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ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
všichni se těšíme na prodloužené
velikonoce a příchod jara. Končící zima bez sněhu přinesla teplotní rekordy a nezbývá nám než
doufat, že deficit vody v našem
regionu se ještě v následujících
měsících vyrovná. Vás ale určitě zajímá víc, co jsme dělali na
„radnici“.
Toto období se opět se zpožděním začínají rozjíždět výzvy na evropské dotace z programů Evropské unie na leta
2014 – 2020. Sliby, že programů bude méně a hlavně že
administrace bude jednodušší, jsou zapomenuty a téměř
všechno se musíme učit znovu. Některé projekty máme
rozpracované, další rychle „šijeme“ na míru vyhlášeným
podmínkám. Nejvýznamnější a největší chystanou akci
je „Úprava kanalizačního systému a intenzifikace ČOV
Slavkov“, kde se nám podařilo získat dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 500. 000,-Kč na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby.

Druhou téměř připravenou akci je projekt „Energetické
úspory objektu ZŠ Slavkov“, tj. především zateplení budovy staré školy včetně tělocvičny a kulturního domu. Projekt
musíme doplnit podle nových pravidel o zapracování rekuperace učeben do projektu a provedení ornitologického
průzkumu. Nově necháváme také zpracovat projektovou
dokumentaci na sanaci vlhkosti v suterénu ZŠ, která se
čím dál víc projevuje na staré budově.
Pro žádosti o dotaci za „modrou stuhu“ a v nových výzvách jsme zpracovávali projekty na „Stavební úpravy víceúčelové budovy OÚ“, na „Opravu vstupu a čelní strany
hřbitovní zdi“, instalace schodišťové sedačky a pořízení
výtahu na zahradu pro zvýšení bezpečnosti v Seniorcentru. Dále máme zpracovaný projekt na přístavbu a úpravu
sociálního zařízení u posezení na hřišti u školy a prodloužení inž. sítí na ulici Pod Areálem a Na Lůčky. Stavební
povolení vyřizujeme na prodloužení veřejného osvětlení
v Trní a K Větřáku.
I v letošním roce chceme pokračovat v realizaci akcí, které přispějí ke zlepšení vzhledu obce a stavu komunikací
a chodníků.

PLÁN INVESTIC, ÚDRŽBY A OPRAV NA ROK 2016 v tis. Kč
Prodloužení inž. sítí Pod Areálem
Vodovod Záhumenní, Na lůčky
Projekt intenzifikace ČOV
Rekonstrukce MK Pod Areálem
Rekonstrukce MK Záhumenní
Oprava chodníků Ludvíka Svobody

700
80
1. 000
760
1. 200
250

Výsledek hospodaření obce v minulém roce,
kdy jsme k 31. 12. 2015 skončili přebytkem ve výši
9 400 336,- Kč (k tomu obdržíme zpětně ještě
dotace z ROP za hasičskou zbrojnici a přístavbu
učeben ZŠ ve výši cca 8 mil. Kč) nám dávají možnosti zvýšených investičních výdajů, ale především
předpoklady potřebné finanční spoluúčasti na velkých akcích – nová ČOV cca 35 mil. Kč, energetické úspory objektu ZŠ cca 15 mil. Kč.

Oprava MK Na Vyhlídce, U Dráhy
Oprava MK Střední, Lípová Slezská
Oprava chodníku podél areálu ZŠ
Soc. zařízení na hřišti u ZŠ
Přípojka NN na hřiště u ZŠ

195
1. 290
1. 500
250
80

Ve své činnosti se nezaměřujeme jen na investiční výstavbu, ale také na všestrannou komunitní
péči a společenský život v obci. Po úspěších v soutěži Vesnice roku 2014 a 2015 připravujeme v současné době přihlášku do ročníku 2016. K tomu patří i spolupráce se školou, spolky, farou, místními
podnikateli a zemědělským podnikem. Proto i v letošním roce zastupitelstvo obce schválilo v rozpočtu finanční příspěvky zájmovým a společenským
organizacím v celkové výši 289 000,- Kč.

Příspěvky byly rozděleny takto:
TJ Sokol Slavkov
15 akcí
Český svaz žen
4 akce
Český svaz chovatelů
1 akce
Myslivecké sdružení Srdečník

165. 700
14. 500
8. 500
5. 000

Mimo to byl poskytnut finanční příspěvek
Farnímu úřadu Slavkov ve výši 100. 000,-Kč na
2. etapu pořízení nových lavic v kostele sv. Anny ve
Slavkově.
Jen pro pořádek připomínám, že průběžně poskytujeme v naší obci také finanční příspěvek při
narození dítěte 5. 000,-Kč, příspěvek při nástupu
do 1. třídy ZŠ Slavkov 1. 000,-Kč, příspěvek dů-

Sbor dobrovolných Hasičů
Jednota Orel
Český zahrádkářský svaz
SRPŠ při ZŠ
SRPŠ při MŠ

15 akcí
3 akce
1 akce
2 akce
2 akce

53. 300
11. 000
4. 000
15. 000
12. 000

chodcům na obědy 6,-Kč/oběd, příspěvek důchodcům na dovoz obědů domů 5,-Kč/oběd,
finanční příspěvek sociálně potřebným občanům
dle rozhodnutí sociální komise a nově od letošního
roku 5. 000,-Kč úspěšným žadatelům o kotlíkovou
dotaci z Moravskoslezského kraje.
Hezkou velikonoční pomlázku všem přeje
Vladimír Chovanec, starosta

DEN MATEK
 Obec Slavkov zve všechny slavkovské maminky
a babičky na celoobecní oslavy Dne matek, které
se uskuteční v neděli 08. května v sále kulturního
domu od 14:30 hod. Vystoupí děti mateřské a základní školy se svým programem.
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OBECNÍ SDĚLENÍ
 Cena stočného vybíraná podle odebraných m3
vody je pro rok 2016 stanovena na 19,- Kč včetně
DPH za m3 vody a vychází dle skutečných nákladů
na provoz kanalizace a ČOV za rok 2015.
 Sběr nebezpečného odpadu provedou Technické služby Opava v naší obci dne 14. 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
1. 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.

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 16. dubna 2016 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 Mgr. Eva Starečková

ZAHAJÍME SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

Obec Slavkov zahájí od 19. 4. 2016 pravidelný odvoz biologického odpadu, tj. tráva a plevel, listí, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny,
dřevní štěpka z větví stromů a keřů. Tento biologický odpad vyvážíme na kompostárnu a proto jiný odpad nepřijímáme. Po zkušenostech z loňska je dobré, když občané přivezou odpad ke kontejneru
ve velkých pytlích. Kontejnery budou přistavovány v době od 17. 30
do 18. 30 hodin takto:
SUDÝ TÝDEN
úterý – ulice Slezská a Střední
středa – Stará ulice
čtvrtek – ulice Družstevní

LICHÝ TÝDEN
- u obchodu TUTY a ulice Střední
- ulice Na Lůčky
- ulice Kavír
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PLOŠNÁ DERATIZACE
OÚ Slavkov sděluje občanům, že
11. 4. 2016 se v naší obci uskuteční plošná deratizace proti
hlodavcům (krysy a potkani)
se zaměřením na kanalizační síť
a veřejné plochy. Místa nadměrného výskytu můžete nahlásit do
6. 4. 2016 v kanceláři OÚ nebo
na www. slavkov@iol. cz

