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Úspěch v soutěži

V minulém roce jsme se poprvé přihlásili do soutěže „Vesnice roku“. Vstup do soutěže
byl pro naši vesnici velmi úspěšný. Stali jsme se držiteli Zelené stuhy za 1. místo
v Moravskoslezském kraji a v rámci České republiky se naše obec umístila na 2. místě.
Nově zrekonstruovaná hasičská zbrojnice byla navíc oceněna Zlatou cihlou
Moravskoslezského kraje. Ocenění, která jsme získali, si velice vážíme, jsou odměnou
a poděkováním pro všechny, kteří se podílejí na rozvoji obce Slavkov. Plně si ale také
uvědomujeme, že výše jmenovaná ocenění se stala a jsou pro nás novým závazkem a
výzvou, abychom v tvůrčí práci pro obec pokračovali. Již nyní můžeme konstatovat,
že finanční dotaci získanou v rámci ocenění použijeme na revitalizaci menších
parkových ploch v obci. Za uplynulé období se nám podařilo zrealizovat několik akcí.
Byla dokončena pěší tematická stezka „Slavkov včera a dnes“, odbahněn a upraven
Slavkovský rybník, bylo provedeno zateplení Domu služeb, upraveno parkoviště na
začátku frekventované naučné stezky Hvozdnice, snažíme se o získání dotace na akci
„Stavební úpravy a přístavba ZŠ Slavkov“, máme zpracovány projekty na další
dobudování zahrady MŠ, zateplení staré části budovy ZŠ včetně kulturního domu a
tělocvičny, revitalizaci zámeckého parku, úpravy chodníků podél areálu ZŠ. Pořízením
velkých kontejnerů a auta pro jejich odvoz chceme zlepšit sběr biologického odpadu
v obci. Pomáháme se zpracováním projektu a žádosti o dotaci na výstavbu čistírny
odpadních vod ve sportovním areálu TJ Sokol Slavkov. Výčet připravovaných
investičních akcí by tak mohl pokračovat dále, je to ale jen jedna z nedílných
podmínek spokojeného života v obci. Další, myslím si mnohem důležitější, je
udržování pospolitosti a soudržnosti občanů v obci. Nechceme, aby se lidé uzavírali za
zdmi svých domů.

Chceme, aby lidé komunikovali, vzájemně si naslouchali, společně se setkávali,
zajímali se o dění v obci. Proto jsme dalším přihlášením do soutěže chtěli vyzvednout
a ocenit především práci občanů sdružených v místních spolcích a sdruženích, kteří
neúnavně
organizují
zajímavé
akce
podporující
souznění
s obcí.
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Do 21. ročníku krajského kola soutěže „Vesnice roku 2015“ se v Moravskoslezském
kraji přihlásilo celkem osm obcí. V rámci soutěže jsou hodnoceny následující oblasti:
koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební
fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o
veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované
záměry a informační technologie. V úterý 9. června naši obec navštívila desetičlenná
hodnotící komise Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Komisi tvořili starostové
vítězných obcí z předchozích ročníků soutěže, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj,
Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva životního prostředí,
dále zástupci Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova, Odboru
regionálního rozvoje kraje, Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Členy
komise jsme přivítali na prvním stanovišti tematické stezky „Slavkov včera a dnes“ na
dolním konci obce. Po krátkém úvodním slově p. starosty jsme nasedli do
připravených aut a vydali se k hasičské zbrojnici, kde si členové komise prohlédli
vybavení a zázemí hasičské jednotky a v prostorách galerie vyslechli výklad k historii
i současnosti obce. Poté jsme hodnotitele provedli vesnicí přes upravený park,
navštívili jsme nově rozšířenou místní knihovnu, ukázali zahradu MŠ s dětskými
prvky a historické centrum. Zevrubnou prohlídku obce jsme pomyslně ukončili
v Seniorcentru Slavkov, kde p. ředitelka krátce pohovořila o životě v tomto sociálním
zařízení a ukázala členům komise historický skvost budovy – zámeckou kapli.
Následoval přejezd auty k areálu ZŠ, kde nás již očekávala připravená jednotka
mladých hasičů s technikou, aby cvičným hasičským útokem uvedla druhou část
prezentace obce a to prezentaci jednotlivých spolků. Tato druhá, stěžejní část
připravené prezentace obrazu obce se odehrála v prostorách kulturního domu, kde
jednotlivé spolky a sdružení nápaditě připravily ukázky své činnosti a dosažených
výsledků. Ústní projevy zástupců spolků byly zpestřeny vystoupeními členek Klubu
seniorů, dětmi MŠ s ukázkou programu připraveného k vítání miminek, cvičení
Rodičů a dětí se skladbou „Mezi paprsky“ a dětí ZŠ, konkrétně tanečního kroužku
„Monteráčci“ a kroužku paličkování. Závěrečným shrnujícím projevem starosty obce
jsme oficiálně celou akci ukončili a následovala neformální část, v rámci které si
hodnotitelé osobně prohlédli připravené materiály spolků a sdružení, diskutovali
s jednotlivými zástupci i zúčastněnými občany obce. Slova uznání s úst členů komise
nás ujistila o tom, že se celá akce opravdu podařila a my netrpělivě očekávali celkový
výsledek hodnocení komise.
S radostí můžeme oznámit, že se obec Slavkov stala držitelkou MODRÉ STUHY
za společenský život. Toto ocenění, se kterým souvisí také zisk finanční dotace,
získala obec jako celé společenství. Společenství lidí, kteří vytvářejí něco nejen pro
sebe, ale především pro ostatní, udržují tradice a zvyky, pečují o duchovní hodnoty a
podporují sounáležitost s obcí. Dovolujeme si touto cestou upřímně poděkovat všem
zúčastněným, především členům spolků a sdružení, za zodpovědný přístup, ale také
ocenit práci všech, kteří se aktivně podíleli na přípravě, nácviku jednotlivých
vystoupení a zdárném průběhu realizace celé soutěže.
Mgr. Eva Starečková, místostarostka
3

Průběh investičních akcí v obci

V prvém pololetí 2015 jsme dokončili
zateplení a výměnu oken včetně nové fasády
v obecním Domě služeb s celkovými náklady
1.484.320,-Kč. Ze Státních fondů životního
prostředí a EU jsme získali na tuto akci dotaci
1.118.362,-Kč. Na druhé akci financované ze
Státního fondu životního prostředí „Odbahnění
Slavkovského rybníka“ se podařilo dodržet
termín
výjimky
pro
stavební
práce
v chráněném území, stanovený odborem
životního prostředí Krajského úřadu v Ostravě
do 22. 4. 2015. Na rybníku bylo odtěženo přes 12.000 m3 sedimentu, došlo ke zvýšení
stability hrází, vytvoření litorálního pásma a opravě stávajícího požeráku. Byla také
obnovena malá přírodní nádrž nad rybníkem. Celkové uznatelné náklady činily
5.949.661,-Kč, z fondu EU je hrazeno 3.869.279,-Kč, příspěvek SFŽP ČR činí
297.483,-Kč a příspěvek obce Slavkov je 1.784.899,-Kč.
Počátkem června jsme zahájili novou akci „Stavební úpravy a přístavba ZŠ Slavkov“,
která zahrnuje jednu kmenovou a jednu odbornou učebnu včetně vybavení. Na
základě výběrových řízení provádí stavební práce firma FICHNA-HUDEČEK a.s. Píšť
- cena je 3.453.864,-Kč, dodávku nábytku firma Moderní škola Otice – cena 676.275,Kč a multimediální vybavení firma SCHARP Centrum Olomouc – cena 341.904,-Kč.
Technický dozor, autorský dozor, BOZP je celkem za 150.000,-Kč. Předpokládané
celkové náklady 4.622.043,-Kč schválilo zastupitelstvo krýt přijetím úvěru ve výši
4.000.000,-Kč u ČS a.s. se splatností do 31. 12. 2018. Současně byla zpracována a
podána žádost o dotaci do poslední výzvy Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko, protože s opakovanou žádostí na Ministerstvo školství, která byla
podána v lednu 2015, jsme neuspěli. Předpokládáme, že přístavba bude uvedena do
provozu koncem října 2015 a vyřeší tak potřebné navýšení kapacity naší ZŠ.
Z menších akcí byla provedena rekonstrukce Bocianovy ulice, úprava místní
komunikace v Trní, výstavba parkoviště u sportovního areálu v lese, rekonstrukce a
výšková úprava kanalizačních šachtic na ulici Ludvíka Svobody, stavba nového
oplocení za budovou Obecního úřadu a zahájena přístavba pergoly v areálu ZŠ.
Průběžně jsme také nápomocni TJ Sokol Slavkov s projektem výstavby čistírny
odpadních vod u sportovního areálu v lese a realizace této akce byla již zahájena.
Jsme také úspěšní s dalšími žádostmi o dotace:
 z Operačního programu Životní prostředí je schválena dotace na vybudování
zahrady v přírodním stylu při MŠ Slavkov s doplněním herních prvků a výsadbou
nové zeleně s uznatelnými náklady 2.557.000 Kč
 ze stejného programu máme schválenou dotaci na separaci a svoz biologických
odpadů v obci, kde chceme pořídit 4 velké kontejnery a auto pro jejich odvoz na
kompostárny v hodnotě 2.413.000 Kč
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 za „Zelenou stuhu 2014“ = 400.000,-Kč budeme realizovat akci „Revitalizace
zeleně v obci Slavkov“, což je úprava parčíků na horním konci, pod kostelem a u
obchodu TUTY
 z Regionálního operačního programu Moravskoslezský žádáme také zpětně o
poskytnutí dotace na „Stavební úpravy a přístavbu hasičské zbrojnice – náklady
roku 2014
 za „Modrou stuhu 2015“ = 600.000,-Kč připravíme projekt na zlepšení stavu
chodníků a komunikací v obci
Děkuji touto cestou všem, kteří se velmi aktivně podíleli na přípravě a následné
prezentaci naší obce v soutěži Vesnice roku 2015. Především za organizaci a
moderování Evě Starečkové a Gabriele Křempkové, zúčastněným spolkům, školní
jídelně, Klubu seniorů, dětem MŠ a ZŠ, mladým hasičům a také občanům, kteří se do
kulturního domu přišli podívat. Krajské ocenění „Modrou stuhou“ za společenský
život v obci je pro nás velkým úspěchem.
Vladimír Chovanec, starosta
Strategický plán rozvoje obce Slavkov

