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volenou přejí
Slunečné prázdniny a do
dení obce
občanům zastupitelé a ve

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané
letošní rok je pro nás velmi významný jednak tím, že
si připomínáme 100. výročí
vzniku samostatného Československa a také tím, že končí
další volební období a půjdeme ke komunálním a v naší
obci i senátním volbám. Ty
budou ve dnech 5. a 6.října a volební místnost
bude pro celou obec v zasedací místnosti za obecním úřadem. 28.října 2018 uběhne přesně 100
let od chvíle, kdy byla na pražském Václavském
náměstí vyhlášena pro národy bývalého Rakousko-Uherska samostatnost v ten den se začala psát
nová kapitola našich dějin. U této příležitosti
chystáme několik akcí: výstavu starých pohlednic
obce, obrazů, na Dni Slavkova pak běžeckou disciplínu, která má jednoduchý koncept svého finále
– spojit síly celé slavkovské komunity a uběhnout
100 kilometrů na dráze u školy. Všichni jste vítáni
– rodiny, děti, babičky, sousedé, spolky, ulice …
V předvečer výročí pak celoobecní oslavu s průvodem a zapálením vatry u školy, ale o tom podrobně příště.

V jarním období jsme se zabývali mimo jiné
i dokončením dvouletého procesu schvalování
změny č. 2 územního plánu Slavkov. Při jeho zadáni jsme vycházeli z potřeb obce (hřbitov, ČOV,
sběrný dvůr), určité omezení ploch určených pro
výstavbu RD, které byly dlouhodobě nevyužity
s jejich převedením do územní rezervy a také řešení akceptovatelných požadavků občanů. Na červnovém zasedání zastupitelstva obce byla změna č.
2 po diskusi schválena. Druhým ožehavým tématem je přetrvávající záměr ZP Otice a.s. na změnu
užívání části administrativní budovy ve Slavkově
na „sociální vybavení (ubytovací zařízení) pro
zaměstnance“. Jen připomenu, že v minulém
roce jsme se odvolali proti rozhodnutí odboru
výstavby Magistrátu města Opavy, kterým povolil tuto změnu užívání. Odvolací orgán Krajský
úřad MSK vydané rozhodnutí zrušil a věc vrátil
stavebnímu úřadu k novému projednání. V novém provedeném řízení jsme znovu uplatnili své
námitky, že změna užívání není v souladu s Územním plánem Slavkov (objekt leží v zóně výroby zemědělské) a veřejnými zájmy, kde nesoulad spatřujeme především v možnosti zásadního narušení
veřejného pořádku v obci. Přesto stavební úřad
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v Opavě dne 24.5.2018 znovu povolil tuto změnu užívání stavby na sociální vybavení (ubytovací
zařízení) pro zaměstnance. Proti tomuto rozhodnutí se obec v souladu s usnesením zastupitelstva
ze dne 9.7.2017 opět písemně odvolala. Naším
hlavním argumentem je, že tato změna užívání je
v rozporu s územně plánovací dokumentaci obce
a s veřejnými zájmy chráněnými stavebním zákonem. Věřme, že odvolací orgán se postaví na stranu obce a většinový názor občanů.
Znovu se přesvědčuji, jak složitě a tím i zdlouhavě se některé záležitosti řeší. Patří k nim i přechody na Olomoucké ulici na silnici I/46. V minulém roce bylo provedeno zvýraznění dopravního
značení a zpracována studie úprav přechodů ve
Slavkově. Po projednání s ŘSD, Krajským dopravním inspektorátem Policie ČR a odborem dopravy MSK byly ze čtyř přechodů (škola, areál, Černá
cesta a Latarna) k provedení úprav odsouhlaseny
dva – škola a Černá cesta s odůvodněním naměřené malé intenzity chodců. I tak jsou technické
problémy především u školy, kde se přechod musí
přesunout směrem k zastávce MHD a tím i celá
zastávka. Posílit se musí také nasvětlení okolí
přechodu na obě strany. V současné době dokončujeme projekt pro ohlášení stavby a věříme, že
s nám podaří stihnout podzimní termín pro podáváni žádosti o dotaci na Státním fondu dopravní
infrastruktury. Souběžně připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci chodníkových
ploch včetně výměny silničních obrub v celé délce
Olomoucké ulice od dolního rybníka až k vodojemu. Součástí bude také opěrná zeď podél areálu
školy.
Situace s dotacemi je stále horší a „nejistá“
a proto zastupitelstvo obce rozhodlo o výrazné
změně plánu investic na letošní rok. Z Moravsko-

DNY

2018

slezského kraje jsme získali dotaci 400 tis. Kč na
pokračování předláždění chodníku na ul. Ludvíka
Svobody od kostela nahoru k p. Slavíkovi – celkový náklad bude činit 900 tis.Kč. Od kraje očekáváme také dotaci 80% na zhotovení venkovního
výtahu z přízemí do parkové části celkovým nákladem 1.050 tis.Kč. Nepodařilo se získat dotaci
na rekonstrukci a přístavbu sociálního zázemí na
hřišti v lese a bylo rozhodnuto zahájit akci z vlastního rozpočtu, letos ve výši 2 mil.Kč. Neúspěšní
jsme byli i s žádosti o dotaci na MMR pro akci
„Rekonstrukce místní komunikace v Trní“, proto
rovněž hlavní průtah provedeme letos z vlastního
rozpočtu nákladem 1,1 mil.Kč. Zahájili jsme výstavbu nové čistírny odpadních vod, dokončujeme předláždění chodníků na ulici Osvobození
a zahájíme výstavbu workoutového hřiště u školy.
Po dlouhém čekání byla škole potvrzena dotace
z IROP na projekt ITI na „Inovativní vzdělávání“
tj. pořízení vybavení počítačové, jazykové a přírodovědné venkovní učebny. Součástí musí být
i bezbariérový přístup do budovy školy, vše s celkovými náklady 4 mil.Kč, dotace bude činit 80%.
Moravskoslezský kraj nám v červnu schválil dotaci na spolufinancováni čistírny ve výši 3,0 mil Kč.
Vím, že návrhů, požadavků a přání občanů je
celá řada, ale nelze všem a hlavně rychle vyhovět.
Buď není dostatek financí, nebo obci nevyjdou
vstříc majitelé pozemků, nebo narazíme na byrokratický přístup státních fondů a poskytovatelů
dotací. Ale přesto si myslím, a potvrzuje mi to
mnoho návštěvníků, že Slavkov jde dopředu a je
krásnou obcí s množstvím zeleně a bohatým společenským životem.
Přeji Vám krásné a pohodové prázdniny a letní
dovolenou.
Vladimír Chovanec, starosta

SLAVKOVA

Dny Slavkova 14.- 16. září 2018
Zastupitelstvo obce, děti ZŚ a MŠ Slavkov a místní spolky si dovolují pozvat všechny občany, rodáky,
příbuzné, známe a příznivce naší obce III. ročník Dnů Slavkova. Začínáme v pátek 14. září v Seniocetru, kde bude připraven program pro návštěvníky dne otevřených dveří. V sobotu 15. září pokračujeme od 14:00 hodin na hřišti u ZŠ, kde proběhne sportovně - zábavné odpoledne plné sportu,
kultury a zábavy pro všechny věkové kategorie. Program celého odpoledne si můžete prohlédnout
níže. Speciální akcí bude běh občanů obce na počest výročí 100 let vzniku Československa. Sou-2-
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části budou i soutěže mezi spolky o „Slavkovskou metlu“ a nejlepší „Slavkovskou polévku z červeného nebo bílého zelí“. V neděli 16. září v 9:15 hodin zakončíme Dny Slavkova slavnostní mší
svatou v kostele sv.Anny za všechny živé a zemřelé občany Slavkova.
Z bohatého kulturního programu vybíráme :
14:00 hod. - odstartování běhu na 100km
14:10 hod. - zahájení, projev starosty
14:15 hod. - vystoupení dětí ZŠ, MŠ a spolků
15:10 hod. - koncert dechovky FRAJÁREČKY
17:00 hod. - vyhodnocení soutěže o nejlepší
„Slavkovskou polévku“

17:15 hod - soutěž mezi spolky o
„Slavkovskou metlu“
18:20 hod. - vystoupí skupina REALITA
a mladí vítězové talentových soutěží
20:00 hod. - taneční zábava s DJ Milanem
23:59 hod. - ukončení akce

Doprovodný program : kolotoč pro nejmenší a malování na tvář zajistí obec. Na trampolíně TJ Sokol
si můžou starší děti vyzkoušet různé akrobatické dovednosti, pro mladší děti zajistila místní organizace KDU-ČSL populární skákací hrad, střelbu z luku připravili členové ČZS a spousta dalších atrakcí.
Občerstvení : placky, guláš, rybí speciality, žebra, sladkosti pro děti, koláče, cukr.vata, káva, čaj, pivo.
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta (LK)
AKCE SE KONÁ ZA KA ŽDÉHO POČASÍ