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLAVKOV
8 zasedání konané dne 29. 02. 2016
Účast: 14 členů zastupitelstva a 1 občan
Zastupitelstvo po projednání všech zpráv:
V z a l o n a v ě d o m í:
a) Rozpočtové opatření rady obce č. 1/2016 k rozpočtu obce na rok 2016.
b) Návrh kupní smlouvy na odkoupení pozemku parc. č. 1222/3 k. ú. Slavkov u Opavy včetně budovy
občanského vybavení na něm stojící a pozemku parc. č. 1222/4 k. ú. Slavkov u Opavy od TJ Sokol
Slavkov, z. s. se závazkem následného zajištění stavebních úprav a přístavby sociálního zázemí sportovního areálu. Zároveň pověřuje starostu obce k dopracování smlouvy s TJ Sokol Slavkov.
Schválilo:
 Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání
 Úpravu odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce v souladu s Nařízením vlády č. 352/2015
Sb. s platností od 1. 3. 2016.
 Bezúplatný převod nemovitých věcí pozemků parcela č. 1293 – ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku parc. č. 1312/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Slavkov
u Opavy, obec Slavkov, z vlastnictví České republiky, příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Slavkov, včetně omezujících podmínek uvedených
v Čl. IV. Smlouvy.
 Kupní smlouvu uzavřenou mezi Jiřím Vrbickým z Opavy a Obci Slavkov na prodej technické a dopravní infrastruktury pro RD lokality napojené na ulici Černá cesta Slavkov v k. ú. Slavkov u Opavy
– stavby SO-01 Komunikace, chodník, SO-02 Kanalizace jednotná, SO-03 Vodovod, SO-04 Plynovod a SO-05 Venkovní osvětlení.
 Revokaci usnesení č. 71/6 - Kupní smlouvu na výkup pozemku parc. č. 1226/125 o výměře 240
m2 a parc. č. 1226/126 o výměře 389 m2 v k. ú. Slavkov u Opavy a uzavření samostatných smluv
s jednotlivými spoluvlastníky pozemků. .
 Revokaci usnesení č. 72/6 - Kupní smlouvu na výkup podílu 74/100 pozemku parc. č. 1226/136
o výměře 487 m2 a podílu 74/100 parc. č. 1226/137 o výměře 442 m2 v k. ú. Slavkov u Opavy a uzavření samostatných smluv s jednotlivými spoluvlastníky pozemků.
 Finanční příspěvek ve výši 100. 000,-Kč Římskokatolické farnosti Slavkov na pořízení 2 části nových lavic do kostela sv. Anny ve Slavkově.
N e s c h v a l i l o:
 Podání žádosti Obce Slavkov v k. ú. Slavkov u Opavy o provedení pozemkové úpravy dle zákona
č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ve znění pozdějších předpisů.
Vyzývá majitele pozemku na k. ú. Slavkov u Opavy, aby se k potřebnosti provedení pozemkových
úprav vyjádřili a sdělili na OÚ Slavkov.
Informace z Rady obce:
 Na návrh ředitele ZŠaMŠ Slavkov udělila u příležitosti Dne učitelů ocenění „Učitel roku 2016“:
Mgr. Šárce Neiserové a Mgr. Evě Starečkové za velmi úspěšnou a tvůrčí pedagogickou práci a přípravu žáků na soutěže, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků a přispívají tak k dobrému jménu
ZŠ Slavkov na veřejnosti.
 Na základě naší žádosti podané na Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Ostrava na zvýraznění přechodu pro chodce na silnici I/46 v průtahu obce Slavkov jsme bohužel obdrželi zamítavou odpověď
s tím, že si máme tyto úpravy financovat z vlastního rozpočtu.
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 Rada schválila podání žádosti na Moravskoslezský kraj o dotaci na pořízení hasičského dopravního
automobilu místo staré AVIE, která je ve velmi špatném technickém stavu. Žádosti nebylo vyhověno - přednost dostanou jednotky SDH, které mají jen auta starší 15-ti let.
 Ve spolupráci s pořizovatelem tj. Magistrátem města Opavy, odborem hlavního architekta byl zahájen proces vyhodnocení uplatňování územního plánu obce Slavkov určený k projednání dle §55
odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. , ve kterém budou posouzeny i došlé žádosti na změnu ÚP.

Setkání obcí a občanů
Mikroregionu Hvozdnice:
V sobotu 11.června 2016 se uskuteční 1.setkání
jedenácti obcí našeho mikroregionu a to na hřišti
v Jakartovicích od 13.00 hodin odpoledne. Po oficiálním úvodu bude následovat kulturní a zábavný
program, ve kterém vystoupí děti a soubory s jednotlivých obcí. Pro děti budou připravené různé
atrakce. o občerstvení se postarají Jakartovitští
sportovci. K dobré pohodě bude hrát dechovka
SDH Dolní Životice. Ze Slavkova na akci vystoupí skupina Monteráčci. K dopravě můžete využít
Hvozdnický expres, který bude odjíždět ze Slavkova v 11.58 hodin. Jste všichni srdečně zváni.
I letos bude Mikroregion Hvozdnice provozovat
dopravu malého rozsahu na železniční trati č.314
Opava – Jakartovice - Svobodné Heřmanice, kterou úspěšně realizujeme již dvě sezóny v rozsahu
jeden pár spojů v pátek a tři páry vlakových spojů
denně o sobotách a nedělích s rozšířením provozu

již od 3.6.2016 do 28.9.2016. Na úhradě kompenzace dopravci ve výši 445.000,-Kč dle odsouhlasené kalkulace se bude podílet především Moravskoslezský kraj, Statutární město Opava a obce, které
mají železniční zastávky na trase Hvozdnického
expresu.
Vladimír Chovanec, předseda MH
Český zahrádkářský svaz
Slavkovští zahrádkáři zvou tímto všechny své
členy na 53.výroční členskou schůzi, která se
uskuteční 16. dubna 2016 od 18.00 hodin v sále
kulturního domu. Další akce je v sobotu 14.května, kdy pořádáme na hřišti u školy pro členy
a rodinné příslušníky tradiční smažení vajec. Ve
dnech 10.-12.června máme zajištěný autobusový
zájezd do Vysokých Tater s ubytováním ve Velkém
Slavkově, kde pro nás bude připravena prohlídka
obce a „slavkovský družební“ večer. Na jaře kvete
mnoho krásných cibulovin a proto přejeme všem
příjemnou pohodu na svých zahrádkách.
Vlasta Sedláčková, jednatelka

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ STROMEK
Paní Zuzana Pavelková oslovila na rozsvícení vánočního stromku obce v parku u hasičské zbrojnice
občany, aby si netradičně za pomoci svých děti vyzdobili u svých usedlostí také svůj stromek. Porota
procházela obcí a nejlepší stromečky byly odměněny keramickými cenami z dílny paní Z. Pavelkové.
Výsledky soutěže O nejhezčí venkovní vánoční
stromeček 2015: Na 3. místě se umístila Školka
Slavkov, 2. místo obsadily Terezka a Lucinka Slavíkovi, Na Lúčky 259, 1. místo získal Daneček Gorčica, Školní 416 (viz. obrázek).
Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme. Těšíme se na hojnou účast soutěžících
v tomto roce.
Zuzka Pavelková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výčet předních umístění našich žáků v okresních soutěžích je tento školní rok skutečně mimořádný. V konkurenci téměř pěti desítek základních
škol a tří víceletých gymnázií se slavkovští žáci
umisťují na samé špici. Zde je seznam nejvýraznějších úspěchů období od Vánoc do Velikonoc.

Jan Stoklasa a Žaneta Jedličková. Do okresního
kola posílají své zástupce v jediné kategorii snad
všechny školy okresu. Jestliže ve školním kole byla
úspěšnější Anna Skřontová, v okresním klání se na
čtvrté místo, tedy těsně pod medailové pozice, zapsal Marek Lipka.

Poslední školní pátek v roce 2015 se dvě družstva zúčastnila přírodopisné soutěže na Mendelově
gymnáziu. Družstvo z 9. A tvořili Iva Štantejská,
Tereza Rýmanová a Martin Pavlík, družstvo z 9. B
Anna Skřontová, Martin Majnuš a Jan Stoklasa.
Soutěž, jež zabrala celé dopoledne, byla rozdělena na tři okruhy, Chemie, Fyzika, Biologie. Každý
z okruhů byl dále rozdělen na teoretickou a praktickou část. Družstvo z 9. A se umístilo na 4. místě,
což v konkurenci 18 družstev nebyl jednoduchý
úkol. Všechny své soupeře však předčila trojice 9.
B, jejíž radost po vyhlášení výsledků neznala mezí.
1. místo jak před domácími gymnazisty, tak před
ostatními školami okresu udělalo perfektní reklamu škole a určitě ulehčilo cestu našim deváťákům
na hostitelský ústav. V tomto duchu byl napsán
i blahopřejný dopis ředitele MG, ve kterém ocenil
úroveň výuky přírodovědných předmětů ve slavkovské škole. Stejně jako hlavní protagonisté se
po oznámení výsledků radovaly z předvánočního
dárku paní učitelky uvedených předmětů Hlásná,
Konderlová a Neiserová, jakož i celý učitelský sbor.

Vítěz školního kola v MATEMATICKÉ OLYMPIÁDĚ Jan Stoklasa zazářil v okresním měřítku.
Svou práci odevzdal v polovině určeného času jako
první a dosáhl nejvyššího možného bodového zisku ještě společně s dalšími pěti účastníky. O tom,
kdo je skutečně nejlepší rozhodne krajské kolo
v březnu.

