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Jarní slunce, pohoda, k tomu dobrá nálada.
Malované vajíčko, pomlázkou pak maličko!
K svátkům jara tohle patří, ať se Vám všem dobře daří!

vše o dění v obci Slavkov * vydání březen * www.slavkov-u-opavy.cz

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní teplá zima pomalu končí a s blížícím se jarem stále častěji vycházíme na své
zahrádky, začínáme uklízet po zimě a těší nás hřejivé sluneční paprsky. Úklid a jarní práce
nás čekají také na obecních komunikacích, parcích a veřejných prostranstvích. V dubnu
budou pro Vás přistaveny velkoobjemové kontejnery, kde žádáme o respektování účelu a
udržování pořádku. Co vlastně je velkoobjemový odpad? Stručně řečeno, je to všechno co
se nevejde do popelnice (i když se najdou umělci). Můžete zde dát větší odpad ze zahrad,
který nejste schopni zkompostovat. Větve je možno po dohodě s pracovníky obce
štěpkovat. Do kontejnerů nepatří zemina, stavební suť a nebezpečný odpad. Ten můžete
v obci odevzdat do mobilní sběrny. Myslím si, že možností na třídění a uložení odpadů
v naší obci je dostatek a už by se neměli vyskytovat jedinci, kteří večer vyvezou a vyklopí
odpad někde do přírody pro radost nás ostatních.
V současné době máme rozpracované dvě velké investiční akce, jejichž realizace je velmi
závislá na počasí. Po zimní přestávce dokončujeme zateplení Domu služeb a nová fasáda
jistě oživila centrum naší obce. Složitější situace je na odbahnění Slavkovského rybníka,
kde naopak tím, že nemrzlo, se práce zpozdily. V rozbahněném terénu bylo nutno pracně
vybudovat panelovou cestu pro dovoz kamení na zpevnění hrází a odvoz kalů z rybníka.
Největší potíže však vznikají z toho, že se pohybujeme v chráněném území a jsme povinni
dodržovat přísné podmínky zákona o ochraně přírody a krajiny, především chránit vzácné
druhy žab, které se zde vyskytují. Zahájili jsme také úpravu parkoviště na začátku
frekventované naučné stezky Hvozdnice a sportovního areálu.
Protože „až na prvním místě“ jsou peníze, tak se snažíme získat další dotace pro naši obec.
Na Ministerstvo školství, sportu a tělovýchovy jsme v srpnu 2014 a následně v lednu 2015
podávali žádost na akci „Stavební úpravy a přístavba ZŠ Slavkov“, kde jsme prvně neuspěli
a druhé kolo zatím nebylo vyhodnoceno. Máme zpracovaný projekt a podanou žádost o
dotaci z Operačního programu Životní prostředí na vybudování zahrady v přírodním stylu
při MŠ Slavkov s doplněním herních prvků a výsadbou nové zeleně. Ze stejného programu
žádáme o dotaci pro modernizaci a sběr biologických odpadů v obci, kde chceme pořídit
velké kontejnery na biologický odpad a auto pro jejich odvoz na kompostárnu v Opavě.
Dokončujeme také projektovou dokumentaci na „Energetické úspory staré části ZŠ
Slavkov“, což je zateplení a nová fasáda na zbývající části školy včetně tělocvičny a
kulturního domu a projekty „Revitalizace zámeckého parku u Seniorcentra“ a „Úprava
veřejných prostranství a zeleně v obci“, který využijeme v rámci ocenění „Zelená stuha
2014“. Pomohli jsme také TJ Sokol se zpracováním projektu a žádosti o dotaci na výstavbu
čistírny odpadních vod u sportovního areálu v lese v rámci státní podpory sportu.
S příchodem jara nás naštěstí nečeká jen práce, ale i kultura, sport a zábava. Jistě se chystáte
na fotbal, připravujete velikonoce, koncem dubna si důstojně připomeneme 70. výročí
osvobození naší obce od fašismu, 10. května celoobecní oslavy Dne matek a chystá se řada
dalších zajímavých akcí školy a místních spolků, kde máme možnost se všichni společně
setkávat. Ať jaro přinese nám všem radost a dobrou pohodu.
Vladimír Chovanec, starosta
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VIII. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ SLAVKOVŮ
Z ČR, SR A POLSKA
Ve dnech 18. - 20. 9. 2015 se v naší obci uskuteční VIII. Mezinárodní setkání Slavkovů
z Evropy. Tato setkání inicioval v roce 2008 Slawkow z Polska, kde se programové
konference zúčastnilo celkem 6 obcí nesoucích název Slavkov. Od té doby se během let
připojilo dalších 5 obcí a můžeme říci, že loni v Nižném Slavkově na Slovensku se setkaly
poprvé všechny obce. Současně bylo zjištěno, že další 2 obce nesoucí název Slavkov se
nacházejí na území Maďarska, ale kvůli jazykové bariéře ještě nebyly přizvány na toto
setkání. V současné době je 5 obcí v ČR, 5 obcí ve SR a již zmiňovaný polský Slawkow.
Mottem celého setkání je výměna zkušeností z řízení obce, poznávání místních zvyků a
navázání nových přátelství. Rovněž my připravujeme program na toto
3 - denní setkání, tak aby naší hosté poznali více nejen naší obec, ale i okolí.
Co nás čeká a nemine. V pátek 18. září - příjezd delegací, prohlídka obce a večer již
zmiňovaná programová konference. Tento den je vyhrazen jen pro delegace, zastupitele a
organizátory setkání. V sobotu 19. září navštívíme zámek na Hradci nad Moravicí, potom
Vošárnu v Raduni a na odpoledne je připraven kulturní program na hřišti u ZŠ, který bude
probíhat až do půlnoci i pro všechny naše spoluobčany, jejich známe a rodáky. V neděli 20.
září vzpomeneme 350. výročí posvěcení našeho kostela sv. Anny, mší svatou za všechny
živé i zemřelé Slavkováky. Po mši ještě krátká prohlídka školy a po obědě se rozjedou
delegace zase do svých domovů. Tím bychom chtěli pozvat co nejširší slavkovskou
veřejnost na toto jedinečné setkání se zástupci spřátelených Slavkovů. S celým programem
Vás seznámíme podrobně v příštím čísle Zpravodaje 2/2015.
Závěrem si neodpustím malou připomínku, že vůbec první setkání Slavkovů se
uskutečnilo v naší obci, ještě v socialistickém Československu koncem června 1986, které
zorganizovali tehdejší mládežníci pod hlavičkou SSM a pozvání přijalo více než 20
mladých ze 4 obcí nesoucí název Slavkov. Tato setkání pokračovaly až do roku 1990
postupně v různých obcích naší vlasti. Poté se víceméně setkávali zástupci obcí
individuálně na oslavách a výročích obcí na různých úrovních, až do prvního setkání
v Polsku 2008, kde došlo k setkání některých původních svazáků po více jak 30 letech.
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta

PIETNÍ AKT U POMNÍKU PADLÝCH
V neděli 26. dubna 2015 si připomeneme 70. výročí
osvobození naší obce Slavkov. U pomníku padlých
na Jubilejní ulici se v 17.00 hodin uskuteční pietní
akt s projevem starosty obce a položením věnce k
uctění památky obětí 2. světové války z řad našich
občanů i těch, kteří položili život za naši svobodu.
Celou vzpomínkovou akci doprovodí dechová hudba
SDH Dolní Životice. Zveme občany i mládež k účasti
na této pietní akci.
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DEN MATEK
Obec Slavkov zve všechny slavkovské maminky a babičky na celoobecní oslavy
Dne matek, které se uskuteční v neděli 10. května v sále kulturního domu
od 14:30 hod.
K svátku přijde poblahopřát starosta obce, děti MŠ a moderátor Tomáš Magnůsek
s herci Pavlem Trávníčkem a Terezou Brodskou.