Strategický plán rozvoje obce na léta 2015 - 2022 je dokumentem zpracovávaným za
účelem dlouhodobého plánování ekonomického a sociálního rozvoje obce. V rámci
strategického plánování byly analyzovány současné problémy obce a navrhnuta
opatření k jejich řešení. Plán se týká různých oblastí života v obci, např. bydlení,
infrastruktury, dopravní obslužnosti, místní ekonomiky a podnikání, životního
prostředí a zemědělství, kulturního a společenského života v obci, podpory turismu a
rekreace.
Pro potřeby získání aktuálních informací o kvalitě života ve Slavkově proběhlo v obci
v dubnu 2015 mezi obyvateli dotazníkové šetření. To ukázalo, že největším
problémem v obci je kvalita ovzduší především v topné sezóně, znečištění veřejných
prostranství výkaly psů, parkování aut na veřejných komunikacích a chodnících,
bezpečnost chodců při přecházení Olomoucké ulice. Mezi navrhované investiční akce,
které vzorek občanů preferuje, patří intenzifikace čističky odpadních vod, regenerace
zeleně (výsadba stromů podél cest), vybudování přechodů přes Olomouckou ulici,
vybudování cyklostezky Slavkov – Opava, úpravy místních komunikací a chodníků –
Ulice Ludvíka Svobody (kanály, chodníky), ulice Záhumenní, Bocianova a úprava
chodníků na Olomoucké ulici.
Na základě vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření a ve spolupráci mezi
starostou obce, členy pracovního týmu byly určeny problémové okruhy, z nichž
vyplynuly strategické cíle rozvoje obce a jednotlivé rozvojové aktivity. Tyto aktivity
sestavené do projektů budou v obci realizovány v plánovacím období let 2015-2022.
Cílem zpracovatelského týmu bylo zapojit do procesu plánování obce i občany a další
subjekty působící v obci. Z těchto důvodů byly iniciovány schůzky s představiteli
spolků, na kterých se mohli vyjádřit a přednést své návrhy a představy. Připomínky a
návrhy byly do dokumentu zapracovány.
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Cílem rozvojové strategie je vytvořit ze Slavkova dynamickou obec s moderním
životním stylem. Vyváženým rozvojem všech složek určujících kvalitu života obce –
hospodářství, sociální prostředí, školství, kultura, rozvoj infrastruktury, sportovního
zázemí a životního prostředí chceme nasměrovat další rozvoj obce tak, aby byla
vyhledávaným místem pro spokojený život.
S celým dokumentem se můžete seznámit na webových stránkách obce pod úřední
deskou v ostatních dokumentech: ww.slavkov-u-opavy.cz
Mgr. Eva Starečková, místostarostka
8. mezinárodní setkání Slavkovů z Evropy

Vážení spoluobčané,
8. mezinárodní setkání Slavkovů z Evropy ve dnech 18. - 21. 9. 2015 v naší obci se
blíží, a proto mi dovolte, abych Vás seznámil s programem, který jsme připravili na
toto setkání. Již v minulém čísle byl částečně nastíněn, a nyní Vám předkládáme
pracovní verzi, která dozná definitivní podoby (upřesnění časové posloupnosti)
začátkem září a budete včas informováni. Jak bylo dříve uvedeno, v pátek přijedou
delegace z 10. Slavkovů, které provedeme naší obcí po tematické stezce a zastavíme se
v hasičské zbrojnici v galerii obce, následovat bude prohlídka knihovny, navštívíme
orlovnu, kde pan farář bude instalovat výstavu různých náboženských předmětů
(kalichy, kroniky, ornáty apod.), které si budou moci prohlédnout. Pro všechny
občany bude tato výstava otevřena od 17. do 20. hodin téhož dne. Poté půjdeme do
kostela, kde pan farář seznámí účastníky setkání s historií a současností. V rámci
prohlídky se podíváme také na hřiště MŠ, navštívíme Seniorcentrum a naší
procházku obcí zakončíme v areálu ZŠ. Večer bude následovat programová
konference účastníku v sále KD s programem a soutěží o Slavkovskou metlu. Tato část
programu je pouze pro účastníky setkání. V sobotu dopoledne vyjedeme na prohlídku
zámku v Hradci nad Moravicí a vošárny v Raduni. Hlavní část setkání bude probíhat
odpoledne od 14 do 18,15 hodin na hřišti u základní školy, kde očekáváme, že se
přijdete podívat na program, který bude připraven pro všechny věkové kategorie.
Program je koncipován tak, aby naši hosté viděli, jak se bavíme sami bez
profesionálů. A nyní k programu: celé odpoledne zahájí slavnostní fanfáry, poté bude
následovat projev pana starosty, vystoupení rodičů a dětí, s programem Vás přijdou
potěšit členky Seniorklubu, následovat bude vystoupení dětí ZŠ s programem: školní
kapela, sboreček, bříšní tance, monteráčci, představí se další kroužky našich dětí. Dále
vystoupí bubenické trio, zacvičí nám klientky Seniorcentra, členky Svazu žen se
představí v programu s názvem „Jak šel čas“. Dále nám přijdou zazpívat sbory z Otic
- ženy pod vedením paní Slávky Kvarčákové a školáci- kluci ze Stěbořic pod vedením
pana Karla Kostery. K tanci a poslechu nám zahraje country kapela FRAM a na závěr
vystoupí anglicky zpívající chlapecká skupina UNITED 5, která má díky panu
Rossimu ze Slavkova kořeny a zázemí v naší obci.
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Je zajímavostí, že kluci už vystupovali i v zahraničí např. na Slovensku a Anglií.
Jejich písně můžete slyšet i na hitparádách a v televizi. Tento program bude prokládán
představením jednotlivých delegací. V době od 20. hodin do půlnocí zahraje skupina
Dodo Doležala, která sklidila velký úspěch loni na oslavách 790. let obce. Možná bude
i laserová show. Součásti bohatého programu budou i atrakce pro děti: skákací hrad,
trampolína a jiné.
Celé odpoledne se budou o občerstvení a pochutiny starat naše spolky a zpestřením
budou i místní speciality, které si pro Vás přivezou jednotlivé delegace. Během
odpoledne budou otevřeny obecní budovy: hasičská zbrojnice, knihovna,
Seniocentrum a ZŠ. Věříme, že přijdete v hojném počtu, pozvěte rodinné příslušníky,
rodáky a další Vaše známe, aby nás bylo opět plno. Závěrečným dnem setkání bude
neděle 20. září vyvrcholí slavnostní mši svatou od 9,15 hodin u příležitosti 350.
výročí posvěcení našeho farního kostela sv. Anny za účasti otce biskupa mons.
F. Lobkowitze. V průběhu mše zazpívá naše schola a stěbořický sbor pod vedením
pana K. Kostery. Po mši zakončíme setkání obědem a delegace se rozjedou do svých
domovů.
Stručné seznámení s přátelskými Slavkovy