Těsně před vánočními prázdninami jela do Opavy na Slezské gymnázium trojice našich nejlepších
matematiků Marek Tengler, Jan Stoklasa a Marek
Lipka. Skončila na čtvrtém místě, lepší byli žáci
z Mendlova gymnázia, ZŠ Otické a Hradce nad
Moravicí.
OLYMPIÁDY JAZYKA ČESKÉHO se zúčastnilo celkem 28 žáků osmých a devátých tříd, kteří
měli podle školních výsledků nejlepší předpoklady
uspět. I z těch však mnozí „vyhořeli“, obtížná byla
jak mluvnická tak i stylistická část. Nejlepšího výsledku dosáhla Anna Skřontová z 9. B, za ní skončila dvojice z 9. A Marek Lipka a Anežka Světlíková. Mezi nejúspěšnější řešitele se dále zařadili Iva
Štantejská, Nikola Čechová, Martin Pavlík, Veronika Lipková /nejlepší zástupkyně osmých tříd/,

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - utkání nejlepších ve školní kole této silně obsazené soutěže se
uskutečňuje ve třech kategoriích. V té nejstarší
zvítězil od úspěchu k úspěchu jdoucí Jan Stoklasa,
s jednobodovým odstupem před Annou Skřontovou a Markem Tenglerem. Sedmou třídu ovládla děvčata v pořadí Alžběta Skřontová, Karolína
Kunzová, Adéla Kubátová a Lucie Kordulová. No
a pro změnu v šestých třídách dominovali na prvních šesti místech hoši v pořadí Štěpán Rychlý, Jan
Bittner, Samuel Svoboda a Matěj Jaroš. V okresním
měřítku jsme na medaile dosáhli v kategorii nejstarších – Alžběta Skřontová obsadila třetí místo.
Nejlepší němčináři z okresů se sjeli na krajském
kole OLYMPIÁDY NĚMECKÉHO JAZYKA. Naši
školu reprezentovala vítězka školního kola Katka
Uvírová a pověstné palce ji její spolužáci drželi tak,
že v této soutěži obsadila fantastické druhé místo.
Radost tím udělala zejména své vyučující Mgr. Štěpánové – Kotalové, své třídě 9. A i celému učitelskému sboru.
Krásného zakončení své učitelské kariéry se
dočkala paní učitelka Neiserová. Do CHEMICKÉ
OLYMPIÁDY vyslala dva vítěze školního kola,
žáky deváté třídy, kteří si v náročném období přípravy na přijímačky vzali ještě jedno nelehké sousto. Chemie je věda náročná na znalosti i dovednosti v laboratoři. Lépe než naše dvojice se s úkoly
vyrovnali pouze dva žáci z Hlučína, všem ostatním
dali Jan Stoklasa a Anička Skřontová vědět o úrov-
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ni výuky tohoto předmětu ve Slavkově. Tu budou
moci ještě potvrdit v krajském kole.
Ve dvouletých intervalech dostávají od nás žáci
i jejich rodiče k vyplnění poměrně obsáhlý dotazník „Jaké je to být žákem ZŠ Slavkov.“
Na sběr dat a zpracování anonymních odpovědí
31 otázek využíváme i zástupců žákovského parlamentu. S výsledky budou rodiče podrobně seznámeni ve zvláštním vydání Zpravodaje pro rodiče.
Do školy chodím rád. Toto sdělení potvrdilo
104 ze 113 dětí, tedy 92% žáků první až páté třídy. Tři žáci zvolili odpověď nevím, pět většinou ne
a jeden prostě ne. /páťák/. Tato první otázka nás
zajímá tradičně nejvíce. Je to totiž jedna z nejčastějších výtek vůči českému školství, že ubíjí zájem
o vzdělání a dvě třetiny českých dětí školu nemají
rády. Cituji z tisku: „Děti se do školy zpravidla těší,
ukažte mně však prvňáka, který už po půl roce není
zklamán a školou otráven.“ Takové názory dokážou
pořádně pohnout žlučí. Vytvořit kladný vztah ke
škole na začátku docházky je jeden z nejdůležitějších úkolů elementaristů. Nezastupitelnou úlohu
tu hraje slovní hodnocení v nižších třídách. Právě
v první, druhé a třetí třídě se vytváří celoživotní
postoj ke škole jako místu, kde to dá sice často zabrat, ale převážně je tam fajn - nebo k místu, kde
prožívám jeden neúspěch za druhým. Na vyšším
stupni chodí do školy rádo 106 ze 172 dětí, tedy
62% žáků šesté až deváté třídy. 14% se vyjádřilo
„tak půl na půl“ nebo nevím, téměř čtvrtina školu
většinou /33/ nebo vůbec / 9/ ráda nemá. Mezi
třídami nejsou nijak propastné rozdíly, počet žáků,
jenž školu „nemusí“ je rozložen vcelku rovnoměrně, vyšší je v osmých třídách. Co nás ještě potěšilo?
Na otázku, zda je pro něj učitel vzorem v chování
odpovědělo kladně 98% žáků prvního stupně /dva
neví/ a přes 80% z druhého stupně, /při známé kritičnosti dětí v tomto věku/, jen pro 13 žáků tomu
tak není.
ZE ŠKOLNÍ KRONIKY
Žákovský parlament uspořádal pro první až pátou třídu MAŠKARNÍ KARNEVAL. Pro děti si připravil zábavné a vtipné soutěže - například „Kuba
řekl“ nebo tanec s balónky. Nechyběly ani veselé,
rytmické písničky, na které si děti mohly zatancovat v nejrůznějších, nápaditých maskách. Viděli
jsme vodníky, princezny, spidermany, čarodějnice,
berušky, kočičky i rytíře.
Pořadatelé vybrali také tři nejhezčí masky, které
byly oceněny drobnou sladkou odměnou. Na tře-

tím místě se umístila princezna Zubejda v podání
Elišky Musilové, druhé místo obsadilo kuřátko
v podání Danka Plachkého a první místo zaslouženě obsadil Jirka Duroň, který přišel v masce Spongeboba. Jako nejlepší tanečník byl vyhlášen prvňáček Filip Benešl z 1. třídy. Žákovskému parlamentu
děkujeme za vynaloženou práci s přípravami a již
nyní se těšíme na příští maškarní karneval.
Po karnevalu následovala DISKOTÉKA pro
starší žáky, hudba zaujala, žáci dodržovali jednu
z podmínek účasti, že na diskotéku se nechodí sedět, ale tancovat. Dozírající učitelé si znovu mohli
pochvalovat organizační zvládnutí této náročné
akce probíhající prakticky bez zásahu dospělých.
ZÁPIS do první třídy probíhal podle scénáře,
jenž se nám již léta osvědčuje. Předškoláci ve dvou
příchozích skupinách jsou rozděleni ke stolečkům,
kde s nimi pracují učitelky nižšího stupně, aby
zhodnotily připravenost pro vstup do základního vzdělání. Stávající prvňáčci předvedli ukázku
čtení, nervozita u většiny dětí se vytratila, když je
do tanečního reje na písničku Macha a Šebestové
vtáhla děvčata tanečního kroužku. Rodiče jsou ve
školní jídelně seznámeni s programem naší Školy
podporující zdraví a s nároky na žáka první třídy
zejména v oblasti připravenosti sociální a zvládnutí
základních návyků chování. Příznivou zprávou pro
rodiče budoucích školáků je, že přes tradičně vyšší
počet předškoláků uvítá do první třídy třídní učitelka Mgr. Dana Jarošová 1. září 2016 nejvýše 24
prvňáčků.
Ředitelství školy využilo finančně výhodné nabídky pro představení anglického souboru BEAR
THEATRE přímo v našem Kulturním domě. Obavy učitelů, zda se děti, zvláště nejmladší šesťáci, neztratí po prvních minutách vystoupení, byly rychle
rozptýleny. Výprava mimozemšťanů zaujala, potíže
nedělala ani americká angličtina hlavního protagonisty.
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE se pro žáky první
třídy letos uskutečnilo v obecní knihovně. Poněvadž si jen málokteří rodiče nechali ujít tuto příležitost, bylo nám tu trochu těsno. Nejdříve musely
všechny děti předvést, že už znají všechna písmenka a dokážou z nich utvořit slova i věty. Navíc bylo
třeba odhalit pohádku, ze které byl čtený úryvek.
Následoval slib, ve kterém se děti zavázaly chovat
se ke knize s úctou a nezradit ji jako svého nejlepšího kamaráda. A poté je ředitel školy třemi poklepy
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na pravé rameno /knihou, nikoliv mečem/ slavnostně uvedl do cechu čtenářského. Od školy dostali prvňáčci hezkou knížku s připomenutím další
významné události v jejich životě a také svůj první
čtenářský průkaz.
Ve stylu třicátých let se nesl tradiční PLES SRPŠ
při Základní škole ve Slavkově. Pánové a zvláště
dámy inspirováni hvězdami prvorepublikového
filmu trávili večer ve společnosti, která by směle
mohla být komparsem pro historický film s Lídou
Baarovou. Náročné a podle nového předsedy výboru trochu riskantní téma se překvapivě chytlo.
Sálem se míhaly odvážné róby, nezbytné čelenky
s pavími péry, důstojné pánské klobouky. Ke skandovanému potlesku přimělo vystoupení sportovně
tanečního Monteráčku, které uvedlo sál Kulturního domu do správné plesové nálady. Změna daná
atmosférou byla znát i v chování párů na parketu,
při vynikajícím občerstvení, zábavě u stolu i baru.
O bohatou tombolu se postarali štědří sponzoři
a rodiče slavkovských žáků,
V únoru se uskutečnila RECITAČNÍ SOUTĚŽ
1. - 5. třídy. Básničky recitovalo 39 dětí. V první
kategorii soutěžili prvňáci a porota udělila 1. místo
Markovi Kubalovi a tři ocenění - Žanetce Berkové,
Magdaleně Maiwaldové a Dankovi Plachkému.
Ve druhé kategorii soutěžili druháci a třeťáci.
Z velkého počtu recitujících porota vybrala na
třetí místo Anetu Přibylovou z druhé třídy, druhé
místo obsadil Jirka Duroň a první místo si vybojovala Bětka Kadaňková, oba ze třetí třídy a budou
školu reprezentovat po prázdninách v okrskovém
kole v Opavě.
Třetí kategorie čtvrté a páté třídy byla také hojně
obsazena. Porota měla těžkou úlohu rozhodování,
proto udělila více míst. Na prvním místě se umístili čtyři žáci. Terezka Králová a Deniska Schneidrová z páté třídy a Ondra Malchárek s Karin Malchárkovou ze čtvrté třídy. Ondra i Karin postoupili
do okrskového kola v Opavě. Druhé místo porota
udělila Aničce Ryžové a Vendule Trojančíkové
z páté třídy. Třetí místo porota neudělila. Umístěným dětem gratulujeme a postupujícím přejeme
hodně úspěchu při reprezentaci školy.
Všem recitátorům děkujeme za snahu a příjemné odpoledne, které jsme spolu strávili. Poděkování patří také dětem ze školní družiny, které vytvořily velmi pěknou atmosféru, a pozorně si vyslechly
každého recitujícího.