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLAVKOV
19. zasedání konané dne 20.06.2018 - zastupitelstvo po projednání všech zpráv:
V z a l o n a v ě d o m í:
a/ Rozpočtové opatření rady obce č. 3/2018 k rozpočtu obce na rok 2018.
b/ Informaci o výsledcích podaných žádostí o dotace pro rok 2018 a průběhu investičních akcí.
c/ Informaci ředitelky p. Zuzany Stojaković o činnosti a výsledcích Školní jídelny Slavkov, pří
spěvkové organizace za rok 2017.
d/ Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Hvozdnice za rok 2017 a Zprávu revizní komise
svazku obcí Mikroregion Hvozdnice k 28.2.2018.
e) Odvolání obce proti rozhodnutí stavebního úřadu ve věci žádosti ZP Otice a.s. o změnu
užívání části stavby ve Slavkově na sociální vybavení (ubytovací zařízení) pro zaměstnance.
f/ Směrnici Obce Slavkov o nakládání s osobními údaji.
g/ Záměr na dořešení majetkoprávních vztahů k hrázím na obecních rybnících.
schválilo:
 Zprávu o činnosti rady obce, finančního a kontrolního výboru od posledního zasedání zastupitelstva.
 Zprávu o hospodaření obce Slavkov k 31.5.2018. Celkové příjmy dosáhly částky 17.364.642,-Kč, celkové výdaje byly ve výši 12.069.422,-Kč. Financování (zůstatek roku 2017 ponížený o splátky úvěru)
bylo ve výši 14.371.104,-Kč. Zůstatek na účtu činí 19.666.324- Kč.
 V souladu s §17 odst.7) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
a) Závěrečný účet o hospodaření obce Slavkov za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou zjištěných drobných nedostatků. K jejich nápravě byl vydán příkaz starosty
obce č. 1/2018 ze dne 11.4.2018.
b) Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
 Úpravu plánu investic na rok 2018 a související úpravu rozpočtu obce č.4 na rok 2018.
 Darovací smlouvu uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, který daruje Obci Slavkov pozemky
pod chodníky na ul. Ludvíka Svobody o celkové výměře 22 m2.
 Zastupitelstvo obce Slavkov jako příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
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183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), že návrh Územního plánu Slavkov- změna č.2 není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst.
5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách a v souladu s ust.
§ 172 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o vyhodnocení
připomínek tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy a
vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy Územní plán Slavkov- změnu č. 2.
Dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách obce.
 Stanovilo v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích počet volených zastupitelů pro
volební období2018 – 2022 na 15 členů.
 Vznik Centra společných služeb při Mikroregionu Hvozdnice a navýšení řádného členského příspěvku až do výše 100,-Kč na občana obce k jeho spolufinancování za předpokladu, že členský příspěvek bude platný pro všechny obce.
 Návrh konceptu „Strategický plán rozvoje sportu do roku 2022“, který najdete na webových stránkách obce. Připomínky a další náměty můžete posílat do 31.8.2018 na OÚ nebo urad@ouslavkov.cz.
Rada obce schválila:
 Na základě provedeného konkurzního řízení jmenovala do funkce nové ředitelky příspěvkové
organizace obce Základní škola a Mateřská škola Slavkov paní Mgr. Evu Starečkovou ze Slavkova
s platností od 1.8.2018. Přejeme hodně pracovních a pedagogických úspěchů.
 Převzetí zadavatelské role za poskytování sociálních služeb v obci včetně Seniorcentra Slavkov.
 Vzala na vědomí návrh České pošty a.s. o zahájení jednání převést provoz poštovní pobočky ve SlavVladimír Chovanec, starosta
kově na Obec Slavkov v rámci programu POŠTA PARTNER.

OBECNÍ SDĚLENÍ
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude obecní úřad
uzavřen dne 23. 7. 2018

 Školní jídelna bude uzavřená v době od 14.7. -19. 8. 2018
 Knihovna bude během prázdnin otevřena pro veřejnost každý
čtvrtek od 13:30 do 15:30
 Vyhodnocení EKO-KOMU
Dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který naše
obec v roce 2017 vytřídila a předala k dalšímu využití. Díky rozvoji
a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek odpadů, včetně obalových jsme přispěli ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Celkem jsme vytřídili za rok
2017 129,262 tun odpadu. Dosáhli jsme tím úspory emise CO2
ekv.: 125,146 tun a úspora energie činila 3 383 087 MJ.
Mgr. Renata Pirunčíková
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Z důvodu zástupu jiných lékařů je nutná změna ordinačních hodin
v ČERVENCI A SRPNU
ORDINAČNÍ HODINY V ČERVENCI A SRPNU
Otice

Slavkov

tel. 553 79 10 14
Hlavní 1, OTICE

tel. 553 65 30 80
L. Svobody 25, SLAVKOV

sestra: Bc. Lenka Dučková

sestra: Bc. Lenka Dučková

11.00 - 15.00

7.00 - 8.00 odběry
7.00 - 10.00

Po
Út

7.00 - 8.00 odběry
7.00 - 11.00

neordinuje se

St

neordinuje se

7.00 - 8.00 odběry
7.00 - 11.00

Čt

7.00 - 8.00 odběry
7.00 - 11.00

neordinuje se

Pá

7.00 - 8.00 odběry
7.00 - 9.00

10.00 - 12.00

OBJEDNÁVKY:
Preventivní či vstupní prohlídky našich pacientů, vyšetření k řízení motorových vozidel, vyšetření na zbrojní průkaz,
DIA prohlídky, vyšetření pro OSSZ, konzultace s lékařem, pracovnělékařské prohlídky firem apod. objednáváme
i v červenci a srpnu - je NUTNÉ SE PŘEDEM TELEFONICKY DOMLUVIT.
Emailová adresa: ordinaceotice@seznam.cz

MUDr. VAŠÍKOVÁ EVA, PRAKTICKÁ LÉKAŘKA s.r.o., Otice
Dovolená v červenci a srpnu 2018
SLAVKOV
9. 7. 2018
10. 7. 2018

ordinuje se jen v Oticích
DOVOLENÁ

11. 7. 2018
13. 7. 2018

DOVOLENÁ
DOVOLENÁ

30. 7. 2018

DOVOLENÁ

31. 7. 2018

DOVOLENÁ

1. 8. 2018

DOVOLENÁ

14.30 – 17.00
zastupuje MUDr. Volfová Michaela
Melč
8 – 11 hodin, tel. 556 309 019
Melč
8 – 12 hodin, tel. 556 309 019
zastupuje MUDr. Skalička Vít, tel. 553 661 090
Stěbořice 7.30 – 11.00
zastupuje MUDr. Šváb Jiří, tel. 553 668 222
Litultovice 10.00 – 16.00
zastupuje MUDr. Šváb Jiří, tel. 553 668 222
Litultovice 8.00 – 10.00
zastupuje MUDr. Šváb Jiří, tel. 553 668 222
Litultovice 8.00 – 13.00

MUDr. Vašíková Eva, MUDr. Cihlářová Eva
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ŠTAFETOVÝ BĚH NA 100 km
Štafetový běh na 100 km na počest 100 výročí založení Československa.
Po celé republice se během celého roku 2018
probíhají akce na počest 100 výročí od založení
Československa.V naší obci jsou všechny akce
rovněž směrovány na počest výročí 100 let od založení Československa (1918-2018). Speciální
akcí je však štafetový běh na 100 km na okruhu
u základní školy na Dni Slavkova v sobotu 15.září
2018. Tímto bychom rádi oslovili naše občany,
aby se do této akce zapojili v co největším počtu. V naší obci v současnosti žije více než 2 000
občanů v 622 domech. Naší vizí je připravit na
start 91 pětičlenných družstev, které štafetovým během urazí požadovaných 100km. Každé

pětičlenné družstvo poběží jedno kolo (220m)
a tím zdolají vzdálenost 1 100 metrů. Družstva
musí být složena pouze z občanů Slavkova, jakéhokoliv věku, pohlaví, kamarádů, sousedů,
členů spolků a dalších uskupení. Důležité je nahlásit složení družstev a jeho název (vedoucího)
do konce července na email (mistostarosta@
ouslavkov.cz), abychom mohli sestavit časový
harmonogram, kdy jednotlivá družstva vyběhnou na trať. Věříme, že se 455 odvážných občanů
najde a vytvoříme tak novou tradici běhu na počest vzniku Československa s tím, že každý rok
bychom přidali jeden km navíc. Každý účastník
obdrží na památku malý dárek.
(LK)

Retro okénko
V tomto retro okénku se pravidelně vracíme v čase o 25 let zpátky a připomeneme si krátce o čem
zajímavém, poučném i nemilém jsme tehdy psali. Pod čarou přinášíme současný pohled na výše uvedené události, popřípadě je porovnáváme s dneškem.
- Ve zpravodaji 2/1993 jsme psali o slavnostním předání čestného občanství slavkovskému rodákovi
malíři Bohumilu Václavu Štrohalmovi – Bocianovi (které mu udělilo zastupitelstvo obce u příležitosti 80-tých narozenin v roce 1992). Při této příležitosti byla dne 22. 5. 1993 otevřena výstava jeho
maleb. Mistr věnoval řadu svých obrazů a reprodukcí obci, které byly umístěny později v ZŠ Slavkov.
- Součásti zpravodaje byl orientační plán obce s názvy 26 ulic a jízdní řád vlaků Českých drah (Opava vých. - Svobodné Heřmaníce) včetně nové zastávky v obci Slavkov.
- V roce 2018 jsou obrazy malíře Bociana vystaveny ve stálé expozici v Galerií obce v hasičské zbrojnici. (od roku 2014). Návštěvníci a zájemci si je mohou prohlédnout při různých akcích obce nebo
po domluvě na obecním úřadě. V uplynulém měsíci si je byli prohlédnout například studenti třetího
věku francouzského jazyka Opavské university a rovněž zájemce až USA.
- V současnosti, jak se obec rozrůstá máme už 35 ulic a vlaky ČD byly nahrazeny vlaky Hvozdnického expresu, který jezdí obcemi Mikroregionu Hvozdnice po stejné trase už 5 let (v měsících červen
až září pouze v pátek až neděli).
(LK)

KARMAŠ 2018
Na letošní karmaš 2018 obec spolu se spolky připravila bohatý program pro nejširší veřejnost.
Pro děti jsme zajistili, jako tradičně kolotoče, které budou na starém hřišti u ZŠ točit již od čtvrtku
19. července až do pondělí 23.7.2018. V pátek 20.7. na novém hřišti u ZŠ budeme promítat letní
kino od 20,45 hodin americký dobrodružně, akční, fantasy komedií Vítejte v džungli. K příjemnému dívání přispějí i členové SDH Slavkov, kteří pro návštěvníky připraví občerstvení. V sobotu 21.7.
v areálu chovatelů pořádá Český svaz žen Karmašovou zábavu, na které k tanci a poslechu zahraje
skupina DRIVE. Všichni jste srdečně zváni.
(LK)
-6-
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SLAVKOV NA OBRA ZECH 2019
V minulém čísle zpravodaje 1/2018 jsme nabízeli možnost objednat si reprezentační nástěnný kalendář obce „Slavkov na obrazech 2019“ u příležitosti oslav 795 let trvání obce. Stolní kalendáře
vydané v letech 2014, 2016, 2018 byly vydány v nákladech 700 ks. A proto jsme odhadovali zájem
občanů, že objednáme cca 500ks výtisků (cena kalendáře je závislá na počtu vytištěných ks). Bohužel objednávek se sešlo jen 6 (slovy šest a tím pádem jeden ks bude stát 130,-Kč a ne 65,-Kč, jak
jsme avizovali). Tímto nabízíme případným zájemcům o kalendář, že si jej můžou ještě objednat do
20. července 2018 na obecním úřadě nebo přímo zakoupit na Dnech Slavkova v sobotu 15.září na
hříšti u ZŠ.
(LK)

OTVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZONY
Dne 28. dubna se v Opavě uskutečnilo otvírání
turistické sezony 2018 v době od 10 do 17 hodin
s bohatým kulturním programem pro širokou
veřejnost. V letošním roce bylo nosným tématem výročí 100 let republiky. V propagačním
stánku Mikroregionu Hvozdnice se presentovala
i naše obec a kuchařky ze školní jídelny prodávaly vyhlášené Slavkovské koláče. Náš stánek navštívil i pan president T. G. Masaryk s doprovodem, kterého jsme pohostili třešnovicí a koláči.
S velkým zájmem si prohlédl výstavu fotografií
ze své poslední návštěvy Slavkova a dalších měst
v roce 1924.
(LK)

III. SETKÁNÍ MIKROREGIONU HVOZDNICE 2018
V sobotu 26. května 2018 proběhlo III. setkání
občanů obci Mikroregionu Hvozdnice tentokrát v Oticích, na který přijeli mnozí historickým
Hvozdnickým expresem. Akce začala průvodem
s prapory jednotlivých obcí a za naší obec pozdravil všechny přítomné starosta pan Vladimír
Chovanec. Následoval pestrý kulturní program
v němž vystoupily ženy a děti TJ Sokol Slavkov
se skladbami na Všesokolský slet 2018. Nejen
program, ale i počasí bylo nádherné a proto se
těšíme na příští rok do další vesnice na setkání
občanů Mikroregionu Hvozdnice.
(LK)
-7-
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
Tradiční pouť na sv.Annu na trojmezi obcí Zlatníky, Jaktaře a Slavkova se koná v sobotu 21.července od 15 hod. Mši svatou bude sloužit otec
Vitězslav Řehulka. Na pouť vyjde průvod od kostela ve Slavkově ve 14 hod.

12-19 let s velmi krásným programem, který byl
prezentován netradičním podáním sborového
zpěvu. Několik písní zazpíval sbor ve španělštině, japonštině a jednu dokonce i s pomocí znakové řeči.

Karmašové mše svaté v kostele sv.Anny 22.
července budou slouženy dvě. Ranní v 7.30hod.
a slavnostní velká v 9.15.hod. na kterou přislíbili účast senátor Parlamentu ČR pan Jiři Carbol
a naměstek hejtmana MSK pan Jiři Navrátil.
Koncert Ondrášku
V neděli 27. května 2018 se uskutečnil pod patronací náměstka hejtmana MSK pana Jiřího
Navrátila, obecního a farního úřadu ve Slavkově, benefiční koncert jednoho z nejlepších dětských sboru v České republice, sbor novojičínské
ZUŠ Ondrášek, pod vedením sbormistra Josefa
Zajíčka. Sbor má již více než 50-ti letou tradici
a vystoupil v řadě zemí Evropy, ale i Číně, USA,
Japonsku a Jížní Africe. V současné době se připravuje opět na turné do Japonska. Na koncertě
vystoupilo 43 mladých děvčat a kluků ve věku

Na závěr učinkující společně s diváky zazpívali
státní hymnu. Jedinou kaňkou celého programu
byla malá účast zájemců o kvalitní sborový zpěv
z řad našich spoluobčanů. Výtěžek z benefičního
koncertu na opravu střechy činil 20 000 Kč.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVKOV
DEN UČITELŮ. Máme na škole pěknou tradici, tento den se za katedru postaví žáci a po předběžné přípravě s vyučujícím vedou hodinu oni.
Ta je pak zhodnocena přítomným kantorem a ty
povedené odměněny ředitelem školy. Už i prvňáčci/!/ dokázali 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 si za katedrou uvědomili
důležitou skutečnost – že totiž dobře připravená
hodina 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 kva-8-

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2018

litní výkony, jež dávají tušit pedagogický talent,
který se možná někdy objeví za katedrou ZŠ
Slavkov už natrvalo…
Ještě delší tradicí je, že se scházíme s našimi důchodci a dalšími hosty. Vždy jednou za tři roky
pořádá tuto slavnost škola a obec Dolní Životice.
Koná se v místním sále, ten musí pojmout hodně přes stovku účastníků. Zvláště nás těší účast
důchodců ze škol, školek, jídelny – vždyť řada
z nich strávila v těchto školských zařízení velkou část svého aktivního života. Starostové na
slavnostním shromáždění každoročně oceňují
osobnosti školního roku a práci pedagogických
i správních zaměstnanců. Letos byla tato část
setkání výjimečná – vedení obce Slavkov využilo slavnostní příležitosti k ocenění ředitele
a zástupkyně naší školy, kteří se závěrem tohoto
školního roku končí svou pracovní kariéru.
Mgr. František Hodný poprvé vstoupil do slavkovské školy v lednu 1975 za ředitelování pana
Jiřího Vaňka. Bylo to ještě před jeho studiemi na
Pedagogické fakultě v Ostravě, začátky tedy byly
hodně těžké. Od té doby však měl o své další budoucnosti jasno – vyučovat na venkovské škole
se širokým sportovním zázemím i přírodně hodnotným okolím. Po absolvování školy a vojenské
služby devět let působil na blízké Základní škole
Stěbořiice a v březnu 1990 se vrátil již ve funkci
ředitele do Slavkova. Pamětní plaketa obce Slavkov mu byla udělena za celoživotní velmi odpovědnou tvůrčí a pedagogickou práci ve funkci
ředitele školy, za vytváření podmínek pro práci
žákovského parlamentu, vytváření místa s přátelskou atmosférou podporující morální hodnoty a tradice, kde se žáci, rodiče i zaměstnanci cítí
spokojeně a přispívají tak k vytváření dobrého
jména ZŠ a MŠ Slavkov na veřejnosti.
Mgr. Sylva Chovancová je spjata se slavkovskou školou ještě těsněji – stala se jejím osudem
od první třídy školní docházky. Její stopa ve
Slavkově je naprosto mimořádná, stovky slavkovských občanů prošlo kromě jejího působení
pedagogického třeba také nezapomenutelnými
letními tábory. Ocenění s pamětní plaketou bylo
uděleno za úspěšnou celoživotní tvůrčí pedago-

gickou práci, za dlouholetou odpovědnou práci
ve funkci zástupkyně ředitele školy, vytváření
co nejlepších podmínek pro práci žáků a pedagogů, za dosahované vynikající výsledky svých
žáků v matematických soutěžích, které přispívají
k dobrému jménu ZŠ a MŠ na veřejnosti.
ZE ŠKOLNÍ KRONIKY
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA je jednou z nejoblíbenějších soutěží, do které se zapojují tisíce
dětí. Tolik jich asi bylo i v celém Moravskoslezském kraji, do Ostravy se sjeli ti nejlepší z okresních kol, mezi nimi i vítěz Opavska Filip Kunz ze
7. A. Na úkoly s mapou, atlasem a všeobecnými
geografickými znalostmi by se v této úrovni zapotil i skutečný znalec naší planety. Filip si s nimi
poradil vskutku excelentně a s nejvyšším počtem
bodů vyhrál i krajské kolo. Gratulace nejen jemu,
ale i jeho učitelce zeměpisu Mgr. Kristýně Hlásné.
Úžasného výsledku dosáhla dvě naše děvčata,
členky přírodovědného kroužku v BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ. Drahomíra Světlíková
a Alžběta Skřontová nenašly mezi reprezentanty škol opavského okresu přemožitele, Draha
zvítězila a Bětka obsadila místo druhé !!! To
se snad ještě žádné škole nepodařilo. Jenom poznávačka obsahovala tři stovky živočichů a rostlin, bylo nutné vypracovat vstupní práci, která
připomínala VŠ seminárku, nastudovat obsáhlý
odborný materiál. Obě děvčata pochopitelně
postoupila do krajského kola do Ostravy, tam
už nedokázala napodobit vítězství Filipa Kunce z olympiády zeměpisné a skončila na deváté
a jedenácté příčce. Do krajského kola postoupil v mladší kategorii z okresu i žák 7. A Luděk
Klein, také on v moravskoslezské metropoli zanechal svými vědomostmi a dovednostmi výtečný dojem.
Máme rekord! Poprvé přes dvacet tun se sebralo, zvážilo a naložilo do čtyř přeplněných kontejnerů při SBĚRU PAPÍRU. Rozdělení do dvou
dnů se opět osvědčilo, sběr probíhal plynule,
čekací doba na odbavení byla minimální. Zvítězili čtvrťáci se 102 kg na jednoho každého, jen
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těsně za nimi s necelou stovkou na žáka byli kluci
a děvčata z páté třídy a snad poprvé se mezi tři
nejlepší dostal kolektiv deváťáků /9. A - 87 kg
na žáka/. Další pořadí: VI. B, I.třída, II.třída, III.
třída, VII.B, VIII.A, VI.A, IX.B, VIII.B, VII.A.
Kolem 200 kg a více dovezli: Petra Hlávková
Alexandr Kožaný, David Gorčica, Žaneta Berková, Anna Ryplová, Julie Bradáčová, Kamila
Matalová, Eliška Musilová, Jirka Duroň, Evelína Kunzová, Karin Malchárková, Šimon Bajgar,
Adam Schreier, Adam Bajgar, Tomáš Adámek,
Klára Bradáčová, Alžběta Kadaňková, Víťa Zemek, Dominik Borunský, Pavlína Štěchová
a ALŽBĚTA SKŘONTOVÁ /1 189 kg/. O hladký průběh úspěšné akce se zasloužili členové
Žákovského parlamentu, dále žáci devátých tříd
a také četní další pomocníci, kteří strávili dvě
pracovní odpoledne pod vedením pana školníka
v dobré náladě a za krásného jarního počasí.
LONDÝN. V květnu se patnáct žáků osmých
a devátých tříd spolu s panem učitelem Hodným připojilo k ZŠ Otické a společně vyrazili
na dlouhou cestu západním směrem. Jejich cesta
skončila po 24 hodinách na britských ostrovech,
jmenovitě v hlavním městě – Londýně. Program
byl nabitý a čas do poslední minuty využitý. Děti
viděly nejen klasické monumenty jako Tower
Bridge, Buckingham Palace či Nelson´s Collumn na Trafalgar Square, ale taky navštívily
zábavné atrakce typu Legoland či muzeum Harryho Pottera. Kořením pak byla královská svatba
ve Windsoru, šílenství okolo ní zachvátilo v tu
dobu celou Británii. Zajímavý byl jistě i blízký
kontakt s místními obyvateli, kteří unaveným
cestovatelům na dva dny poskytli střechu nad
hlavou a naplnili hladové žaludky chutnou krmí.
Dle ohlasů všech účastníků hodnotíme zájezd
jako povedený a do budoucna budeme uvažovat
o jeho opakování pro další žáky školy.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Žáci podávají dvě přihlášky o úspěchu rozhoduje zvládnutí písemných testů z matematiky a českého jazyka
u oborů ukončených maturitní zkouškou. Písemné zkoušky jsou povinné.
S rozhodnutím konat povinné přijímací zkouš-

