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Mikroregion Hvozdnice Vás zve na

2. SETKÁNÍ OBČANŮ A OBCÍ

spojené s oslavou 125. let železniční tratě Opava-Horní Benešov
které se koná
v sobotu 27. května 2017 odpoledne od 14 hodin
na fotbalovém hřišti TJ Sokol ve Slavkově
Pro občany i hosty je připraven kulturní a zábavný program:
bigbeatová skupina z Mikolajic, slavnostní zahájení, vystoupení předškolat z MŠ Slavkov, děti ze
ZŠ Štáblovice, ochotníci z Deštné, skupina Monteráčci ze ZŠ Slavkov,
Bohdanovské kopretiny a ženy, ženský pěvecký sbor Otice, dechová hudba SDH Dolní Životice
od 17.30 hodin zahraje DJ Lukáš Král ze Slavkova
Doprovodný program zpestří:
historický kolotoč pro děti, skákací hrad, skluzavka, trampolína, malování na tvář, malování figurek, střelba
z kuše a lukostřelba, cukrová vata, ukázky místních řemeslníků,
výborné občerstvení od místních sportovců a rybářů
Účastníky setkání od Jakartovic přiveze historický vlak „Hurvínek“ a „Hvozdnický expres“
– každý se dvěma vagony. Oba budou jezdit v sobotu i neděli ze Slavkova do Opavy
v 10:16, 13:40 , 19:16 a ze Slavkova do Svobodných Heřmanic 08:59, 12:14 a 17:59 hod.
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SLOVO STAROSTY
Akce realizované v roce
2016 aneb za co jsme
utratili a kde jsme získali
peníze.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
A CHODNÍKY
Rekonstrukce ulice Záhumenní – náklady 1.450.790 Kč, rekonstrukce ul.
Na Vyhlídce - 155.425 Kč, nové asfalt. koberce
v ul. Střední, Lípová - 837.880 Kč, nové asfalt.
koberce v ul. Slezská a před kostelem - 513.870
Kč, nová zámková dlažba na chodníku L.Svobody horní konec - 617.787 Kč (z toho dotace
MSK - 237.848 Kč), rekonstrukce parkoviště
u ZŠ na ulici Školní - 162.000 Kč
ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPAD. VOD,
VODOVODY, PLYN
Prodloužení kanalizace v ulici Pod Areálem 523.665 Kč, prodloužení kanalizace v ulici Záhumenní - 118.648 Kč, intenzifikace ČOV, projekt
- 665.500.Kč (z toho dotace MSK - 250.000 Kč)
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
– VODOBOD/PLYNOVOD
Prodloužení vodovodu v ulici Pod Areálem 448.620 Kč, prodloužení plynovodu v ulici Pod
Areálem - 365.555 Kč, prodloužení vodovodu
v ulici Záhumenní - 102.447 Kč
ŠKOLSTVÍ
Stavební úpravy a přístavba 2 učeben ZŠ Slavkov
– získali jsme dotaci zpětně za rok 2015 z Reg.
operačního programu - 4.663.659 Kč, výměna
podlahové krytiny ve třídě a ŠD - 180.252 Kč,
nové šatní skříně pro 2. a 3. třídu - 75.586 Kč,
výměna koberců v MŠ 3.NP - 61.371 Kč, nová
podlahová krytina ve Školní jídelně - 193.613 Kč
DOMOV SENIORŮ
SENIORCENTRUM SLAVKOV
Schodišťová sedačka - 401.350 Kč (z toho dota-

ce MSK - 280.865 Kč), výměna kotle na teplou
a užitkovou vodu - 119.423 Kč, oprava dlažby
a izolace venkovní terasy - 77.610 Kč
BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTNÍ
Výměna oken a zateplení Domu služeb - získali jsme zpětně doplatek dotace za rok 2015
z OPŽP ve výši 100.386 Kč
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
A MÍSTNÍ ROZHLAS
Modernizace rozhlasové ústředny a propojení
varovného systému - 142.430 Kč, výměna vedení
a renovace VO na ulici Olomoucká - 118.897 Kč,
přípojka NN k pergole na hřišti u ZŠ - 65.470 Kč
ODPADY, VEŘEJNÁ ZELEŇ,
POHŘEBNICTVÍ
Zavedení sběru, odvozu a kompostování biologického odpadu v obci na náklady obce.
Revitalizace zeleně (zelená stuha) – dokončení akce za 21.175 Kč (celková dotace - 230.531
Kč), oprava oplocení hřbitova ve Slavkově 325.758 Kč (z toho dotace Min.zemědělství 228.030 Kč)
POŽÁRNÍ OCHRANA, MÍSTNÍ SPRÁVA
Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice – získali jsme dotaci zpětně za rok 2015 z Reg.operačního programu - 5.360.189 Kč, odkoupení
RD čp. 156 do majetku obce pro OÚ - 2.000.000
Kč, výměna oken a zateplení víceúčelové budovy OÚ (modrá stuha) - 598.368 Kč (z toho dotace z Min.pro místní rozvoj - 478.694 Kč, vybavení kuchyňky víceúčelové budovy nerezovým
nábytkem vč.spotřebičů - 338.800 Kč, úprava
sociálního zařízení na hřišti u ZŠ - 157.880 Kč
Celkové náklady na tyto akce činily 10.855.270
Kč a na dotacích jme získali 11.830.204 Kč. To
přispělo k tomu, že obecní „kasa“ vykazovala na
konci roku 2016 zůstatek přes 20 mil.Kč. Čekají
nás ale finančně velmi náročné akce jako je čistírna odpadních vod s rozpočtem 40,560 mil.Kč,
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zateplení budov ZŠ s rozpočtem 17,273 mil.Kč,
nové sídlo OÚ a komunitní centrum, komunikace a další.
Ale dosti čísel, zvládli jsme mrazivou zimu,
skončila dlouhá plesová sezóna, proběhly výroč-

ní schůze spolků a organizací, provádíme úklid
komunikací a zahrad. Netrpělivě vyhlížíme příchod jara a těšíme se na hřejivé paprsky slunce.
Užijte si krásné jaro a velikonoce.
Vladimír Chovanec, starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLAVKOV
13. zasedání konané dne 15. 03. 2017
- zastupitelstvo po projednání všech zpráv:
V z a l o n a v ě d o m í:
a) Informaci o hospodaření obce Slavkov za rok 2016. Celkové příjmy dosáhly částky 47.973.856,-Kč,
z toho daňové příjmy 23.616.137,-Kč, vlastní příjmy obce 9.022.477,-Kč a přijaté dotace včetně státní
vyrovnávací dotace za výkon státní správy byly ve výši 15.335242,-Kč. Celkové výdaje byly ve výši
35.850.311,-Kč, z toho investice ve výši 9.264.219,-Kč. Financování (zůstatek roku 2015 ponížený
o splátky úvěru) bylo ve výši 8.066.992,-Kč. Konečný stav finančních prostředků obce k 31.12.2016
je 20.190.537,-Kč.
b) Rozpočtové opatření rady obce Slavkov č. 14/2016 k rozpočtu obce na rok 2016.
c) Informaci starosty obce o podaných žádostech o dotaci:
- na MSK akce „Rekonstrukce chodníku Ludvíka Svobody II.etapa“
- na MSK akce „Projektová dokumentace OÚ Slavkova a Komunitní centrum Slavkov“
- na Ministerstvo životního prostředí akce „Energetické úspory a zateplení ZŠ Slavkov“
- na SFŽP akce „Rekonstrukce kanalizace a intenzifikace ČOV Slavkov“
- na ČEZ akce „Venkovní fitness park Slavkov“
d) Zprávu ředitelky příspěvkové organizace Domova pro seniory Seniorcentrum Slavkov paní Mgr.Pavly
Žaludové o činnosti a hospodaření za rok 2016.
e) Rozpočet svazku obcí Mikroregion Hvozdnice na rok 2017.
f) Žádost majitelů pozemků pod Větřákem o úpravu zadání změny ÚP