Tradiční okresní PĚVECKÁ SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH DRUŽIN se uskutečnila na ZŠ Ilji Hurníka, která je specializována na hudební výchovu
a zpěv. Naše děti nacvičily s p. uč. Hymlárovou
a Malčekovou písně Kapr a Takový je život aneb
potkal potkan potkana. V porotě zasedala mimo
jiné jedna z nejlepších dirigentek pěveckých sborů
z Opavska – paní Iva Kleinová. Porota nás ve velké
konkurenci /celkem 16 soutěžících družinových
skupin/ ocenila v obou kategoriích tím nejvyšším
zlatým pásmem, této cti se dostalo pouze naší ŠD!!
Předvedli a zazpívali jsme písničky s takovou chutí
a elánem, že všichni koukali a záviděli. A kdo takto
oslovil? Jirka Duroň, Terezka Mikolajková, Bára
Slavíková, Bára Pavelková, Bětka Kadaňková, ve
starší kategorii pak Monika Freyová, Terezka Janků, Vojta Kadaňka, Anička Rýžová, Venda Trojančíková. Na keyboard doprovázela Mirka Pavlíčková, vše zdokumentovala Katka Janků, obě z 9. B.
DEN UČITELŮ slavíme společně s našimi žáky
narození pedagoga a filosofa J. A. Komenského.
Máme na škole pěknou tradici, tento den se za katedru postaví žáci a po předběžné přípravě s vyučujícím vedou hodinu oni. Odpoledne se stává pravidelně sál Kulturního domu ve Slavkově místem,
kde se scházíme s kolegy z Dolních Životic, našimi
důchodci a dalšími hosty. Starostové obcí na slavnostním shromáždění pravidelně oceňují osobnosti školního roku a práci pedagogických i ostatních
zaměstnanců. Učitelkami roku se staly Mgr. Šárka
Neiserová a Mgr. Eva Starečková.
Mgr. Šárka Neiserová nastoupila na naši školu
v září 2008. Předtím pracovala na Základní škole
Englišova ve funkci ředitelky školy. U nás na dlouhých osm let vyřešila problém, tížící většinu škol
– nedostatek kvalifikovaných chemikářů. Chemie
bývá velmi často na středních školách kritickým
předmětem, pokud si z něj žáci neodnesou pevné
a kvalitní základy. Paní učitelka si pro svůj zodpovědný přístup u žáků i svých kolegů za léta strávená
na Základní škole Slavkov právem vysloužila toto
ocenění rady obce.
Přínos Mgr. Evy Starečkové pro naši školu je natolik zásadní, že bychom si bez ní její fungování jen
stěží dokázali představit. Především je výbornou
učitelkou, která umí motivovat, vysvětlit, naučit.
Z anket oblíbenosti předmětů je zřejmé, jak velkou
část dětí matematika baví. V loňské deváté třídě
přidělily kladné body tomuto předmětu tři čtvrtiny dětí deváté třídy. Odměnou jsou pak výsledky
v tom nejsledovanějším výstupu – přijetí na střední
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stupeň vzdělání na základě perfektně zvládnutých
přijímacích zkoušek.
Paní učitelka zaujímá klíčovou funkci výchovné
poradkyně. Zmocňuje se jí v celém kontextu, od
problematiky přijímacího řízení až po spolupráci
s třídními učiteli a společné řešení výchovných
problémů. Ve svém jednání a konání je pro žáky
vzorem, děti o ní mluví s úctou a respektem.
Některé třídy, které se stačily včas přihlásit, se
vydaly do Domu umění v Opavě na program MAGIČTÍ LUCEMBURKOVÉ. Děti hned ve vchodu
dostaly pracovní list, tužku a polštář. Usedly do
kruhu kolem ručně kresleného rodokmenu Lucemburků, ve kterém chyběly některé z postav.
Paní průvodkyně, skvělá vypravěčka, je uvedla do
tématu a společně s příběhem ke každé z postav
rodokmen doplnili. Žáci prokázali své znalosti
z prezentací krajů ČR z vlastivědy, zapojili se velmi
aktivně. Prohlédli si repliku svatováclavské i říšské
koruny, zasoutěžili si v sázení diamantů do korun
z papíru. Nakonec se vydali k rukopisům z proslulé knihovny Václava IV. a k sochám českých králů.
Poutavé vyprávění paní průvodkyně se dětem vrylo do paměti a hodnotili je za velmi poučné a zajímavé. Odměnou jim byla papírová koruna, kterou
si sami ozdobili diamanty a pyšně si ji nasadili,
když pak šli ve škole na oběd.
Setkání nejstarších obyvatel naší obce s žáky
naší školy proběhlo v SENIORCENTRU ve Slavkově 8. BŘEZNA. Děti na vesnici mají obyčejně
k dědečkům i babičkám blíže, často sdílí rodinné
domky, přesto je takové setkání vzdálených generací prospěšné nejen seniorům, pro něž jsme připravili hudební program, ale také pro naše žáky.
SLAVKOVSKÝ SKŘIVÁNEK je vlastně základním kolem okresního Opavského skřivánka – přehlídky lidových písní v podání zpěváčků ze základních škol. Tradičně hojná účast, skvělá atmosféra,
výkony od těch vyvolávající úsměv až po odvážná
vystoupení, to charakterizuje naše školní kolo.
Ocenění získali prvňáčci David Trojančík a Magda
Maiwaldová, v kategorii druháků a třetáků vyhrál
Jirka Duroň před Terezou Mikolajkovou a Klárou Ryžovou, ve čtvrté a páté třídě se třetí místo
rozdělilo mezi Elen Bořeckou, Terezii Zahlovou,
Vendulou Trojančíkovou a Terezou Janků, druhá
skončila Karin Malchárková, zvítězila Tereza Anna
Králová.

V březnu byly na naší škole realizovány vstupy
o POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VELIKONOC.
Děti do třetí třídy se metodou vyprávění s interaktivními prvky seznámily s dějem biblického
příběhu, na příkladu vycházejícího a zapadajícího
slunce pak i se samotným poselstvím Velikonoc.
Překvapily svou otevřeností, bezprostředností
a tvořivostí. V příjemné atmosféře nám tak na jarní
louce vykvétaly květiny, ožívala zvířata, včetně draků a dinosaurů (typických jarních mláďat).
Pro cílovou skupinu čtvrtých, pátých a šestých
tříd byla připravena prezentace, v níž se žáci seznamovali s reáliemi velikonočního příběhu, naučili se
rozlišovat historické skutečnosti od skutečností,
které vyjadřují křesťanské poselství Velikonoc a lidové tradice. Žáci sršeli množstvím dotazů, vysvětlení i vlastních znalostí.
V případě sedmých až devátých tříd si žáci uvědomili vlastní životní situace, ve kterých se setkávají s násilím a bezmocí, a spojili si je s podstatou
Velikonoc. V diskuzi však zejména nejstarší žáci
udržovali rezervovaný odstup, o příjemné překvapení se postarali sedmáci (konkrétně 7. B), kteří
si hloubkou pojetí tématu a svými zvnitřnělými
morálními hodnotami nijak nezadali se staršími
ročníky. Myslíme si, že znalosti o křesťanství patří
ke všeobecnému vzdělání a kulturnímu rozhledu
a právě v nynější době jsou velmi aktuální, neboť
Evropa vyrostla na křesťanských základech.
Jaro přišlo do základní školy již týden před svátky, kdy základní i mateřská škola uspořádala VELIKONOČNÍ VÝSTAVU. Kuřátka, vajíčka, králíčci,
kvetoucí větve zaplnili třídy, volná prostranství
i chodby přístavby. Od sobotního rána do nedělního podvečera se z vystavené krásy radovaly stovky
návštěvníků ze Slavkova i širokého okolí. Kromě
kochání se výsledky šikovných rukou žáků a pe-
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dagogů mohly děti procházet stanovišti Zajíčkovy
cesty. Zde se pokoušely profoukat slalomem kuřátek, nakrmit ovečku florbalovým míčkem, trefit
velikonoční vejce a poskládaly tangram – něco jako
puzzle. Plno bylo také u ohrádky se sotva vylíhlými
kuřátky a králíčky. A než si rodiče nebo doprovázející děda s babičkou vypili kávu, vyzdobily si velikonoční vajíčko, které se bude hodit na velikonoční pondělí, vyrobily mydélko z voňavých esencí,
smontovaly čápa a nazdobily perníček.
Škoda jen, že tisícovka proslulých koláčů ze
školní jídelny byla vyprodána již sobotu v poledne, naštěstí zásoby cukrovinek a dortíků z kuchyně
našich učitelek obstaraly dokonalé občerstvení.
Poprvé jsme výstavu uskutečnili v prostorách
školy a návštěvníci, kteří byli po léta zvyklí přicházet do Kulturního domu, nápad ocenili. Celá
budova nádherně ožila, v neděli odpoledne navíc
i vystoupením pěveckého sboru. Za zvládnutí akce,
která tradičně patří k jedné z největších událostí