Na následující straně naleznete malou srovnávací tabulku jednotlivých Slavkovů z ČR,
SR a Polska. Můžete z ní vyčíst, který je nejstarší, kde žije nejvíc obyvatel, můžete si
porovnat rozlohu a průměrnou nadmořskou výšku, získáte přehled o zasvěcení kostelů
v jednotlivých obcích a v neposlední řadě i vzdálenost od naší obce k našim přátelům
Slavkovákům, jak po silnici, tak vzdušnou čarou. Současně bych se krátce zmínil o
některých zajímavostech jednotlivých obcí. Slavkov u Brna má krásný zámek
vystavěný ve francouzském stylu rodem Kouniců a rovněž jsou vyhlášené každoroční
rekonstrukce napoleonských bojů. Slavkov u Uherského Hradiště zasáhly velké
povodně v roce 1997, kdy byla vyčíslena škoda ve výši takřka 7 milionu Kč. V obci je
Dům pokojného stáří, který provozuje charita. Slavkov pod Hostýnem těží ze své
blízkosti věhlasného poutního místa a je jen na Vás zdali jej navštívíte. Do katastru
obce patří i starodávné hradisko Chlum. Horní Slavkov je znám svou hornickou
tradicí (těžba cínu, poměrně v nedávné době se těžila také wolframová ruda a uran).
V městské památkové zóně se nachází stará část města, kde se nachází historicky
zajímavé objekty - Morový sloup, Pluhův dům a níže uvedené kostely. Slawkow
v Polsku patří k nejstarším městům, leží v jižním Polsku mezi městy Katovice a
Krakov. Za zhlédnutí stojí především nejstarší část města plná úzkých přilehlých
uliček včetně sloupového podloubí. Jednou z nejstarších a nejkrásnějších je Austeria
(stará dřevěná hospoda z roku 1781). Zajímavostí je i širokorozchodná trať, která je
koncem věhlasné Transibiřské magistrály. Dalším Slavkovem je Velký Slavkov
blízko Popradu, kde je krásný výhled přímo na Slavkovský štít. Naproti tomu Malý
Slavkov ležící v blízkosti Kežmaroku, založili královští strážci hranic. Obec Vyšný
Slavkov leží pod nejvyšším vrcholem pohoří Braniska - Smrekovicou. V katastru se
nachází obrovské zásoby pitné vody, která zásobuje víc než 70% prešovského kraje.
Raritou je zajisté i zvonkohra na věži kostela, která se každou hodinu rozléhá do údolí
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obce. Nižný Slavkov leží v oblasti Spiše, kde se nacházejí v blízkosti 4 památky
UNESCO – Spišský hrad, Spišská kapitula, město Levoča a kostel v obci Žehra.
Poslední obcí jsou Slavkovce nejvýchodnější Slavkov na Slovensku, na jejím katastru
se nachází přírodní rezervace Slavkovské Slanisko. Zvláštností je, že obec leží takřka
v absolutní rovině.
Všechny Slavkovy, které se zúčastní našeho setkání, jsem vyjmenoval, ale na území
České republiky leží ještě 3 malé vísky nesoucí název Slavkov. Jedná se o Slavkov,
jež je místní části Olbramovic okres Benešov u Prahy, dalším je Slavkov, místní část
obce Bohdalovice v okrese Český Krumlov. Posledním je osada Slavkov, místní část
nově vzniklé obce Kozlov, která leží v bývalém vojenském újezdu Libava, okres
Olomouc.
Závěrem bych ještě poznamenal, že naše obec, dále Slavkov u Uherského Hradiště,
Slavkov pod Hostýnem a Nižný Slavkov, tyto čtyři obce byly pojmenovány po
Slávkovi, který je zmiňován v nejstarších listinách těchto obcí.
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta
První
písemná
zmínka
(rok)

Počet
obyvatel

Rozloha
(ha)

Nadmořská
výška
(m.n.m)

Slavkov
okr. Opava

1224

1978

1105

299

Sv. Anny

Slavkov u Brna

1237

6251

1495

211

Vzkříšení Páně

110/154

Slavkov u Uh. Hradiště

1261

674

1375

302

Sv. Zdislavy

110/160

Slavkov pod Hostýnem

1349

611

521

373

Horní Slavkov
okr. Sokolov

1357

5633

3683

558

Slawkow
voj. Slezské

1286

7100

3660

-

Veľký Slavkov
okr. Poprad

1251

1276

1221

683

Sv. Ondřeje
apoštola

199/287

Malý Slavkov
okr. Kežmarok

1275

1005

499

660

Sv. Michala
archanděla

204/ 341

Vyšný Slavkov
okr. Levoča

1312

284

1717

561

Sv. Michala
archanděla

237/339

Nižný Slavkov
okr. Sabinov

1214

840

2314

511

Narození P.
Marie

236/340

Slavkovce
okr. Michalovce

1315

674

918

101

Nejsvětější
Trojice

331/450
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Zasvěcení
kostela, kaple

P. Marie
Lurdské
Sv. Anny
Sv. Jiří
Povýšení Sv.
kříže
Sv. Mikuláše

Vzdálenost
od Slavkova:
vzduchem/
po silnici
0/0

62/82
360/511
119/165

Obecní sdělení

 Cena stočného vybíraná podle odebraných m3 vody je pro rok 2015 stanovena na
19,- Kč za m3 vody a vychází dle skutečných nákladů na provoz kanalizace a ČOV
za rok 2014.
Stočné za první pololetí roku 2015, se bude vybírat od 21. 9. 2015 do 31. 10. 2015.
 Slavkovský karmaš – se bude v letošním roce konat v neděli 26. 7. 2015. Tradiční
pouťové atrakce a stánky budou umístěny na hřišti u školy, kde občerstvení a hudbu
zajišťuje SDH. Karmašová zábava se bude konat v areálu chovatelů v sobotu 25. 7.
2015 od 20:00.
 LETNÍ KINO: na hřišti u ZŠ dne 24. 7. 2015 od 21:00 hodin.
Promítat se bude film „Vlk z Wallstreet“ – vstup zdarma
 Školní jídelna nebude vařit od 13. 7. 2015 do 14. 8. 2015.
 Mateřská škola bude uzavřena od 06. 07. 2015 do 14. 8. 2015.
 Knihovna bude v letních měsících
otevřena jen ve čtvrtek od 13:30
do 15:30 hodin.
 Paní
doktorka
Vašíková
oznamuje občanům, že od 20. 7 do
02. 8. 2015 bude mít dovolenou.
Zastupovat ji bude MUDr. Šváb ve
svých ordinačních hodinách.
1. sraz ulic Záhumenní a Bocianova

Slavkov je vzkvétající se obec se zvyšujícím se počtem obyvatel a přibývajícím
počtem ulic. V minulosti se znali rodiny a lidé navzájem a každý věděl, co se na
vesnici děje a lidé si tzv. viděli do talíře. V současnosti se míjíme na ulicích se psy
nebo v autech a neznáme pomalu ani svého souseda, což bylo motivací pro manželé
Prejdovi a Rožnovské, aby se sousedé na ulicích Záhumenní a Bocianova jen tak
nemíjeli, ale také se trochu poznali.
První sraz těchto ulic proběhl v sobotu 13. června 2015 na Záhumenní ulici, kde se
sousedé nejdříve představili a pak následovala volná zábava provázená společenskými
hrami. K dispozici byly opékané makrely, točilo se pivo, každá z rodin donesla něco
dobrého na mlsání a k zábavě hrála také hudba. Přálo nám také počasí a k dobré
zábavě, která trvala do ranních hodin, sousedy neodradila ani bouřka.
Jako zástupce Obecního úřadu se dostavil pan Ladislav Kubín, za jehož návštěvu mu
děkujeme, ale při své návštěvě si vyslechl nejen pozitivní věci, které obec dělá pro své
občany, ale také kritiku na stav silnice Záhumenní ulice. Sraz ulic probíhal v týdnu,
kdy obec získala Modrou stuhu za svou společenskou aktivitu, proto jsme rádi, že i
naše ulice mohly v letošním roce přispět k této aktivitě a budeme možná motivací pro
další ulice v naší obci.
Mgr. Iva Rožnovská
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Prázdninové zamyšlení pana faráře