Schválilo:
 Zprávu o činnosti rady obce, finančního a kontrolního výboru od posledního zasedání zastupitelstva.
 Rozpočet obce na rok 2017, kde celkové příjmy jsou ve výši 30.536.900,-Kč a celkové výdaje ve
výši 49.393.437,-Kč. Financování je 18.856.537. Ztráta je kryta financováním z minulých let.
 Uděluje radě obce Slavkov kompetence k hospodaření podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102, odst.2., písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, to je provádět rozpočtová opatření
k rozpočtu na rok 2017 ve stanoveném rozsahu.
 Zmocňuje radu obce Slavkov schvalovat smlouvy vážící se k přiděleným dotacím ze státního rozpočtu, Národních fondů, Státních fondů a rozpočtů územně samosprávných celků.
 Střednědobý výhled rozpočtu obce Slavkov do roku 2019.
 Finanční příspěvek ve výši 100.000,-Kč Římskokatolické farnosti Slavkov na pořízení nových
lavic a podlahy na kůru kostela sv. Anny ve Slavkově.
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 184.000,-Kč s TJ Sokol Slavkov z.s. na 17 aktivit tělovýchovné činnosti a využití volného času dětí a mládeže v roce 2017.
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 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 63.500,-Kč s SDH Slavkov na
15 hasičských akcí a využití volného času mládeže v roce 2017.
 Na návrh valné hromady DSO zrušení dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek
obcí Opavsko, IČ 71294864, se sídlem Podolská 156, Hradec nad Moravicí, 747 41 s likvidací
a povolání Mgr. Dalibora Halátka, místopředsedy Dobrovolného svazku obcí Opavsko do funkce
likvidátora.
 Kupní smlouvu uzavřenou mezi Vlastimilem a Vlastou Čechovými, bytem Slavkov a Obci Slavkov na odkoupení pozemku parc. č. 1226/19 o výměře 9 m2 v k.ú. Slavkov u Opavy.
 Zvolila do funkce přísedícího Okresního soudu v Opavě paní Zdeňku Pavelkovou.
Rada obce schválila:
 V rámci grantového řízení tyto finanční příspěvky do 50.000,- Kč pro rok 2017:
Jednota OREL ..................................11.500,- Kč SRPŠ při ZŠ ....................................... 9.000,- Kč
Český svaz žen ..................................22.000,- Kč SRPŠ při MŠ ....................................13.000,- Kč
Český svaz chovatelů ......................... 8.500,- Kč Český zahrádkářský svaz .................. 2.000,- Kč
Myslivecký spolek Srdečník ............. 5.000,- Kč
 Potvrzení obce jako zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Slavkov
a udělení souhlasu s realizaci projektu: „Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov“ příspěvkovou organizací v rámci Integrovaného regionálního operačního programu včetně předfinancování ve výši 4.000.000,-Kč.
 Uzavření smlouvy o dílo s firmou RSE projekt s.r.o. Ostrava na zpracování „Studie úprav pro
tři přechody pro chodce na silnici 1/46 v obci Slavkov“ včetně průzkumu terénu, geodetického
zaměření, vyjádření k sítím, vyjádření Policie ČR, ŘSD a Silničního správního úřadu.
 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Obecní úřad Slavkov a komunitní centrum
Slavkov – projektová dokumentace a uzavření smlouvy o dílo s firmou Architektonická kancelář
I.D.E.A s.r.o. Opava. Jedná se o vypracování kompletní dokumentace přestavby rodinného domu
čp.156 na Zámecké ulici na nové sídlo OÚ včetně archívu a prostor pro sociální poradenství,
volnočasové aktivity a zájmové akce občanů a spolků.
 Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu “Hospody na Žumpě“ s pronajímatelem p. Strakou na jeho
žádost k 31.3.2017 a vyhlášení záměru na pronájem těchto prostor – zájemci, hlaste se na OÚ.
 Vyhlášení ankety na webových stránkách obce o možnosti zřízení mateřského centra.
 Účetní závěrku za rok 2016 včetně hospodářského výsledku Seniorcentra Slavkov, které skončilo přebytkem ve výši 225.693,29,- Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na rezervní fond
a fond odměn příspěvkové organizace.
 Účetní závěrku za rok 2016 včetně hospodářského výsledku ZŠaMŠ Slavkov, které skončilo přebytkem ve výši byl 2.848,89,- Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na rezervní fond příspěvkové organizace.
 Účetní závěrku za rok 2016 včetně hospodářského výsledku ŠJ Slavkov, které skončilo přebytkem ve výši byl 215.930,04,- Kč. Hospodářský výsledek bude převeden na rezervní fond a fond
odměn příspěvkové organizace.
 Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací obce na rok 2017.
Vladimír Chovanec
starosta
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DEN MATEK

KALENDÁŘ OBCE 2018

Obec Slavkov zve všechny slavkovské maminky, babičky a prababičky na celoobecní oslavy Dne matek, které se uskuteční v neděli 14.
května 2017 v sále kulturního domu ve Slavkově ve 14.30 hodin. Program si připravily děti
z MŠ a ZŠ Slavkov. Tímto programem chtějí dětí
poděkovat svým maminkám za všechnu lásku,
péči a starostlivost, kterou jim věnujete. O příjemně strávené odpoledne svou troškou přispějí
i zastupitelé obce a muži KDU-ČSL, kteří pomohou s roznáškou malého pohoštění pro přítomné
maminky.

Obec Slavkov vydala na počest 790. let od první písemné zmínky o obci, kalendář Obec Slavkov 2014. O tento kalendář (prodalo se jej více
než 600ks) byl mezi občany velký zájem, protože si mohli porovnat, jak vypadal Slavkov před
mnoha léty s realitou současnosti. O dva roky
později byl vydán kalendář Pozdrav ze Slavkova 2016, který navázal na porovnání starého
a nového Slavkova. Občané se často ptali zdali
nebudeme pokračovat a proto další rok vydáme
kalendář Slavkov včera a dnes 2018. Tímto
bych chtěl poprosit občany, zdali nemají ještě
nějaké staré fotografie svých domů, pohledů
na obec nebo tradičních akcí(masopust, kácení
máje, průvody obcí) a jiné historické fotografie
zachycující život ve Slavkově, aby je zapůjčili. My
na obci si je naskenujeme a vrátíme majitelům.
Současně tím rozšířime databázi fotografií, které
budou dokumentovat život v obci před léty tak,
aby i příští generace si mohly udělat obrázek,
jak se na vesnici žilo. Při sbírání fotografií jsme
se setkali, že mezi občany jsou i obrazy jejich
domů, kostela, zámku a jiných objektů v obci.
Proto nás napadlo, že bychom v následujících létech mohli vydat nástěnný kalendář Slavkov na
obrazech. Z tohoto důvodů se obracíme na Vás s
žádosti o zapůjčení obrazů s tématikou obce, aby
mohl kalendář vzniknout. Závěrem Vám nabízíme možnost si dopředu závazně objednat výše
zmińovaný kalendář Slavkov včera a dnes 2018
a to z důvodů, abychom věděli, jak velký počet
kusů objednat. Předběžná cena bude asi 50,-Kč
za kus. Distribuce a prodej kalendářů bude na
Dni Slavkova.
Závaznou objednávku doneste nebo pošlete
emailem do 30. 4. 2017 na obecní úřad.
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta (LK)

Vzpomínka na maminku
V obilném poli kvetly modré chrpy
společně s vlčími máky
a jako holčička malá
jsem kytku stéblem svázala,
s radostí v srdci, že ji mohu dát…,
na to jsem myslela mnohokrát.
Jak mamince jsem kvítí darovala,
od hlíny celá umazaná a bosá,
moje maminka dojetí neskrývala,
proto jsem slzu radosti zachytila
svojí dětskou dlaní maličkou
a tiše, tichounce zašeptala:
„Chci, abys věděla, že mám tě ráda,
jsi mojí drahou, milovanou matičkou.“
Adéla Senecká

Závazná objednávka na kalendář:
Slavkov včera a dnes 2018
Jméno a příjmení:.....................................................
Adresa bydliště: ........................................................
Počet kusů: ................................................................
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DEN 16. 9. 2017

SLAVKOVA
Zastupitelstvo obce, místní spolky a dětí z MŠ a ZŠ Slavkov si dovoluji pozvat všechny občany Slavkova, rodáky, známé, přátele a všechny příznivce obce na Den Slavkova 2017, který se
uskuteční v tradičním termínu třetí soboty v měsíci dne 16.září 2017 na novém hřišti u základní školy Slavkov. Bližší informace o celé akci i programu přineseme ve zpravodaji č. 2/2017.