společenského života ve Slavkově, patří hluboké
vyseknutí poklony celému kolektivu školy a školky
včetně správních zaměstnanců, všem spolupracovníkům zejména paní Barčové za estetické ztvárnění
projektu.
Rádi tlumočíme poděkování od nadšených návštěvníků za hezký jarní zážitek a inspiraci k oslavě
svátků.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V lednu se nejstarší děti Kuřátka připravovaly na
zápis do první třídy ZŠ, zápis byl tentokrát motivovaný Machem a Šebestovou, kteří naše budoucí
prvňáčky provázely po celou dobu zápisu. Po vypracování pracovních listů, které zajišťovaly zralost
předškoláků, pak všichni dostali připravené dárečky. Děti byly dojaté milým přístupem p. učitelek.
Do školy se už moc těší, jelikož viděly jak dokážou
číst jejich kamarádi, kteří jsou v první třídě právě
teď.
V březnu v MŠ začala pravidelná výuka plavání
v LRC na ulici Englišova v Opavě, s hojnou účastí našich dětí. Na začátku března, se konal v kulturním domě již tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL,
který pořádalo SRPŠ při MŠ. Nejkrásněji vypracované masky porota odměnila krásnými dorty – kovbojskými klobouky. Vypadaly jako opravdové a za
ně děkujeme p. I. Kramolišové. Je báječné mít kolem sebe skvělé lidi, kteří opravdu umí udělat všem
v sále radost, jak se patří. Bohatá tombola udělala
radost hlavně dětem. Programem se prolínala disko hudba s plněním disciplín, které vedli kovbojové – maminky ze SRPŠ. Děkujeme za krásně strávené nedělní odpoledne. Velké poděkování, patří
také ZŠ za malbu krásných obrázků k výzdobě sálu.
Dále pak děkujeme všem, kteří pomohli pracovně
dárkem nebo finančně – rybářský spolek, spolek

myslivců, ČSZ, SRPŠ při ZŠ, TJ Sokol Slavkov,
SDH, ČSCH, ČSZ a rodiče dětí z mateřské školy.
Od začátku ledna se v naší MŠ uskutečnila tato
kulturní vystoupení: Zpívánky; O zlaté rybce; Otvírání studánek – divadlo Smíšek; Karnevalové
klubíčko s Hankou – karnevalová diskotéka plná
tance, dovádění a soutěží v maskách i s p. učitelkami. Všichni dostaly sladkou odměnu.
Velkolepou akcí MŠ bývá VELIKONOČNÍ
VÝSTAVKA . Letos byla pořádána společně se ZŠ
v prostorách Základní školy. Z ní měly největší radost hlavně děti. Vyrobit si vlastní výrobek a pak
jej spatřit na výstavě, kterou navštíví spousta lidí
naši obce, je pro ně tou největší odměnou. A co
teprve si svůj výrobek najít a odnést si ho domů.
Všechny děti i p. učitelky se několik měsíců na tuto
výstavku pilně připravovaly a výsledek byl obdivuhodný. Celá místnost byla rozkvetlá do barevného
jara, které doplňovaly zvířátka symbolizující Velikonoce.
Zápis do MŠ se bude konat 27 a 28. 4. 2016 od
8 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Stále sbíráme
zátky z PET láhví. Uzávěrka sběru bude v dubnu
2017. Děkujeme všem. Kteří nám se sběrem pomáháte. Pěkné Velikonoční svátky, plné jarního slunce
a kvítí, přejí zaměstnanci MŠ.
Marcela Králová
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SENIORCENTRUM
Tak naši milí,
jaro je tady se vším, co k němu patří : sluníčko,
kytičky, zpěv ptáčků, velikonoční svátky, delší den
včetně letního času….
Od Vánoc již uplynuly celé tři měsíce. Také vám
ten čas tak rychle běží? Ještě že my nestárneme, jen
na těch našich dětech a vnoučatech je to víc vidět…
V Seniorcentru nám také čas rychle utíká. V lednu
byla naše paměť pod tíhou vánočních televizních
pořadů a množstvím vánočního cukroví unavená. Pečovatelky nás ale nenechaly dlouho lenivět
a připravily si pro nás zajímavé kvízy, které nejen
naši paměť potrápily, ale nás i pobavily. Velmi rádi
se dozvídáme nové věci, ať už se dějí ve světě nebo
u nás. Pravidelně si tedy společně pročítáme denní
tisk a nad některými tématy někdy i dlouze diskutujeme.
Devátého ledna jsme přivítali Tři krále, na které
se každoročně těšíme a kteří nám naznačili, že už je
definitivně konec svátečního času a je třeba odstrojit vánoční výzdobu.
Vždy v hojném počtu se účastníme dopoledne
plného her, kde se snažíme zapojovat dle svých
možností a zájmů. Mezi naše oblíbené hry patří
Člověče, nezlob se, stolní kuželky, obtížné chytání
rybiček, obrázkové domino nebo turnaj v pexesu.
Měli jsme mezi sebou své vítěze, ale vyhráli jsme
všichni, protože jsme měli ochotu a chuť se sejít.
Hodně jsme zpívali, vzpomínali a oslavili společně narozeniny některých z nás a také jsme se
rozloučili s paní ředitelkou Marií Gorčicovou. Zavzpomínali jsme na společné roky a popřáli jí hlavně hodně zdraví.
Poctivě jsme se celý měsíc připravovali na náš
již tradiční 5. Seniorský ples, tentokrát s netradiční
pokrývkou hlavy. Ples se nám moc vydařil, zábava,
veselí a tanec byly na jedničku a bohatá tombola
ples zakončila.
Měsíce únor a březen jsme věnovali výrobě velikonoční a jarní výzdobě našeho Seniorcentra. Práce
nám šla hezky od ruky. Naše výrobky mohli rovněž
shlédnout návštěvníci velikonoční výstavky v místní základní škole. Začátkem února jsme si společně
poseděli, zatančili, zazpívali a oslavili narozeniny
při Kavárničce s hudbou. V polovině února nás navštívily zástupkyně firmy Optys. Celé dopoledne
jsme se věnovali společně „jarnímu tvoření,“ kdy
jsme z produktů této firmy vytvářeli obrázky s jarní
a velikonoční tématikou. Také jsme si krásně naba-