OBECNÍ SDĚLENÍ
 Cena stočného vybíraná podle odebraných m3 vody je pro rok 2015 stanovena
na 19,- Kč včetně DPH za m3 vody a vychází dle skutečných nákladů na provoz
kanalizace a ČOV za rok 2014.
 Sběr nebezpečného odpadu provedou Technické služby Opava v naší obci dne
16. dubna. Mobilní sběrna bude přistavena na prostranství pod kostelem v době od 15:00
do 17:00 hodin. K likvidaci přijímá léky, oleje, barvy, ředidla, kyseliny, galvanické
články, olověné akumulátory, zářivky aj.
 Velkoobjemové kontejnery pro sběr netříděného domovního odpadu budou v obci
rozmístěny 10. dubna na těchto stanovištích: ul. Kavír (místo separovaného sběru),
ul. Družstevní (místo separ. sběru), ul. Jubilejní (u prodejny Jednota), ul. Slezská (místo
separ. sběru), ul. Mládežnická (parkoviště), Stará ul. (u křižovatky s Olomouckou ulicí),
ul. Střední (u křižovatky s Černou cestou a u křižovatky s ul. Zahradní), Trní (místo
separ. sběru). Do kontejneru neukládejte
stavební suť, zeminu, pneumatiky, eternitový
odpad, železný šrot, atd.
 Místo pro sběr drobného kovového odpadu
je umístěno na prostranství v areálu ZŠ, od
vstupu boční brannou z ulice Slezská. Na toto
místo můžete shromažďovat drobné kovové
předměty a také vymyté plechovky od
potravin. Plechovky od barev a nebezpečných
látek do kontejnerů nepatří.
HLEDÁME KRONIKÁŘE - KRONIKÁŘKU
Obec Slavkov hledá kronikáře či kronikářku. Náplní práce kronikáře je na základě
průběžného sběru podkladů a informací o životě v obci vytvořit a zapracovat roční záznam
v obecní kronice včetně příloh a fotodokumentace z akcí. Požadavky na kronikáře /
kronikářku: alespoň středoškolské vzdělání s maturitou, znalost pravopisu českého jazyka,
zájem o dění v obci, aktivní zapojení do života v obci Slavkov, znalost práce s textovým a
grafickým editorem. Zájemci se mohou hlásit do 17. 4. 2015 na obecním úřadě ve Slavkově
nebo e-mailem na adresu slavkov@iol.cz. Zájemci předloží motivační dopis, stručný
životopis a kopii dokladu o dosaženém vzdělání.

Přiložený a vyplněný dotazník můžete anonymně odevzdat v chodbě OÚ do
přichystané urny, případně kterémukoli zastupiteli v zalepené obálce!!
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DOBROVOLNÁ CHARITA

S vděčností za vlídné přijetí koledníků, za dar obdarování pro potřebné, kteří se svěřují do
péče charity, děkuji jménem místní charity Slavkov za 48 500,- Kč, kterým jste přispěli na
péči o potřebné, zvláště seniory a lidi v hospicové péči. Přeji všem, ať prožijete rok 2015 v
radosti z dobrého začátku.
Pokoj a dobro Lenka Weimanová

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Komise pro občanské záležitosti zajišťujeme slavnostní obřady „Vítání
malých občánků do svazku obce se zápisem do Kroniky“, které se
v průběhu roku uskuteční několikrát. V letošním roce proběhne
slavnostní přivítání občánků poprvé dne 18. dubna 2015 ve 14:00 hodin
v prostorách atria Seniorcentra. Všechny nově narozené děti pozveme
osobní pozvánkou do rukou rodičů.
Těšíme se na Vaši účast.
Za komisi Marie Gorčicová
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
v loňském roce proběhly v naší obci volby do zastupitelstva a následně byly ustaveny
výbory a komise. Jednou z nich je sociálně-zdravotní komise, jejímiž členy jsou
Ing. Monika Hanelová, MUDr. Zdeněk Nevlud a Kamil Světlík. Mezi hlavní činnost
komise patří péče o děti, mládež a rodinu, péče o nemocné, seniory, občany se zdravotním
postižením a v nouzi, spolupráce se Seniorcentrem Slavkov, další rozvoj sociálních služeb
v obci atd.
I v letošním roce byly uvolněny finanční prostředky z rozpočtu obce pro sociální potřeby
našich občanů. Nárok na příspěvek mají občané trvale žijící ve Slavkově, jejichž příjem ve
společné domácnosti se pohybuje na hranici životního minima nebo jejichž příjem nestačí
k pokrytí základních životních potřeb. Pokud je to právě Váš případ, předložte žádost o
příspěvek na OÚ Slavkov.
Každá žádost bude individuálně posouzena a na základě doložených dokladů (výše příjmu
aj.) bude rozhodnuto o přiznání příspěvku a jeho výše.
Stejně jako v loňském roce bude přispíváno slavkovských důchodcům na stravování ve
Školní jídelně Slavkov ve výši 6 Kč na jeden oběd s možností rozvozu obědů za úhradu.
Za sociální komisi Ing. Monika Hanelová, předsedkyně

ZPRÁVA Z NAŠÍ MATEŘINKY
V měsíci lednu proběhl zápis do 1. třídy ZŠ. Zde děti pracovaly v podobě
testu a rozhovoru, s p. učitelkami ve skupinách a komunikovaly s nimi
přátelsky. Navštívili nás berušky a mravenci (děti ze ZŠ) a společně si
s dětmi zatancovaly. Všechny děti z MŠ obdržely pamětní list a dárečky.
Našim dětem se nejvíc líbili jejich kamarádi (děti 1. třídy) jak už umí
krásně číst.
Měsíc únor patřil v MŠ karnevalu s Hankou, který byl spojený s maškarním dováděním.
Děti i učitelky byly nastrojení v maskách. Soutěží a her si všichni užily dosyta. Sladká
odměna nechyběla. Karnevalová atmosféra pak dále pokračovala v KD, kde veselí klauni
rozjely svou show. S dětmi soutěžily a tancovali. Karneval, každým rokem, pořádá šikovný
tým maminek ze SRPŠ při MŠ. Celé odpoledne probíhalo v rytmu disko a pohádkových
písní. Oceňovat nejlépe vyrobené masky je vždy velmi těžké. Většina masek, je velmi
propracovaná. Výherci se už nemohli dočkat, až dostanou klaunovské dorty, které byly
nádherné…(I. Kramolišová). Všichni v sále čekali na tombolu a my touto cestou děkujeme
nejen rodičům, ale i sponzorům. Byli to: SRPŠ při ZŠ, OÚ, rybáři, zahrádkáři, chovatelé,
SDH, TJ Sokol, ČSŽ, myslivci. Pořadatelům děkujeme za krásné strávené odpoledne.
Rovněž děkujeme dětem ze ZŠ za úžasně namalované klauny a šašky, které zdobily celý
kulturní dům.
A kultura pokračuje dál. Přijely k nám divadla: „Smíšek“ – Eskymácká víla, „Víchová“ –
Jak Karlík zachránil babičku, „klaun“ se svým kouzlením.
V březnu začnou naše děti navštěvovat plavání v LRC na ulici Englišova v Opavě.
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29. a 30. 4. 2015 se bude v budově MŠ konat zápis
dětí do MŠ a to v době od 8 do 12 a od 14 do 16 hodin.
Přejeme jaro plné sluníčka a pěkné svátky velikonoční.
Králová Marcela

ZA RODIČE, DĚTI A PŘEDŠKOLATA
V sobotu 16. 5. se bude konat ve Stěbořicích další akce M + M. Tentokrát pod názvem
„Cesta za pokladem“. Zveme všechny rodiče s dětmi na krásnou procházku s plněním
disciplín po lesní trase. Bližší informace budou vyhlášeny místním rozhlasem a na
plakátech v MŠ a obci.