OBECNÍ SDĚLENÍ
 Cena stočného vybíraná podle odebraných m3 vody je pro rok 2017 stanovena na 19,- Kč včetně DPH za m3 vody a vychází dle skutečných nákladů na
provoz kanalizace a ČOV za rok 2016.
 Sběr nebezpečného odpadu provedou Technické služby Opava v naší obci dne
20. 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 7. dubna na těchto stanovištích: ul. Kavír (místo
separovaného sběru), ul. Družstevní (místo separ. sběru), ul. Jubilejní
(u prodejny Jednota), ul Na Lúčky (místo sep. sběru), 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. Ing. Gabriela Křempková

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
 Komise pro občanské záležitosti zajišťuje 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 8. dubna 2017 ve 14:00
a v 16:00 hodin v prostorách atria Seniorcentra. Všechny nově narozené děti pozveme osobní pozvánkou do rukou rodičů.
Těšíme se na Vaši účast.
Za komisi Mgr. Martina Trojančíková
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
V OBCI SLAVKOV NA ROK 2017
02. 04. Přednáška
Orel Slavkov
Orlovna
07. 04. Den Učitelů
ZŠaMŠ Slavkov
Kulturní dům
16. 04. Velikonoční zábava
Český svaz žen
Kulturní dům
23. 04. Šachový turnaj
Orel Slavkov
Orlovna
25. 04. Akce M+M
M+M
Hřiště TJ
29. 04. Slet čarodejnic
Český svaz žen
Hřiště u školy
07. 05. Floriánská mše
Sbor dobrovolných hasičů
Kostel sv.Anny
08. 05. Okresní kolo hry PLAMEN
Sbor dobrovolných hasičů
Hřiště u školy
13. 05. Medvědí stezka okresní kolo
TJ SOKOL
Hřiště TJ
14. 05. Obecní oslavy Den matek
Obec, MŠ a ZŠ
Kulturní dům
20. 05. Výlet na kolech + smažení vajec
Český zahrádkářský svaz
Hříště u školy
27. 05. Setkání obcí Mikroregionu a 125. let žel. tratě
Obec+MH+spolky
Hřiště TJ
03. 06. Den dětí
SRPŠ při ZŠ a MŠ
Hřiště areál ČSCH
03. 06. Veterán Cup
Sbor dobrovolných hasičů
Hřiště u školy
09. 06. Noc kostelů
Farnost
Kostel sv. Anny
18. 06. Pohár starosty obce - 41. ročník
Sbor dobrovolných hasičů
Hřiště u školy
24. 06. Ringoturnaj
TJ SOKOL
Hřiště TJ
25. 06. Sportovní den s veř. vystoupením
TJ SOKOL
Hřiště TJ
28. 06. Slavnostní vyřazení absolventů 9. tř. ZŠ ZŠ a MŠ Slavkov
Kulturní dům
01. - 02. 07. Pivní slavnosti
Rybářský spolek
Hřiště u školy
15. 07. Turnaj v minikopané
TJ SOKOL
Hřiště TJ
28. 07. Letní kino
Obec
Hřiště u školy
29. 07. Pouť na sv.Annu
Farní úřad
sv. Anna
29. 07. Karmášová zábava
Sbor dobrovolných hasičů
Areál ČSCH
30. 07. Slavkovský karmaš s kolotoči
Obec
Hřiště u školy
19. - 20. 08. Chovatelská výstava
Český svaz chovatelů
Areál ČSCH
26. 08. Výlet na kolech s večerem u táboráku
Český zahrádkářský svaz
Hříště u školy
01. 09. Dožínková slavnost
ZP Otice a.s.
Hřiště u školy
02. 09. O nejlepší družstvo Slavkova
Sbor dobrovolných hasičů
Hřiště u školy
09. 09. Závod lodí na rybníku Vrbovec
Rybářský spolek
Vrbovec
16. 09. Den Slavkova
Obec a spolky
Hřiště u školy a KD
24. 09. Koloběžkové závody
Český svaz žen
U hasičské zboj.
27. 09. Setkání slavkovských důchodců
Obec
Kulturní dům
08. 10. Drakiáda-pouštění draků
Sbor dobrovolných hasičů
Na Větřáku
21. 10. Akce M+M
M+M
Hřiště TJ
04. 11. Člověče nezlob se
Český svaz žen
Kulturní dům
11. 11. Svatomartinské hody
PIZZA Napoleon
Restaurace
11. 11. Pohár starosty obce ve volejbalu
Obec a ZŠ
Tělocvična
11. 11. Country ŠIRÁK
Kulturní dům
26. 11. Vánoce s Magdou+Marcelou
M+M
Hřiště TJ
02. 12. Rozsvícení vánočního stromu
Obec a SDH
Park u hasič. zbroj. Slavkov
03. 12. Mikulášská nadílka
Český svaz žen
Kulturní dům Slavkov
14. 12. Vánoční besídka
ZŠaMŠ
Kulturní dům
25. 12. Štěpánská zábava
Český svaz žen
Kulturní dům
31. 12. Živý Betlém
KDU-ČSL
Kostel sv.Anny Slavkov
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SMOG - TICHÝ ZABIJÁK NÁS VŠECH
Topná sezóna pomalu končí, kouř z komínu
nás v obci přestane několik měsíců otravovat.
Smog – tichý zabiják, si na nás ale počká. Dlouhodobé působení smogu má prokazatelně vliv
na zdraví, vývoj i psychiku dětí. Zvyšuje riziko
infarktu, mozkové mrtvice, je obrovským rizikem
pro lidi s vysokým tlakem, dýchacími potížemi i
seniory. A proto využijte některou z dotací, které

nám nabízejí státní fondy, moravskoslezský kraj
a obce (zelená úsporám, kotlíkové dotace a další
možnosti). Prostě investujte do změny topení,
mysleme v první řadě na zdraví nás všech a hlavně našich dětí. A pro ty, kteří letos ještě nestihnou
vyměnit stávající kotel za nový ekologičtější nabízíme „Desatero správného topiče“, jak jej vypracovali odborníci na VŠB v Ostravě.
L. K.
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Retro okénko
V tomto retro okénku se pravidelně vracíme v čase o 25 let zpátky a připomeneme si krátce o čem
zajímavém, poučném i nemilém jsme tehdy psali. Pod čarou přinášíme současný pohled na výše uvedenou událost, popřípadě ji porovnáme s dneškem.
Ve zpravodaji 1/1992 mě zaujala výše rozpočetu obce na rok 1992, kdy jsme hospodařili
s 3 588 000,-Kč. Ze státního rozpočtu jsme obdrželi 2 124 000,-Kč. Největší připravovanou
investiční akcí roku 1992 bylo zpracování zadání stavby ČOV a prováděcího projektu. Předpokládaná cena nové ČOV byla 5 milionu Kč.
Na letošní rok 2017 jsme schválili rozpočet obce ve výši 49 393 437,- Kč. Ze státního rozpočtu
můžeme počítat s 24 866 900,-Kč. V současné době připravujeme revitalizaci ČOV protože současná
technologie už nestačí potřebám obce. Tato investice na ČOV bude stát cca 40 milionu korun.
Dnes s odstupem 25 let můžeme říci, že čištění odpadních vod v soustavě biologických rybníků
s předsunutou štěrbinovou nádrží (celkové náklady stavby narostly až na cca 15,- mil.Kč) splnily
požadavek doby, ale stále narůstající počet obyvatel nás nutí k revitalizaci celé ČOV. Projekty jsou
ve stadiu dokončení a my hledáme možnosti financování investiční akce formou dotací z EU a ministerstev ČR.
L.K.

SOUTĚŽ O NEJ VENKOVNÍ VÁNOČNÍ
STROMEČEK 2016
Daneček Gorčica, Školní 416.
Renata Gancarčiková
L. Svobody 198

Pavla Petrželová
Osvobození 229

Všem zúčastněným
děkujiji a těší
těším se na hojnou
účast
t ě ý děk
h j
úč při letošní soutěži, hrnčířka Zuzana Pavelková.