tikovali naše trička. Tato akce u nás sklidila velký
úspěch a rádi bychom si ji ještě někdy zopakovali.
Naše Seniorcentrum také navštívili studenti Střední zdravotnické školy v Opavě. Zajímali se o chod,
vybavení i složení obyvatel našeho domova, jehož
prostředí se jim velmi líbilo. Na datum 16. února
připadly oslavy Masopustu. Sešlo se velké množství
masek a vše, co k Masopustu patří - medvěd, tanec,
veselí, dobrá nálada, koblížky a závěrem pochování naší harmoniky Emilky. Nastalo období půstu.
V něm jsme se společně zúčastnili vzpomínkového
posezení na pana děkana Msgre. Josefa Veselého,
při kterém nám pan Kaděra promítal jeho fotografie a recitovali jsme i básně Msgre. Veselého.
Zaměstnanci také nezaháleli a setkali se opakovaně při loupání ořechů z loňské úrody naší zahrady. Šikovné paní kuchařky nám potom upekly
výbornou ořechovou bábovku. V únoru jsme se
rozloučili s panem údržbářem Daliborem Křempkem a přivítali „staronového“ pana údržbáře Antonína Hona.
Osmého března jsme na hudební Kavárničce
oslavili nejen MDŽ, ale i narozeniny některých
našich obyvatel. Mimo tento bohatý program jsme
se pravidelně scházeli při čtení denního tisku, trénování paměti, rehabilitaci i společném malování
či hrách. Nově se o naší činnosti můžete dozvědět
i z vitrínky u místního kostela, o kterou se pečlivě
stará paní Naďa Šašková. Nejen paní Nadi Šaškové, ale všem, kteří pro nás akce připravují, věnují se
nám a velmi dobře o nás pečují, patří velké poděkování. Také Vám, čtenářům a příznivcům Seniorcentra přejí jeho obyvatelé a zaměstnanci pohodové
jarní dny plné sluníčka a radosti.
ředitelka Seniorcentra Mgr. Pavla Žaludová
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SVÁTEČNÍ SLOVO PANA FARÁŘE
Když jsem se dnes probudil, cítil jsem, jak mě
tlačí do nového dne síla radosti. Je to úžasný pocit, který každý z nás už jistě po léta zažívá. Jsem
moc rád, že blíží Velikonoce zvlášť v tomto Roce
Milosrdenství. Mají v sobě úžasnou sílu, která do
nás vlévá nový život. Síla Velikonoc spočívá v tajemství vzkříšení. Jestliže říkáme tajemství, pak je
nelze uchopit. Jak učí jeden z moderních teologů,
slovo „vzkříšení“ je jako oceán. Oplývá nekonečnou krásou. Za jeho obzor se nám nikdy nepodaří
dohlédnout. Snadno se v něm můžeme utopit. Nad
hladinou nevidíme nic. Ale v hlubině oceánů je nekonečně rozmanitý život. My nikdy neskončíme se
zkoumáním jeho vznešené krásy.
Blíží se Svatý týden v pátek budeme stát, s Ježíšovou matkou Marií a s učedníkem Janem, kterého
Ježíš nejvíc miloval, pod křížem a budeme prožívat
velikou bolest. Ten, kterého jsem milovali, umíral
strašným způsobem v mukách na kříži. Marie Magdalská musí v sobotu s ohledem na židovské předpisy zůstat doma, ale ráno prvního dne po sobotě
ji zastihuje na cestě ke hrobu. Chce být se svou bolestí blízko tomu, kterého nadevše miluje. Cítí, že
jedině v jeho blízkosti najde útěchu. Má jistě v plánu zůstat u hrobu celý den, sama se svou bolestí,
sama se svým Ježíšem. Miluje ho, i když je mrtvý.
Tím se dostáváme do jádra veliké slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Velikonoční tajemství,
tajemství vzkříšení stojí na svědectví. Uvidíme
prázdný hrob. A to je právě to správné poselství.
Prázdný hrob nás vybízí, abychom si odpověděli sami na otázky, které nám klade život. Něco se
stalo, on zmizel. Ale kam a proč? A Bůh je postupně začíná seznamovat s největším zázrakem všech
zázraků. S tajemstvím vzkříšení. Oni poznávají, že
Ježíš žije, ale že je nějaký jiný. A protože tajemství
zůstane tajemstvím, lze o něm pouze svědčit. A tak
se postupně s velikonoční vírou vytváří pevné
a věrohodné společenství svědků. To je nesmírně
důležité poznání pro naši velikonoční víru. Bylo by
těžké uvěřit a přijmout nějaké tvrzení, že se něco

stalo tak, či onak. A že ti, co nám o tom referují,
to také jen slyšeli. Naše víra stojí na pevném základě osobních svědectví těch, kdo viděli, kdo se
dotýkali vzkříšeného Krista, kdo s ním po jeho
zmrtvýchvstání jedli. Tento řetězec svědků pokračuje až do dnešních dnů. Teď už se jistě nejedná
jen o svědectví vzkříšení, ale o svědectví, jak Bůh
v mém životě působí, jak jsem se s ním setkal. Ježíš
žije a kráčí dějinami. Vstupuje do života lidí, kterým se najednou otevře brána světla na smysl jejich
života. Ta brána se otvírá i nám a pro to vás zvu na
bohoslužby v tom svátečním období:
Středa Svátého týdne - 23. 3. 2016,
16. 30 – zpověď, 17. 30 – mše sv.
Zelený čtvrtek - 24. 3. 2016, 17. 30 – mše sv.
Velký pátek - 25. 3. 2016,
8. 30 - návštěva nemocných, 15. 00 – křížová cesta+ adorace,17. 30 – liturgie Velkého pátku
Bílá sobota - 26. 3. 2016,
20. 00 – mše sv. (doneste hromnice).
Neděle – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
27. 3. 2016, 9. 15 – mše sv. (žehnání pokrmu).
Pondělí Velikonočního oktávu - 28. 3. 2016,
9. 15 – mše sv.
V poslední době proběhla v obci Slavkov sbírka na lavice do našeho kostela vybralo se 135
994,00Kč. Obec přislala ze svého rozpočtu 100
000,00 Kč. Jednotliví dárci přispěli 24 000, 00 Kč.
Chybí nám z hrubá 100 – 120 000, Kč. Je možné
dále přispívat na účet a nebo kostele. Věřím, že se
nám vše podaří hezky připravit a už předem děkuji
všem za ochotu a dary. Tu to částku bychom chtěli
ještě jednou vybrat v říjnu tak aby o Vánocích byli
v kostele nove lavice. Přeji vám abychom spolu uvěřili ve vzkříšení to znamená objímat život s důvěrou,
očekávat dobré od bratra, před nikým nemít strach.
Věřit ve vzkříšení znamená myslit na to, že Bůh je
tvůj Otec, Ježíš tvůj bratr a já, Maria, tvoje sestra,
a chceš-li, tvá Matka. “ Takové svědectví od nás Bůh
dnes čeká. Mějme odvahu je vydávat.
Aleluja! P. Krystof
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KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH, SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2016
DUBEN:
10.
Velikonoční turnaj v šachu
30.
Slet čarodějnic

Jednota Orla
ČSŽ

Orlovna
hřiště u ŽŠ

KVĚTEN:
07.
Medvědí stezka
08.
Floriánská mše
08.
Obecní oslavy Dne matek
14.
Den matek
14.
Smažení vajec
28.
Den dětí

TJ Sokol
SDH
Obec,MŠ, ZŠ
SDH
ČZS
SRPŠ při ZŠ

hřiště TJ
kostel sv.Anny
Kult.dům
Has.zbroj.
hřiště u ZŠ
hřiště u ZŠ

ČERVEN:
11.
Veterán Cup
19.
Pohár starosty obce
25.
Soutěž v ringu
26.
Sportovní den v lese

SDH
SDH
TJ Sokol
TJ Sokol

hřiště u ZŠ
hřiště u ZŠ
hřiště TJ
hřiště TJ

ČERVENEC:
1-2.
Pivní slavnosti
16.
Turnaj v minikopané
22.
Promítání filmu
23.
Pouť na sv. Annu
23.
Karmášová zábava
24.
Karmášová mše svatá

RS
TJ Sokol
Obec
Farní úřad
ČSCH
Farní úřad

hřiště u ZŠ
hřiště TJ
hřiště u ZŠ
kaple sv.Anny
areál ČSCH
kostel sv.Anny

SRPEN:
20.-21. Chovatelská výstava
27.
Prázdninové opékání

ČSCH
ČZS

areál ČSCH
hřiště u ZŠ

ZÁŘÍ:
03.
O nejlepší družstvo Slavkova
04.
Tenisový turnaj mládeže
10.
Závody lodí
17.
Den Slavkova
17.
Koloběžkové závody
24.-25. Výstava: Život na zahradě

SDH
Orel
RS
Obec, spolky
ČSŽ
ČZS

hřiště u ZŠ
hřiště Orla
rybník Vrbovec
hřiště u ZŠ
hřiště u ZŠ
Kult. dům

ŘÍJEN:
07.
Setkání důchodců
09.
Drakiáda
21.
Přednáška

Obec, ZŠ, MŠ
SDH
Orel

Kult. dům
Na Větřáku
Orlovna

ČSŽ
Obec, MŠ

Kult. dům
Tělocvična ZŠ
Kult. dům
Orlovna

LISTOPAD:
05.
Turnaj v Člověče nezlob se
05.
Pohár starosty ve voleybale
12.
Country Širák
25.
Přednáška
27.
Rozsvícení vánočního stromu

Orel
Obec, FÚ, SDH, ZŠ park u HZ

PROSINEC:
03.
Mikulášská nadílka
15.
Vánoční besídka
25.
Štěpánská zábava
27.
Živý Betlém

ČSŽ
ZŠ, MŠ
TJ Sokol
KDU-ČSL
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Kult. dům
Kult. dům
Kult. dům
kostel sv. Anny

POZVÁNKA NA TURNAJ A PŘEDNÁŠKU
Vážení spoluobčané,
zveme Vás na Velikonoční šachový turnaj, který se bude konat
10.4. 2016 od 15.00 hodin na Orlovně. Bude se soutěžit ve 3. kategoriích.
Dále Vás zveme na přednášku „Putování po Svaté zemi - Izrael“
dne 29. 4. v 19.00 hodin na Orlovně.
Přejeme požehnané velikonoční svátky
za jednotu Orla starostka Lenka Bittnerová