Vážení a milí farníci,
jak již mnozí víte, od prázdnin jsem ustanoven farářem u kostela svatých Petra a Pavla
v Hradci na Moravici. Dovolte mi proto krátkou rekapitulaci téměř devítiletého
období, které jsem zde s Vámi prožil.
Vícekrát jsem při různých příležitostech zmiňoval, že se mi u Vás od první chvíle
dostalo velmi vstřícného přijetí a že jsem se ve slavkovském kostele od počátku cítil
„jako doma“. Pro každého kněze je důležité, jak ho nová farnost přijme, pro kněze –
cizince - to platí dvojnásob.
Za sebe mohu říct, že jsem se Vám snažil sloužit podle svých nejlepších možností a
schopností. Jsem si zároveň dobře vědom, že ne vždycky se všechno povedlo tak, jak
bych si byl přál. Pokud jsem někomu ublížil nebo někoho zranil, přijměte prosím ode
mě omluvu a ujištění, že nikdy nešlo o záměr či schválnost. „Každý velekněz je brán z
lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha, aby podával dary a oběti za
hříchy. Protože sám je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s chybujícími a
bloudícími. A proto musí podávat oběti za hřích sám za sebe jako za ostatní lidi.“ (Žid
5. 1-3). Každý kněz je tedy rovněž chybující, hříšný a slabý, jako všichni lidé. Prosím
Vás proto i nadále o modlitby nejen za mě, ale za nás kněze a za duchovní povolání,
abychom byli opravdu dobrými pastýři, pro které je jejich poslání jednoznačnou
prioritou.
Domnívám se, že modlitba, mše svatá a úcta k eucharistii jsou těmi stěžejními prvky,
které činí farnost živou v pravém slova smyslu. Chtěl bych Vám zde proto poděkovat
za všechny společné duchovní prožitky - za společné adorace, za májové, růžencové a
další pobožnosti, ale též za společné cesty na různá poutní místa. Také děkuji za to, že
jste se nebáli realizovat mé nápady v oblasti oprav kostela a zapojovali jste se do jeho
zvelebování. Děkuji panu starostovi a zastupitelstvu za pomoc, pochopení a za to, že
jsem jako farář mohl být součástí dění v obci. Velice si toho vážím. Děkuji hasičům,
orlům, vedení naši školy a všem ostatním spolkům za výbornou spoluprací.
Rovněž chci poděkovat všem, kteří mi věrně a nezištně pomáhali - kostelním
spolupracovníkům, ministrantům, schole a všem dobrodincům slavkovského kostela.
Místo mě přichází zde P. Krzysztof Szewczyk, který dosud působil jako kaplan
v Hlučíně. Byl bych rád, kdybyste jej přijali se stejnou důvěrou a otevřeností, jako jste
před devíti lety přijali mne. Přeji vám i novému duchovnímu správci, aby dílo, ve
kterém jsme společně pokračovali po našich předchůdcích, se nadále s Vaší pomocí a
díky Vašim modlitbám rozvíjelo. Nechť Vás víra a láska k patronce slavkovského
kostela sv. Anně, přivádí ke stále většímu poznávání a prožívání Božích tajemství.
Bůh Vám žehnej!
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Poutní a děkovné oslavy
Srdečně všechny zvu na oslavy ke cti sv. Anny,
během kterých bych chtěl poděkovat Pánu Bohu za
všechny milosti, které jsem od Něho obdržel přes
všechny léta působení ve Slavkově.
Sobota – 25. 7. 2015 – Pouť na sv. Annu – hlavním
celebrantem a kazatelem bude p. Aleš Pisařovic,
kaplan z Opavy. Začátek oslav v 15.00 hod –
modlitba růžence a mše sv.
Neděle – 26. 7. 2015 – Pouť ke cti sv. Anny ve
farním kostele – díkůvzdání za 350. let od posvěcení
kostela, poděkování P. Marcina a přivítání P.
Krzysztofa. Slavnostní mše sv. začne v 9.15 hod.
p. Mgr. Marcin Kieras, slavkovský farář
Dění v naší mateřské školce

Na počátku května si naše maminky připomínají Den matek a
právě naše děti jim tento svátek vždy zpříjemní nádherným
programem plným písní, básní a tanečků v Mateřské škole a
v neposlední řadě v Kulturním domě, kde vystoupily jen nejstarší
dětí z oddělení Kuřátek. Nejmladší děti – Broučci, byly jako
princezny a princové, Sluníčka se proměnily v kytičky a Kuřátka
se změnila ve šmouly. Všechny děti poctivě a s radostí nacvičovaly, aby potěšily nejen
maminky, ale také osamocené seniory v seniorcentru. Všichni dostali krásné přáníčka
a paní kuchařky na oplátku potěšily naše děti výborným zákuskem, který po
vystoupení vždy přijde vhod.
V květnu se 9 dětí z nejstarší třídy Kuřátek zúčastnilo Mezinárodní výtvarné soutěže
v Havířově na téma „Moje město, vesnice“. Děti, pracovali technikou kresba
zmizíkem, do inkoustového podkladu.
Tradiční vítání občánků v seniorcentru bývá radostnou událostí některých
dobrovolníků z řad dětí. Milým programem dokážou dojmout všechny kolem. Vždy se
na tuto oslavu děti pilně připravují. Nedávno tyto děti se reprezentovaly svým
programem v kulturním domě v soutěži „O vesnici roku“.
Koncem května se konal zápis dětí do MŠ pro školní rok 2015 – 2016. Rodiče s dětmi
si prohlédli interiér školky a obdržely dárečky.
I kultura v MŠ byla bohatá: divadlo Smíšek – Indiánská pohádka, Ukvokaná slepice,
Malované zpívánky; divadlo Šikulka – O lese a zemi; herci ze Slezského divadla
v Opavě zahráli v KD pohádku O Nebojsovi.
Nejstarší děti Kuřátka navštívily místní knihovnu. Prohlížení knížek přineslo dětem
nové poznatky. Obohatily si znalosti o dětských i zvířecích hrdinech.
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Den dětí jsme slavily s klaunem Hopsalínem. Tentokrát se staral o zvířátka na farmě
jako farmář. Rozveselil všechny děti i paní učitelky soutěžemi a tanečky, písněmi.
Během vystoupení děti dostaly nanuky (hrazeno ze SRPŠ při MŠ). Na konci
představení dostaly děti balónky tvarované dle přání (vyráběl Hopsalín). Uprostřed
slunné školkové zahrady jsme prožily úžasný den.
Den dětí jsme taky slavily v ZOO v Ostravě. Velmi spokojené byly děti na průlezkách.
Pozornost upoutal volný výběh zvířat. Počasí nám přálo a děti byly zvířátky unešeny.
Činnost všech kroužků byla ukončena v květnu. Plavání dětí v LRC Englišová bylo
ukončeno v červnu. Děti se tak nenásilnou a hravou formou seznámily s průpravou
plavání.
Sběr zátek z PET láhví bude ukončen v roce 2017 v květnu. Moc děkujeme všem, kdo
sbíráte s námi.
Úplnou tečku, ve školním roce, udělaly děti Kuřátka, které se rozloučily se školkou
svým programem. Představili se všichni ve stejných tričkách, které dostaly na památku
(hrazeno ze SRPŠ při MŠ), jako jedna velká parta. Pobavily nejen rodiče ale i vedení
školy. Po předání informací rodičům, děti obdržely fotky z tabla, dárečky pro
vzpomínku na MŠ.
Děkujeme všem těm lidem, kteří neváhají a pomáhají MŠ kde je třeba (p. Mazur, p.
Rubá).
Mateřská škola bude uzavřena od pondělí 6. 7. – do pátku 14. 8. 2015
Hodně sluníčka a odpočinku přejí zaměstnanci Mateřské školy.
Marcela Králova
Zpráva ze Základní školy

Celkem naší školu navštěvovalo v tomto roce 286 dětí ve dvanácti
třídách. Také při letošním zápise do první třídy jsme museli
striktně omezit přijímání mimo-slavkovských dětí. Celkově jich
přišlo třicet sedm, za maximálně únosné považujeme dvacet čtyři
zapsaných prvňáčků, toto číslo jsme i letos dodrželi, přednost
dostaly všechny slavkovské děti. Zajímavostí je poměr dívek a chlapců 4 : 20
v budoucí první třídě. Protože převaha chlapců je na naší škole dlouhodobá, nahlédli
jsme do přehledu přijatých dětí během dvanácti let. A došli k zajímavému zjištění, že
za toto relativně dlouhé období je počet přijatých hochů téměř o stovku vyšší,
procentuálně je tento poměr 57 : 43. To už je statisticky poměrně významná anomálie,
na niž nám schází uspokojivé vysvětlení.
Na nižším stupni máme po jedné třídě v ročníku, na vyšším stupni už budou od
příštího školního roku všechny třídy paralelní, to jsou v každém ročníku dvě třídy.
Strmě stoupající počet žáků na základní škole je důvodem již zahájené přístavby dvou
učeben, které navýší nedostatečnou kapacitu školy, zvýší počet kmenových tříd na
požadovaných třináct /5+ 4 x 2/ a umožní zřízení dlouho postrádané speciální učebny
fyziky a chemie. Nevzdáváme boj za přiznání dotace na tuto stavbu z krajských popř.
evropských prostředků. Našim nejpádnějším argumentem je skutečnost,
12