DUCHOVNÍ SLOVÍČKO K VELIKONOCŮM
Přátelé! V jednom městě na hřbitově se stalo, že zpráva hřbitova se den po pohřbu rozhodla
přenést rakev se zesnulým do jiného hrobu, jelikož ten byl už prodán.
Někdo se prostě spletl. Když na hřbitov přišli pozůstalí a zjistili, co se stalo, byli v šoku!
Místo hrobu svého blízkého přikrytého věnci a květinami našli jen vykopanou díru bez
rakve. Nemohli uvěřit svým očím. To je žert? Profanace? Znesvěcení? Černý humor?
Asi stejné pocity doprovázely Marii Magdalskou a další ženy, když spatřily prázdný hrob
Pána Ježíše. Co se stalo? Kdo ho ukradl? Anděl vysvětluje: Byl vzkříšen!
Pak se jim samotný Pán Ježíš ukazuje na cestě. To všechno bylo doprovázeno strachem a
zmatkem, místo radosti a úžasu. Proč tomu tak je?
Je tomu tak, protože pravda o vzkříšení, kterou my, křesťané slavíme o velikonočních
svátcích se skutečně vymyká kategoriím našeho lidského chápání.
Těžko si připouštíme to, co je v čistě lidském chápání nemožné!
I když mnozí známe Bibli, Starý a Nový zákon, i když někteří vyznáváme pravdu o
zmrtvýchvstání při každé nedělní mši sv., i když nám Církev dva tisíce let tuto pravdu
neúnavně hlásá a my slavíme Velikonoce, přesto není pro člověka snadné uvěřit, že Ježíš
Kristus vstal z mrtvých! Možná by bylo snadnější zavřít se ve večeřadle, jako to udělali
apoštolové. To znamená žít si svým životem a svými záležitostmi, prostě tím, co je tady a
teď. Vždyť pravda o zmrtvýchvstání je tak nereálná! Faktem je, že nikdo zmrtvýchvstání
nebyl přítomen. Ovšem po této události zůstaly jisté stopy.
Jsou to svědectví lidí, kteří zmrtvýchvstalého Pána Ježíše potkali. Je to Marie Magdalská,
jsou to apoštolové a také učedníci, kteří šli do Emauz. Mnohým z nás je asi nejbližší Tomáš,
který nevěřil svědectvím apoštolů, ale nakonec zmrtvýchvstalého potkal a uvěřil. Celé
dějiny křesťanství jsou plné lidí, kteří v různých stoletích, na různých světadílech,
v různých kulturách, potkávali na svých cestách vzkříšeného Pána Ježíše a hovořili o tom.
Potkávali ho ve svých vítězstvích a prohrách, v dobrém i ve zlém, v radostech a strastech,
v nemoci a utrpení, v bohatství a chudobě, když se rodili nebo když umírali. Můžeme tedy
směle říci, že Ježíš zmrtvýchvstalý byl, je a bude všude tam, kde byl, je a bude aspoň jeden
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jediný člověk. Protože jeho přáním je, aby každý z nás prožil to, co prožil sv. Tomáš ve
večeřadle. To, aby ho jednou poznal a skutečně uvěřil!
Milí čtenáři, k velikonočním svátkům a k celé velikonoční době, která vlastně trvá až
padesát dnů a končí svatodušními svátky, které letos slavíme 24.5, přeji Vám všem, abyste
se nebáli Zmrtvýchvstalého Krista hledat a nacházet ho mezi lidmi a v kráse tohoto světa.
V té kráse, kteréžto korunou je právě nevysvětlitelný zázrak Jeho zmrtvýchvstání.

Pozvání na noc kostelů
Ve více než 1 400 kostelech a modlitebnách
v celé České republice během Noci kostelů
2014 bylo zaznamenáno více než 450 000
návštěvnických vstupů, a to i přes
proměnlivé počasí. Letos se kostely v celé
České republice otevřou 29. května 2015.
Akce je opět příležitostí pozvat co nejširší
veřejnost a ve večerní a noční atmosféře zde
nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitků. Také
naše farnost se zapojí do této akce s vlastním programem. Kostel bude otevřený v pátek
29. května od 16.30 do 23.00 hod. Na programu bude něco pro nejmenší, mše svatá,
vystoupení scholy, přednáška o našem kostele a varhanní koncert. Podrobnosti budou na
plakátech a na internetových stránkách.
Už delší dobu se chystáme k výměně lavic v našem kostele. Postupně za tímto účelem
nakupujeme dřevo. Také finanční prostředky jsou stále shromažďovaný a díky všem
dobrodincům a podpoře naší obce se podařilo našetřit už téměř polovinu potřebné částky.
Celkové náklady budou činit cca. 680.000 Kč.
Všem děkuji za přízeň, podporu a za každé dobré slovo. Všechny srdečně zdravím a přeji
ještě jednou, abyste o Velikonocích prožili své znovuzrození a díky naději, kterou přináší
Zmrtvýchvstalý Ježíš, byli zbaveni úzkostí a nejistoty, kterou v nás působí dění v dnešním
světě.