SPORTOVNÍ POZVÁNKA NA POSLEDNÍ ČERVNOVÝ VÍKEND
PRVNÍ SLAVKOVSKÝ RINGO TURNAJ
se uskuteční 25. června odpoledne na hřišti TJ v lese
bod. Kroužek se chytá libovolnou rukou. Nesmí
se přendávat z ruky do ruky. Spoluhráči si nesmí
kroužek mezi sebou přihrávat. Kroužek nesmí být
hozen svisle směrem letu a nesmí se otáčet přes
vodorovnou osu. Podrobnější pravidla najdete na
stránce http://tv2.ktv-plzen.cz/soubory/files/ringo/RINGO_pravidla.pdf. A nyní samotné přihlášení: Ráda bych otevřela kategorie:
DOSPĚLÁCI: smíšené trojice (2 muži + 1 žena,
nebo 2 ženy + 1 muž)
ŽACTVO: děti do 12 let – rovněž smíšené trojice
KADETI: děti 13 až 15 let – smíšené trojice
Že nevíte, co je ringo? Ringo je gumový kroužek
uvnitř dutý. A pravidla hry jsou velmi jednoduchá.
Dovolte mi zmínit, alespoň základní, abych Vás
zbavila strachu, neboť bych ráda uvítala přihlášky
do tohoto turnaje.
Cílem hry je umístit kroužek do hřiště soupeře,
hraje se dvěma kroužky současně. Rozměry hřiště
jsou stejné jako na volejbal, žactvo a kadeti mají
hřiště menší. Hraje se do 15 bodů, body se započítávají za každý kroužek, tzn., že jedna strana může
získat najednou dva body nebo každá strana jeden

Jak se můžete přihlásit: Stačí napsat na e-mail:
Martina.gorcicova@seznam.cz název vašeho družstva a kategorii do které se přihlašujete. Nebo zavolat telefonicky na číslo: 723 425 745 nejpozději do
20. června. Čím dříve se přihlásíte, tím lépe. Počet
družstev je omezený.
Startovné je 100 Kč za družstvo. Na účastníky turnaje čekají zajímavé výhry. Budu se těšit na Vaše
přihlášky.
Tradiční sportovní odpoledne proběhne 26. června
na hřišti TJ v lese, kde se Vám opět po roce předvedou sportovní kroužky naší obce.
Mgr. Martina Trojančíková
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PŘÍSPĚVEK SDH SLAVKOV
Z ČINNOSTI SBORU:
1. Dne 27. 2. 2016 jsme uspořádali tradiční „Hasičský ples“ Plesu se zúčastnilo 8 zástupců družebního slovenského sboru ze Šůrovců. Také naši
zástupci sboru se zůčastnili plesu v Šůrovcích.
2. 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.
Žákovské družstva se připravují na jarní kolo
hry PLAMEN, které se uskuteční 8. května.
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.
Zásahová jednotka sboru má 14 členů. V r. 2015
měla 6 výjezdů k požárům. Každý měsíc se členové
jednotky zúčastňují cvičení a školení nutných pro
zdárný průběh zásahu.
3. Březen - měsíc požární bezpečnosti
V roce 2015 vzrostl počet požárů v ČR o 17 %
a výrazně přibylo požárů se škodou přes milión Kč.
Za mnohými z nich stála lidská nedbalost, která byla také nejčastější příčinou požárů. Celkem
hasiči zasahovali u 111 984 událostí, při kterých
našlo smrt 115 lidí. Největší nárůst byl dán hlavně
extrémním suchým létem. Během 2 letních měsíců
došlo na našem území k 5 275 požárům.
Proto i SDH Slavkov upozorňuje naše spoluobčany na větší možnost vzniku požárů v období
končící topné sezóny, ale i po celý rok.
Apelujeme na všechny, aby dodržovali všechny
bezpečnostní předpisy při manipulaci s otevřeným
ohněm, bezpečném zajištění topidel, různých ohří-

vačů 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. 2016 nabyl účinnosti nový zákon č.
320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR.
Zákon řeší postavení i poslání ZS a zpřesňuje a doplňuje důležité problematiky. Mimo jiné je v části
č. 3 nařízená povinná kontrola komínů a sankce
nejen vůči občanům, ale i vůči kominíkům, pokud
svoji prácci neodvedou dobře.
Zároveň dnem 29. 1. 2016 nabyla platnost vyhláška č. 34/2016 Sb. , kterou se stanoví povinnost
občanů k zajišťování revizí, kontroly spalinových
cest a čistění komínů včetně jejich lhůt. Celé znění
najdete ve sbírce zákonů, případně si přečtěte znění ve vývěsní skříňce u hasičské zbrojnice.
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.
4. Připravované nejbližší akce:
- 27. 3. 2016 - Velikonoční zábava
- 8. 5. 2016 - Floriánská mše za členy SDH a následná valná hromada sboru.
- 11. 6. 2016 - 5. ročník soutěže „Veterán Cup“ –
hřiště u školy.
- 19. 6. 2016 - 20. ročník „Okresní ligy“ a 40. ročník soutěže o „PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY
OBCE SLAVKOV“. – hřiště u školy.
Za SDH Slavkov: jednatel Klapetek Jiří
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TERMÍNY ZÁPASŮ JARO 2016

I. A třída sk. "A" muži - 2015/2016 - jarní část
Den
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Datum
27.03.
02.04.
10.04.
16.04.
24.04.
30.04.
08.05.
15.05.
22.05.
29.05.
05.06.
12.06.
19.06.

Začátek
15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Den
SO
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO

Datum
09.04.
17.04.
23.04.
30.04.
07.05.
14.05.
22.05.
28.05.
04.06.

Začátek
15.30
16.00
16.00
16.00
16.30
17.00
17.00
15.00
17.00

Den
SO
NE
SO
NE
SO

Datum
09.04.
17.04.
23.04.
01.05.
07.05.

Začátek
12.45.
14.30
13.15
14.15
13.30

SO

14.05.
22.05.
28.05.
04.06.

14.15

Domácí

Hosté
Bolatice

Štítina

Odjezd

Poznámka

14.00

MŽ

14.30

MŽ

Jakubčovice
Krásné Loučky
Darkovičky
Kylešovice

ČČ
Hlubina

Bílovec

15.15

J

15.15

ČČ

15.30

ČČ

Odjezd

Poznámka

Odjezd

Poznámka

SO Bruntál
Bohuslavice
Oldřišov
Chlebičov
Mokré Lazce

IV. třída muži - 2015/2016 -jarní část
Domácí

Hosté
Palhanec

Větřkovice
Deštné
Štáblovice
Sosnová
Vávrovice "B"
Chvalíkovice
Radkov
Moravice

Okresní přebor dorostu - 2015/2016 - jarní část

SO
SO

Domácí

Hosté
Bolatice

Horní Benešov

13.15
Budišov

Hať
Pustá polom

12.45
12.15.
Malé Hoštice

volno
14.15
14.15

Litultovice
Bohuslavice
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Suché
Lazce

Okresní přebor st. žáků - 2015/2016 - jarní část
Den
NE
ST
ST
NE
ST
NE

Datum
17.04.
27.04.
04.05.
08.05.
18.05.
22.05.

Začátek
16.00
16.00
16.30
10.00
17.00
15.30

Den
NE
ST
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE

Datum
10.04.
20.04.
24.04.
01.05.
07.05.
15.05.
21.05.
29.05.
05.06.
12.06.

Začátek
15.00
16.00
09.30
09.30
15.00
09.30
14.30
09.30
09.30
14.00

Domácí
Stěbořice

Hosté

Odjezd

Poznámka

Odjezd

Poznámka

Kozmice
Hať
Raduň
Vávrovice
Budišov

Soutěž ml. žáků 1+7 - 2015/2016 jarní část
Domácí
Raduň
Stěbořice

Hosté

Budišov
Hlavnice
Strahovice
Raduň
Hlavnice
Strahovice
Stěbořice
Budišov
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Soutěž starších přípravek 1+5 - 2015/2016 jarní část
Den
NE
ČT
NE
ČT
ČT
SO
ČT
ČT

Datum
17.04.
21.04.
01.05.
05.05.
12.05.
21.05.
26.05.
02.06.

Den
ČT
NE
ČT
PO
PÁ
ČT
SO
ČT
ČT

Datum
07.04.
17.04.
21.04.
02.05
06.05.
12.05.
21.05.
26.05.
02.06.

