kostřiba Adam
Starší žákyně: 10. místo – Pavla Hrazdilová, Tereza Malčeková
Starší žákyně I.: 5. místo – Klára Pavelková, Šárka Ševčíková
Starší žáci: 5. místo smíšená dvojice Jirka Rypl, Míša Víchová
Velké poděkování patří ještě jednou rodičům, kteří děti na akci dopravili a
povzbuzovali. Na konci června jako tradičně pořádáme sportovní den, kde děti
předvádějí vše, co se za daný rok naučili. I když počasí zrovna nebylo nejlepší, děti
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s chutí cvičily a potlesk publika jim byl zaslouženou odměnou. Celoroční akce M+M
jsou samozřejmě tradicí, která je u nás ve Slavkově pevně zakotvena. Na jaře se děti
s rodiči mohli projít do stěbořického pivovaru na akci „Oddyseova cesta“ v měsíci
říjnu pak hledali „Zatoulané autíčko“ a svou vánoční akcí završili celý kalendářní rok.
Ráda bych ještě lehce připomenula hodiny cvičení v tělocvičně.
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)
A co nás čeká v roce 2016?
Březen – duben - okresní a krajské kolo v pódiových skladbách
Květen - červen – soutěž „Medvědí stezka“ (okresní, krajské, republikové kolo)
První ročník slavkovského turnaje v ringu (bližší info. v příštím zpravodaji)
S PŘÁNÍM KRÁSNĚ PROŽITÝCH SVÁTEČNÍCH DNŮ SE LOUČÍME S TÍMTO
ROKEM A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ, KTERÝ PŘINESE SPOUSTU VYSTOUPENÍ
A SOUTĚŽÍ. DOUFÁME, ŽE SE PŘIJDETE NA NAŠE AKCE PODÍVAT A TO
V HOJNÉM POČTU.
Tradiční Sokolský ples se uskuteční v sobotu 23. 01. 2016 od 20:00 hodin v KD
Slavkov. K tanci a poslechu bude hrát skupina Sextet. Lístky budou jako tradičně
v předprodeji u Gabriely Křempkové (tel. 605123504) a to od 04. 01. 2016.
Dne 05. 02. 2016 se v netradičním termínu uskuteční Valná hromada TJ Sokol
Slavkov, a to v zasedací místnosti obecního úřadu od 19:00 hodin. Hlavním bodem
jednání je schválení nových stanov pro spolek. Zveme všechny své členy k hojné
účasti.
za TJ Sokol Slavkov Martina Trojančíková

Zpráva oddílu kopané TJ Sokol Slavkov
Vážení sportovní přátelé.
Dovolte mi zhodnotit uplynulý rok 2015.
Muži v A týmu byli na 11. místě s 15 body a výhled na jaro sliboval boje o záchranu
soutěže. Zahájili jsme vítězstvím nad Píští a prohrou v Kylešovicích. Postupně doma
remíza se Štítinou a debakl ve Vítkově a důležitá remíza ve Štěpánkovicích.
Pohybovali jsme se kolem 12. místa. Závěr se nám vydařil. Senzační výhra v Bílovci a
doma nad Mokrými Lazcemi, remíza v Bolaticích a výhry v Hrabové a doma s
Bruntálem znamenaly zisk 13 bodů a tak nakonec 34. bodů a 9. místo. Kladně lze
hodnotit účinkování mladých hráčů Tenglera, Schneidra, Baláže.
Po dovolených jsme úspěšně vstoupili do nového ročníku doma vítězstvím 2:1 nad
Chlebičovem a venku v Mokrých Lazcích 1:0, bohužel byly to za celou sezónu jen tyto
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dvě výhry. Přidali jsme 4 remízy, ale hlavně porážky i doma od Krásných Louček,
Bílovce a s posledními Bohuslavicemi. V součtu máme 10 bodů a předposlední místo a
celou zimu na přípravu na jarní odvety. Začínáme doma s Bolaticemi 27. března.
Naše „B“ družstvo mužů v okresní soutěži prohrálo pouze první zápas s
Chvalikovicemi, ale pak suverénně vyhrálo dalších 8 zápasů a se 24 body vede svou
skupinu.
Dorostenci mají problémy a jsou v okresním přeboru na předposledním místě a často
bývají jejich řady doplňovány staršími žáky.