Bohoslužby o velikonocích
Květná neděle 29. 3. 2015 – 9.05 hod – žehnání ratolesti u kaple sv. Barbory, průvod do
kostela a mše sv. se čtením pašijí.
Zelený čtvrtek 2. 4. 2015 – 18.00 hod – Mše sv. „Večeře Páně“ s obřadem „mandatum“
Velký pátek 3. 4. 2015 – 17.30 hod – Křížová cesta, 18.00 hod – Velkopáteční obřady
Bílá sobota
4. 4. 2015 – 19.30 hod – Vigilie Vzkříšení – Slavnostní mše sv. s žehnáním
ohně a křestní vody
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 5. 4. 2015 – 9.15 hod – slavnostní mše sv.
Pondělí velikonoční 6. 4. 2015 – 9.15 hod – mše sv.
Váš p. Marcin Kieras, slavkovský farář
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STŘÍPKY ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
V prvním pololetí pokračovala naše škola v soutěži, kterou
pořádala Masarykova střední zemědělská škola. Soutěž proběhla
mezi šesti školami opavského okresu a to v tématech biologie, fyzika,
chemie a odborné předměty. Během roku se naše pětičlenná družstva
musela vypořádat s teoretickou i praktickou části na daná
témata:/praktickou část zahrnovala témata ovoce a plody, analýza
potravin a zemědělská technika/. Dvakrát jsme vybojovali první místa a
to v chemii a přírodopise, jednou druhé místo v odborném předmětu, ve fyzice jsme byli
třetí. Celkově jsme skončili po roce a půl soutěže na druhém místě, o něco lepší byla ZŠ
Otická. V soutěžích se vystřídaly na tři desítky žáků pod vedením Mgr. Hlásné. Celý
přírodovědný kroužek pak koncem dubna nasedne do autobusu, čeká jej odměna ve formě
dvoudenního výletu na jih Čech s bohatým ekologickým i kulturním programem.
ŠKOLNÍ /škraboškový/ PLES byl letos poznamenán nastupující chřipkovou
epidemií. Tradiční vstup obstarala děvčata z Monteráčků, potlesk si vysloužila taneční
kreace Elišky Klimkové s partnerem. Přítomní si pochvalovali volnější parket, bezchybnou
hudbu a skvělou práci pořadatelů z výboru SRPŠ. Nejúspěšnější škrabošky si vyrobily páry
v pořadí Světlíkovi, Královi, Gorčicovi. Finanční efekt zachraňovala bohatá tombola díky
darům rodičů i sponzorů. Celkem přišlo do pokladny výboru asi 19 tisíc Kč, budou využity
zejména na odměny pro četné soutěže, do kterých se zapojuje stále více dětí.
Dlouho připravovaný KARNEVAL pro žáky první až páté třídy uspořádal Žákovský
parlament v předvečer vydání vysvědčení za první pololetí. Dvou a půl hodinový program
plný soutěží, tance a reje masek v sále našeho kulturního domu byl příjemnou ukázkou
organizačního umění zvolených zástupců. Všechno fungovalo báječně, děti se bavily, velká
část z nich si na maskách s tématem Pohádková postava dala záležet. Nejvíce se líbily
postavy Lidožrouta /Jirka Duroň/, Večernice /Natálka/ a Lesní víly /Veronika Janíková/.
V podvečer začali přicházet starší dívky a hoši na očekávanou DISKOTÉKU.
S uspokojením mohli oba dozorující kantoři po skončení akce zahlásit, že vše proběhlo bez
nejmenších zádrhelů, sál byl předán uklizený, žáci se mohli těšit na pololetní
vysvědčení.Před jarními prázdninami proběhlo školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE, které
se zúčastnilo 33 přednášejících dětí. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V první třídě porota
udělila 1. místo Danielce Kozákové a 2. místo Nikolce Čechové. V prostřední kategorii se
umístily Karin Malchárková, a Terezka Zahlová a třetí byl Jirka Duroň za 2. třídy.
V nejpočetněji zastoupené třetí kategorii se prosadila Elen Malchárková následovány
Terezkou Královou a Vendulkou Trojančíkovou.
Premiérové vystoupení prvního česko-slovenského boybandu UNITED5, který již
vystupoval v české i slovenské televizi, si důkladně prožily naše děti. Představení pojala
pětice mladíků od sedmnácti do dvaadvaceti let a celý početný realizační tým vskutku
profesionálně, tedy i se světelnými efekty, kouřovými clonami – hlavně však zaujaly skvělé
vokály, pohybové a kompoziční zvládnutí tohoto v pravém slova smyslu show. Pro většinu
dětí to byl asi první zážitek ze světa, který znají zatím jen z televize, náležitě si ho užila
především děvčata pod pódiem.
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Škola využila skutečnosti, že mladíci využívali sál našeho kulturního domu k přípravě turné
po Velké Británii, na které odlétali jen den po vystoupení ve Slavkově. Zbožně psané
vzkazy na internetu, nadšené hodnocení i děkovné zprávy vkládané do školní schránky
svědčí o velkém zážitku z vystoupení sympatické pětice.
Po úspěšném vystoupení ve školním a okresním kole dosáhnul mimořádného
výsledku v krajském kole SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE v Ostravě žák osmé
třídy, svěřenec paní učitelky Ignácové David Podoba. V nejstarší kategorii obsadil
vynikající třetí místo
Atmosféra SLAVKOVSKÉHO SKŘIVÁNKA si letos nezadala s bouřlivým prostředím
akcí typu: Hledáme nové talenty. Ohlasy na vystoupení jednotlivých interpretů byly slyšet
nejen v přilehlých prostorách hudební učebny, ale snad po celé škole. Porota si musela vzít
několik dní na rozmyšlenou, při vyhlášení výsledků za účasti celé školy se nejvíce radovali:
Anetka Přibylová, Pavel Drtil, Anička Stojakovič z první třídy, Karin Malchárková a Jirka
Duroň, Treza Králová, Elen Malchárková, Pavla Hrazdilová, Tereza Malčeková, Vendulka
Trojančíková, Matěj Malchárek, Lucka Kosterová, Šárka Ševčíková a Tereza Janíková.
Máme 24 nových milovníků knih. Slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE proběhlo
v první třídě za účasti rodičů a dalších hostů. Děti jim musely předvést nejen dovednost
poprat se s písmenky, ale také porozumění textu, převyprávění pohádky. Až potom mohl
pan ředitel třikrát poklepat na jejich rameno výpravnou knihou a přijmout je do čtenářského
řádu. Na památku dostali prvňáčci svůj první čtenářský průkaz do obecní knihovny, diplom
a jeden bohatě ilustrovaný titul do knihovničky. Na půlroční výsledky prvňáčků může být
jejich třídní učitelka Mgr. Herrmannová patřičně hrdá.
PĚVECKÉ SOUTĚŽE ŠD se zúčastňujeme pravidelně a pravidelně si naši žáci
odvážejí nejcennější umístění. I letos se v obou kategoriích slavkovská školní družina
zařadila do zlatého pásma. Ti mladší ve složení A. Přibylová, T. Mikolajková, J. Duroň, B.
Kadaňková a A. Lhotská udělali na porotu dojem písní „Jestli to nebude láska“. Veselou
atmosféru pak navodily ve starší kategorii „Trpasličí skladbou“ V. Trojančíková, E.
Malchárková, N. Kosterová, a P. Hrazdilová.
Tři družstva reprezentovala naši školu v okresní soutěži SPORTOVNÍ
GYMNASTIKY chlapců. A všechna tři se postavila na stupně vítězů. Nejúspěšnější byla
střední kategorie, tedy žáci šestých a sedmých tříd. Bratři Houdkovi, Martin Frey, Filip
Dziadkowiec se postavili nejvýše. Nejmladší páťáci a šesťáci ve složení Jirka Rypl, Ondřej
Zahel, Filip Lhotský a Jan Prejda skončili na druhém místě a deváťáci – Vašek Klapetek,
Tomáš Štrbík, Jan Slivka a Jan Elbl brali bronz. Navíc Vašek získal ve velké konkurenci
absolutní vítězství v soutěži jednotlivců – jeho celkové hodnocení 27, 8 bodů ze třiceti
možných patří k těm nejlepším v historii okresní soutěže.
V soutěži SPORTOVNÍ GYMNASTIKY dívek panuje konkurence ještě mnohem
větší, většina soupeřek našich děvčat navštěvuje gymnastické sportovní oddíly. Ale ani zde
se naše holky neztratily. Čtveřice nejmladších ve složení Tereza Janků, Vendulka
Trojančíková, Tereza Malčeková a Pavla Hrazdilová se ihned po závodech přišla pochlubit
bronzovými medailemi. A stejný kov si na krk mohlo pověsit kvarteto šesťáček a sedmáček
Míša Kupková, Alžběta Skřontová, Lucka Černochová a Karolína Kunzová. Úžasné sestavy
zejména na hrazdě zacvičila i děvčata z deváté třídy Eliška Klímková, Katka Pavelková,
Klára Pavelková a Dominika Elblová z osmičky.
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BASKETBAL DO ŠKOL je dlouhodobý projekt, ve kterém soutěží celkem 42
základních škol z celé republiky. O tom, jak poctivě přistupují k tréninku naše děti, stejně
jako jejich skvělí trenéři, svědčí mimořádný úspěch, kterého se ve třetím kole podařilo
dosáhnout zejména čtvrťákům. Trojice Dominik Lokoč, Filip Lhotský a Vojta Kadaňka
obsadila první tři příčky, Filip Šenk místo osmé a skvěle si vedli i Martin Špilháček,
Adrian Pospíšil, Dominik Vícha a Jakub Černý. Mezi hochy se na 48. místě dokázala
prosadit Anna Rýžová. Všichni byli oceněni sportovním oblečením. Slavkov tak poprvé
vybojoval i první místo v soutěži škol, za nimi zůstala jedna pražská a vsetínská základka.
Mgr. František Hodný, ředitel ZŠ

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Slavkov ve spolupráci s obcí Slavkov
vyhlašuje nový ročník soutěže „O nejhezčí okno, balkon a předzahrádku ve Slavkově“.
Navazujeme tak na úspěšnou loňskou soutěž, ve které bychom rádi ocenili práci našich
členů i spoluobčanů, kteří se ve svém volném čase starají o své předzahrádky, zdobí svá
okna a balkony květinami a pomáhají tak zlepšit vzhled naší obce.
Soutěž se bude konat ve třech kategoriích: nejhezčí
květinová i estetická výzdoba okna, balkonu a
předzahrádky bytu nebo RD. Své typy, nebo zájem o účast
v soutěži můžete hlásit do 30. 9. 2015 např. Vlastě
Sedláčkové, Osvobození 229 nebo na OÚ Slavkov:
starosta@ouslavkov.cz.
Na začátku října vyhodnotíme 1. až 3. místo v každé
kategorii a vítězové budou odměněni věcnými cenami.
Nejhezčí okna, balkony a předzahrádky také zveřejníme
ve Slavkovském zpravodaji a na stránkách obce.
Těšíme se na Vaše tipy a přihlášky a přejeme Vám všem krásné jaro a léto!
Vladimír Chovanec, předseda