ky se plně ztotožňujeme, je jedním z hlavních
motivačních prvků v samotné přípravě na přijímací zkoušky. Příprava probíhající ve dvou hodinách českého jazyka a matematiky přidaných
do rozvrhu navíc není jednoduchá. Nároky jsou
nastaveny pro žáky se skutečnými studijními
předpoklady. Pokud tyto nároky nezvládají, jsou
z přípravy vyloučeni. Celkové opakování vyžaduje aktivní přístup žáků, důslednou znalost
veškerého učiva, chuť a zájem na sobě pracovat,
systematickou domácí přípravu a v neposlední
řadě schopnost překonávat překážky. Myslíme
si, že pro působení na vyšších stupních škol jsou
tyto vlastnosti a návyky velmi důležité a spolu se
správným výběrem oboru přispějí k bezproblémovému a úspěšnému absolvování budoucího
studia.
Z celkového počtu 46 žáků obou devátých tříd
písemné testy absolvovalo 30 chlapců a děvčat.
Všichni byli přijati v prvním kole a v drtivé
většině se dostali na obě vybrané školy. Pouze tři žáci řešili odvolání na jeden z vybraných
oborů – všechna dopadla úspěšně. Tak jako
v předchozích letech, i nadále přetrvává největší
zájem o studium gymnázií. Pro představu, každé z gymnázií přijímá 90 uchazečů - na Mendelovo gymnázium se přihlásilo 245 zájemců, na
Slezské gymnázium 215 zájemců. Zvyšující se
zájem pozorujeme u technických škol na úrovni
maturitních i tříletých oborů. Nadále zdůrazňujeme potřebu všech řemesel a jejich nedostatek
na trhu práce. V mnoha případech apelujeme na
rodiče, aby přehodnotili svá rozhodnutí nechat
dítě studovat obory s maturitou. Máme na mysli
děti, u kterých máme jisté pochybnosti o zvládnutí studia a doporučujeme raději absolvování tříletého oboru a teprve až poté doplnění si
vzdělání s maturitou. Je na místě si uvědomit, že
pokud student opakovaně nezvládne maturitní
zkoušku, končí svá studia se základním vzděláním.
A kam nakonec své svěřence po prázdninách vyšleme? V silné konkurenci se podařilo všem devíti žákům uspět na gymnáziích (pokud si podali přihlášku na obě gymnázia, byli úspěšní
v obou případech a mohli si tedy vybírat), tři
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žáci pokračují studiem lyceí, 14 žáků vstoupí
na SOŠ, 4 žáci na SOU s maturitou a 16 na
střední odborná učiliště. Potěšilo také umístění na předních místech žebříčku přijetí, ač se
jedná o údaj anonymní, který nám mohou sdělit
pouze samotní žáci.
Průběh přijímacího řízení hodnotíme velmi
kladně, všichni se dostali tam, kam směřovali svůj zájem. Za úspěchem stojí vždy pečlivá
příprava žáků pod vedením pedagogů, kritické
zhodnocení svých schopností a přiměřený výběr
vhodného studia. Přejeme všem, aby působení
na nových školách bylo stejně úspěšné a splnilo
všechna jejich očekávání.
OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK proběhl počátkem
května v Loutkovém divadle za doprovodu cimbálové hudby Opavští gizdi. Dvě želízka, která
jsme měli v kategorii zpěváčků šesté a sedmé třídy, jsme přetavili ve dvojnásobné zlato. Zasloužily se o to Karin Malchárková a Anna Tereza
Králová, které svým výkonem oslnily fundovanou porotu. Do moravského finále, které se letos
konala ve Valašském Meziříčí, postoupily z okresu ze všech kategorií pouze dvě zpěvačky, mezi
nimi i naše Elen. Koncert pořádá Český rozhlas
Brno. Zpěváčky doprovází Brněnský orchestr
lidových nástrojů, interpreti tam vystupují v lidových krojích. Druhým vrcholem úspěšného
ročníku je účast obou našich hvězdiček na Mezinárodním folklórním festivalu v Dolní Lomné. Kromě rodičů a všech, jež našim pěveckým
nadějím drží palce, způsobila děvčata radost své
učitelce hudební výchovy, že společná mnohaměsíční dřina byla korunována tak krásnou odměnou.
STÁLO ZA TO PŘIJÍT – na tom se shodli

všichni návštěvníci už dvacátého devátého setkání u příležitosti DNE MATEK ve Slavkově.
O tom, že udělená zlatá pásma, přední místa
v pěveckých a tanečních soutěžích, vynikající výsledky i postup do národního kola nejsou
jen náhodnými úspěchy, přesvědčila všechna
vystoupení. Slavnostní úvod obstaraly Slezské
lidové písně, poté následovaly úsměvné skladbičky plné nápadů /Tři čuníci, Medvědi, Když
se načančám…/, svůj šarm, chuť do zpěvu představili nejmenší s dvěma známými Svěrákovými
písněmi Dělání a Statistika. Nemohla chybět pohádka se zvláštním názvem Naši malí herci. Jako
obvykle se přidaly i děti ze školky, jež si připravily opravdu bohatý a dojemný program. Ještě
před přestávkou vběhli na pódium Monteráčci
s novou skladbou Hurá na prázdniny aneb Holiday, publikum zklidnilo baletní vystoupení Květinky a Španělky. Po tradiční kávičce a zákusku,
distribuovanými výhradně mužskými pořadateli
slavnostního odpoledne, předvedli své hudební
umění malí flétnisté, vystřídali je temperamentní
Středňáci s písní Budulínek. A pak už se programu zmocnily Sestřičky v akci /Minimonteráčci/,
vystoupily oba kroužky Zumby a program zakončili děvčata a chlapci, kteří nacvičují sletovou
skladbu Cirkus. Celkem předvedlo své umění,
v drtivé většině nabyté v kroužcích školní družiny a klubu, 98 školních a dvě desítky školkových
dětí.

Vynikajícího výsledku dosáhly děti obou družstev, v Okresní soutěži Mladých zdravotníků
na Městském koupališti V Opavě. Pro žáky obou
kategorií byla připravena stanoviště s modelovými situacemi, kde si prakticky ověřili své znalosti
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první pomoci z kroužku. Profesionální záchranáři - rozhodčí - je pak bedlivě sledovali a hodnotili týmové počínání. Děti ošetřovaly např.
pneumotorax, tepenné krvácení, otřes mozku
s masivním krvácením z nosu, bezvědomí, výron
kotníku, spáleniny, hluboké řezné rány, epileptický záchvat, zasahovali u hromadného zranění.
Figuranti mají opravdově a hrozivě vyhlížející
„poranění“, hystericky křičí, sténají, někdy jsou
i agresivní – pak nezbývá než se obdivovat našim
dětem. A také studentům SZŠ v Opavě D. Poštulkovi a V. Urbancové, kteří je v obou kategoriích dovedli ke druhému místu.
U úspěchu byli: Eliška a Anna Gorčicová, Lucka
a Klára Rýžová, Kamila Matalová pod vedením
Jakuba Mellara v mladší kategorii a Verponika
Hymlarová, Štěpánka Kořínková Jana Kramolišová, Krista Mellarová, Draha Světlíková, jimž ve
starší kategorii velela Katka Jochcová.

DEN ZEMĚ jsme i letos slavili s igelitovými
pytli, do kterých se přesunoval nepořádek po
zimě. Nutno říci, že v samotném Slavkově pokračuje trend kladného přístupu občanů k udržení pořádku, výjimku tvoří kuřáci, obtížného
dobývání nedopalků z chodníků a dalších ploch
bylo náležitě výchovně – proti kuřácky – využito.
Automobilisty projíždějící silnicemi na Zlatní-

ky, Otice, Hertice a Opavu však pozitivní trend
zatím nedostihnul, pytlů s plasty a netříděným
odpadem zde byla na výpadovkách i letos slušná
úroda.
V rámci Dne země vyrazily obě devítky na trošku
netradiční plavbu po řece Opavě. Úkolem bylo
nejen vrátit se živí a zdraví s kopou zážitků, ale
taky vyčistit břehy řeky od věcí, které v přírodě
opravdu nemají co dělat. Na zhruba 8 km jsme
nasbírali asi deset velkých pytlů plastů, gumy
a skla. Došlo také na vodní bitvy mezi posádkami, čehož pak někteří v chladnoucím počasí
hořce litovali.
DĚTSKÝ DEN jsme zkusili zase trochu jinak.
Žádná soutěž, po jednotlivých stanovištích pro-

cházely třídní kolektivy a záleželo především na
schopnosti spolupráce, domluvě mezi sebou,
zda za úspěšně zvládnutý úkol obdrží jeden nebo
dva body. A některá zadání opravdu jednoduchá
nebyla. Proto k získání bohaté odměny z prostředků SRPŠ stačilo jen 21 z maximálních 32
bodů. Nakonec se z balíku darovaného sdružením rodičů mohly radovat všechny třídy, chutnal
i nanuk firmy NOVACO, která se sponzorsky
přidala.
Víkendový DĚTSKÝ DEN SE SRPŠ si naši žáci,
většinou z prvního stupně, také prožili v neobvyklé, dosud nevyzkoušené podobě. Start i cíl
byly v Areálu chovatelů, většinu stanovišť situovali pořadatelé do okolí školy. Nové byly úkoly,
které musely děti plnit na různých místech Slavkova, pokud je absolvovaly v pořadí z průkazu,
docela se naběhaly. Déšť se nám naštěstí vyhýbal,