Žáci starší si vedou v přeboru dobře a jsou o dva body druzí. Mladší a obě přípravky si
vedou se střídavými úspěchy, ale je radost pozorovat kluky na hřišti
Na závěr chci poděkovat sponzorům především Obecnímu úřadu ve Slavkově a firmě
Gavenda. Musím poděkovat také rodičům hráčů, hráčům a trenérům.
Vše podstatné o fotbalovém dění najdete na webových stránkách TJ Sokol Slavkov.
Do roku 2016 přeji Všem sportovní úspěchy a hlavně zdraví.
předseda odd. kopané: Ing. Klement Jan

Rybářský spolek Slavkov.
Přichází období závěru roku 2015 a s ním spojené hodnocení činností spolku za toto
období. V měsíci listopadu proběhlo tradiční zamykání rybníka VRBOVEC. Při této
příležitosti porybný spolku, seznámil přítomné členy se stavem a hospodařením na
rybnících VRBOVEC a JANKŮV. Před zimním obdobím byla provedena nezbytná
údržba přítoků, oprava stavidel a dokončení první části etapy zpevňování hráze
rybníka VRBOVEC. Chtěli bychom poděkovat všem nečlenům spolku, kteří byli
ochotni pomoci při těchto činnostech. Závěrem si dovolujeme popřát všem našim
spoluobčanům šťastné a veselé prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do
nového roku 2016.
jednatel spolku Jiří Král

Orel Slavkov
Orel Slavkov Vás zve na výstavu Betlémů, která se koná od 20. 12. 2015 na Orlovně.
Plakát najdete na str. 11.
Jako již každoročně proběhl i letos v sobotu 7. 11. volejbalový turnaj o Pohár starosty
obce Slavkov. Tentokrát nastoupila pouze čtyři družstva- škola, rybáři, orli a
Mládežnická. Po vyrovnaných zápasech nakonec nerozhodoval počet vítězných
zápasů, ale počet vítězných setů, díky němuž jsme si po velmi dlouhé době odnesli
prvenství. Všem spoluhráčům děkuji.
Mgr. Kateřina Zahlová
Přejeme Vám radostné a požehnané vánoční svátky a hojnost Božího požehnání po
celý nový rok 2016 za jednotu Orla ve Slavkově.
Lenka Bittnerová
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Český svaz žen
Členky ČSŽ se v měsíci září aktivně zúčastnily setkání Slavkovů na hřišti u školy.
Vystoupily v programu jako ženy od retro stylu až po současnost. Toto vystoupení
mělo velký úspěch a bylo odměněno obrovským potleskem. Také jsme se podílely na
zajištění občerstvení – pekly jsme velmi oblíbené bramborové placky.
V sobotu 5. prosince pořádala naše organizace tradiční Mikulášskou nadílku pro
všechny slavkovské děti v kulturním domě. Asi 50 dětí si společně zacvičilo,
zasoutěžilo a zazpívalo při hudbě DJ Lukáše Krále, kterému patří náš velký dík.
Program pro děti připravila naše mladá krev – Tereza Rožnovská, Pavla Urbanská,
Terezie Lazecká, Markéta Janíková a Markéta Řehulková. Všechny děti byly nadšené
a čekání na Mikuláše jim pěkně uběhlo.
Na měsíc leden plánujeme turnaj v ,,Člověče, nezlob se“, který se v loňském roce
velmi vydařil. Termín bude upřesněn.
Členky ČSŽ přejí všem občanům Slavkova krásné prožití vánočních svátků, mnoho
zdraví a štěstí do nového roku 2016.
Dana Urbanská

MS Srdečník:
Blíží se konec roku, to je doba, kdy hodnotíme celý uplynulý rok. Začátkem roku, 10.
ledna, jsme uspořádali 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. Z důvodu odbahňování
a nízké hladiny vody Jankova rybníka nebylo na rybníku dostatečné množství kachen a
proto se ani neuskutečnil tradiční hon na kachny. Členové MS se nadále zapojují do
péče o honitbu, např. výsadba lesních stromků, údržba oplocenek a ochrana
zemědělských pozemků.
9. ledna Vás srdečně zveme na již tradiční 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.