JEDNOTA OREL
Orel jednota Slavkov a Česká křesťanská akademie zve srdečně širokou veřejnost na
přednášku profesora Martina C. Putny: „Duchovní kořeny současnosti v Rusku a na
Ukrajině“, která se uskuteční 14. dubna 2015 v aule Slezské university v Opavě. Začátek je
v 17:30 hodin.
Dne 19. dubna pořádá jednota Orel tradiční „Velikonoční turnaj v šachu“, který se
uskuteční na orlovně. Turnaje se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní šachisté. Soutěžit se
bude v kategorii do 15 let a kategorii dospělých. Začátek je ve 14:00 hodin. Orel jednota
Slavkov a Česká křesťanská akademie zve srdečně spoluobčany na přednášku „Martin
Zikmund – Papež František“, která se uskuteční 4. června 2015 v aule Slezské university
od 17:00 hodin.
Bc. Lenka Bittnerová
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MAPA OBCE
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BAREVNÍ ŠNECI NA MAP Ě ZNÁZORŇUJÍ STANOVI ŠTĚ HISTORICKÉ STEZK Y OBCE
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Z činnosti sboru
1) Dne 20. 2. 2015 jsme uspořádali tradiční „Hasičský ples“ Plesu se zúčastnilo 10 zástupců
družebního slovenského sboru ze Šůrovců. Také naši zástupci sboru se zúčastnili plesu
v Šůrovcích.
2) Dne 21. 2. 2015 se zástupci SDH Slavkov včetně starosty obce zúčastnili výroční valné
hromady družebního sboru v Šůrovcích.
3) V současné době se začíná plně rozbíhat příprava techniky i soutěžních družstev na
novou soutěžní sezónu. Družstva mužů a žen zahájí svoji letošní činnost v květnu
okrskovou soutěží v požárním sportu a dále se budou
zúčastňovat soutěží okresní ligy.
Zásahová jednotka sboru má 14 členů a je dovybavena
motorovou pilou, plovoucím čerpadlem a 5 ks dýchacích
přístrojů. Pravidelně se zúčastňuje cvičení a školení nutných pro
zdárný průběh zásahu.
Žákovské družstva se připravují na jarní kolo hry PLAMEN,
které se uskuteční 8. května na Štítině. Soutěže v rámci okresní
ligy mládeže a Mladecké ligy začnou v květnu.
Dorost se připravuje na okresní kolo a pak se bude zúčastňovat
OL dorostu.
Březen - měsíc požární bezpečnosti
SDH Slavkov upozorňuje naše spoluobčany na větší možnost vzniku požárů v období
končící topné sezóny. Apelujeme na všechny, aby dodržovali všechny bezpečnostní
předpisy při manipulaci s otevřeným ohněm, bezpečném zajištění topidel, různých ohřívačů
a používání elektrických spotřebičů, včetně plynového topení. Topidla a elektrické přístroje
je nutné udržovat v dobrém technickém stavu a pravidelně odborně provádět jejich údržbu a
seřízení.
Od 1. 1. 2011 platí nařízení vlády č. 91/2010, kterým se stanoví povinnost občanů
k zajišťování revizí, kontroly spalinových cest, čistění komínů včetně jejich lhůt
Upozorňujeme také na zákaz vypalování travních porostů a nebezpečí při rozdělání ohně ve
volné přírodě.
Dodržováním protipožárních předpisů chráníte zdraví, životy a majetek svůj i ostatních
spoluobčanů.
Připravované nejbližší akce:
3. 5. 2015
- Floriánská mše za členy SDH a následná valná hromada sboru.
14. 6. 2015 - 19. ročník „Okresní ligy“ a 39. ročník soutěže o "PUTOVNÍ POHÁR
STAROSTY OBCE SLAVKOV". – hřiště u školy.
27. 6. 2015 – Finále ligy mládeže o putovní pohár starosty OSH SH ČMS Opava – hřiště u
ZŠ školy.
Za SDH Slavkov: jednatel Klapetek Jiří.
14

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU ASPV V ROCE 2014
Úvodem mi dovolte, abych shrnula činnost asociace za rok 2014.
Ráda bych Vám představila všechna odvětví, kterým se naši cvičitelé věnují.
Začneme od těch nejmenších, tzn. předškolata. Toto cvičení již řadu let vede pí. Magda
Duroňová společně se svou dcerou Pavlou Petrželovou, Denisou Pavelkovou a staronově
jim vypomáhá pí. Slávka Prusková. Každou středu se děti scházejí v tělocvičně ZŠ.
V minulém roce se předvedli na sportovním dni krásnou country skladbičkou „Okoř“. Výše
jmenované Magda a Pavla navíc úspěšně absolvovaly školení PD a RD, které proběhlo
v Praze a staly se tak cvičitelkami III. třídy. Dále se v listopadu zúčastnily Mezinárodního
semináře „Dítě a pohyb" a aby toho nebylo málo nakonec svůj vzdělávací rok zakončily
absolvováním semináře na téma pohybové hry s hudbou.
Předškolním dětem se věnuje také Marcela Králová společně se synem Lukášem a každé
pondělí se scházejí ve cvičení rodičů a dětí. V minulém roce si zacvičily na okresním
vystoupení v pódiových skladbách v Opavě na ZŠ Vrchní a pak dále v Ostravě - Pustkovci
na krajské přehlídce se skladbou“ Mezi paprsky“ V měsíci září jste je mohli vidět na
oslavách obce.
Není již žádnou novinkou, že u nás je nejmladším cvičencům věnována velká pozornost
díky cvičitelkám M+M. V minulém roce zvládli připravit tři úspěšné akce. Na jaře se vydali
do Otic. „CESTOU NECESTOU“ byl název další akce M + M, konané ve slavkovském
lese v měsíci říjnu. Procházka lesem s plněním disciplín nejen pro děti ale i pro rodiče
splnila svá očekávání. Bylo kolem 70 - ti účastníků a to svědčí o obrovské oblíbenosti. Ve
vánočním čase se setkávají u stromečku s akcí „KOUZLO VÁNOC“, která bývá
nejnavštěvovanější. Pravidelně se jí účastní zhruba stovka lidí. Za doprovodu školní kapely
se vždy vytvoří úžasná atmosféra. Velký dík patří sponzorům těchto akcí pí. Vandě Ryžové,
p. Quisovi a grantu obce.
Ani taneční klub monteráčci v minulém roce nezahálel. Na přehlídce pódiových skladeb
v Ostravě se předvedl skladbami „Trapas století“ pod vedením Martiny Trojančíkové, zde
cvičí zhruba 20 dětí. A samozřejmě nechyběla ani skladba velkých holek převážně
z 9 třídy, které předvedly skladbu „Zombie“ pod vedením Michaly Holešové. V září
minulého roku se jim podařilo nacvičit a slavnostně představit velmi úspěšnou společnou
skladbu „Uklízečky“. V letošním roce musel být z důvodu velkého zájmu dětí kroužek
rozdělen na tři skupiny (cca 50 dětí).
V sobotu 10. května se konal Okresní závod v přírodě „Medvědí stezka“. Děti letos
soutěžily na asi tříkilometrové trati v lesním, ale hlavně domácím prostředí slavkovského
lesa, a to v poznávání stromů, rostlin, zvířat, kulturních památek, hor, řek, v poskytování
první pomoci, ve vázání uzlů, znalosti čtení z mapy, prací s buzolou, hodu na cíl, odhadu
vzdálenosti a obvodu, spolupráci dvojčlenné hlídky, překonávání lanové překážky. Mnoho
hlídek se dostalo do krajského kola, které se konalo 31. května rovněž v našem lese.
Vrcholem byla účast některých cvičenců na republikovém finále, které se konalo o víkendu
13. 06. - 15. 06. 2014 v Doubí u Třeboně.
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Jako krajská výprava jsme opět získali pohár. Jelikož doprava do Doubí u Třeboně je velmi
nákladná, chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům, že děti na závod přivezli a
cvičitelům, kteří poctivě děti na závod připravovali. Jedná se o Helenu Malčekovou, Míšu
Holešovou, Jardu Iblera. Náš dík patří také rozhodčím, bez kterých by tato soutěž nebyla
(manželé Rychtářovi, Lomičovi, Hanelovi aj.)
Ovšem sportu se věnujeme i u jiných věkových skupin. Mezi sporty, které si našly mnoho
svých příznivců, patří florbal dorostu a mužů, vedený panem Trojančíkem. Rovněž správné
držení těla není našim občanům lhostejné, neboť mnoho cvičenců vyhledává cvičení
zdravotní tělesné výchovy, které u nás pravidelně ve středu vedou manželé Rychtářovi a
Lomičovi. Nemohu opomenout také nedělní fotbálek staré gardy.
V loňském roce jsme úspěšně rozjeli cvičení aerobiku pod vedením paní Trojančíkové.
V posledním čtvrtletí jsme zaměřili naši pozornost na vzdělávací akce. V listopadu se konal
po dlouhé době celorepublikový sraz cvičitelů ASPV. Na tuto akci jsme vyslali
4 cvičitele, aby mohli načerpat nové nápady a postřehy do své cvičitelské praxe. Celý
víkend tak měli možnost čerpat z celé řady nabízených aktivit jako např. netradiční hry
v tělocvičně, orientační hra a zvláště si vyzkoušet různé tanečně pohybové formy.
Další dvě cvičitelky se o víkend později zúčastnily mezinárodního semináře Dítě a pohyb,
kde rovněž nasbíraly mnoho zkušeností a nápadů pro svou cvičitelskou praxi a práci s
dětmi.
Nyní bych Vás ráda seznámila s plánovanou činností pro následující období.
26. března
přehlídka pódiových skladeb na ZŠ Vrchní
11. dubna
krajská přehlídka (Ostrava – Pustkovec)
9. května
okresní kolo Medvědi – Slavkov
24. května
krajské kolo Medvědi – Slavkov
21. června
sportovní den na hřišti TJ
Červen – republikové kolo Medvědi – Velké Meziříčí
Pohled dopředu.
V roce 2016 bude Česká republika hostit tzv. Eurogym
(letos v Helsinkách), kde hlavními partnery jsou Česká
gymnastická federace a spolupořadateli pak ČASPV a ČOS a
jelikož jsme byli osloveni, abychom se aktivně podíleli na
přípravě této akce, ráda bych již od září tohoto roku začala s nácvikem nové hromadné
pódiové skladby (něco jako sletová skladba). Tato akce se uskuteční v Českých
Budějovicích, kde děti budou mít možnost strávit červencový týden v gymnastickém duchu
a poznat tak spoustu nových přátel. Samozřejmě, že akce bude finančně náročnější, ale
pevně věřím, že se nám podaří získat dostatek finančních prostředků (žádost o příspěvek od
obce, popř. sponzorů).
Na závěr bych Vám ráda poděkovala za pozornost a všem cvičitelům popřála mnoho
tvůrčích nápadů do další praxe.
Mgr. Martina Trojančíková, za oddíl ASPV
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU KOPANÉ
Hodnotící zpráva za oddíl kopané TJ Sokol Slavkov v roce 2014
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. Celkem na 113 fotbalistů a funkcionářů.
Hodnocení začnu u A týmu. Loňskou sezónu 2013/2014 jsme nakonec ukončili
na 10. místě s 28 body. Ve stejném složení jsme vstoupili do podzimu 2014, ale neúspěšně.
V úvodu byly porážky v Bruntále, v Píšti a hlavně doma 0:4 s Hrabovou. První bod až
za 1: 1 s Kylešovicemi. Zlom nastal překvapivě proti Vítkovu a výhra 3:0, pak 2:0 nad
Štěpánkovicemi a výhra 7:1 v Oldřišově a klidný střed tabulky. Zbytečné porážky v
Darkovičkách a doma s Bolaticemi nám přisoudily 11. místo za 15 bodů, v tabulce pravdy
máme – 6 bodů.
Dařilo se nám v poháru FAČR, postupně jsme porazili Zlatníky, Štáblovice, Budišov a
V. Heraltice a je před námi finále 29. dubna s Darkovicemi.
V zimní přípravě se objevili noví, mladí hráči, kteří budou příslibem do jarních odvet, které
nám začínají už 29. března a přivítáme Píšť.
Kritická je situace u našeho rezervního „B“ mužstva. Po sestupu do okresní IV se nám
nedaří. Sestava bývá na hranici hratelnosti a výsledky jsou většinou žalostné.
Složitá je situace i u dorostu. Došlo ke dvěma kontumacím a následným pokutám.
Nenastoupit k utkání resp. hrát v trestu to je ostudné a neomluvitelné. Jsou problémy s
trenéry a hráči, ale když už jsme se přihlásili do soutěží, musíme hrát.
Žáci střídají lepší výsledky s horšími a je co zlepšovat. Hlavně mladší žáci nám dělají radost
a neztratí se ani při okresních turnajích v hale v Opavě.
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 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. Jan Klement
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ROZLOSOVÁNÍ FOTBALU - JARNÍ ČÁST
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I.A třída sk. "A" muži - 2014/2015 - jarní část
Datum Začátek
Domácí
Hosté
29.03.
15.00
Píšť
04.04.
15.30
Kylešovice
12.04.
15.30
Štítina
18.04.
16.00
Vítkov
26.04.
16.00
Štěpánkovice
03.05.
16.30
Oldřišov
10.05.
16.30
Chlebičov
17.05.
17.00
Darkovičky
24.05.
17.00
Bílovec
31.05.
17.00
Mokré Lazce
07.06.
17.00
Bolatice
13.06.
17.00
Hrabová
21.06.
17.00
SO Bruntál