že škola slouží nejen obci, ale je střediskem vzdělanosti pro velkou část mikroregionu
tam,kde nejsou podmínky pro zřízení vyššího stupně. V tomto školním roce jsme
museli z důvodů chybějící kmenové učebny přemístit plně vybavenou dílnu se
čtyřiadvaceti pracovními místy do prostoru bývalé uhelny, to vše v době, kdy
polytechnické výchově je opět postupně vracena její důležitost – jinou možnost však
škola neměla.
V tomto roce se škola zapojila do několika PROJEKTŮ. V současné době probíhá
školení učitelů pro jeden z nich s názvem Tablety do škol, cílem je vybavit jednu třídu
touto pomůckou, která dokáže zefektivnit vyučování, o jejím významu však zdaleka
nemáme tak vysoké mínění jako odvolaný ministr školství. Jako mimořádně přínosný
je projekt týkající se čtenářských a jazykových kompetencí, na podzim by starší děti
mohly vyrazit do anglicky a německy mluvících zemí.
Rodiče ve výboru SRPŠ nejvíce zajímají VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
na střední školy. Žáci mohli jako v předchozích letech podávat dvě přihlášky.
V letošním roce byly písemné zkoušky poprvé organizovány centrálně Ministerstvem
školství. Vítáme to, neboť konání písemných tesů je jedním z hlavních motivačních
prvků v samotné přípravě.
Letošní deváťáci výše zmíněná slova jistě potvrdí. U přijímacích testů si vedli
velmi dobře, mnozí se umístili na předních místech v žebříčcích pořadí přijímaných
žáků sestavených dle kritérií jednotlivých škol. Výjimkou nebyla první, druhá a třetí
místa, většina pak obsadila místa v první třetině sestaveného pořadí. Všichni naši žáci
byli přijati v prvním kole a kromě dvou žáků, kteří odmítli podat odvolání /umístili
se v pásmu, kde naděje na odvolání byla stoprocentní/, se dostali na obě školy, kam
směřovali své přihlášky. Mohli si tedy vybírat a zápisový lístek odevzdat právě na
„vysněnou školu“. Nejvyhrocenější je dlouhodobě situace u gymnázií, kam
každoročně míří asi trojnásobný přetlak zájemců.
K úspěchu přispěla vyčerpávající příprava, které se letošní absolventi zhostili
opravdu zodpovědně a cílevědomě. V určitém stadiu přiznávali i vyučující deváté třídy
zdánlivě paradoxně – „tyto děti jedou nad své možnosti“. K úspěchu však rovněž patří
důkladné zvážení schopností, dovedností a představ o výběru vhodné střední školy.
K tomuto rozhodující měrou již léta přispívá práce výchovné poradkyně Mgr. Evy
Starečkové.
Po roční přestávce uspořádal Žákovský parlament ANKETU OBLÍBENOSTI A
NEOBLÍBENOSTI PŘEDMĚTŮ. Žáci přidávají body svým oblíbeným a
neoblíbeným hodinám. Na nižším stupni děti milují výchovy, zejména tu tělesnou,
s přehledem zvítězila. Na druhém místě se však umístila matematika, což není až tak
obvyklé a následovaly hudební a výtvarná výchova. Poměrně oblíbená je vlastivěda.
Málo dětí uvádělo jako oblíbené oba jazyky, zvláště u toho mateřského to bolí, skončil
jako předmět neoblíbený včele. Na vyšším stupni je situace složitější. Předmětů je
více, také hodnocení je mnohem různorodější. Příkladem může být jeden předmět
vyučovaný jedním učitelem, tedy pravděpodobně stejně, v paralelních třídách, s velmi
rozdílnými výsledky oblíbenosti, resp. neoblíbenosti. S náskokem vyhrál přírodopis
a zeměpis, na třetím místě se společně s tělocvikem umístila také matematika. Ta
nepatří ani k výrazně neoblíbeným předmětům, na celém vyšším stupni ji jako
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neoblíbený uvedlo pouze patnáct žáků. Značný rozdíl mezi statistikou celostátní, kde
matematika hraje v neoblíbenosti prim. K preferovaným předmětům patří dále dějepis,
český jazyk – to je příznivý posun - a hudební výchova. Velmi neoblíbená je fyzika a
německý jazyk, jehož povinné zavedení na úkor tvořivých činností pro žáky, kteří
nezvládají ani angličtinu, považujeme za přímo kontraproduktivní.
Matematika je také oblast, kde jsme zaznamenali nejvíce individuálních úspěchů
v MEZI ŠKOLNÍCH SOUTĚŽÍCH. Klokan je nadnárodní soutěž, ve které je
logické a kreativní uvažování tou nejdůležitější devízou. Na naší škole se zúčastňují
všichni žáci, téměř vždy zaznamenáme pozoruhodné výsledky. O tom, že slovo
pozoruhodné je na místě, nás přesvědčilo absolutní umístění mezi všemi žáky
opavského okresu. V kategorii Benjamin /6. a 7.třída/ se Veronika Lipková doslova
vklínila na druhé místo mezi dva studenty Mendlova gymnázia a Pavel Kubín pro
změnu oba pronásledovatele z téhož ústavu nechal za sebou, a v hodně obtížné
kategorii Kadet, zvítězil. To, že naše děti matematiku opravdu umí, pak pojistila
jedenáctka chlapců a děvčat v PYTHAGORIÁDĚ, kde slavkovští úspěšně soutěžili
zejména s žáky z Mendlova gymnázia a Otické a třeba v kategorii sedmáků se tři naši
umístili v první desítce. Že i neoblíbená fyzika má své nadšence, dokázali osmáci Jan
Stoklasa třetím a Martin Pavlík čtvrtým místem v okresní olympiádě. Snad ještě
cennější je druhé místo ve dva roky trvající soutěži přírodovědných znalostí a
dovedností, do které se zapojily desítky našich chlapců a děvčat našeho
přírodovědného kroužku a vybojovali konečné druhé místo, když o prvenství přišli
v souboji se školou zaměřenou právě na výuku přírodovědných předmětů ZŠ Otickou.
Důvod k radosti zaznamenali několikrát naši jazykáři. Ze silně obsazené anglické
konverzace ve Šternberku si družstvo osmáků přivezlo bronz, vybojovali jsme třetí
příčku v MS kraji v populární soutěži Jazyk hrou, nejlepšího individuálního výsledku
dosáhnul osmák David Podoba třetím místem v krajském kole německého jazyka.
Zajímavého úspěchu se dočkala Tereza Rymanová, její povídka do soutěže „Rosteme
s knihou“ se mezi více než 2 500 příspěvky umístila na druhém místě.
Florbal a fotbal jsou činnosti, které děti mají nejraději, gymnastika pak sport, který
vyžaduje značné volní vlastnosti a trénink opravdu bolí. Tím více si ceníme, že
Slavkov patří v této disciplíně k okresní špičce, nejen díky tělocviku, ale i činnosti ve
školním klubu. Kromě uvedených dvou kolektivních sportů zaznamenali nadějné
výsledky hoši v basketbalu, kde již třetím rokem skvěle pracuje přípravka BC Opava.
Věříme, že v „republice“ Medvědí stezky naše dvojice potvrdí skvělou formu
z krajského kola. Slavkovští skřivánci jsou tradičně očekáváni v pěveckých soutěžích,
v té nejprestižnější si letos vedli skvěle reprezentantky deváté třídy, na nejvyšší příčky
se dostaly Tereza Janíková a Lucka Kosterová. V jiné oblasti – elektrotechnice,
vybojoval první místo osmák Martin Majnuš, jako šestý nejlepší byl ohodnocen
výrobek Martina Pavlíka v soutěži technické tvořivosti.
Z desítek stran ŠKOLNÍ KRONIKY vybíráme:
DEN UČITELŮ - slavíme společně s našimi žáky narození pedagoga a filosofa J.
A. Komenského. Máme na škole dlouholetou tradici, tento den se za katedru postaví
žáci a po předběžné přípravě s vyučujícím vedou hodinu oni. Je pak zhodnocena
přítomným kantorem a ty povedené odměněny ředitelem školy. Už druháci dokázali
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vést své spolužáky způsobem, který sice v roztomilých detailech kopíroval třídní
učitelku, znamenal však plnohodnotných 45 minut výuky. Ne každá hodina byla
zvládnuta, to se ovšem vždy nepodaří ani ostřílenému pedagogovi. Mnozí žáci za
katedrou si však uvědomili důležitou skutečnost – že totiž dobře připravená hodna je
jen polovinou úspěchu. Tou druhou je spolupráce se třídou, její aktivita, oboustranná
komunikace. Velmi podobně o své práci hovoří také herci na jevišti. Objevily se
mimořádně kvalitní výkony, jež dávají tušit pedagogickému talentu.
Ještě hezčí tradicí je, že se scházíme s našimi důchodci a dalšími hosty. Starostové
na slavnostním shromáždění oceňují osobnosti školního roku a práci pedagogických
i
správních
zaměstnanců.
V tomto
školním
roce
byly
oceněny:
Mgr. Martina Trojančíková a Bc Zuzana Kociánová.
DEN ZEMĚ se letos poprvé konal v rámci akce „UKLIĎME ČESKO“. Jako
každý rok se vydaly děti s igelitovými taškami, vozíky na odpadové pytle a především
nadšením zbavit Slavkov a jeho okolí všeho, co letos v zimě nestačil zakrýt jindy
milosrdný sníh. Nejdříve jedna velmi dobrá zpráva. Situace v samotné obci se lepší
rok od roku. Třeba na cestě od hřbitova až na Svatou Annu hledali druháci odpad,
skoro jako houbaři pátrají po hříbkách. Všudypřítomné nedopalky cigaret nechyběly
však ani tam. Zato příkopy podél cest jsou žalostnou ukázkou přístupu těch, jež naší
obcí většinou pouze projíždějí. Celkem osm pytlů bylo nasbíráno na tříkilometrovém
úseku hlavní silnice č. 46 v úseku Slavkov – Hertice. Nelichotivá zpráva pro naše
zemědělce - nejméně polovinu nákladu tvořily pytle od osiva a hnojiv. Smutnými
úlovky lze nazvat ostatky nešťastných zvířat, která zvlášť na tomto přímém úseku
cesty vběhla do cesty řítícím se autům. Tři zajíci, srnka a divočák, jenž byl nad síly
sedmáků, k tomu slepice a další zvířata, dokonce mrtvola psa ukrytého v igelitce – i
s tím se naši žáci potkávali. Deváťáci pomohli řece Opavě, na raftech se splavili po
jejím toku a plnili lodě především všudypřítomnými plasty.Znovu jsme se přesvědčili,
že cokoliv skončí mimo tříděný odpad nebo popelnici zůstává měsíce jako výčitka
přírody vůči nám lidem.
DEN DĚTÍ. V kolektivech, které se sešly ráno ve třídách, byli zastoupeni
rovnoměrně žáci první až osmé třídy. Týmy pak po absolvování dvouhodinové
seznamovací dílny vyrazily na jednotlivá stanoviště, kde bodoval prvňák stejně jako
žák nejstarší. Byli to právě osmáci, kterým jejich týmoví spoluhráči dávali nejvíce
důvěru na postech vedoucích. Na nich především záleželo, jak se jim podaří stmelit
kolektiv v duchu mušketýrského „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Úmyslně
jsme žáky deváté třídy poslali na výlet, neboť zanedlouho to budou právě současné
osmičky, jež převezmou úlohu ochránců a vzorů v chování pro mladší. Většina žáků
pochopila, že půvab této akce nespočívá jen ve sbírání bodů, ale v neopakovatelné
atmosféře vzájemné pomoci, hecu a zejména občas až dojemné péče o ty nejmladší.
Stanoviště byla různá, z těch nových nejvíce zaujala střelba foukačkou, útěk ze Sing –
Singu, některé tradiční disciplíny jako záchranný člun na Titaniku nebo živý obraz
vynechat nelze. Každopádně bylo prozíravé upustit od stanoviště na půdě, i tak
všechny kolem poledne zmáhalo až moc krásné počasí. Den napříč školou se i
tentokrát hodně vydařil a určitě splnil zmiňovaný záměr. Vyhráli UMPALUMPOVÉ,
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zejména však ti, kteří si užili pocitu kamarádství, sounáležitosti, radosti z toho, že
mohou přispět k týmovému úspěchu.
Po delší době se výbor SRPŠ opět rozhodl uspořádat kdysi masovou akci se SRPŠ NA
KOLE. Zvolili jsme nejosvědčenější trasu podél Hvozdnice v délce asi 18 km, která
se v horkém červnovém dni ukázala být ideální. Celkem osm stanovišť nabídlo slalom
po Vrbovci na pevných kánoích, střelbu, topografii, ekvilibristiku na laně v parčíku
v Dolních Životicích, přírodovědná, zdravotnická i vlastivědná témata, letos zaměřená
na výročí sedmdesáti let od konce druhé světové války. Družstva tvořily většinou
rodinné týmy, část byla sestavena i ze samotných žáků od dvanácti let. Ohlasy byly jen
dobré a ještě lepší, ač došlo i k nedobrovolnému koupání při vyloďování a k dalším
příhodám, které rodinu, případně kamarády dokážou tak nádherně spojit. Celkem si
zakoupilo průkazy šedesát dětí a kolem třiceti dospělých, ptáme se, jak trávily sobotní
odpoledne ty další desítky děvčat a chlapců, jež se této vydařené akce nezúčastnily.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘIŠLI DO ŠKOLY S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM
NA PODPORU VÝSADBY NOVÉ TŘEŠŃOVÉ ALEJE MEZI SLAVKOVEM A
ZLATNÍKY.
V první etapě plánujeme vysadit asi sto nových stromů ještě na katastru Slavkova,
tedy přibližně do jedné třetiny komunikace. Máme zažádáno o grant, o jeho schválení
by se mělo rozhodnout během prázdnin. V říjnu pak budeme potřebovat i ruce ochotné
k hloubení jam a vlastní výsadbě. Náklady na jeden stromek odhadujeme po
předchozím vstřícném jednání s dodavateli na 200 - 300 Kč. Můžete přispět jakoukoliv
částkou. Příspěvky přijímá administrativní pracovnice školy paní Kvarčáková. Zvláště
pro rodilé Slavkováky se jedná o citovou záležitost – bez rozkvetlé aleje by si
nedokázali představit jaro a bez jejích plodů začátek prázdnin. Závěrem jedno velmi
důležité sdělení: K výběru ze stovek přihlášených projektů můžete přispět hlasováním
na www.makro.cz. od 15. 7. do 2. 8. 2015.
Mgr. František Hodný
Rybářský spolek