Z HISTORIE OBCE
Dne 10. února byla vyvěšena před obecním
úřadem vlajka obce. Několik občanů se přišlo
zeptat, z jakého důvodů visí obecní vlajka. My
na obci jsme všem tazatelům sdělovali, že obec
má svůj svátek, protože tento den si připomínáme první písemnou zmínku o naší obci. Ten den
roku 1224 v Hulíně, král český Přemysl Otakar I
(1160-1230) dal Opavě občanská práva a ustanovil práva městská. V tom dokumentu můžeme

mimo jiné číst: Kromě toho předáváme městu
vše ….. a také vesnici, kterou dal do správcovství
synu Petru, se všemi právy příslušící jeho vesnici,
která se nazývá Slawikowawes (Slavkov) a také
část na této straně vody Hvosdnic (Hvozdnice)
k našemu sídlu….
Dáno v Hulíně rukou notáře Hermanna, Léta
Páně tisíc dvěstě dvacátého čtvrtého.
L.K.
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VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Konečně tu máme jaro. Hřejivé paprsky sluneční
zahnaly zimní chmury, a i když to ještě úplně není
ono - rána jsou poměrně chladná a poslední dny
nakvétající stromy láme vítr, přece se jen příroda
očividně probouzí. Zahrádky jsou již leckde vzorně
vyhrabány, záhony a políčka připraveny k setbě.
Však už bylo načase... Odcházející zimy, ta byla
tuhá, bylo už dost.. Jiné roky bývá v tuto dobu zlatý
déšť před oknem v plném květu a tulipány jen jen se
rozvinout, ale letos se ještě kdejaký lísteček zimomřivě choulí do svých pupenů. Jenom narcisky se odvážily vystrčit své zářivě žluté hlavičky..
Přede dveřmi máme velikonoční svátky se všemi
svými zvyky a tradicemi. Velikonoce jsou pro mne
a všechny křesťany nejvýznamnějším svátkem, kdy
si připomínáme oběť Ježíše Krista na kříži a jeho
vzkříšení. Velikonoce jsou pro mě nadějí, že smrt je
branou do nového života. Před zmrtvýchvstáním
Ježíše Krista byla smrt „mysem Bouří“, na kterém
vše troskotalo. Nikdo nevěděl s jistotou, co nás čeká
za tímto bodem, dokud nám zmrtvýchvstalý Kristus
nepřinesl novou naději v život po smrti. Přejmenoval
strach ze smrti na naději ve vzkříšení. Ježíš Kristus šel
první naší cestou. A my jsme zváni k jeho následování. První slova anděla k ženám u Ježíšova prázdného
hrobu zněla: „…není tady…, jde před vámi…, tam
Ho uvidíte.“ (Markovo evangelium 16,6-7.)
Přeji vám radost a novou naději pramenící
z Kristova zmrtvýchvstání. A též sílu a odvahu
k jeho následování – k jeho stylu života, který smrtí
nekončí.
P. Kryštof

NOC KOSTELŮ 2017
Stejně, jako v uplynulých dvou létech se i naše
farnost zařadí mezi více než 1500 kostelů v naší
republice, kde poběhne noc kostelů a to v pátek
9. června 2017 od 16:30 hodin. Do kostela můžou přijít nejen naši občané, ale i nejširší veřejnost, aby mohla nasát večerní a noční atmosféru
dominanty naší obce. Bude sloužena mše svatá, vystoupí slavkovská scholla a další program
bude vyvěšen na plakátech nebo jej můžete získat z internetových stránek farnosti.

VZPOMÍNÁME
28. 2. 2017 - 15. výročí umrtí čestného občana
obce, malíře Bohumíra Strohalma Bociana
(1912 - 2002).
7. 3. 2017 - 15. výročí umrtí manželky Bociana
Yvonne Tynaire (1916 - 2002).
28. 3. 2017 - 1. výročí úmrtí sestry III. řádu sv.
Františka Edity Gabrielové (1930 - 2016).
- 10 -

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2017
SLAVKOV

LITULTOVICE

9. 4. NEDĚLE

9.15 mše sv. se svěcením
ratolestí a s pašijemi

10.30 mše sv. se svěcením
ratolestí a s pašijemi

12. 4. STŘEDA

16.30 – 18.00 svatá zpověď
18.00 mše sv.

13. 4.
ZELENÝ ČTVRTEK
– USTANOVENÍ
EUCHARISTIE
A SVÁTOSTI
KNĚŽSTVÍ

17.30 mše sv. na památku
Večeře Páně

14. 4.
VELKÝ PÁTEK UTRPENÍ PÁNĚ –
Den přísného postu

15.00 pobožnost křížové cesty

16.00 pobožnost křížové cesty

17.30 Velkopáteční obřady

16.30 Velkopáteční obřady

Do 20.30 adorace u Božího
hrobu

Do 18.00 adorace u Božího
hrobu

15. 4.
BÍLÁ SOBOTA –
VIGILIE VZKŘÍŠENÍ

Pobožnost u Božího hrobu –
Adorace do 15.00
20.00 VELIKONOČNÍ
VIGILIE

Pobožnost u Božího hrobu –
Adorace do 15.00
17.30 VELIKONOČNÍ
VIGILIE

16. 4.
NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ
sbírka na kněžský
seminář

09:15 Slavnostní mše svatá +
Žehnání velikonočních pokrmů

10.30 Slavnostní mše svatá +
Žehnání velikonočních pokrmů

17. 4.
PONDĚLÍ
VELIKONOČNÍ

09:15 Slavnostní mše svatá

8.00 Slavnostní mše svatá

Do 20.30 adorace v Getsemanské zahradě

15.30 svatá zpověď
16.30 mše sv. na památku
Večeře Páně
Do 18.00 adorace v Getsemanské zahradě

Členové místní organizace KDU-ČSL ve Slavkově
přejí požehnané velikonoce všem spoluobčanům a
bohatou pomlázku dětem.
Karel Volný, předseda
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Vážení spoluobčané,
letošní Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci 7. ledna 2017. Celkem se vykoledovalo 51 469,-Kč. Zájem
o přijetí koledníků byl velký, koledníky neodradil ani velký mráz, bohužel jsme nestihli obejít všechny domácnosti z důvodů rozrůstající obce,kde zájem o přijetí koledníků byl velký a proto se v příštím roce bude koledovat celý víkend, tak aby se dostalo na všechny domácnosti. Letos v okrese Opava se vykoledovalo rekordních
takřka 2 milóny korun. Výtěžek sbírky a její použití najdete níže v děkovném dopise ředitele Charity Opava.
Závěrem mi dovolte popřát pokoj a dobro v roce 2017 a ať se Vám vše daří.
Lenka Weimannová
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NOVÝ ROK V SENIORCENTRU
Zima se nezadržitelně přiblížila ke svému konci
a přichází jaro. Příroda se probouzí, tak proč v sobě
nepovzbudit trošku zdravého ducha? Sníh už dávno zmizel a tím nám dal několik příležitostí, jak
toho můžeme využít.
Společně jsme prožili vánoční svátky a oslavili
příchod nového roku. Po hromadě snědeného
jídla a cukroví bylo potřeba naše těla protáhnout.
Zpočátku jen lehce při relaxačním cvičení s hudbou, následné dny ovšem trochu aktivněji při hraní
kuželek, kdy se vždy velmi dobře bavíme. Důležité
je i cvičení jemné motoriky, při kterém zároveň
alespoň trochu pomáháme našim sestřičkám, a to
strouháním jablek. Abychom ale neposilovali jen
tělo, společně jsme si „zahráli“ také slovní fotbal,
kde jsme potrápili svou paměť. Pravidelně si pročítáme denní tisk, abychom zjistili, co nového se
děje u nás i ve světě. Některá témata občas vyvolají
i diskusi…

připravili krátkou pohybovou skladbu se šátky. Zábava, veselí a tanec byly na jedničku a bohatá tombola ples zakončila.
Hodně jsme zpívali, vzpomínali, jak léta utíkají.
Společně jsme také oslavili narozeniny některých
z nás.
Kolektiv zaměstnanců i obyvatelé domova mezi
sebe přivítali mladé muže – pracovníka v sociálních službách Martina, který nahradil paní pečovatelku Marušku a kuchaře Davida, ten vaří v naší
kuchyni místo paní Jany. Obě kolegyňky odešly do
zaslouženého důchodu. Pánové tak posílí vítané
mužské osazenstvo domova. Oběma přejeme, aby
se jim v našem domově práce líbila a dařila.
V mezidobí našich společných aktivit zaměstnanci přesadili muškáty, které přezimovaly ve
sklepě. Zaměstnanci byli rovněž zaškoleni, jak
pracovat s novým parním čističem. Ten bude
sloužit k čištění a dezinfekci ploch domova, vozíků, koupelen, uplatnění bude mít i v kuchyňském
provozu.
Nezahálely ani seniorky ze Slavkova. Společně
jsme navázali na naši vzájemnou spolupráci z předešlého roku. Musíme je moc pochválit. U kávy
a ořechové bábovky za dvě dopoledne vyloupaly
všechny ořechy z naší loňské úrody. Za to jim patří
velké poděkování.