Datum
04.04.
11.04.
26.04.
02.05.
10.05.
16.05.
23.05.
31.05.
06.06.

Okresní přebor dorostu
Začátek
Domácí
12.45. Pustá Polom
12.45.
13.45
Bohuslavice
13.45
16.30
Stěbořice
14.15
14.15
14.45
Kobeřice
14.15

Odjezd

14.15
14.30

15.15
15.30
15.00

Muži „B“
Hosté

Datum
04.04.
11.04.
18.04.
25.04.
03.05.
09.05.
16.05.
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.

Kylešovice
Darkovičky
Litultovice
Hať
Malé Hoštice

Okresní přebor starší žáci
Datum Začátek
Domácí
Hosté
19.04. 13.30
Vávrovice
29.04. 16.00
Hať
06.05. 16.30
Větřkovice
10.05. 10.00 Pustá Polom
16.05. 14.15
Stěbořice
27.05. 17.00
Píšť
30.05. 17.00
Kozmice

Den
NE
SO
SO
NE
PÁ
NE
ST
NE
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Datum
12.04.
18.04.
25.04.
03.05.
08.05.
24.05.
06.05.
07.06.

Začátek
15.30
15.30
16.00
16.00

Domácí
Štáblovice

Hosté
Radkov

Vávrovice "B"
Těškovice
volno

15.00
17.00
17.00
15.00
17.00
17.00

Klokočov
Větřkovice
Moravice
Deštné
Palhanec
Sosnová

Soutěž ml. žáků 1+7
Začátek
Domácí
09.30
10.00
Vítkov
13.00
Jakartovice
09.30
16.30
Kylešovice
09.30
17.00
Otice
09.30

Hosté
Budišov

Březová
Hlavnice
Raduň

KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A
SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V OBCI SLAVKOV - 2015
25.04.2015
26.04.2015
19.04.2015
30.04.2015

Otvírání jara
70. výročí konce II. světové války v obci
Velikonoční turnaj v šachu
Slet čarodějnic

M+M
Obec
Jednota OREL
Český svaz žen

Hřiště TJ
Pomník obětem
Orlovna
Hřiště u školy

03.05.2015
09.05.2015
10.05.2015
16.05.2015
24.05.2015
30.05.2015

Floriánská mše
Medvědí stezka, okresní kolo
Obecní oslavy Den matek
Smažení vajec
Medvědí stezka, krajské kolo
Den dětí na kolech

Sbor dobrovolných hasičů
TJ SOKOL
Obec, MŠ
Český zahrádkářský svaz
TJ SOKOL
SRPŠ při ZŠ a MŠ a ČSŽ

Kostel sv. Anny
Hřiště TJ
Kulturní dům
Hříště u školy
Hřiště TJ
Hřiště u školy

14.06.2015
21.06.2015
25.06.2015
27.06.2015

Pohár starosty obce
Sportovní den s veř. vystoupením
Slavnostní vyřazení absolventů 9.tř.ZŠ
Finále ligy mládeže SDH

Sbor dobrovolných hasičů
TJ SOKOL
ZŠ a MŠ Slavkov
Sbor dobrovolných hasičů

Hřiště u školy
Hřiště TJ
Kulturní dům
Hřiště u školy

03.-04.07.2015 Pivní slavnosti
11.07.2015 Turnaj v minikopané
18.07.2015 Okresní liga veteránů SDH
24.07.2015 Letní kino
25.07.2015 Pouť na sv. Annu
25.07.2015 Karmašová zábava

Rybářský spolek
TJ SOKOL
Sbor dobrovolných hasičů
Obec
Farní úřad
TJ SOKOL

Hřiště u školy
Hřiště TJ
Hřiště u školy
Hřiště u školy
sv. Anna
Areál ČSCH

15.-16.08.2015 Chovatelská výstava

Český svaz chovatelů

Areál ČSC

05.09.2015 Výlet na kolech s večerem u táboráku
12.09.2015 Koloběžkové závody
12.09.2015 Tenisový turnaj
18.-20.09.2015 VIII. Mezinár.setkání Slavkovů
20.09.2015 350. let kostela sv. Anny
26.09.2015 O nejlepší družstvo Slavkova

Český zahrádkářský svaz
Český svaz žen
Jednota OREL
Obec a spolky
Farní úřad a obec
Sbor dobrovolných hasičů

Hříště u školy
U hasičské zboj.
Orlovna
Hřiště u ZŠ a KD
Kostel sv. Anny
Hřiště u školy

02.10.2015
10.10.2015
24.10.2015

Setkání slavkovských důchodců
Drakiáda - pouštění draků
Podzim v lese

Obec
Sbor dobrovolných hasičů
M+M

Kulturní dům
Na Větřáku
Hřiště TJ

06.11.2015
07.11.2015
21.11.2015
28.11.2015
29.11.2015

Svatomartinské hody
Pohár starosty obce ve volejbalu
Člověče nezlob se
Vánoce s Magdou+Marcelou
Rozsvícení vánočního stromu

Český zahrádkářský svaz
Obec a ZŠ
Český svaz žen
M+M
Obec, SDH a farní úřad

Zasedačka
Tělocvična
Kulturní dům
Hřiště TJ
U hasičské zboj.