V jarních měsících došlo k dokončení plánovaného
odbahnění Slavkovského rybníka a jeho napuštění. Určitě je
mnoho názoru na výsledek celého díla, ale pohled na vodní
hladinu napuštěného rybníka každého potěší. Doufejme, že
vynaložená práce a vložené investice do opravy rybníka,
budou sloužit i nadále všem občanům, nejen k víkendovým procházkám. Tím bych
chtěl, za rybářský spolek, který doposud na pronajatém rybníce hospodařil, poděkovat
všem co se na této práci jakkoli podíleli. Z řad členů, rybářského spolku, si zaslouží
poděkování porybný spolku Tomáš Ráb, který byl nápomocen při přípravě i celém
průběhu odbahnění rybníka, kde strávil spoustu svého osobního času.
V měsíci červnu jsme spolek prezentovali v soutěži Vesnice roku v sále kulturního
domu. Kdo přišel, mohl vidět i našeho, málo známého, vodníka. Tradičně, jako každý
rok, pořádáme pivní festival tentokrát 3. až 4. července. Od měsíce dubna provádíme
víkendové kontrolní odlovy. Všichni zájemci o rybolov jsou vždy vítáni.
Jiří Knopp, předseda
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Příspěvek SDH Slavkov
Z činnosti sboru:

18 a 19. 4. 2015 jsme pro členy uspořádali zájezd do Čech pod Koštýřem, kde jsme
navštívili muzeum kočárů a hasičské muzeum. Večer bylo posezení ve vinném sklípku
v obci Starý Podborov.
25. 4. 2015 jsme se s praporem sboru zúčastnili celookresního setkání hasičských
praporů a zástav v Opavě, kde proběhl průvod do kostela a mše svatá. Akce se
zúčastnilo přes 58 sborů SDH se svými prapory.
Současně byla na Dolním náměstí výstava hasičské techniky, ukázky cvičení žáků,
slaňování a záchrana osob z Hlásky, vyprošťování a záchrana osob z havarovaného
vozidla. Tato akce se uskutečnila k oslavě 70. výročí založení profesionálního sboru
v Opavě. V neděli 3. května jsme oslavili svátek sv. Floriána průvodem s hudbou do
kostela, kde byla sloužena mše svatá za živé i zemřelé členy hasičského sboru. Po
ukončení následovala valná hromada sboru v zasedací místnosti OÚ.
16. 05. 2015 se uskutečnilo v Dukelských kasárnách v Opavě okrskové kolo soutěže
mužů a žen. Soutěžilo se v disciplíně požárního útoku s vodou a v pořadové přípravě.
Náš sbor se soutěže zúčastnil se třemi družstvy mužů a jedním družstvem žen umístění: ženy do 30 let: 1. místo s postupem do okresního kola, kde vybojovaly 3.
místo. Muži do 35 let: 5. místo, muži nad 35 let: 8. místo.
V neděli dne 14. 6. jsme pořádali na hřišti u školy
19 ročník „Okresní ligy požárních družstev“ a
současně i 39. ročník soutěže „ O putovní pohár
starosty obce Slavkova. Soutěžilo se, v disciplíně
požárním útoku s vodou, v kategorii muži, ženy a
dorost. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 družstev
mužů, 8 družstev žen a 5 družstev dorostu.
V kategorii muži zvítězilo družstvo SDH Jamnice
před SDH Podvihov a SDH Komárov. Slavkov 11. místo v kategorii žen zvítězilo
družstvo SDH Štěpánkovice, před SDH M. Hoštice, SDH D. Životice a SDH Slavkov.
V kategorii dorost zvítězilo družstvo SDH Podvihov před SDH M. Hoštice a SDH
Slavkov. Družstvo žáků má za sebou řadu soutěží. V jarním okrskovém kole hry
PLAMEN dne 8. května na Štítině se mladší žáci umístili celkově na 4. místě. Starší
žáci obsadili celkově po součtu všech disciplín taktéž 4. místo.
Žákovská družstva se rovněž zúčastňují soutěží v požárním útoku v Mladecké lize“.
Družstvo dorostu se zúčastnilo okresního kola dorostu, kde dorostenky se umístily na
2. místě. Dalších soutěží se budou soutěžní družstva zúčastňovat v rámci soutěží
„Okresní ligy“ žáků, dorostu i dospělých podle rozlosování. V sobotu dne 20. 6. 2015
se uskutečnil ve Slavkově 4. ročník soutěže mužů nad 35 let v netradičně vedeném
požárním útoku takzvaný „Veterán Cup“. Na prvním místě se umístilo družstvo
Kylešovic, stříbrnou příčku obsadilo držstvo Chlebičova a na Slavkov zůstala, krásná
třetí příčka.
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Připravované akce:
27. 6. 2015 proběhne rovněž na hřišti u školy finále tří mládežnických soutěží o pohár
starosty OS SH ČMS v kategoriích mladší a starší žáci. Vítězové pak postoupí do
soutěže o pohár starosty KS SH ČMS.
Za SDH Slavkov: jednatel Klapetek Jiří
Český svaz chovatelů