Za MS Libor Borunský

KDU-ČSL
Dne 27 prosince ve 14,30 v kostele sv.Anny ve Slavkově vystoupí naše farní schola
s vánočními koledami. Poté bude následovat scénka „Živý betlém“ v nastudování
farníků, scholy a členů KDU- ČSL. Přijďte strávit krásné sváteční odpoledne.
16. ledna 2016 se uskuteční tradiční už 26. Lidový ples. K tanci a poslechu bude hrát
DUO SUPERNOVA. Bohatá tombola a občerstvení je zajištěno. Vstupné je 80,-Kč.
Všichni jste srdečně zváni. Požehnané svátky všem občanům Slavkova přeje za místní
organizaci KDU-ČSL
předseda Karel Volný
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United5
Je to již rok, co vznikla
mezinárodní
chlapecká
skupina United5. Pět chlapců
z Čech a Slovenska ušlo za tu
dobu velký kus cesty a
reprezentovali obě naše země i
v zahraničí. Za poslední rok
stihli chlapci nejen mnoho
koncertů, ale také vydali své
debutové CD s názvem „The
first step“, opakovaně vyhráli
hudební hitparády na domácí
půdě a páté místo v prestižní
britské hitparádě je historicky
největším úspěchem našich
zemí.
„Anglické publikum bylo
prostě fantastické. Hrozně
hezky nás přijali a už
s prvními písničkami jsme si je získali. Stále si s námi píšou a chtějí, abychom znovu
přijeli. Ale i přes ten velký úspěch nikdy nezapomeneme na náš první koncert. I když
to byla spíše naše zkouška, jak zvládneme zazpívat živě na pódiu, atmosféra koncertu
byla úžasná. Tak srdečné a milé publikum jsme opravdu nečekali. Nabilo nás to energií
a dalo nám to hodně síly do další práce. „ říkají chlapci z United5.
První koncert se nekonal nikde jinde, než v kulturním domě ve Slavkově a byl
uspořádán pro celou školu. Díky významné podpoře ředitele školy, pana Mgr.
Hodného i starosty obce pana Chovance získali chlapci z United5 zázemí pro svoje
náročné tréninky a svoji domácí scénu. I když nyní nejvíce pracují v Praze a chystají se
opět na vystupování v Anglii, uvidíme je často i ve Slavkově, když si přijedou na
našem pódiu vyzkoušet svá nová vystoupení. Jsou tady už prostě doma a jejich
zakladatel a producent agentura Nemoros, která rovněž sídlí v naší obci, přislíbila, že
je určitě zase naživo uvidíme.
„Chceme velmi poděkovat všem lidem ze Slavkova za to, jak nás skvěle přijali. Nikdy
nezapomeneme na náš první koncert pro školu, ani na naše vystoupení při setkání
Slavkovů. Vždycky nám to zvedne náladu a doufáme, že se opět brzy uvidíme.
Přejeme všem krásné a veselé vánoce i šťastný vstup do nového roku a pro skvělou
vánoční náladu věnujeme všem Slavkovákům naši novou vánoční píseň kterou najdete
na našem kanále Youtube pod názvem „Still love Christmas“ (Stále miluji vánoce).
Berte vánoce stejně vesele, jako my v našem klipu. Váš United5.“ Všechny informace
skupině United5 najdete na jejich stránkách www.united5.cz, nebo stránkách
producenta www.nemoros.cz
Producent Roman Rossi
28

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLAVKOV
6. zasedání konané dne 26. 10. 2015
Účast: 13 členů zastupitelstva a 2 občané. Zastupitelstvo po projednání všech zpráv:
Vzalo na vědomí:
 Rozpočtové opatření rady obce č. 7/2015 k rozpočtu obce na rok 2015.
 Výroční zprávu ředitelky Domova pro seniory Seniorcentrum Slavkov za rok 2014
a aktuálních úkolech roku 2015.
Schválilo:
 Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání
 Směnnou smlouvu na směnu a prodej pozemků se ZP Otice a.s. pro místní
komunikace a cyklostezku Slavkov-Opava.
 Směnnou smlouvu a kupní smlouvy uzavřené s vlastníky pozemků na ulici K
Srdečníku pro možnost rozšířeni této komunikace.
 Kupní smlouvy uzavřené se spoluvlastníky pozemků včetně na nich vybudovaných
komunikací na ulici Žitná do vlastnictví obce.