- 12 -

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2018

až po rozdání zasloužených bohatých odměn poněkud zhatil závěrečné společné posezení v útulném prostředí Areálu.
Druhá rodičovská kavárna s matematikou profesora Hejného se uskutečnila v květnu ve druhé
třídě. Žáci v roli průvodců a učitelů představili
svým rodičům postupně šest různých prostředí
Hejného matematiky. Cyklotrasy, Rodinu, Sousedy, Geodesky, Indické násobení a Násobilkové
obdélníky. Rodiče si při šálku dobré kávy procvičili paměť a mozkové závity. Panovala atmosféra
vzájemného povzbuzování, všechny připravené
úlohy se přítomní snažili splnit až do konce. Velkou pochvalu si zaslouží všichni druháčci, kteří
ze všech sil vyučovali své rodiče.
ŽIVOT DĚTEM je název sbírky, při které dárce

obdrží malý upomínkový předmět – přívěsek na
klíč, propisku, náramek, balíček kávy, magnetku
s obrázkem, srdíčko v ceně 30 – 40 Kč. Výtěžek
slouží dětem dlouhodobě nemocným nebo hendikepovaným. Akce se dlouhodobě ujala, Žákovský parlament na konto nadace odeslal celkem
3 100 korun. Žák deváté třídy Martin Hrudík
prodělává těžké období. Téměř celý rok strávil
v nemocnici, kde statečně bojoval s velmi těžkou
nemocí. Bitva ještě pokračuje, ale příští školní
rok Martin chce mezi žáky, byť jeho 9. A třída už
bude minulostí a on nastoupí mezi o rok mladší
žáky s individuálním studijním plánem. Letos
pomůže sbírka Martinovi, obdrží notebook podle vlastního výběru a nadace je ochotna přispět
na zvýšené náklady související s individuální přípravou na přijímací zkoušky. Velké díky za velké srdce, které prokázaly děti naší školy i jejich
učitelé!
REPUBLIKOVÉ FINÁLE MEDVĚDÍ STEZKY se stalo záležitostí Moravskoslezského kraje
díky Slavkovu. Po úspěších v oblastním a krajském kole odcestovalo sedm hlídek ze Slavkova do Bradla u Chrudimi. Tam se utkaly se 138
dvojicemi ze všech koutů naší vlasti. Pravidelná
několikaměsíční příprava přinesla ovoce. V orientaci, tábornických dovednostech, zdravovědě,
poznatcích z přírody i vědomostí o své zemi, jejich dějinách i geografii i v dalších disciplínách
skončily dvě naše hlídky na prvním místě, dvě
byly třetí a také ostatní umístění bylo v popředí
závodního pole. V celkovém hodnocení reprezentací jednotlivých krajů tak ten náš skončil na
prvním místě, a obří pohár jsme si po právu odvezli do Slavkova.
Mgr. František Hodný, ředitel

NĚCO KRÁSNÉHO KONČÍ A NĚCO ZAČÍNÁ …
Je 30 červen 1975. Ze dveří Základní devítileté školy ve Slavkově vychází mladý, sotva
dvacetiletý učitel. Za sebou má první krok své
pedagogické kariéry. Před půl rokem byl hozen
do kantořiny s úvazkem, kde nechyběla čeština,
matematika, zeměpis, dějepis, hudební, branná

a tělesná výchova. To vše s pouhou maturitou, za
to pod bedlivým dozorem tehdejšího ředitele Jiřího Vaňka a s pomocí přátelských rad svých tehdejších kolegů, z nichž se nejhlouběji vryla paní
učitelka Schneiderová. Do zmíněného postavení
se dostal tak trochu náhodou. Když pak už řádně
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studoval pedagogickou fakultu, měl proti svým
spolužákům, nedotčenými pohledem z druhé
strany katedry, neocenitelnou výhodu konfrontace pedagogické teorie a praxe. Pro kantorskou
kariéru byl totiž lapen a měl jasnou představu
hledat si po absolvování pedagogické fakulty
místo na venkovské škole.
Slavkovská škola byla tehdy opravdu hodně jiná.
Dnes už je obtížné pochopit, jak se na tři stovky
žáků vměstnaly do tříd jen v původní budově.
Jídelna byla v suterénu, tam kde je dnes školní
klub. Sborovna a ředitelna se musely vejít do
dvou mrňavých místností v meziposchodí, dnes
studovny. Také atmosféra byla hodně odlišná,
myšleno nejen neprůhledné ovzduší od cigaretového dýmu ve sborovně, ale vztahy mezi učiteli,
žáky, rodiči. Slovo pedagoga mělo neoddiskutovatelnou váhu, prohřešky žáků neřešili psychologové, ale výchovné prostředky, kterým zvláště
hoši velmi dobře rozuměli a rodiče doporučovali
jako nejúčinnější.
První březen 1990. Na místo činu se vrací po
působení v sousedních Stěbořicích bývalý elév.
Za doprovodu inspektorek ze snad nejrychleji obměněného odboru školství v republice.
Už jen polovina tváří ve sborovně připomínala
školu před patnácti lety, za to přibyla velkoryse
pojatá přístavba s jídelnou, dalšími učebnami
i prostorami pro školní družinu. Setkání se starostou předznamenalo téměř tři desítky let trvající vztah, charakterizovaný vzájemnou důvěrou,
úctou, respektem a později přátelstvím.
Situace v samotné škole nebyla jednoduchá.
Předchozí ředitel byl při hlasování o důvěře sborem zamítnut, nějakou dobu již trval stav bezvládí, projevil se na celkové atmosféře rozděleného
sboru a přenesl i na žáky. Na místě byly odůvodněné pochybnosti, zda relativně mladý ředitel
ustojí tento stav, poradí si s upadající kázní žáků,
což pramenilo ze snahy změnit na relativně době
fungujícím školství skoro vše. V několika případech se také ukázala nutnost obměnit učitelský
sbor, to se neobešlo bez pocitu hořkosti některých dlouholetých zaměstnanců. Naštěstí byly
v této době školy obdařeny širokou autonomií,
administrativa jen ta nejnutnější. Byla to doba

euforie po sametové revoluci, všichni chtěli
školství měnit k lepšímu, především vztahy mezi
učiteli a žáky. Pak měl možnost poznat i školství
v jiných zemích a dal za pravdu varování tamějších pedagogů, že upuštění od kázně má na život
školy negativní vliv. Proto zůstal v tomto směru
velmi konzervativní, už učitel národů /i jeho/ J.
A. Komenský, nazval školu bez kázně mlýnem
bez vody. Co však vždycky prosazoval, bylo
podílení se žáků na životě školy. Žákovský parlament pracuje ve Slavkově už desítky let, přijal
pocit spoluodpovědnosti za chod školy a na jeho
mínění je brán zřetel. Všechny tradiční akce, jako
míle republiky, štafetový běh, vánoční besídka,
dětský den atd. vznikly už tenkrát a určitě budou
pokračovat dál. Konec kantorské a řídící kariéry dává příležitost k zamyšlení. Bezprostředním
podnětem k rekapitulaci byl rozhovor do posledního čísla školního žákovského časopisu
Tahák, který už také vychází bezmála tři desítky
let, závěr tohoto rozhovoru přetiskujeme.
Na co jste ze své profesní kariéry nejvíce hrdý?
Vždycky byl cílem mého usilování ŽÁK, který
opouští naši školu. Nejen po stránce zvládnutí
učiva, ale vždy hodnotím především jeho lidské
vlastnosti. Proto jsem asi nejvíc hrdý na větu
svých kolegů ředitelů středních škol: „Řekni mi,
čím to je, že k nám ze Slavkova přicházejí tak
dobrá děcka“.
Jsem hrdý na to, že učitelé dávají ze sebe to nejlepší, co v nich je, poznáte, že to tak není všude.
I oni jsou hrdí na školu, ve které učí a většinou
se s naší školou tak nějak ztotožnili, záleží jim na
její pověsti. Ve sborovně panuje duch vzájemné
podpory, spolupráce a dobrá nálada. Navození
takové atmosféry, to je asi nejdůležitější úkol ředitele.
Učíte a ředitelujete už dost dlouho, abyste se
mohl ohlédnout a říct nám, v čem jste Vy (a naši
rodiče) jiní, než jsme my.
Ani zmíněná sametová revoluce nezměnila společnost tak, jako zavádění informačních technologií. Já skoro nevidím naše žáky venku a tím
přicházíte o nejkrásnější etapu života. Několik
hodin denně prožitých v partě, kde si každý na-
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šel svůj post, je to, co dětem dneska chybí. Nikdo
s námi nehrál sociální hry, a přesto se neobjevovaly vztahové problémy mezi žáky tak často jako
nyní. My vás sociální role musíme učit, protože
se mimo třídu vidíte mnohem méně. Snad někteří pochopili, že úplný zákaz mobilů ve škole,
za který mě asi dost žáků nemá rádo, jsme zavedli
právě proto, abyste spolu normálně z očí do očí
komunikovali.
A rodiče? Především dříve více věřili škole. Nesnažili se, jak se občas stává, získat laciné body
u svého dítěte tím, že se za něj nekriticky postaví. Ale to jsou ve slavkovské škole spíše výjimky.
Nás by ani nenapadlo postěžovat si na učitele,
automaticky bychom dostali přidáno. Naši rodiče nám dávali také více samostatnosti, své problémy jsme si museli řešit sami. Přehnaná péče
a umetání cestiček v dětství není dobrá cesta ke
zvládnutí a naplnění života.
Je ještě něco, co vás po letech na práci s dětmi
stále překvapuje?
Občas se stane, že se zmýlím v žákovi v kladném
i záporném smyslu. Překvapivě ti, se kterými
proběhlo „jednání v ředitelně v ne zrovna přátel-