Jako každoročně, i letos nás přišli navštívit Tři
králové, kteří nám značí konec svátečního času,
a s tím je spojeno odstrojování vánočního stromečku a úklid vánoční výzdoby. Sešlo se nás poskromnu, jelikož se do našeho domova, díky nepříznivému počasí, přihnal chřipkový bacil, který
několik obyvatel na pár dní donutil zůstat v posteli.
Celý měsíc jsme se připravovali na náš již tradiční Seniorský ples, tentokrát Ples šátečkový. V rámci příprav jsme také zavzpomínali, jaké bývali plesy
za našeho mládí. O to víc jsme se na ten „náš“ ples
poté těšili a užili jsme si ho. Přivítali jsme hosty
a tanečníky ze Základní školy ve Slavkově, kteří náš
ples zahájili. Také senioři spolu s pečovatelkami si

ÚNOR
Mrazivý začátek měsíce nám nedovolil podívat
se ven, abychom při procházce trochu protáhli
svá zimou unavená těla. Bylo potřeba připravit se
na jaro, společně jsme se tedy scházeli při cvičení
s plachtou nebo míčem. Aby ovšem cvičila i naše
paměť, připravovali pro nás sestřičky stále nějaké
aktivity. Potrápili jsme hlavy u luštění křížovek,
vrátili jsme se do „školních lavic“ a zavzpomínali
na hodinu Zeměpisu – společnými silami jsme
procestovali celou mapou. Také jsme si povídali
o tom, jaká je doba dnes a jak to bylo dříve. Někteří z nás se u toho trošku zapotili, ale společně
jsme si své myšlenky a vzpomínky utříbili. Pravi-
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delně pročítáme denní tisk, abychom zjistili, co se
kolem nás děje. Společně jsme oslavili den Svatého Valentýna – kolektiv sestřiček ve spolupráci se
zaměstnanci kuchyně vedli celý den ve znamení
lásky a přátelství. Slavnostně vyzdobená jídelna,
sestřičky se srdíčkovými čelenkami nás pobavili
při imitaci zamilovaných písní. Společnými silami
jsme vytvořili velká srdce, která zdobí prostory našeho domova. Ke kávě nechyběla ani čerstvě napečená linecká srdíčka
Neopomněli jsme ani na oslavy Masopustu. Sešli jsme se v hojném počtu masek, za jejichž výrobu a přípravu děkujeme nejen zaměstnancům, ale
také rodinným příslušníkům. Nechyběl masopustní průvod s medvědem či šátkový tanec obyvatel
na vozíčcích a sestřiček. Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří nacvičili velmi zdařilou scénku
na motivy pohádky Mrazík. Závěrem masopustu
jsme společně pochovali naši harmoniku Emilku.
V polovině měsíce února k nám začala pravidelně dojíždět jako dobrovolnice studentka Katka
z Opavy. Každé páteční odpoledne připravuje pro
naše obyvatele aktivizační činnost - společně tvoří
z barevných papírů narcisy a tulipány, velikonoční
věnečky, zajíčky. Uspořádaly pro nás spolu s paní
pečovatelkou miniturnaj v oblíbené hře Člověče,
nezlob se. Každé úterý po dobu tří měsíců u nás
vykonávají čtyři studentky Slezské univerzity odbornou praxi. Na konci měsíce jsme si na Kavárničce zazpívali karaoke. K tanci a poslechu nám
přijel zahrát a zazpívat pan Mokráš. Tento měsíc
byl sice krátký, ale stihli jsme toho spoustu. Sluníčko nám v posledních dnech konečně vykouklo.
Vydali jsme se proto společně s našimi obyvateli
na procházku obcí a do místního obchodu. Načerpali jsme spoustu energie a v nastávajícím měsíci
nám práce půjde jedna radost.

BŘEZEN
Jaro jsme si v našem Seniorcentru přivolali
krásnou výstavkou jarních květin doplněnou dekoracemi. Výstavku vkusně ve vstupní hale nainstalovala děvčata z kanceláře. Hezky tam také již
kvetou muškáty, které jsme si přesadili v lednu.
Jedním z hlavních symbolů jara jsou ptáci. Jsou
to vlastně malí poslové probouzející se přírody
a svým zpěvem ohlašují, že je konec zimy. Obyvatelé domova spolu s paní pečovatelkou Danuškou si ptáčky vyrobili z barevných papírů a nalepili na společnou koláž, která doplňuje výstavku.

MDŽ jsme oslavili společně se seniorkami ze
Slavkova. Jarně nazdobená jídelna a přání všem
ženám v domově s předáním tulipánů všechny
potěšilo. Úžasným dárkem pro všechny bylo veselé vystoupení Květy paní operety pod vedením
pana Karla Smolky. Některé známé písně jsme
si zazpívali s účinkujícími, jiné nám vyloudily
úsměv na tvářích. Závěrečný dlouhý potlesk byl
důkazem velké spokojenosti všech přítomných.
Dalším kulturním zážitkem nás obdarovali
studenti 1. – 6. ročníku Církevní konzervatoře
Opava pod vedením svých profesorek. Zazněly
sólové skladby známých či nám méně známých
autorů, které hráli studenti a paní profesorky na
klavír, housle a kytaru. Velmi nás také zaujal sólový zpěv účinkujících studentů. Odměnili jsme
všechny velkým potleskem.
V příštích dnech nás čeká oslava jara, vystoupení dětí zaměstnanců a velikonoční tvoření. To
máme všichni moc rádi .
TAKÉ VÁM VŠEM PŘEJEME HEZKÉ
A POHODOVÉ JARNÍ DNY
Mgr.Pavla Žaludová, ředitelka
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAVKOV
V pátek 7. dubna oslavíme společně s kolegy
z míst, odkud docházejí do naší školy děti, Den
učitelů. V naší obci se jedná o důstojnou společenskou událost, která spojuje všechny, kdo se
školstvím mají, či v případě našich důchodců
měli, něco do činění Včetně starostů obcí a pozvaných hostů. Hezkou tradicí je ocenění učitelů
i dalších zaměstnanců školy, školky a školní jídelny, kteří v uplynulém období přispěli k naplnění
cílů v této oblasti. Toto ocenění uděluje rada na
návrh ředitele ZŠ.
Paní učitelka Magda Hymlárová patří k početné skupině našich učitelů, kteří se slavkovskou školou spojili prakticky svůj celý dosavadní
profesní život. Na prvním stupni vyučuje přes
dvě desítky let a společně s kolegyněmi přibližně
stejné generace tvoří jádro, na kterém stojí úspěchy celé školy. Do šesté třídy přicházejí jejich
zásluhou děti, jež mají pevně vštípené zásady
chování ke spolužákům, k učitelům, jsou v nich
vypěstované pevné návyky udržení pořádku
na lavici, přípravy na hodinu, kázně i aktivního
přístupu k učení. To všechno je výsledkem obdivuhodné trpělivosti, důslednosti a soustavné každodenní práce, která je zvláště v nižších třídách
vyčerpávající.
V kariéře paní učitelky se objevuje zvláštní
fenomén, jenž je možná výsledkem souběhu náhod, ale možná také ne. V její třídě se pravidelně
vytvoří poměrně silná skupina velmi bystrých
žáků, kteří své znalosti a dovednosti dále zúročují v úspěších ve vyučování i soutěžích. Druhým
jevem /a to už je opravdu pouze náhoda/ - do
jejích ročníků vstupují zejména hoši. Poměr silného a slabého pohlaví v současné třetí třídě je
dvacet chlapců ke čtyřem děvčátkům. A to ne
ledajakých chlapců. Už v MŠ o sobě dávali řádně
vědět. Stačil však necelý půlrok a paní učitelka
mohla v pololetní zprávě konstatovat, že atmosféra v první třídě je dělná, přátelská, aktivizující
a to platí i nyní.
Podpory a obdivu za nesmlouvavost při vyžadování plnění povinností se jí dostává od rodičů.
Ti oceňují klid, se kterým se dokáže vyrovnat