 Kupní smlouvy uzavřené se spoluvlastníky pozemků včetně na nich vybudovaných
komunikací na ulici Ječná do vlastnictví obce.
 Dodatek č. 1 k darovací a směnné smlouvě uzavřené dne 27. 02. 2012 mezi
POUBOU a.s. Opava a Obci Slavkov, kterým se rozšiřuje předmět této smlouvy o
bezplatný převod a užívání vodovodu v ulici Luční na obec.
 Záměr č.6/2015 na směnu a prodej obecní polní cesty parc.č. 1413/52 k.ú. Slavkov
u Opavy za pozemek parc.č 1413/49 k.ú. Slavkov u Opavy pro rozšíření místní
komunikace ulice Záhumenní.
 Investiční záměr na odkoupení a převzetí podílu 4/7 pozemku parc.č. 1222/3 k.ú.
Slavkov u Opavy včetně budovy občanského vybavení na něm stojící a podílu 4/7
pozemku parc.č. 1222/4 k.ú. Slavkov u Opavy od TJ Sokol Slavkov a následné
zajištění stavebních úprav a přístavby sociálního zázemí sportovního areálu.
Zároveň pověřuje Radu obce k zajištění znaleckého posudku a návrhu smlouvy.
 Investiční záměr na prodloužení inženýrských sítí a komunikace na ulici Pod
Areálem v délce cca 85 m nákladem obce a přípravu majetkoprávních podkladů k
zajištění finanční spoluúčasti majitelů přilehlých pozemků na financování realizace
této akce.
Vyslovilo:
 Poděkování p. Marii Gorčicové za desetiletou úspěšnou a tvůrčí práci, za
dlouholeté odpovědné působení ve funkci ředitelky Domova pro seniory, za
vytváření podmínek pro systematickou a kvalitní práci celého Seniorcentra a jejího
dobrého jména a prestiže na veřejnosti. Paní Gorčicová ukončila na vlastní žádost
funkci ředitelky k 31. 10. 2015. U této příležitosti ji byla udělena zlatá plaketa za
rozvoj obce Slavkov, blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně pevného
zdraví a dobré pohody.
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7. zasedání konané dne 16. 12. 2015
Účast: 14 členů zastupitelstva a 3 občané. Zastupitelstvo po projednání všech zpráv:
Vzalo na vědomí:
 Zprávu o plnění plánu investic a oprav za rok 2015.
 Rozpočtové opatření rady obce Slavkov č. 9/2015 k rozpočtu obce na rok 2015.
 Příkaz k zajištění inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015.
 Zápis z jednání revizní komise svazku obcí Mikroregion Hvozdnice.
Schválilo:
 Program 7. zasedání zastupitelstva obce Slavkov.
 Zprávu o činnosti rady, finančního a kontrolního výboru od posledního zasedání
zastupitelstva obce.
 Zprávu o hospodaření obce Slavkov k 30. 11. 2015.
 Plán investic a oprav na rok 2016, které jsou plánované ve výši 8.855.000,-Kč.
 Rozpočet obce na rok 2016, kde celkové příjmy jsou ve výši 25.965.000,-Kč a
celkové výdaje ve výši 28.644.800,-Kč. Ztráta je kryta financováním z minulých
let.
 Udělení kompetencí Radě obce k hospodaření podle schváleného rozpočtu, a to v
souladu s § 102, odst.2., písm.a) zákona č.128/2000Sb., o obcích, to je provádět
rozpočtová opatření a jejich rozsah.
 Zmocňuje radu obce Slavkov schvalovat smlouvy vážící se k přiděleným dotacím
ze státního rozpočtu, Národních fondů, Státních fondů a rozpočtů územně
samosprávných celků
 Uzavření smlouvy o dotaci k projektu „Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice ve
Slavkově“ s ROP Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1. Rozvoj venkova,
zaměření výzvy Školství a volnočasové aktivity, občanská vybavenost, veřejná
prostranství, výzva č. 4.1 – 05. Zastupitelstvo zároveň schvaluje závazek
udržitelnosti projektu minimálně po dobu stanovené udržitelnosti.