ské atmosféře“, hlasitě a srdečně při setkání zdraví i po letech. A naopak, dlouholetý vzorňáček
dělá, že jsme se v životě neviděli.
„Krátká pondělní hlášení“ jsou legendární
i mezi našimi rodiči. Bez těch se tedy budeme muset obejít. Kde vás ale budeme moci po
prázdninách potkávat (pozdravit se a poslechnout) kromě toho, že budete trénovat na kole
a objíždět po okolí?
Jsem velmi rád, že na místo ředitelky naší školy byla v konkurzu jednomyslně vybrána paní
učitelka Starečková. Věřím, že se od ní dočkáte
i toho pravidelného pondělního přivítání a nastínění všeho, čím bude škola v následujícím týdnu
žít. Já se určitě zúčastním oslavy stoletých narozenin naší republiky ve Slavkově, nevynechám
Vánoční besídku. Jen při „setkávání při objíždění okolí“ prosím o představení – za těch 43 let
kantorské kariéry jsem napočítal přes tisícovku
žáků, navíc se hodně změníte. Ta padesátiletá
paní, která se zastaví na kus řeči, opravdu jen
hodně vzdáleně připomíná Barunku, která mně
hrdě připomíná, jak po nezměrné dřině tu kozu
nakonec v tělocviku přeskočila.

PŘEJI VŠEM ŽÁKŮM ZŠ SLAVKOV, ABY DÁL MOHLI BÝT HRDÍ NA SVOU ŠKOLU.
A SVÝM KOLEGŮM ŽÁKY, KE KERÝM SE BUDOU MOCI STEJNĚ HRDĚ HLÁSIT.
Mgr. František Hodný, 1975 učitel ZDŠ Slavkov, 1990 – 2018 ředitel ZŠ a MŠ Slavkov.

RYBÁŘSKÝ SPOLEK
Rybářský spolek Slavkov Vás tímto srdečně zve
na X. ročník PIVNÍCH SLAVNOSTÍ na hřišti u základní školy ve dnech 29.- 30.6.2018.
Pro všechny je připravena spousta různých piv
k ochutnání. V pátek zahraje skupina COVER
BAND a sobotu je od 20,00hodin skupina
MANTL. Pro děti je připraven skákací hrad
a jiné atrakce. Občerstvení zajištěno, srdečně
zvou rybáři.
Jiří Král, jednatel
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na oslavě Dne matek, v mateřské škole a Seniorcentru, Broučci vstoupili na scénu jako myšky.
Co myšky dokážou, ukázaly děti nejen v písních
a básních, ale jako myší rodina i zatančily. Našim dětem, Sluníčkám, nedělá problém žádná
písnička ani taneček. Dokonce ani skotský tanec
jim nevadí. V oblečení, jako praví skotští muzikanti, zazpívaly o svých nástrojích, které na živo
ukázaly. Pravou atmosféru vnesly skotské kroje
dětí. Naši malí herci ( děti z Kuřátek) vystoupily i v KD, kde zahrály pohádku Lotrando a Zubejda. Předvedly své dramatické dovednosti,
kterými pobavily všechny v sále. Pak recitovaly
básničky a zpívaly.
Sběr papíru se stal v MŠ již tradicí a letos jsme
se ZŠ nasbírali opravdu větší množství papíru,
než v minulém roce. Za mateřskou školu se děti
umístily takto: 1. Jiří Kozák, 2. Matyáš Oslizlo, 3.
Vilč Radek. Gratulujeme.
Den dětí jsme oslavili na zahradě MŠ s klaunem
Pepínem Prckem. Rozveselil všechny děti soutěžemi, tanečky, písničkami. Na konci představení
dostaly děti cukrovou vatu. Namotával jí sám
Pepíno. A pak děti dostaly dárečky – píšťalky
(hrazeno ze SRPŠ při MŠ). Uprostřed slunné
školkové zahrady jsme prožili úžasný den.
Vítání občánků v seniorcentru bývá radostnou
událostí všech. Těší se nejen rodičové svých malých miminek a nových občánků naší obce, ale
hlavně vystupující děti z naší MŠ. Program je
vždy dojemný a plný emocí. Letos byl celý pohádkový.
Zápis do MŠ proběhl v měsíci květnu. Rodiče
a děti si prohlédly prostory celé budovy.
Zápis do 1. třídy ZŠ proběhl v měsíci dubnu.
Děti dostaly pracovní listy, kde doplňovaly různé
úkoly, skládaly i pejska. Závěr patřil společným
písničkám. Za odměnu dostaly diplomy a papírové pejsky i kočičky, naplněné bonbóny. Na
konec se všichni vyfotili.

Kultura a zábava byla velmi bohatá. Navštívili
jsme velké, slezské divadlo v Opavě, kde jsme
zhlédli pohádku „O vlkovi a kůzlátkách“; v MŠ
nás rozveselilo divadlo Smíšek s pohádkou „ Zvířátka a loupežníci“; v loutkovém divadle jsme
navštívili výchovný koncert skupiny „ Marbo“
plný písní z různých žánrů; do KD jsme přijali pozvání dětí z 5. třídy, na pohádku „Červená
Karkulka“ v moderním zpracování; až z Králíku
u Jeseníků zavítali v naší MŠ cvičení papoušci;
hasiči z Litultovic v prostorách za MŠ nás seznámili s vybavením hasičského auta, technikou hašení, s náčiním, které je důležité k vyprošťování.
Výlet do Zoo Ostrava udělal tečku za velkou
společnou akcí celé MŠ i rodičů. Velmi spokojené byly děti na průlezkách. Pozornost upoutal
volný výběh zvířátek. Děti byly zvířaty unešeny,
a my tak ještě naposledy oslavili Den dětí.
Rozloučení s předškoláky se letos uskutečnilo
na zahradě MŠ. V programu dětí zpívaly, recitovaly básně, které se během roku naučily na rozloučení se školičkou a jako poděkování rodičům
i učitelům. V rytmu moderní hudby děti zatancovaly. Po programu na všechny čekalo opékání,
tanec, zábava, hry a radostné chvíle s rodiči i pedagogy.
Plavání v LRC Englišová v Opavě, bylo ukončeno v červnu. Děti se nenásilnou a hravou formou
seznámily s průpravou plavání.
Kroužky v MŠ byly ukončeny v květnu.
Sběr zátek z PET láhví stále pokračuje. Děkujeme.
Uzavření MŠ bude od pondělí 9.7. do pátku
17.8. 2018. Omezený prázdninový provoz bude
od 2.7. do 4.7. a od 20.8. do 31.8. 2018. Školní
rok začíná v pondělí 3.9. 2018.
Všichni zaměstnanci mateřské školy přejí všem
krásné léto, plné sluníčka.
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JARO V SENIORCENTRU
BŘEZEN

cích vystupují se svým hlasem či hrou na hudební nástroje již profesionálně.
Tradiční POSEZENÍ S KLIENTY se konalo
tentokrát v duchu VÍTÁNÍ JARA . Příjemné dopoledne pod názvem DEN POEZIE jsme také
strávili se sestřičkou Danou. Podařilo se nám vylovit z naší paměti některé verše a úryvky básní,
které jsme se učili ve škole.

Závěr prvního čtvrtletí letošního roku začal připomínat přicházející jaro. V každé volné chvíli
jsme VYRÁBĚLI JARNÍ A VELIKONOČNÍ
VÝROBKY. S blížícími se Velikonocemi bylo
potřeba udělat spoustu práce. Společně jsme se
sešli při PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

nebo na VELIKONOČNÍM TVOŘENÍ SPOLEČNĚ SE SENIORKAMI Z OBCE, které nám
velmi pomohly zvláště s šitím slepiček. Prostory našeho Domova dostaly jarně – velikonoční
kabát. Ve vstupní hale vítala návštěvníky velmi
zdařilá jarní výstavka. Jako již předchozí měsíce,
i tentokrát mezi nás přijela paní canisterapeutka
s pejsky Happy a Daisy. Na pejsky se vždy moc
těšíme. V polovině měsíce dubna nás navštívili
STUDENTI CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘE
V OPAVĚ SE SVÝM VELMI ÚSPĚŠNÝM HUDEBNÍM VYSTOUPENÍM. Někteří z účinkují-

Mile nás překvapili zaměstnanci stravovacího
provozu, kteří pro nás připravili JARNÍ DEN
V KUCHYNI. Výzdoba jídelny a celodenní jarně zdobené menu nám jen připomnělo, že jaro
to s námi myslí opravdu vážně. V závěru měsíce
jsme se také trošku vzdělávali společně se seniorkami ze Slavkova a DOKUMENTÁTORKOU – MUZEJNÍ PEDAGOŽKOU Slezského
zemského muzea – Památníku Petra Bezruče.
Společným tématem byla „babička.“ Česká televize zde natočila příspěvek pro ČT 1 Události
v regionech, a tak někteří z nás byli večer viděni
v televizi. Závěr měsíce jsme věnovali našemu
FILMOVÉMU KLUBU, kde jsme sledovali film
BABIČKA . Film tak navázal na předešlou vzdělávací akci, a čtenou ukázku z jednoho staršího
vydání knihy Babička jsme tak mohli spojit s obrazem.
DUBEN
Slunečné počasí a zvědavost nás vylákaly do našeho NOVÉHO ZAHRADNÍHO POSEZENÍ.
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Když to je alespoň trošičku možné, SEJDEME
A ZAZPÍVÁME SI, NEBO JEN POVÍDÁME.
Duben je také měsícem, kdy je potřeba začít
s výsadbou květin a zeleniny. Vybalili jsme proto