05.12.2015
10.12.2015
19.12.2015
25.12.2015
28.12.2014

Mikulášská nadílka
Vánoční koncert
Pohár krále Lesanky – čtyřhra stolní tenis
Štěpánská zábava
Živý Betlém

Český svaz žen
ZŠ a MŠ
TJ SOKOL
Sbor dobrovolných hasičů
KDU-ČSL, farníci

Kulturní dům
Kulturní dům
Lesanka Slavkov
Kulturní dům
Kostel sv. Anny

PLESY 2016
09.01.2016
16.01.2016
23.01.2016
30.01.2016

Myslivecký ples
Lidový ples
Chovatelský ples
Ples sportovců

06.02.2016
13.02.2016
20.02.2016
27.02.2016
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Ples SRPŠ
Rybářský ples
Zahrádkářský ples
Hasičský ples

HISTORIE SLAVKOVA ( ČÁST III. ) - DOKONČENÍ
V minulém roce jsme si připomenuli 790 let od první písemné zmínky o naší obce
a ve Zpravodaji jsme Vám přiblížili dějiny obce od jeho založení a skončili jsme v rokem
1762, kdy císařským majestátem z 6. února 1762 bylo povoleno sloučení rodového jména i
znaku Podstatských s rodem Lichtenstejnů a Kaskelkornu (tehdejších majitelů
Slavkovského panství). V tomto pokračování vybíráme chronologicky důležité události,
které významně ovlivnily další vývoj naší obce:
1780 Pravděpodobný rok postavení první slavkovské školy, zajímavostí je , že prvním
učitelem ve Slavkově byl už v roce 1698 Bedřich Görndt
1814 Kostel přestavěn do dnešní podoby v empírovém stylu a byl zasvěcen sv. Anně
1830 Vznik útulku pro chudé vydržované z vyprošených peněz a potravin
1870 Založena Česká rolnická záložna (jako třetí ve Slezsku)
1872 Postavena nová školní budova na č.p. 30 (nynější obecní úřad),
1883 Založen hasičský sbor
1887 Tábor českého lidu ve Slezsku na slavkovských lukách (poblíž Latarny)
1889 Ustanoven poštovní výpravčí
1897 Založen ochotnický divadelní spolek „Poděbrad“
1898 Založena „Hospodářská besídka“
1907 Jindřich Keil z Fichtenthurmu kupuje velkostatek od Podstatských-Lichtensteinů
Ustanoven Konzumní spolek
1908 Jindřich Keil prodává velkostatek Karlu Weisshuhnovi a synům
Založeno obecní potravinové družstvo
1910 Zámek zakoupily sestry III. řádu sv. Františka
1911 Založen Občanský záloženský a spořitelní spolek
1919 Založen TJ Sokol Slavkov
1921 Zřízena Mateřská škola v zámku
Založen Orel Slavkov
1924 Slavkov propojen telefonním vedením s Opavou
1928 Odhalen Pomník padlým v I. světové válce
1930 Provedena elektrifikace obce
1932 Zbytkový statek kupuje Rudolf Thien
1938 Obsazení obce německými okupanty
1939 Nacistický plán na využití Slavkova jako speciálního tábora pro Hitlerjugend
1942 Rozpuštěny české spolky
1945 Osvobození Slavkova Rudou armádou
1946 Provedena parcelace konfiskované půdy
Založena Myslivecká společnost
1947 Položen základní kámen ke stavbě nové školy
1948 Ustaven akční výbor NF ve Slavkově
Zabudovány věžní hodiny, které byly zakoupeny díky kmotrovství ONV Jičín
1950 Otevřena nová Základní škola Julia Fučíka
Zavedení pravidelné autobusové dopravy ze Slavkova do Opavy
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1951 Ustavena Osvětová beseda
1952 Založen Československý svaz žen
Instalován obecní rozhlas
1953 Založeno JZD
1955 Otevřen nový hřbitov
1956 Zakoupen první televizor v obci
1958 Provedena asanace starého hřbitova kolem kostela
1959 Založen Sbor pro občanské záležitosti
Postaven tzv. Učitelský dům čp. 33
Osvětová beseda začala vydávat Slavkovské žňové noviny, ty byly později
nahrazeny Slavkovským kukátkem a Slavkovskými novinami
1960 Zřízena úplná osmiletá škola ve Slavkově pro obec Slavkov a Otice
1961 Přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého od školy ke kostelu
1963 Ustavena základní organizace Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu
1966 Vybudováno nové veřejné osvětlení
1971 U Pomníku padlým odhaleny desky obětem II. světové války
1973 Otevření nové požární zbrojnice
1974 Oslavy 750 let od založení obce
1975 Vysazen ovocný sad u ZDŠ
1976 Sloučení JZD Přátelství Slavkov s JZD Pokrok Otice v jeden ekonomický celek
1977 Vodovodní přivaděč z Opavy a přečerpávací stanice na Latarni
1978 Hlavní kanalizační sběrač, kanali. řády na sídlišti pod školou, stavba požární věže
1979 Rekonstrukce budovy MNV se vznikem nového oddělení MŠ pro 25 dětí,
kanalizace a chodníky podél Olomoucké ulice, vodovodní řády, rozvody NN a
veřejného osvětlení na sídlišti pod školou
1980 Dokončení stavby smuteční obřadní síně, nová střešní krytina na budově ZDŠ, nová
ocelová lávka přes řeku Hvozdnici
1984 1. září otevření přístavby ZDŠ Slavkov (školní kuchyň, školní družina se dvěma
učebnami a dílny, přístavba nové ředitelny a sborovny v ZDŠ a úprava suterénu na
klubovny. Dokončena výstavba přísálí ke kulturnímu domu, samost. vstupu, šatna,
kuchyňka. Zavedení popelnic a zajištění vývozu domovního odpadu TS Opava
1985 Výstavba věžového vodojemu, zásobovací vodovodní řád na ulici Ludvíka Svobody
Rekonstrukce víceúčelové budovy MNV (zasedací místnost, moštárna a mandlovna)
Český svaz chovatelů zahájil výstavbu vlastního areálu
1987 Rozvody vodovodů na ulicích v horním tlakovém pásmu, přípojka NN na hřiště TJ
Sokol v lese
1988 Zahájení výstavby nové prodejny potravin na ulici Jubilejní v akci „Z“
27. září vyhlášen ONV v Opavě chráněný přírodní výtvor „Hvozdnice“
1989 10. listopadu podepsána kupní smlouva s JUDr.Bohumírem Stypou na odkoupení
RD čp.25 do majetku obce pro Dům služeb.
Svazáci klubu TOPAS překonali v Brně světový rekord Australanů v jízdě na
koloběžkách za 24 hodin.
1990 První svobodné parlamentní a komunální volby po 44 letech
1. června byla schválena změna názvu ZDŠ – bylo vypuštěno jméno Julia Fučíka
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1991 Dokončení výstavby nákupního střediska v akci „Z“ a následný prodej fa C+J s.r.o.
Opava
Dokončena výstavba vodovodů v dolním tlakovém pásmu
1992 23. července uvedeny do provozu věžní hodiny po generální opravě číselníků,
s novou hnací jednotkou s přesností atomového času, ovládaní zvonů, spínání
osvětlení
1993 Dokončena výstavba železniční zastávky ČD z prostředků obce, přístavba
tělocvičny s posilovnou
Nová telefonní ústředna vedle OÚ umožňující kabelizaci a rozšíření telefonní sítě
v obci 22. května slavkovský rodák a malíř Bohumír Štrohalm - Bocian žijící
v Paříži přejímá titul „Čestný občan Slavkova“
1994 1. května slavnostní otevření Domu služeb, kde je v přízemí prodejna, v 1. patře je
pošta, ordinace praktického lékaře a veřejné soc. zařízení, ve 2. patře je ordinace
zubaře a laboratoř, prodejna textilu
1995 Převod ZD na akciovou společnost
1996 Zahájení provozu mechanicko-biologické čistírny odpadních vod
Předání dekretu o udělení znaku a praporu obce, předsedou PS Parlamentu ČR
Milanem Uhdem
1997 Slavnostní vysvěcení praporu obce v kostele sv. Anny
Ukončena celková plynofikace obce
1998 Ukončení působení sester III. řádu sv. Františka v obci
1999 Oslavy 775. výročí trvání obce
2000 Oslavy 50-ti let od založení základní školy
Rekonstrukce umývárny nádobí ve ŠJ a pořízení prvního konvektomatu
2001 Odkoupení objektu bývalého zámku od Diecezní charity ostravsko-opavské do
majetku obce
2002 V Paříži zemřel čestný občan Slavkova malíř Bocian, krátce na to zemřela i jeho
žena Yvon. Ostatky obou jsou uloženy na místním hřbitově, pomník nechala
postavit obec
2003 Celková rekonstrukce víceúčelové budovy s novou střechou a přístavbou stání pro
služební auto
2004 Zahájení provozu 1. slavkovské čerpací stanice pohonných hmot
2005 Zahájen provoz Domova důchodců Seniorcentrum Slavkov s kapacitou 25 lůžek
2006 Rekonstrukce a nástavba mateřské školy s využitím půdního prostoru
2008 Požár zničil celé vybavení kanceláři obecního úřadu - celková rekonstrukce a nové
vybavení
2009 Oslavy 785. výročí od založení obce, posvěcení nového obětního stolu v kostele sv.
Anny
Vybudování bezdrátového místního rozhlasu včetně Trní a Latarny
2010 Úprava parku a návsi ve Slavkově financována penězi z dotace EU.
Oslavy 6O let od založení školy
2011 Výstavba tribuny pro diváky na hřišti TJ Sokol v lese
Rekonstrukce antukového hřiště u školy na víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Přístavba šaten, kuchyně a klubovny kulturního domu včetně bezbariérového vstupu
22