 Uzavření smlouvy o dotaci k projektu „Stavební úpravy a přístavba učeben ZŠ
Slavkov“ s ROP Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1. Rozvoj venkova, zaměření
výzvy Školství a volnočasové aktivity, občanská vybavenost, veřejná prostranství,
výzva č. 4.1 – 05. Zastupitelstvo zároveň schvaluje závazek udržitelnosti projektu
minimálně po dobu stanovené udržitelnosti.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve výši 500,-Kč/osobu/rok.
 Rámcový plán zasedání zastupitelstva obce Slavkov na rok 2016.
 Zrušení záměru na směnu a prodej obecního pozemku pro rozšíření místní
komunikace ulice Záhumenní. Důvodem je nesouhlas vlastníků pozemků podél
obecní polní cesty s jejím převodem do soukromého vlastnictví.
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Poděkování za pozvání na již tradiční Setkání Slavkovů.
Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo.
Přijměte prosím poděkování naší společnosti VITAMINÁTOR s.r.o. mým jménem za
možnost účastnit se tradičního Setkání Slavkovů, které se uskutečnilo v mé rodné obci
Slavkov. Patřím k průkopníkům těchto setkání Slavkovů, které spojuje lidi z různých
koutů republiky, z Čech, Slovenska i Polska. Co je ale také důležité, že takové akce
spojují lidi, spolky, rodiny, uvnitř každé vesnice. Často cestuji, účastním se mnoha
městských či obecních slavností, mohu tedy porovnávat a vězte, že tak široké zapojení
občanů, místních organizací a spolků na významné obecní slavnosti, jako bylo Setkání
Slavkovů ve Slavkově u Opavy, jsem ještě nezažil. Prožíváme období, kdy vysoká část
lidí žije svůj život pouze pro sebe a svou rodinu. Netečnost ke svému okolí je vnímána
jako běžná společenská norma. Aktivita bez finančního ocenění je považována skoro
za slabost. Jsem nadšen, že v mé rodné obci, mí kamarádi, spolužáci, bývalí sousedé,
ale i nově přistěhovalí občané, takoví nejsou. Že přiloží ruku k dílu, rádi a bez nároků
na honorář. A baví
se,
společně
a
dohromady. Tak to
všude není, jsou
obce, kde aktivita je
v rukou jedinců.
Blahopřeji k takto
zdařilé akci, akci lidí
pro lidi. Jsem rád, že
mne stále berete
mezi sebe.
Tomáš Soška
Jednatel společnosti VITAMINÁTOR s.r.o., Sosnová

O zpravodaji
Vydává: Obecní úřad Slavkov, tel. 553 797 067, slavkov@iol.cz, www.slavkov-u-opavy-cz
Náklad: 750ks, bezplatný informační zpravodaj zastupitelstva a rady obce, OÚ a příspěvkových organizací obce pro
občany Slavkova. Volný rozsah je využíván pro bezplatné informace o činnosti místních spolků a organizací. Možnost
placené inzerce.
Distribuce: bezplatnou roznáškou do schránek, nebo k dispozici v kanceláři OÚ Slavkov.
Termíny uzávěrky příspěvků do Slavkovského zpravodaje: 16.03.2016, 15.7.2016, 14.9.2016, 12.12.2016 Příspěvky
předávejte v elektronické podobě na emailovou adresu: referent@ouslavkov.cz, šefredaktor Ing. Ladislav Kubín,
design a tisk novin: Ing. Gabriela Křempková
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Vážení občané Slavkova u Opavy,
novoroční předsevzetí ať se Vám vyplní,
celé srdce ať se radostí zaplní,
do nového roku ať vstoupíte s radostí,
se zdravím, štěstím a bez starostí.
Štastný a úspěšný rok 2016 přeje
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy
Ministerstvo vnitra
V Praze dne 14. listopadu 2015

Vážení spoluobčané.
Před třemi lety, jsme začali
tradici s oslovením významné
osobnosti, která by byla ochotna
napsat přání našim občanům do
nadcházejícího roku. První přání
do nového roku 2014 nám zaslal
mnohonásobný Zlatý slavík mistr Karel Gott s manželkou
Ivanou. Na rok 2015 nám poslal
novoroční přání mons. František
Václav Lobkowicz biskup Ostravsko-opavské diecéze. Do nadcházejícího roku 2016
jsme obdrželi přání paní Jany Vildumetzové, bývalé starostky Horního Slavkova, která
byla čestným hostem 8. mezinárodního setkání Slavkovů z Evropy v naší obci.
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