NAŠE NOVÉ MOBILNÍ ZAHRÁDKY (vyvýšené truhlíky na kolečkách), a zahájili jsme tak
„truhlíkovou“ sezónu. Díky novým zahrádkám
se nám lépe pracuje, a můžeme u práce také
sedět. Zasazeno máme vše od ředkviček, přes
mrkev až po rozmarýn. Už nám vše pěkně roste.
Sklidili jsme již také první letošní úrodu – ředkvičky, na kterých jsme si pochutnali.
Tradiční POSEZENÍ S KLIENTY, kterému
předcházelo společné tvoření na téma PÁLENÍ
ČARODĚJNIC, si vzaly tentokrát na starost
seniorky ze Slavkova. Čarodějnice z nás byly
hezké, mooc nám to slušelo! V programu nechyběly soutěže, recitace, pranostiky, či poznávání
jarních kytek.
Na hudební KAVÁRNIČKU NÁM PŘIJELI
ZAHRÁT HELIGONKÁŘI Z VRBICE. Po celou dobu jejich vystoupení jsme společně zpívali
známé i méně známé písničky. Rádi bychom si
také zatancovali, ale naše nohy nám to již nechtě-

ly dovolit. Ve FILMOVÉM KLUBU se tentokrát
promítal film s názvem Hostinec u kamenného
stolu.
KVĚTEN
Hned na začátku měsíce jsme se sešli při STAVĚNÍ MÁJKY, kterou jsme tentokrát postavili
v naší nové zahradě tak, abychom na ni viděli
z oken či terasy Domova. Myslíme si, že byla
konkurencí Májky stojící na pozemku u školy :)
Počasí nám umožnilo uskutečnit první (doufáme, že první z mnoha dalších) VÝLETŮ DO
CENTRA MĚSTA OPAVY A TAKÉ „NOVÉ“
BREDY. Připomněli jsme si cestu autobusem,
prošli se po Ostrožné ulici, navštívili Farmářské
trhy na Dolním náměstí a dali si kávu v novém
obchodním centru, které už vůbec nepřipomíná tu Bredu, kterou si pamatujeme. Po příjezdu
jsme všem vypravovali, co je v Opavě nového,
a hned jak to bude možné, pojedou se podívat
i ostatní zájemci. Tradiční kavárnička tentokrát
nebyla hudební. Přijel za námi pan Mgr. Petr Drkula, Ph.D. se svým hudebně – výpravným programem STAŘENKA MORAVA VYPRAVUJE.
Přivezl s sebou několik ručně vyřezávaných píšťal
a jiných hudebních nástrojů, o kterých nám řekl
jejich původ, zahrál nám na ně, a dokonce nám
dovolil, také si „fouknout“. Pořad sklidil potlesk,
a ještě následovalo mnoho otázek i po skončení
pořadu. Své místo v kalendáři má v tomto měsíci
i Den matek. Opakovaně nás navštívila také paní
Schwanová ze Slezského zemského muzea se
svou BESEDOU NA TÉMA MATKA .
Na POSEZENÍ S KLIENTY, jejíž součástí byla
mimo jiné MÓDNÍ PŘEHLÍDKA , byla část
programu věnována matkám. Rovněž ve VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MÍSTNÍ MŠ ke Dni matek
jsme slyšeli spoustu básniček, říkanek, písniček
a mnoho dalšího. Ani letos jsme nevynechali
v místním Areálu chovatelů SMAŽENÍ VAJEC.
Poseděli jsme u praskajícího ohně, popovídali,
zazpívali za doprovodu harmoniky, dali jsme si
také vynikající čaj s rumem a dodrželi tak místní
tradici ukončení Letnic.
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Na konci měsíce jsme SKÁCELI MÁJKU. Připomněli jsme si, jaký je její pravý význam, a jak
probíhalo kácení májky kdysi. Počasí nám přálo, užili jsme si tak krásné slunečné dopoledne
v naší „nové“ zahradě. V průběhu všech jarních
měsíců jsme si oslavili několikrát společně narozeniny, navštívili jsme bohoslužby v naší kapličce, využili jsme služeb kadeřnice, pedikérky
a kosmetičky, a opakovaně jsme se setkávali při
canisterapii se psími mazlíčky. Pejsci jsou námi
vždy vítáni a vždy nás překvapí nějakým novým
„psím kusem.“ V NAŠEM KINĚ se tentokrát
promítala filmová pohádka Zlatovláska.
JARO VYSTŘÍDALO LÉTO.
PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ LETNÍ DNY PLNÉ SLUNÍČKA A MODRÉ OBLOHY,
USMĚVAVÝCH TVÁŘÍ, LÉTO, KTERÉ BUDE ÚPLNĚ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV.
Zaměstnanci a senioři Seniorcentra

Z ČINNOSTI SDH
5. 5. 2018 – jsme se zúčastnili okrskové soutěže
mužů a žen v Oticích. Soutěž proběhla v disciplíně požární útok s vodou a pořadové přípravě.
Výsledky: muži do 35 let 4. místo, kola.
8. 5. 2018 se uskutečnilo v Suchých Lazcích jarní okrskové kolo soutěže PLAMEN.
V celkovém hodnocení 5 disciplín se družstavo
mladších žáků umístilo na 8. místě a družstvo
starších žáků se umístilo na 4. místě.
Žákovská družstva se rovněž zůčastňují soutěží
v požárním útoku v „Mladecké lize“.
12. 5. 2018 jsme se s praporem sboru zúčastnili celookresního setkání hasičských praporů
a zástav v Hlučíně. Akce se zúčastnilo 58 sborů
SDH okresu se svými prapory. Za svou činnost
byly sbory odměněny stuhou k praporu ke 100.
výročí založení republiky.
V sobotu 12. května 2018 jsme oslavili svátek
sv. Floriána a současně si připoměli 135. výro-

čí založení dobrovolného hasičského sboru ve
Slavkově. V 16.30 hodin se členové sboru a hosté
se svými prapory vydali průvodem s hudbou do
kostela, kde byla sloužena mše svatá za živé i zemřelé členy hasičského sboru. Po ukončení následovala slavnostní valná hromada sboru v restauraci Napoleon, kde byla zhodnocena činnost
sboru od jeho založení do dnešních dnů a odměněni aktívní členové sboru. Tohoto setkání se se
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svými prapory zúčastnily některé sbory okrsku
a 7 zástupců družebního sboru ze Šúrovcu.
19. 5. 2018 proběhlo okresní kolo dorostu
v Hněvošicích. Družstvo ze Slavkova soutěžilo
v kategorii smíšených družstev a obsadilo 7. místo. V jednotlivcích ve střední kategorii se umístila Jana Kramolišová na 3. místě a v kategorii
starších dorostenců Lucie Kosterová rovněž na
3. místě.
V sobotu dne 2. 6. 2018 se uskutečnil ve Slavkově 7. ročník soutěže mužů nad 35 let v netradičně vedeném požárním útoku tak zvaný „Veterán Cup“. Soutěže se zúčastnilo 12 družstev
mužů a 1. družstvo žen.
Zvítězilo družtvo ze Štítiny před Kylešovicemi
a Chlebičovem.Družstvo Slavkova se umístilo
na 5. místě.
V neděli dne 3. 6. jsme pořádali na hřišti u školy
22. ročník „Okresní ligy požárních družstev“
a současně i 42. ročník soutěže „ O putovní pohár starosty obce Slavkova“. Soutěžilo se v disciplíně požárním útoku s vodou v kategorii muži,
ženy a dorost.

4 družstev žen a 10 družstev dorostu. V kategorii muži zvítězilo družstvo SDH Komárov před
SDH Borová a SDH Kravaře. Slavkov obsadil 9.
místo.
V kategorii žen zvítězilo družstvo SDH Slavkov
před SDH D. Životice „A“ a SDH D. Životice „B“
V kategorii dorost zvítězilo družstvo SDH Komárov před SDH CHuchelná a SDH Slavkov.
Dalších soutěží se budou soutěžní družstva zúčastňovat v rámci soutěží „Okresní ligy“ žáků,
dorostu i dospělých podle rozlosován
16. 6. 2018 se uskutečnla v družebním sboru
v Šúrovcích oslava 40. výročí od vzniku smlouvy mezi SDH Slavkov a DHZ Šúrovce. Tohoto
setkání se zúčastní na 30 zástupců SDH Slavkov. Program oslav: položení věnce u pomníku
sv. Floriána, mše svatá v místním kostele, slavnostní schůze, ukázka hasičské techniky, výstroje
a výzbroje, soutěže, večer pak zábava s hudbou
v sále KD.
1. 9. 2018 – 13. ročník soutěže „O nejlepší družstvo Slavkova“
za SDH Slavkov
Jiří Klapetek, jednatel

Soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev mužů,

ČSCH SLAVKOV
Zve všechny příznivce drobného zvířectva
na tradiční výstavu, která se bude konat ve
dnech 18. - 19. 8. 2018 v Areálu Chovatelů ve
Slavkově. Návštěvníci výstavy se mohou těšit
na přehlídku mnoha druhů drobného zvířectva,
jako jsou králíci, drůbež, holubi, vodní drůbež,
kozy, nutrie a další. Pro všechny návštěvníky je
připravena bohatá tombola. Nebude chybět ani
občerstvení v podobě tradičních chovatelských
bramborových placků, koláčů a dalšího občerstvení. Přijďte s námi prožít dvě příjemné odpoledne plné chovatelské tradice a přátelské atmosféry. Všichni jste srdečně zváni. Prostřednictvím
tohoto příspěvku bychom Vás zároveň chtěli informovat, že od 1. 9. 2018 nabízíme k pronájmu
Restauraci u Chovatelů ve Slavkově. Případní

zájemci o dlouhodobý pronájem restaurace se
mohou hlásit na telefonním čísle 775 233 753.
Krásné a slunečné léto Vám přejí chovatelé!
Jiřina Brussová, předseda
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ČESKÝ SVAZ ŽEN
Vážení čtenáři slavkovského zpravodaje, ve druhém čtvrtletí letošního roku pro vás ČSŽ připravil akci pod názvem „Slet Čarodějnic“, tento-

krát byla akce doplněna o stavění májky. Protože
ČSŽ má svou základnu složenou jen z žen, stavění májky zajistili hasiči. Věříme, že každý, kdo
se této akce zúčastnil, může jen potvrdit, že vše
vyšlo na jedničku. Počasí nám přálo, nálada byla
výborná, program zajímavý - především tradiční soutěže pro děti byly plně využívané, hudba
skvělá a občerstvení prostě vynikající. Všem občanům moc děkujeme za účast. A především děkujeme hasičům za postavení májky a tím snad
i obnovení tradice.
Mimo akce připravené pro veřejnost, pořádáme také akce pro naše členky. V dubnu to byla
akce pod názvem „Svíčkování“. Ne nejedná se
o vaření svíčkové omáčky, ale speciální svíčky,
používané k léčení - svíčky jsou duté a přikládají se na různá místa na těle, podle konkrétních
problémů. Nejenže jsme si vyslechli zajímavou
přednášku, ale také jsme si názorně ukázali, jak
se svíčky přikládají a následně jsme měly možnost si svíčky zakoupit. Jako vždy jsme se dozvěděly plno nových zajímavých informací.
V létě budeme pořádat již tradiční Karmašovou
zábavu, která se uskuteční 21. července 2018 ve
20,00 hod. Hrát bude kapela DRIVE. Jménem
ČSŽ vás srdečně zveme.
Za výbor ČSŽ Michaela Glabazňová