Chceme Vás tímto pozvat na naší místní výstavu drobného zvířectva, která se bude
konat 15. – 16. 8. 2015 na našem chovatelském areálu. Ke zhlédnutí bude mnoho
králíků, drůbeže, holubů a dalších domácích zvířat.
Připravená bude bohatá tombola, tradičně „bramborové placky“, domácí koláčky a jiné
občerstvení.
Těší se na Vás chovatelé.
Za ČSCH Slavkov Jiřina Brussová
Český zahrádkářský svaz

Soutěž o nejhezčí předzahrádku
Slavkovští zahrádkáři vyhlásili i v letošním roce soutěž „O nejhezčí okno, balkon a
předzahrádku“ v obci Slavkov. Tentokrát se bude hodnotit dvoukolově začátkem a
koncem léta a ti, kteří nejvíce přispívají ke zlepšení vzhledu nejen svých rodinných
domů ale i celé obce budou oceněni věcnými cenami. Své typy ze svého okolí můžete
sdělovat jednatelce Vlastě Sedláčkové. Slavkovští zahrádkáři uskutečnili také
počátkem června vydařený dvoudenní autobusový zájezd na zámek do Opočna, na
Broumovské skály, do polských lázní Kudowa Zdroj a pevnosti v Klodzku.
Po prázdninách na 5. září se připravuje výlet na kolech podél řeky Moravice do
Hradce nad Moravicí s večerním ukončením při táboráku u školy.
Hezké léto na zahrádce i u vody.
Vladimír Chovanec, předseda
Zpráva z ASPV

Koncem března jako tradičně proběhla okresní přehlídka pódiových skladeb na ZŠ
Vrchní v Opavě, kde jsme se prezentovali skladbami „Školačky“ a „Návštěva
z vesmíru.“ Ty jsme předvedli také na krajské přehlídce pódiových skladeb, která se
již podruhé konala v Ostravě Pustkovci. Atmosféra byla skvělá a výkon našich
cvičenců byl oceněn bouřlivým potleskem.
V měsíci květnu jsme se věnovali soutěži „Medvědí stezka“ kdy okresní i krajské kolo
se konalo u nás ve Slavkově. Okresního kola se zúčastnilo 16 hlídek. V krajském kole
jsme získali tyto cenné kovy:
Mladší žákyně:1. místo Tereza Janků, Vendula Trojančíková – nejen jejich znalosti
z oblasti přírody, ale také rychlý běžecký čas jim zajistil postup do republiky
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5. místo Verča Janíková, Monča Freyová (šikovní nováčci)
Mladší žáci: 1. místo Černý Jakub, Zahel David
2. místo Vojta Kadaňka, Luděk Klein
Mimo soutěž startovali také hlídky Adrien Tanekou, Adam Kostřiba a Lukáš Plachký,
Honza Prejda (šikovní nováčci). Pokud by se jejich výsledek započítával mezi
soutěžící, skončili by na krásném druhém a čtvrtém místě.
Starší žákyně: 3. místo Pavla Hrazdilová a Tereza Malčeková
Starší žáci: 1. místo Jirka Rypl a Matěj Jaroš (ostatní hlídky předběhli na plné čáře)
Bohužel hlídka ve složení Zahel Ondra a Vojta Winkler vynechali stanoviště a byli
diskvalifikováni. Jinak by skončili na druhém místě.
Starší žákyně II: 1. místo zasloužené vítězství hlídky Šárka Ševčíková a Klára
Pavelková
Dorostenci: 1. místo tradiční dvojice Marek Hlávka a Honza Hrazdil
Do republikového finále, které se konalo na Vysočině v rekreačním středisku Nesměř
jsme vyslali celkem 8 hlídek. Za účasti 12 krajů z celé republiky a zhruba 270-ti dětí,
jsme se jako kraj umístili na 1. místě.
Obrovskou zásluhu na tomto vítězství nesly i naše děti.
A jak si vedly?
Nádherné stříbrné medaile si přivezly mladší žákyně
Terezka Janků a Vendulka Trojančíková. Dalším
cenným kovem přispěli také dorostenci, kteří skončili na
3. místě ve složení Marek Hlávka a Honza Hrazdil.
(viz foto) 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 (zajímavostí je, že od
3. místa je dělila snad pouhá minuta). Velké poděkování patří také rodičům, kteří děti
na akci dopravili a povzbuzovali.
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Jako tradičně ke konci června jsme se sešli na sportovním dni, kde jsme předvedli
publiku vše, co jsme se za daný rok naučili. Nezalekli jsme se ani deště, který nás
v úvodu ovlažil, a za bouřlivého potlesku jsme si užili všechna vystoupení. Nyní se již
těšíme na prázdniny, takže sportu zdar a mnoho sluníčka.
za ASPV Martina Trojančíková
Cvičení rodičů a dětí
V letošním cvičení rodičů a děti jsme si zacvičili na ZŠ Vrchní v Opavě (okresní
závod pódiových skladeb) v Ostravě Pustkovci (krajský závod pódiových skladeb) a
v Příboře (soutěž O zlatý pohár BAV clubu). Naše letošní pódiová skladba se jmenuje
„Kovbojové“, ale do Příboru jsme zařadili i skladbu „Mezi paprsky“, za kterou jsme
získaly 1. místo – zlatý pohár. Velkým zážitkem pro rodiče a děti bylo letos cvičení
v kulturním domě, kde jsme reprezentovali TJ Sokol Slavkov, oddíl ČASPV v soutěži
O vesnici roku. Tato reprezentace přinesla velký potlesk všech v sále, ale hlavně
radost všech cvičenců. Cvičení rodičů a dětí jsme uzavřeli společnou secvičnou
s předškolaty v Lesance před sportovní nedělí. Rodiče a děti se předvedli se skladbou
Kovbojové.
Těšíme se na všechny malé sportovce a rodiče, kteří netráví volný čas doma, ale
„s námi“.
Marcela Králová, Lukáš Král
Akce M + M pro rodiče a děti naší obce
„Odyseova cesta“ byla jedna z dalších akcí M + M. Nešťastný termín hokejového
mistrovství světa v televizi však zabránil tomu, aby přišli všichni nadšenci a užily si
krásné slunečné soboty v lese směrem do stěbořického pivovaru. Ale přece jen zdravé
jádro zůstalo, a tak rodiče a děti nakonec Odyseův poklad našli a všichni odcházeli
nabytí vědomostmi, které získali při disciplínách po trase. Děkujeme sponzorovi –
grant obce – TJ Sokol Slavkov.
Marcela Králová
Zpráva oddílu kopané

Vážení sportovní přátelé.
Do soutěží v kraji a okrese jsme zapojili 6 družstev všech věkových kategorií.
Naše „A“ družstvo mužů hraje I. A třídu, „B“ po sestupu hraje základní IV. tř. v
okrese. Dorostenci a st. žáci hrají okresní přebor a mladší žáci hrají soutěž 1+7 a
nejmladší žáci MINI starší přípravka 1+5.
Celkově můžeme hodnotit soutěžní ročník 2014/ 2015 jako úspěšný.
Muži v A týmu byli po podzimní části 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.
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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,
Patrika a Tomáše Rubého. Dařilo se nám v poháru FAČR, postupně jsme porazili
Zlatníky, Štáblovice, Budišov a V. Heraltice až ve finále 29. dubna s Darkovicemi
jsme prohráli.
Kritická je situace u našeho rezervního „B“ mužstva. Po sestupu do okresní IV, se nám
moc nedařilo. Sestava bývala na hranici hratelnosti.
Dorostenci si odvedli svůj standart, stejně tak starší žáci v přeboru.
Radost máme s našich nejmladších žáčků. Pro další soutěžní ročník jsme přihlásili dvě
přípravky a to ročníky 2004 a 2006. Musíme naše přípravky pochválit v sobotu 20. 6.
na hřišti TJ Sokol Hněvošice vybojovali naši nejmladší v konkurenci 10 týmů, krásné
třetí místo a v turnaji starších přípravek v Oticích tentýž den dokonce vybojovali místo
první.