Začátek
10.00
16.30
10.30
17.00
17.00
11.00
17.00
17.00

Domácí
Zlatníky

Hosté

Odjezd

Poznámka

Odjezd

Poznámka

Otice
Vítkov
Litultovice
Skřípov
Budišov
Březová
Hradec

Soutěž mladších přípravek 1+4 - 2015/2016 jarní část
Začátek
16.00
10.30
16.30
17.00
17.00
17.00
10.00
17.00
17.00

Domácí

Hosté
Kylešovice

Služovice
Stěbořice
SFC Opava
Vělké Hoštice
Vítkov
Budišov
Oldřišov
Hradec

ODDÍL KOPANÉ
Po podzimní nepovedené sezóně nastoupili naši hráči správně nabuzeni do zimní přípravy. Účast na
trénincích byla velmi slušná, kdy se do činnosti zapojili i nový a někteří staronový hráči. Do mužstva přišli
Dietrich, Hanák a Štencel. V otazníku, zatím pořád zůstává Gloga, kterého nechce z III. Třídy pustit mužstvo Hlavnice. Dlouhé přípravné období jsme se zpestřili soustředěním u Rešovských vodopádů. I přes
nepřízeň počasí naši hráči absolvovali vše dle původního plánu.
Sehráli jsme také několik přípravných utkáních:
Slavkov – Krnov 0:3
Slavkov – Stěbořice 4:0 Góly: Pavelek 2x, Haas, Rohovský
Slavkov – Velké Heraltice 4:1 Góly: Kubín 2x, Tengler, Marek
Slavkov – Vítkov 6:1 Góly: Pavelek 2x, Kubín, Tengler, Král, Rohovský
Slavkov – Litultovice 4:2 Góly: Pavelek, Schneider, Kubín , Rubý
Slavkov – Břidličná 0:2
Slavkov – Žimrovice 2:2 Góly: Kubín 2x
Na velikonoce již začíná naše mužstvo mistrovskou soutěž, tak doufám že si dobré výkony přenese
i tam. Naše béčko v přípravě zatím porazilo mužstvo Holčovic v poměru 5:1 a stejným poměrem prohrálo
z mužstvem Brumovic. Naše mládež se během zimní přestávky kromě tréninků účastnila spousty halových turnajů. Kde si vedla se střídavými úspěchy.
Michal Gavenda
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CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
V měsíci únoru se na ZŠ – Vrchní v Opavě, konala okresní přehlídka v pódiových skladbách. Naši
rodiče a děti se představily se skladbou LEDOVÁ
PLANETA. Odměnou byl obrovský potlesk obe-

censtva a postup do krajského kola, v pódiových
skladbách v Ostravě Pustkovci. V prostorové tělocvičně jsme si znovu skladbičku zacvičili.
Marcela Králová

ZPRÁVA ZA ASPV
Měsíc březen je téměř tradičně spojen s přehlídkami pódiových skladeb. Ne jinak tomu bylo i letos. Hned
2. března jsme se sešli na ZŠ Vrchní, kde se naše asociace prezentovala rovnou třemi skladbami. A to:
rodiče a děti se svou Ledovou planetou, dále tradiční Monteráčci se skladbou Haribo a poprvé také naši
předškoláci se skladbou Dovádíme s Krtečkem. Všechny jsme postoupily do krajské přehlídky, která se
uskutečnila 19. března v hale TJ Sokol Pustkovec. Ani zde jsme se neztratili, a předvedli své skladby v
plné parádě. Děkuji všem cvičencům, ale především cvičitelkám za spolupráci a příjemně strávený den.
Dne 9. dubna se cvičitelky Marcela Králová, Magda Duroňová a Pavla Petrželová zúčastní semináře pohybových her a aerobiku předškolních dětí v Ostravě, aby zde načerpaly nové inspirace pro svou tvůrčí
činnost.
Mgr. Martina Trojančíková

ZPRÁVA ODDÍLU KOPANÉ TJ SOKOL SLAVKOV ZA ROK 2015
Do soutěží bylo zapojeno 6 družstev, po letní
přestávce se do nového ročníku zapojilo 7 družstev oddílu kopané. Máme v soutěžích dvě družstva mužů. V I.A třídě krajské soutěže a ve IV.třídě okresní soutěže. Dorostenci a starší žáci hrají
okresní přebor, mladší žáci a dvě přípravky hrají
okresní soutěže.
Muži v A týmu byli na 11.místě s 15 body
a výhled na jaro sliboval boje o záchranu soutěže. Zahájili jsme vítězstvím nad Píští a prohrou
v Kylešovicích. Postupně doma remíza se Štítinou
a debakl ve Vítkově a důležitá remíza ve Štěpánkovicích. Pohybovali jsme se kolem 12. místa. Závěr
se nám vydařil. Senzační výhra v Bílovci a doma
nad Mokrými Lazcemi, remíza v Bolaticích a výhry v Hrabové a doma s Bruntálem znamenaly zisk
13 bodů a tak nakonec 34. bodů a 9. místo. Kladně
lze hodnotit učinkování mladých hráčů Tenglera,
Schneidra, Baláže.
Po dovolených jsme úspěšně vstoupili do nového ročníku doma vítězstvím 2:1 nad Chlebičovem
a venku v Mokrých Lazcích 1:0, bohužel byly to
za celou sezónu jen tyto dvě výhry. Přidali jsme
4 remízy, ale hlavně porážky i doma od Krásných
Louček, Bílovce a s posledními Bohuslavicemi.

V součtu máme 10 bodů a předposlední místo
a celou zimu na přípravu na jarní odvety. Začináme
doma s Bolaticemi 27. března.
Naše „B“ mužů v okresní soutěži prohrálo pouze
první zápas s Chvalikovicemi, ale pak suverénně
vyhrálo dalších 8 zápasů a se 24 body vede svou
skupinu. Je jen dobře,že se zapojili hráči, kteří
ukončili činnost v A týmu.
Dorostenci mají problémy a jsou v okresním
přeboru na předposledním místě a často bývají
jejich řady doplňováný staršími žáky a to se musí
projevit. Žáci starší si vedou v přeboru dobře
a jsou o dva body druzí. Mladší a obě přípravky si
vedou se střídavými úspěchy, ale je radost pozorovat kluky na hřišti. Krásným počinem byl náš turnaj ml.žáků obou kategorií. V minulém roce jsme
pořídili videokameru a počítač pro elektronické
zpracování zápisu o utkání a hlavním administrátorem oddílu se stal Michal Gavenda. Na závěr
chci poděkovat sponzorům především Obecnímu
úřadu ve Slavkově a f.Gavenda. Musím poděkovat
rodičům hráčů, hráčům a trenérům. Vše podstatné
o fotbalovém dění najdete na webových stránkách
TJ Sokol Slavkov.
předseda odd. kopané: Ing. Jan Klement
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DEN
17. 9.
2016

SLAVKOVA

Obec Slavkov ve spolupráci se spolky v obci by
chtěla navázat na tradicí úspěšných akcí z posledních let : Oslavy 790 let od první písemné zmínky
o obci /2014/ a 8. Mezinárodní setkání Slavkovů
z Evropy /2015/ a rozhodli se pravidelně uspořádat
třetí víkend v měsíci září DEN SLAVKOVA. V letošním roce se sejdeme v sobotu 18.září odpoledne,

kde bychom chtěli prožít společně sportovně – zábavné odpoledne. Večer bude pokračovat tancem
s hudbou až do pozdních večerních hodin. Proto
chceme touto první zmínkou oslovit občany, aby si
tento den zatrhli červeně v kalendáři s tím, že bližší
informace o celé akci přineseme v červnovém čísle
zpravodaje.
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta

OTVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZONY

Na otvírání turistické sezony v Opavském Slezsku se můžete těšit již začátkem měsíce května.
V sobotu 7. května se uskuteční celodenní akce

v areálu zámku Hradec nad Moravicí, přilehlém
parku a na Mariánských loukách pod zámkem. Návštěvníci se mohou těšit na miniveletrh - prezentaci jednotlivých oblastí, které představí to nejlepší,
co Opavské Slezsko turistům nabízí. „Pro návštěvníky bude připraven také bohatý kulturní program,
vystoupení místních umělců, ukázky naši kultury
a tradice. Na nádvoří červeného zámku nebude
chybět ani divadlo. Velká část programu bude věnována dětem. Z programu vybíráme :
Akordeonový soubor ZUŠ Vítkov, Smíšený
pěvecký sbor Komenský Vítkov,Dechová kapela
Kobeřanka, ZUŠ Hradec nad Moravicí - Muzikál
Princezna ze zahrady, Bolatické seniorky, Mažoretky Charlie, Dětský folklorní soubor Majiček ze
Šilheřovic, Divadlo Šamu, Dechový orchestr Zákl.
umělecké školy Vítkov, Mažoretky SVČ Vítkov,
Arcus Vítkov - Divadelní pohádka. Na jarmarku
budete moci ochutnat dobroty a zakoupit si výrobky regionálních výrobců,“ uvedl koordinátor
destinačního managementu Jan Černý s tím, že na
otevírání turistické sezony se můžete vydat třeba
speciálním historickým vlakem „Hurvínek“, který
vyjede už z Ostravy a přes Opavu bude pokračovat
právě do Hradce na Moravicí. Další informace najdete také na webu www.opavske.slezsko.cz nebo
facebooku Opavského Slezska.

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. Sazba a tisk: Jaromír Kopecký, Nord Service s.r.o.
Distribuce: bezplatnou roznáškou do schránek, nebo k dispozici v kanceláři OÚ Slavkov.
Termíny uzávěrky příspěvků do Slavkovského zpravodaje: 10. 6. 2016, 9. 9. 2016, 9. 12. 2016 Příspěvky předávejte
v elektronické podobě na emailovou adresu: referent@ouslavkov. cz, šefredaktor Ing. Ladislav Kubín