ASPV
Za účasti 17ti hlídek se uskutečnilo dne 12. května okresní kolo v Medvědí stezce. Hned o týden později
proběhlo krajské kolo, které se konalo v Ostravě – Mošnově. Počasí bylo pod mrakem, studené a nevlídné, ale naše děti „sluníčka“ nám ho zpestřily krásnými medailovými místy.
1. místa: Anička a Eliška Gorčicové, Jindra Klein a David Trojančík, Venda Trojančíková a Terka Janků.
2. místa: Marek Kubala a Konstantin Stojakovič, Eliška a Adrianka Lhotské, Vojta Kadaňka
a Luděk Klein, Adam Kele a Filip Schuh.
3. místa Stiborská Natálie, Drahomíra Světlíková
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O víkendu 8. -10. 6. jsme tak mohli vyrazit na
republikové finále do Horního Bradla u Chrudimi. Ovšem takové medailové žně jsme již dlouho
nezažili. Již potřetí ve své kategorii s přehledem
zvítězily a nejlepšími v republice se staly Vendula Trojančíková a Tereza Janků. Nádherného
úspěchu dosáhla také hlídka Alžběta Skřontová
a Drahuška Světlíková – rovněž 1. místo v ČR.
Krásným 3. místem se může pochlubit dvojice hlídek Luděk Klein a Vojta Kadaňka a také
dvojice mladších žákyň Anna Stojakovič a Lucka Ryžová. Bramborovou medaili přivezli kluci
Jindra Klein a David Trojančík.Za zmínku stojí
také pěkné 5. místo holek Gorčicových. V polovině výsledkové listiny skončila i hlídka ve
složení Marek Kubala a Konstantin Stojakovič.
Děti běžely 6 km dlouhou trať v překrásném
prostředí, ale členitém, lesním terénu údolím
řeky Chrudimky. Musely prokázat fyzickou
zdatnost i všeobecné znalosti. Plnily zajímavé,
ale mnohdy i těžké úkoly: např. o významných
„osmičkách“, o významných českých osobnostech, překonávaly lanové překážky, plnily tábornické dovednosti, musely se orientovat v terénu
i v mapě, znát zdravovědu, odhadnout množství,
obvod, vzdálenosti, střílely z praku….prostě

byly prověřeny v mnoha směrech! Jako bonus
si naše děti užily wellnes aktivit, vířivky, bazén,
sauny. Aby děti poznaly část naši krásné země,
kterou jsme projížděli, navštívili a prohlédli jsme
si cestou rodiště hudebního skladatele Bohuslava Martinů - město Poličku - a skanzen lidových
staveb Veselý kopec. Za bezpečný doprovod
patří velké poděkování manželům Kleinovým.
Práce na našem sletovém roce vrcholí a my se
tak 3. června zúčastnili krajského župního sletu
v Ostravě. Počasí opět zamávalo nejen s námi, ale
také s pořadateli akce. I přesto po ranních propršených generálkách se odpoledne ukázalo sluníčko a my se mohli předvést v plné parádě. Už
nyní se moc těšíme na sletový týden, který nás
začátkem července čeká v Praze. Takovou malou
před generálkou pro nás byl sportovní den, kde
jsme mohli předvést celkem 5 sletových skladeb.
Na tak malou obec si myslím, že je to opravdu
úctyhodné. Děkuji všem za nácvik skladeb a věřím, že si závěrečnou derniéru (na Dni Slavkova)
v září řádně užijeme. Do té doby přejeme všem
krásné prázdniny plné sluníčka a odpočinku.
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CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
Nedávno jsme si zacvičili sletovou skladbu
„Méďové“ na krajské všesokolském sletu jihomoravského kraje v Brně. Máme hluboký zážitek
nejen ze spaní v tělocvičně z koupání v přehradě, ale hlavně ze samotného veřejného cvičení
na obrovském stadioně, plném sportovních fanoušků a příznivců. Jejich potlesk do rytmu naší
skladby nás doslova dojal k slzám a vyprovokoval k neuvěřitelnému, sportovnímu prožitku.
„Maminky, děti… byly jste úžasní“. Děkujeme.
Přejeme léto plné odpočinku a nabrání sil na další cvičení.
Lukáš a Marcela Královi
cvičitelé

CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
V letošním školním roce navštěvovalo cvičení
předškolat 17 dětí. Každou středu jsme se společně scházeli v tělocvičně. Cvičili na různém
nářadí, hráli pohybové hry, učili se nové cviky
a zažívali spolu spoustu zábavy a legrace. Tento
školní rok jsme nacvičili celorepublikovou sletovou skladbičku pro předškolní děti s názvem
„NOTY“. Během nácviku se na nás byla podívat
dokonce i cvičitelka z Moravskoslezské župy, se
kterou jsme společně vystupovali v Ostravě dne
3. 6. 2018 na krajském sokolském sletu na hřišti u Čapkovy sokolovny. Dohromady se nás na
ploše sešlo celkem 72 cvičenců, které neodradila
ani nepřízeň počasí. Vystoupení sklidilo velký
úspěch. Rády bychom poděkovaly všem rodičům, kteří nám své ratolesti do Ostravy přivezli
a také nás podpořili mohutným potleskem. Na
závěr letošního školního roku jste nás mohli vidět na tradičním Sportovním dni na hřišti u Lesanky (dva celky – 16 dětí a 2 cvičitelky). Jako
jediní z celého Moravskoslezského kraje budeme reprezentovat naši skladbu „Noty“ na

XVI. Všesokolském sletu v Praze na stadionu
v Eden Aréně. Vystoupení můžete sledovat živě
na ČT sport v pátek 6. 7. 2018. Držte nám palce,
do Prahy pojede celkem osm odvážných předškoláků ze Slavkova!
Přejeme Vám všem hezké prázdniny a budeme
se těšit opět v novém školním roce 2018/2019!
Magda Duroňová, Pavla Petrželová
a Zdislava Prusková
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ZPRÁVA ODDÍLU KOPANÉ

OREL JEDNOTA SLAVKOV

Vážení sportovní přátelé.
Jaro rychle uplynulo a pro nás i to fotbalové. Končí další fotbalový ročník a pro naše fotbalisty byl
celkově úspěšný. Muži v krajské soutěži v I.A třídě vybojovali účast i pro příští rok. Podzimní část
jsme odehráli velmi dobře. Především v domácím
prostředí a obsadili jsme pěkné 6.místo se 20
body. Jaro jsme zahájili vítězstvím 3:1 nad Darkovičkami,ale to bylo nadlouho jediné. Chytli jsme
se nad Velkými Heralticemi 4:1 a v posledním zápase doma vítězstvím 5:1 nad Krásnými Loučkami. Před posledním zápasem v Mokrých Lazcích
máme 32 bodů a 10 místo. Po dovolených začínáme 12. srpna nový ročník.
Překvapivě dobře si vedla rezerva mužů v okresní soutěži. Po váhání, zda vůbec hrát, jsme po
podzimní časti byli s jednobodovým náskokem
v čele skupiny před Štáblovicemi a 4 body před
Vávrovicemi. V jarní části jsme si náskok udrželi
a s 58 body a skorem 113:36 vedeme soutěž k vítězství.
Dorostenci v okresním přeboru postupně propadli až na 7. příčku a na jaře měli pár dobrých
výsledků a bojují o pěkné 5.místo. Žáci starší
v okresním přeboru obsadili 1.místo a doplní
dorosteneckou kategorií. Mladší žáci a obě přípravky bojovali úspěšně ve svých skupinách.
Ve spolupráci s Obecním úřadem ve Slavkově a se
sponzory se nám daří zajistit kvalitní zázemí pro
fotbalisty i pro fanoušky. Chci poděkovat rodičům
a trenérům všech věkových kategorií a popřát přijemné prazdniny a dovolenou.
předseda odd. kopané
Ing. Klement Jan

Vážení spoluobčané,
srdečné pozvání na Orelský tenisový turnaj rodin, který se bude konat 7. 7. 2018 od 15.00 hodin na hřištích za Orlovnou. Občerstvení bude
zajištěno. Dne 19. 8. pozvání na Orelskou pouť
na Svatý Hostýn, mše svatá je v 10.30. Krásné
a pohodové prožití prázdnin pro děti a hezkou
dovolenou pro Vás ostatní přeje za jednotu
Orel Lenka Bittnerová, předseda

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SLAVKOV
ve spolupráci s Obci Slavkov

pořádají výstavu

„ZAHRADA TRUCHU JINAK“,
která se koná v sále Kulturního domu
ve Slavkově ve dnech 22.- 23. září 2018,
otevřeno sobota i neděle
od 9.00 do 17.00 hodin
Pro návštěvníky je připraven:
bohatý sortiment výpěstků ovoce, zeleniny, hroznového vína, podzimních květin, ukázky aranžování květin, výsadby truhlíků, bylinková zahrádka, vlastní výrobky zahrádkářů, bohatá tombola,
občerstvení s ochutnávkou burčáku, bramborové
placky, zeleninové saláty. Na Vaší návštěvu se těší
slavkovští zahrádkáři.
Petr Martinec
místopředseda
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