V loňském roce jsme provedli úpravu pro diváky zakoupením nové světelné tabule a
opět musíme nahrávat zápasy na video. Letos vstoupí do soutěží další revoluční
změny. Musíme zajistit počítač a elektronicky se budou zpracovávat zápisy o utkání.
Zruší se registrační průkazy a zjednoduší se přestupy. Hlavní zodpovědnou osobou za
klub bude administrátor oddílu Michal Gavenda.
Na závěr chci poděkovat sponzorům především Obecnímu úřadu ve Slavkově a firmě
Gavenda. Musím poděkovat rodičům hráčů, hráčům a trenérům.
Vše podstatné o fotbalovém dění najdete na webových stránkách TJ Sokol Slavkov.
předseda oddílu kopané: Ing. Klement Jan
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Střípky z obecních akcí

Pietní akt u Pomníku padlých
V neděli 26. dubna jsme se sešli v
odpoledních hodinách u Pomníku
padlých I. a II. světové války, abychom
uctili oběti z řad našich občanů. Stalo se
tak přesně na den 70. výročí osvobození
naší obce. V krátkém projevu pan
starosta zhodnotil válečné období ve
Slavkově, připomenul i oběti našich
občanů a zmínil se o velkých škodách,
které po sobě zanechaly boje německých
a sovětských vojáku o naší obec. Po
projevu zazněla naše národní hymna a
pan starosta se svými místostarosty položil věnec na památku všem obětem. Této
vzpomínkové akce se zúčastnila necelá stovka převážně starších občanů. Po ukončení
pietního aktu si mohli účastníci tyto válečné hrůzy připomenout na dobových
fotografiích v galerii obce v hasičské zbrojnici. K poslechu zahrála dechová hudba
SDH Dolní Životice.
Den matek
V neděli dne 10. května uspořádala naše obec tradiční oslavy Dne matek. Stalo se tak
již po 25 od roku 1990. V sále KD se sešlo přibližně 130 slavkovských maminek,
babiček a prababiček. Když jsme se podívali do sálu, viděli jsme některé mladé
maminky, které před 25 lety rovněž vystupovaly před svými maminkami. Na začátek
vystoupilo třicet dětí MŠ, které v modrém zatančili a zazpívali na Šmoulí variace.
Vystoupení těch nejmenších bylo odměněno velkým potleskem. Oficiálně přivítal
všechny maminky pan starosta s blahopřáním k jejich svátku a na podium byli pozváni
herci Tereza Brodská a Ivan Vyskočil s moderátorem Tomášem Magnuskem. Jejich
vyprávění zážitků z natáčení, z divadla a dalších akcí bylo odměněno častým
potleskem. Po skončení jejich vystoupení využily některé z maminek přítomností
umělců a vyfotily se s nimi na
památku. Myslíme si, že oslavy se
vydařily a všechny maminky
přivítaly
letošní
zpestření
programu. Závěrem bychom chtěli
poděkovat i přítomným mužům
zastupitelům obce a mužům KDUČSL, kteří se postarali o pomoc při
zajištění zdárného průběhu celé
akce.
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4. zasedání konané dne 24.06.2015

Účast: 13 členů zastupitelstva, 1 host a 1 občan
Zastupitelstvo po projednání všech zpráv:
Vzalo na vědomí:
 Závěrečný účet a zprávu o hospodaření svazku obcí Mikroregion Hvozdnice za rok
2014.
 Zprávu o plnění plánu investic a oprav za I. pololetí 2015 a výsledcích dotačních
řízení.
 Zprávu ředitele MŠ a ZŠ Slavkov pana Mgr. Františka Hodného o činnosti
příspěvkové organizace obce a výsledcích za školní rok 2014/2015.
 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace obce „Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov“
s předpokládaným nástupem od 1. 11. 2015. Požadavky na uchazeče jsou
zveřejněny na webových stránkách obce: www.slavkov-u-opavy.cz. Stávající
ředitelka Marie Gorčicová požádala o uvolnění z důvodu odchodu do důchodu.
 Informaci starosty obce o jednání s panem farářem Mgr. Marcinem Kierasem ve
věci ukončení jeho mise v naší obci a jeho ustanovení farářem ve farnosti v Hradci
nad Moravicí. Obec mu děkuje za jeho obětavou starost o slavkovskou farnost a
spoluprací s naší obcí. Oficiální rozloučení bude 26. 7. 2015 na slavnostní mši
svaté v kostele sv. Anny ve Slavkově.
 Žádost rodičů dětí z Otic, kteří navštěvují naší školu o zavedení nového spoje linky
217 po 15 hodině do Otic. Současné 2 spoje přes Otice hradí plně obec Slavkov,
a proto bylo doporučeno, aby další spoj zajišťovala obec Otice svou linkou.
 Přípravu společného výběrového řízení v rámci obcí mikroregionu na zajištění
svozu komunálního odpadu s tím že požadujeme zachování systému čipovaných
popelnic a kontejnerů na separovaný odpad.
Schválilo:
 Zprávu o činnosti rady obce, finančního a kontrolního výboru od posledního
zasedání.
 Zprávu o hospodaření obce Slavkov k 31. 05. 2015. Příjmy dosáhly celkové výše
12.319.019,-Kč a výdaje částky 15.260.512,-Kč. Stav finančních prostředků na BÚ
obce je k tomuto datu 2.083.945,-Kč.
 Úpravu rozpočtu obce č. 3/2015, kde byly zohledněny získané dotace z Operačního
programu živ. Prostředí.
 Přijetí investičního úvěru ve výši 4 mil. Kč u ČS a.s. Opava na financování
přístavby ZŠ Slavkov se splatností do konce roku 2018 bez jištění majetkem obce.
 Strategický plán rozvoje obce Slavkov na roky 2015-2022.
 Úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce v souladu s nařízením
vlády s platností od 1. 7. 2015.
 Program 8. mezinárodního setkání Slavkovů ve dnech 19. - 20. září 2015 v naší
obci včetně zajištění financování z rozpočtu obce a sponzorských darů místních
podnikatelů a živnostníků.
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 Finanční dotaci TJ Sokol Slavkov ve výši 370.000,-Kč na výstavbu čistírny
odpadních vod pro sportovní areál na hřišti v lese. Celkové náklady na tuto akci
jsou ve výši 467.193,-Kč.
 Ruší darovací smlouvu a uzavírá kupní smlouvu uzavřenou mezi M. Krčem
z Opavy a Obci Slavkov na prodej pozemku parc.č. 1243/7 o výměře 534 m2 v
k.ú.Slavkov u Opavy pod místní komunikaci ulice Lípová včetně vybudované
komunikace, kanalizace a veř. osvětlení do majetku obce.
 Kupní smlouvu uzavřenou mezi obcí Slavkov a manž. Trojančíkovými na prodej
pozemku parc. č. 278/5 o výměře 13 m2 v k.ú. Slavkov u Opavy pro přídomní
zahradu.
 Kupní smlouvu uzavřenou mezi obcí Slavkov a manž. Barčovými na prodej
pozemku parc. č. 278/7 o výměře 19 m2 v k.ú. Slavkov u Opavy pro přídomní
zahradu.
 Kupní smlouvu uzavřenou mezi obcí Slavkov a L. Korbelem na prodej pozemku
parc. č. 278/6 o výměře 13 m2 v k.ú. Slavkov u Opavy pro přídomní zahradu.
 Kupní smlouvu uzavřenou mezi obcí Slavkov a L. Luzarovou na prodej pozemku
parc. č. 219/3 o výměře 320 m2 v k.ú. Slavkov u Opavy pro přídomní zahradu.
 Kupní smlouvu uzavřenou mezi L. Benovou a obcí Slavkov na odkup pozemku
parc. č. 1494/3 o výměře 35 m2 v k.ú. Slavkov u Opavy na rozšíření cesty Na
Lůčky.
 Záměr na směnu a prodej pozemků v majetku obce za pozemky ZP Otice a.s.
potřebných pro rozšíření místní komunikace ulice K Srdečníku a výstavbu
cyklistické stezky Slavkov-Opava.
Zamítlo:
 Žádost J. Cahla o odprodej obecního pozemku parc. č. 396 na Zámecké ulici pro
rozšíření přídomní zahrady, jelikož pozemek je zahrnut do ploch veřejné zeleně v
obci.
 Návrh J. Zahla na pořizování audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva
obce Slavkov.
 Návrh J. Zahla na zveřejňování všech uzavřených smluv na webových stránkách
obce. Rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že smlouvy jsou a budou zveřejňovány v
souladu s platnými zákony.
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