s každou situací, nacházení společného východiska při řešení problémů, autoritu, jíž se těší
u žáků.
Mgr. Magda Hymlárová je oporou při každém
veřejném vystoupení mladších dětí, kde uplatňuje své muzikální schopnosti. Jsou to tradiční
akce, jež pořádá škola společně s naší obcí – setkání s důchodci, zpívání u stromečku, Vánoční
besídka, Den matek, a také soutěže zejména
v hudební oblasti.
Přejeme paní učitelce hodně dalších sil a blahopřejeme k nadcházejícímu životnímu jubileu.
Paní Iva Urbanová pracuje v naší mateřské
škole již dvacet šest let, až do roku 2006 zastávala
funkci školnice, po sloučení se základní školou
pak jako správní zaměstnanec. Vždy se velmi angažovala v dalších aktivitách souvisejících s mateřskou školou. Po mnoho let zastávala funkci
pokladníka SRPŠ a zároveň byla garantem a duší
výboru při zařizování akcí. V současné době pokračuje v práci správní zaměstnankyně, uklízí
v mateřské škole a pomáhá jako síla v kuchyni.
Učitelkám pomáhá při oblékání a pomocných
pracích u malých dětí - v současné době už
i dvouletých. Zúčastňuje se všech akcí pořádaných mateřskou školou, jako jsou výlety s dětmi,
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maškarní karnevaly, prodej občerstvení, prodeje
dětských výrobků při velikonočních výstavkách,
vánočních programů.
Bc. Anna Ratajová je dlouholetou ředitelkou
Školní jídelny ve Slavkově. Ta je sice formálně
jiný právní subjekt, ve skutečnosti je i po osamostatnění pevnou součástí školy. Pro některé děti
možná součástí nejdůležitější. Když si po vstupu
přespolních žáků na vyšší stupeň zjišťuji jejich
pocity z nové školy, jídelna hraje v jejich odpovědích významnou úlohu. V jejím čele stojí paní
ředitelka, pro kterou je spokojenost dětí metou
nejvyšší. Je na ně neuvěřitelně hodná. Trpělivě
vyhledává v počítači záznamy v případě, a to se
děje až moc často/ když žáček zapomene kartičku, pravidelně se schází se zástupci dětí, aby
s nimi projednala skladbu jídelníčku, případně
další připomínky. Nevím o žádné jiné škole, kde
jídelna jaksi samozřejmě plní přání školy třeba
na obří koláče nebo kompletní pohoštění na Den
učitelů. Vždy milá, při každém jednání zdobí její
tvář úsměv, který sám o sobě vyjadřuje snahu
vyhovět.
STŘÍPKY ZE ŠKOLNÍ KRONIKY
Na začátku roku navštívili předškoláci první
třídu. Zpočátku si nebyli jistí, co je ve škole čeká.
Ale už za malou chvilku se zapojili do hádání hádanek. Krátkou hádanku si totiž připravil každý
prvňáček a nahlas ji ostatním dětem přečetl! Tak
prvňáci předvedli, že už umí číst! Po hádankách
jsme se protáhli při říkance o bramboře. Pak si
všechny děti na říkadlo „Šla babička do městečka“ procvičily ruku na psaní. A rozcvičily si také
prsty, když pekly vánočku. Velmi nás všechny
pobavilo živé pexeso, které skončilo nerozhodně
pro kluky i holky. Za odměnu si děti vysloužily jedničku s hvězdičkou. Po velké přestávce,
strávené společně venku, jsme se pak rozloučili
a předali předškolákům malé dárečky. Ti pak poprvé poobědvali ve školní jídelně.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA se uskutečnila
první lednovou sobotu. Přestože mrazy atakovaly stupnici na minus 20stupních Celsia, děti
neohroženě navštěvovaly jednotlivé slavkovské
domácnosti a byly moc šikovné. Srdce našich
spoluobčanů nezamrzla a celkem deset skupin
vybralo do pokladniček 51 469 Kč.
Tradičně velký zájem je mezi žáky o konání

školního kola ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY.
I tentokrát musela proběhnout ve školní jídelně
s osmdesáti místy a to ve třech kategoriích, kde
si nejlépe vedli: V té nejmladší šestých tříd1. Filip Kunz, 2. Adéla Malíková, 3. Vendula Trojančíková a Julie Hořínková. V kategorii sedmých
tříd1. Adam Otipka, 2. Matěj Jaroš, 3. Jirka Rypl.
V nejstarší kategorii 1. Lukáš Rychlý, 2. Alžběta
Skřontová a Matěj Soška, 3. Draha Světlíková
a Martin Jakeš. Nejlepšího umístění dosáhnul
v okresním klání vítězstvím ve své kategorii Filip
Kunc, jenž se probojoval do krajského kola.
Po loňské nemastné neslané zimě, kdy jsme
udělali rozhodnutí realizovat LYŽAŘSKÝ VÝCVIK až v osmém ročníku, se oba kurzy uskutečnily v podmínkách zimní pohádky.

Klaplo všechno – příjemné ubytování s mnohokrát oceňovanou stravou penzionu Sedmikráska, vynikající sněhové podmínky na mírném a vždy skvěle upraveném svahu Kopřivná,
běžecké stopy v bezprostřední blízkosti objektu. Největší radost máme na naší škole z toho,
že lyžařský kurs absolvuje prakticky celý třídní
kolektiv, dokonce ani pádné zdravotní omezení
není příčinou neúčasti. Cena 1 650 Kč je jistě
přijatelná i pro rodiny, které musí počítat s každou korunou rodinného rozpočtu. Není divu, že
jsme si zamluvili i termín pro příští osmáky, kteří
se v případě opakování letošní pravé zimy mají
na co těšit.
Naši prvňáčci se po půl roce intenzivní výuky
té nejdůležitější dovednosti, jež je bude provázet
po celý další život, sešli na slavnosti PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Uskutečnila se již podruhé
v místní knihovně, která musela pojmout nejen
celou třídu, ale také rodiče i další blízké. Každý
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z prvňáčků přečetl krátkou hádanku ve formě
básničky, aby jejich znalost byla nezpochybnitelná. Následoval slib čtenáře a pak již jednotlivě
předstupovali před pana ředitele, který je velmi
moudrou a také velmi těžkou knihou potřikrát
poklepal po rameni, čímž stvrdil přijetí do stavu
čtenářského. Všichni se také stali členy místní
knihovny, k průkazce dostali knížku básniček
a památečnou záložku. Slavnostní charakter aktu
podtrhlo občerstvení, které svým dětem připravili rodiče.
Julie Bradáčová dokázala porazit všechny své
soupeře v opavském bazénu a přivezla diplom
za první místo V PLAVÁNÍ na 25 m volný způsob. Dařilo se také Dankovi Kubátovi ze 4.
třídy, který se umístil na krásném 3. místě. Ani
ostatní závodníci Lucie Ryžová (3. třída), Alžběta Kadaňková (4. třída), Monika Freyová (5.
třída) a Jonáš Montág (5. třída) se v konkurenci
neztratili a předvedli výkony na hranici svých
možností.
Počátkem února proběhl v Kulturním domě
MAŠKARNÍ KARNEVAL, který pro děti školní
družiny připravil Žákovský parlament.

Účast byla velká, napočítali jsme 52 krásných
masek, přítomny však byly téměř všechny děti
nižšího stupně. Byly připraveny soutěže jako
„Židličková“, „Kdo se ztratil“, „Ovoce“ nebo
„Kuba řekl“. Děti se do všech připravených her
zapojily s nadšením. Vítězové jednotlivých her
a soutěží dostali sladkou odměnu. Hrála nám
hudba, a tak si děti mohly zatančit „Ptačí tanec“
nebo třeba „Makarenu“. Tančilo se ale hlavně
pro radost a na své si přišli úplně všichni. Hravá
a taneční nálada nás doprovázela celým odpolednem. Na závěr čekalo vyhlášení těch nejlepších masek. Jako nejoriginálnější byly vybrány