2012 Pořízení 350 ks kompostérů pro domácnosti v obci
2013 Revitalizace nové školní budovy z dotace OPŽP
Náš občan Tomáš Petreček zdolal dva osmitisícové vrcholy v Himalájích,
Gasherbrum I (8067m) a Gasherbrum II. (8035m)
2014 Celková rekonstrukce a nástavba hasičské zbrojnice.
Otevření Galerie Slavkova se stálou expozicí tvorby malíře Bohumila Bociana
a jeho manželky sochařky Yvon Tynaire.
Obec vybudovala tematickou pěší stezku “ Slavkov včera a dnes“
Rekonstruovaná hasičská zbrojnice – oceněna Zlatou cihlou MSK
Obec v soutěži MSK – Vesnice roku, obdržela Zelenou stuhu za 1. místo v kraji
V celostátní soutěži -Vesnice roku, se naše obec umístila na 2. místě v rámci ČR
Starosta obce pan Vladimír Chovanec - vyhlášen nejlepším starostou MSK
Oslavy 790 let od založení obce.
2015 Revitalizace Domu služeb z dotace OPŽP
Oslavy 350 let trvání kostela sv. Anny
VIII. Mezinárodní setkání Slavkovů z ČR, SR a Polska v naší obci.
O zpravodaji
Vydává: Obecní úřad Slavkov, tel. 553 797 067, slavkov@iol.cz, www.slavkov-u-opavy-cz
Náklad: 750 ks, bezplatný informační zpravodaj zastupitelstva a rady obce, OÚ a příspěvkových
organizací obce pro občany Slavkova. Volný rozsah je využíván pro bezplatné informace o činnosti
místních spolků a organizací. Možnost placené inzerce.
Distribuce: bezplatnou roznáškou do schránek, nebo k dispozici v kanceláři OÚ Slavkov.
Termíny uzávěrky příspěvků do Slavkovského zpravodaje: 13.6.2015, 15.9.2015, 12.12.2015 Příspěvky
předávejte v elektronické podobě na emailovou adresu: referent@ouslavkov.cz, šefredaktor Ing. Ladislav
Kubín design a tisk novin: Ing. Gabriela Křempková

KALENDÁŘ OBCE SLAVKOV 2016
Před dvěma lety jsme u příležitosti 790. výročí oslav obce vydali kalendář. Ten byl velmi
kladně přijat a mnoho spoluobčanů se ptalo, zda bude další pokračování. Rozhodli jsme se
proto, že vydáme kalendář „Slavkov 2016“, který bude zpracován ve stejném duchu porovnáním černobílých fotografií (popřípadě obrazů) starého Slavkova se současným
stavem na barevných fotografiích. Abychom věděli, kolik kusů máme nechat vytisknout,
nabízíme Vám možnost objednat si jejich libovolný počet. Cena kalendáře bude 60,- Kč.
Objednávkový kupón doneste na OÚ nejpozději do 27. 4. 2015. Samotné kalendáře pak
budou k dispozici koncem září 2015.
NÁVRATKA: zde odstřihněte a vyplňte hůlkovým písmem
Objednávkový kupon – 2016
Jméno, příjmení …………………………………………………………………………………
adresa……………………………………………………………………………………………
Závazný počet kusů (60,- Kč /ks) ….…………

Celkem Kč: ……………………………...
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLAVKOV
3. zasedání konané dne 25. 03. 2015
Účast: 14 členů zastupitelstva, 1 omluven a 2 občané
Zastupitelstvo po projednání všech zpráv:
Vzalo na vědomí:
* Zprávu o hospodaření příspěvkových organizací obce Základní škola a Mateřská škola Slavkov, Školní
jídelna Slavkov a Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov za rok 2014 včetně přerozdělení jejich
hospodářského výsledku do rezervního fondu a fondu odměn.
* Rozpočet svazku obcí Mikroregion Hvozdnice na rok 2015 a zápis revizní komise za rok 2014.
* Zprávu o kontrole finančního hospodaření Dobrovolného svazku obcí Opavsko k 31. 12. 2014.
* Informaci o průběhu realizace investičních akcí v obci a přípravě žádosti o dotace pro rok 2015.

Schválilo:
* Zprávu o činnosti rady obce, finančního a kontrolního výboru od posledního zasedání.
* Závěrečný účet o hospodaření obce Slavkov k 31. 12. 2014 s vyslovením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad. Příjmy dosáhly celkové výše 26.486.333,-Kč a výdaje částky 27.130.508,Kč. Splátka dlouhodobého úvěru činila 380.000,-Kč. Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2014 činil
celkem 5.209.044,-Kč. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce provedená Krajským úřadem
je součástí závěrečného účtu. Při přezkoumání nebyly zjištěné chyby a nedostatky.
* Účetní závěrku obce Slavkov sestavenou k 31. 12. 2014 včetně zprávy o inventarizaci majetku obce.
* Úpravu rozpočtu obce na rok 2015, kde především došlo k navýšení rezervy na 2.614.800,-Kč díky
vyššímu přebytku hospodaření za rok 2014. Ve výdajích bylo schváleno pořízení nového služebního
vozidla pro OÚ Slavkov. Stávající bude převedeno pro potřeby Seniorcentra.
* Rozpočtový výhled obce 2015-2018, potvrzující reálnost plánovaných akcí.
* Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Slavkov, která doplňuje složky třídění o
biologický odpad a kovy.
* Harmonogram pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce do roku 2022.
* Darovací smlouvu uzavřenou mezi M. Krčem z Opavy a Obci Slavkov na bezplatný převod 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 veřejného osvětlení do majetku obce.
* Přihlášku obce Slavkov do soutěže Vesnice roku 2015.
* Záměr č. 1 na prodej části obecního pozemku parc. č. 919/2 o výměře 320m2.
* Záměr č. 2 na směnu a odkup části obecního pozemku parc.č.1495 o výměře cca 200m2 za pozemky p.
J. Zahla pro rozšíření cesty ulice K Srdečníku.

Pověřilo:
* Radu obce jednáním s výborem TJ Sokol Slavkov o možnosti a podmínkách majetkové spoluúčasti
obce na budově Lesanky a šaten na hřišti v lese s cílem získání dotace na modernizaci a přístavbu
sociálního zařízení.
* Starostu obce zajistit podmínky pro zveřejňování uzavřených smluv na webových stránkách obce v
souladu s připravovaným zákonem.

V rámci grantového řízení byly schváleny tyto příspěvky:
Sbor dobrovolných hasičů
Jednota OREL
Český svaz žen
Český zahrádkářský svaz
Farní úřad

48.000,-Kč
18.700,-Kč
13.700,-Kč
3.340,-Kč
100.000,-Kč

SRPŠ při MŠ
SRPŠ při ZŠ
Český svaz chovatelů
TJ Sokol Slavkov

24

12.000,-Kč
7.000,-Kč
8.000,-Kč
159.260,-Kč