„Kečup a Hořčice“ v podání Elišky a Aničky
Gorčicových ze 3. třídy. Umístění za nejvtipnější masku převzal „Mimozemšťan“, ve kterého
se proměnil David Trojančík z 2. třídy. Vítězové za nejlépe domácky vyrobenou masku byli
hned dva. „Vánoční stromeček“, do kterého se
přestrojila Šarlotka Lhotská z 1. třídy a „Harry
Potter“, kterého ztvárnil Jirka Weiss rovněž z 1.
třídy. Vítězové dostali krásné věcné ceny. Všechny děti si karneval užily s veselou náladou a my
děkujeme Žákovskému parlamentu za přípravu
a organizaci odpoledne a již nyní se těšíme na
karneval v příštím roce.
První ročník POKEROVÉHO TURNAJE se
odehrál ve skvělé atmosféře, která byla u jednotlivých stolů zajímavá, napínavá, občas drásající
nervy, jež sem tam i trochu utekly. Z 34 přihlášených hráčů se k finálovému stolu dostali: Vojta
Vincker, Šimon Nádeníček, Adam Haas, Lukáš
Včelka, Jiří Rypl a Filip Nádeníček. Nejpevnější
nervy, nejneproniknutelnější „poker face“ a také
nejvíce štěstí prokázal Filip, jenž získal titul pokerového krále školy. Atmosféru odpoledne si
však užili všichni, včetně paní učitelky Hlásné,
která nad ním převzala záštitu.
V únoru se uskutečnila RECITAČNÍ SOUTĚŽ dětí nižšího stupně. Soutěžilo 35 dětí ve
třech kategoriích. V kategorii 1. třídy přednášelo
šest dětí a porota udělila první místo Šarlotce
Lhotské, druhé místo vybojovali: Julinka Grohová, Kuba Zahel, Petra Hlávková, Natálka Kurková a Leontýnka Malchárková.
Ve druhé kategorii soutěžilo 18 děti 2.a3.třídy.
Porota udělila první místo Anetce Přibylové
ze 3. třídy a Davídkovi Trojančíkovi ze 2.třídy.
Na druhém místě se umístil Marek Kubala. Třetí
místo porota neudělila, protože všichni ostatní
přednášeli moc hezky a na stejné úrovni. V nejstarší kategorii přednášelo 11 dětí. Na prvním
místě se umístila Karin Malchárková z 5. třídy,
druhá skončila Alžběta Kadaňková ze čtvrté
třídy a třetí místo obsadily Adéla Gebauerová
a Tereza Mikolajková obě ze čtvrté třídy. Bylo
to krásné odpoledne, chválíme za velkou snahu
a odvahu vystoupit před svými spolužáky, kteří
vytvořili příjemnou diváckou kulisu a každého
odměnili potleskem.
ZPÍVÁME V DRUŽINĚ. Letošní téma - slez-
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ské lidové písně. Děti se zadaného úkolu ujaly
velmi zodpovědně a také to bylo na soutěži znát!
Prožili jsme velmi pěkné, příjemné odpoledne,
sálem našeho kulturáku zněly slezské písničky
zpívané, zatančené i předvedené s velkou chutí
a radostí. Maminky sháněly a šily kroje, čehož si
velmi vážíme. Soutěžilo se ve dvou kategoriích,
přičemž absolutním vítězem s počtem 94 hlasů
se stalo pásmo písní Šije, šije švec, Leva nožka,
Pod těšinskym mostkem, které zatančily děti 1.
a 2. třídy. Líbili se ale úplně všichni, hlasování
pomocí korálků vkládaných do jednotlivých pohárů všemi diváky dětmi i dospělými bylo velmi
vyrovnané. Vystoupili: 1.třída: Petra Hlávková,
Natálie Kurková, Klára Zahlová, Karolína Lozertová, Leontýna Malchárková, Šarlota Lhotská.2.třída: Daniel Gorčica, David Trojančík,
Magdaléna Maiwaldová. 4. třída: Tereza Mikolajková, Denisa Hrudíková, Adéla Gebauerová,
Jiří Duroň, Michaela Krivošičová, Alžběta Kadaňková, Barbora Slavíková, Barbora Pavelková.
5. třída: Monika Freyová, Tereza Tomášková,
Veronika Janíková, Tereza Zahlová, Dominik
Borunský, Elen Bořecká, Izabela Hoppová. Na
housle doprovázely Eliška Kirschnerová a Adéla
Gebauerová.
Po celý týden se z žákovské kuchyně linuly
v odpoledních hodinách vůně pokrmů, které
připravovala družstva bojující V SOUTĚŽI
O NEJCHUTNĚJŠÍ DEZERT. Málokdy se stane, že se v jedné kuchyni setkají deváťáci s prvňáčky, i tím získala soutěž zvláštní atmosféru.
Přes třicet týmů – tedy asi stovka žáků - se snažila oslnit druhy běžnými i originálními, štěstí
pro porotu, že soutěž netrvala déle. Dostalo se
i na sborovnu, všichni učitelé oceňovali výborný
nápad, který obohatil svačinky pedagogů. Vzorky byly porotě předkládány pod pořadovým číslem, aby bylo rozhodnutí skutečně objektivní.
Vyhlášení se muselo uskutečnit v tělocvičně, do
poslední chvíle neznali žáci pořadí nejúspěšnějších: 1. místo Sofie Svobodová, Nikola Hajduková, Vanesa Štýbarová. 2. Klára Beinhauerová,
Pavla Hrazdilová, 3. Jindra Klein, Anička Stojakovič, Lucka Rýžová. 4. Adam Drobný, Standa
Matějek, David Borč. 5. Karin a Leontýnka Malchárkovy.
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA chlapců a dí-

vek aneb Dny plné medailí, úspěchů, radosti,
ale také slziček. Hoši bojovali pouze v kategorii
družstev starších žáků III a IV, dívky pak navíc
i v ml. žákyních II. Malí kluci ještě potřebují rok
trénovat.
Děvčat máme v gymnastice opravdu hodně –
ale jen 20 se probojovalo do okresního kola.

Malé holčičky si vedly se ctí. Moc a moc se
snažily, bojovaly o postup jako lvi a naučily se
i výmyk či přeskočily roznožkou kozu. Závodilo se v trojboji: hrazda, přeskok, akrobacie/
koberec/. Diplomy a medaile si odnesla tato
družstva: dívky III - 3. místo, dívky IV - 2. místo, chlapci IV - 3. místo. Uspěli jsme čtyřikrát
i v celkovém hodnocení jednotlivců: Jan Prejda
2. místo, Vendula Trojančíková 3. místo, sestry
Kaperové Tereza a Barbora 3. místo za stejný počet celkových bodů.
Oceňujeme, že v současné době baví SG tolik děvčat i chlapců. Stále se zlepšují a provádějí
stále náročnější cviky, jako jsou přemety vpřed
a vzad, arab, flik /hvězda bez rukou – ve vzduchu/, skrčky nebo přemet vpřed přes bednu nadél, toče jízdmo na hrazdě/. A ty slzičky? - tréma
a nadměrná snaha někdy způsobí, že se skáče
přes kozu bez pomocí rukou nebo se skok zvaný
nůžky chce provést tak dokonale, že závodnice
upadne. Je jen málo škol, kde se gymnastice aktivně věnují. A je to dřina…proto si moc vážíme
všech, kteří s plným nasazením jdou do toho.
Jsou to všechny děti navštěvující gymnastiku
a učitelé, učitelky, vychovatelky i bývalí žáci. Za
všechny: Martin Řehulka, Michala Holešová,
Martina Trojančíková, Radek Prejda a Helena
Malčeková.
Okresní kolo PĚVECKÉ SOUTĚŽE škol-
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ních družin se konalo v hudebně školy Ilji Hurníka v Opavě. Tématem pro letošní rok byly
Slezské písničky. Potvrdili jsme staré dobré rčení
– Co Čech – to muzikant! Zažili jsme velmi pestré a příjemné odpoledne plné radosti, úsměvů,
muziky, zpěvu a navíc v „našim nařeči!“Některé
děti zpívaly sólo, jiné ve skupinkách, některé se
doprovázely na flétničky, klavír, housle, Orffovy rytmické nástroje, jiné zase tančily. Navíc se
zúčastnilo i hodně chlapců, což je velmi potěšující. Písničky a tanečky ze Slezské besedy - Šije,
šije švec, Leva nožka, Pod těšinským mostkem
- v podání dětí 1. a 2. třídy ze Slavkova, „rozhovor“ mezi „děvuchum a synkem“ z 5. třídy v písni
Za našima humny také ze Slavkova byl oceněn
Zlatým pásmem a zvláštním oceněním fundované poroty. I vychovatelky se přidaly - zazpívaly
našim dětem také slezské písničky a sklidily za to
od dětí ovace ve stoje.
Na školní kolo v SUDOKU si trouflo 16 luštitelů. Soutěžilo se v tradičním i méně obvyklých
způsobech této mysl a soustředění bystřící hry.
S výrazným náskokem se na prvních dvou místech umístila děvčata z 8. B Lucka Kordulová
a Jana Kramolišová, triumvirát, který nás bude
reprezentovat v okresním kole na ZŠ TGM
v Opavě, doplní Flip Kunc ze šesté třídy.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ je pro děti,
které ještě nechodí do školy. Pořádáme jej před
zápisem do první třídy, aby se seznámily s novým prostředím a ztratily obavy před novou etapou života.

U vstupu děvčátka a chlapce přivítali Pat
a Mat, jež je provázeli celou dobu a pomáhali jim
plnit lehčí či obtížnější úkoly. Děti si vyzkoušely,
že není vůbec jednoduché složit rám k obrazu,
poskládat zbořenou stavbu z kostek, ani pečení
a zdobení vajíček nebyl zrovna lehký úkol. Vy-

lézt po žebříku a utrhnout si bonbon ze stromu
zvládly děti snadno. S Patem a Matem se vůbec
nebály řídit auto a projely i slalomem. Odměnou
jim pak byl počítačový dětský koutek. Po získání
všech nálepek si vytvořily obrázek Pata a Mata,
domů si odnášely medaili na památku. Den otevřených dveří má na naší škole mnohaletou tradici, letos přišly čtyři desítky dětí, nepamatujeme, že by jich někdy bylo tolik. Poděkování patří
žákům devátých a osmých tříd, kteří učitelkám
nižšího stupně velmi pomohli a svého úkolu průvodců dvou všeumělů se zhostili skvěle.
V současné rodičovské výchově se stále větší
silou rozmáhá fenomén kultu individualismu.
Na první místo se dnes staví dítě - jeho potřeby,
práva, jeho nároky na sebeurčení a sebe prosazení, jeho individualita. Také od učitelů se žádá individuální přístup, respektování odlišností a tím
odlišných potřeb každého. Děti se zbožšťují.
Rodiče však zapomínají, že u těch stejných
dětí musí rozvinout také zodpovědnost, samostatnost a další pozitivní postoje a vlastnosti,
které jsou nezbytné, aby mohly uspět v životě.
Musí být schopny spolupracovat s ostatními, respektovat je a tolerovat odlišnosti a individualitu
druhých.
Jenže když odmalička slyší od rodičů, jak jsou
chytří, skvělí a jedineční, pak přijdou do školy
a najednou zjistí, že je někdo lepší než oni, neví
si s tím rady. V lepším případě pláčou, jsou zklamaní a nerozumí tomu. V horším případě jsou
agresivní, závistiví nebo se začnou podceňovat.
I rozvoj individuality má totiž svá pravidla.
Děti potřebují, abyste jim pokaždé vysvětlili,
jaké chování se od nich očekává a jak se v této
situaci má Vaše dítě zachovat příště. Nesuďte cizí
děti, učitele ani ostatní, věnujte péči svým dětem. Podporujte je vždy jen v tom, co je prospěšné (pro ně, nebo ještě lépe i pro druhé). Naučte
je, že co sami nechtějí, nemají dělat ostatním.
Dejte jim možnost volby, ale upozorněte je, že si
vždy za svou volbu ponesou zodpovědnost.
Výběr z knihy: Hubatka, M.: Úspěšní vychovávají své děti jinak, Mgr. Dana Jarošová.
Blíží se doba největších křesťanských svátků, soudíme, že znalosti o významu Velikonoc
i jejich myšlenkového poselství by měly být součástí výchovy žáků. V týdnu před svátky proběh-
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nou na naší škole pod vedením Mgr. Kateřiny
Zahlové křesťanské vstupy do škol, akreditované
MŠMT. V programu „Když jedna cesta zkříží
druhou“ se nejmladší žáci formou hry seznámí
s dějem biblického příběhu o smrti a vzkříšení
Ježíše z Nazareta a tento příběh si spojí s konkrétními lidmi, o kterých vědí, že potřebují, aby
k sobě našli cestu. Pro čtvrtou až šestou třídu je
připraven program „Velikonoce v umění“, v němž
se žáci pomocí powerpointové prezentace seznámí s velikonočním příběhem jako inspirací pro
výtvarné umělce, učí se všímat si symbolů a odlišností v zobrazení stejného námětu různými
umělci v různých dobách. Nejstarší ročníky si
v programu „Kříž-znamení života“ mají citlivou
formou uvědomit životní situace, ve kterých
se lidé setkávají se zlem a utrpením, a dát si do
souvislosti potřebu člověka mít naději v dobro
s podstatou slavení Velikonoc.
ZÁPIS do první třídy bude letos podle zákona
o dva měsíce později, u nás proběhne tradiční formou ve dvou skupinách v úterý 4. dubna v 13. 30
a 15.00 hodin. Podmínky a průběh zápisu jsou popsány na www.skolaslavkov.cz. Vedení školy pova-

žuje za optimální naplněnost první třídy do počtu
24 dětí, pokud bude zájem větší, přijme společně
se zřizovatelem adekvátní opatření.
SBĚR – jarní termín je naplánován na úterý
25. 4. pro nižší stupeň a na středu 26. 4. pro vyšší
stupeň a MŠ vždy od 13. 30 do 16. 30. Rozdělení
podle věku není třeba striktně dodržet, opatření
by mělo zabezpečit hladký průběh bez čekání.
Občané mohou přinášet dobře svázaný papír
kdykoliv, výkupní cena je 1 Kč/kg.
Dne 26. 4. se děti základní školy vydají s pytli
na odpad na akci UKLIĎME ČESKO. Předmětem zájmu bude jednak Slavkov a okolí, jednak
výpadovky, přesněji příkopy kolem nich.
U příležitosti Dne dětí chystáme 3. 6. trdiční akci SE SRPŠ NA KOLE. Budou připraveny
okruhy od 3 do 15 km. Nejdelší okruh: Areál
chovatelů - Stěbořický rybník - opevnění v Milostovicích - škola - Areál. Účastníci mohou libovolně kombinovat délku trasy. Budou připravena
stanoviště, včetně oblíbeného člunkování na
pevných kánojích a střelby. Na sobotní odpoledne si určitě udělejte na své děti čas.
Mgr. František Hodný, ředitel

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Po svátcích nejstarší děti navštívily první třídu
v ZŠ. Děti spolu soutěžily a pracovaly ve společných úkolech, které jim byly zadány. Prvňáčci
ukázali, jak umí číst. Obrovskou radost našim
dětem udělaly dárečky, které jim děti z první třídy vyrobily.
Po novém roce v MŠ opět začala kultura. Přijel
k nám soubor „Koloběžka“ s pohádkou „Na návštěvě v Broučkově“. Navštívil nás také klavírista,
který dětem vyprávěl o hudebníkovi jménem
Wolfgang Amadeus Mozart. Přiblížil dětem život
tohoto klavíristy i s praktickými ukázkami.
Opravdovou karnevalovou náladu nám v MŠ
vytvořila Hanka (ze Střediska volného času
v Opavě). Děti se v maskách vyřádily na diskotéce a v různých soutěžích. Ta pravá karnevalová
atmosféra, však na všechny čekala v KD. Karneval pořádalo SRPŠ při MŠ. Rodiče jsou každým

rokem, ve výrobě masek šikovnější. Je nutné
ocenit, jak rodiče s dětmi vyrábějí spolu masky
a podporují tak tvořivost a fantazii dítěte. Je velmi těžké vybrat nejlépe vypracované masky a odměnit je nádhernými dorty. Velmi šikovně sehraný tým maminek, tentokrát Šmoulové, připravily
pro všechny v sále velmi poutavý program plný
legrace, soutěží a zajímavých disciplín. Vše probíhalo v rytmu disko a pohádkových písní. Na
bohatou tombolu čekali všichni v sále a my touto
cestou za ni děkujeme nejen rodičům, ale také
sponzorům. Byli to: Obecní úřad Slavkov, Rybáři, Myslivci, TJ Sokol Slavkov, Hasiči, Svaz žen,
SPRŠ při ZŠ, Chovatelé a Zahrádkáři. Za dorty
děkujeme paní I. Kramolišové.
Letos již podruhé se deset dětí (za dozoru p.
uč. Z. Kociánové) zúčastnilo lyžařského kurzu na
Vaňkově kopci. Všechny byly z lyžování nadšené,
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hlavně se lyžovat naučily. Na památku nechyběly
fotografie a hlavně obrovský sportovní zážitek.
V březnu začal kurz plavání v LRC Englišová
v Opavě.
V ZŠ se konal Den otevřených dveří. Děti byly
po celou dobu doprovázeny pohádkovými po-

stavičkami „Patem a Matem“. Z plnění disciplín
byly děti nadšené a mnohému se přiučily. Dne 4.
4. 2017 se bude konat zápis do první třídy v ZŠ.
Bližší informace najdete na nástěnkách MŠ. Zaměstnanci MŠ přejí jaro plné sluníčka a energie.
Marcela Králová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIŠŮ
Z činnosti sboru:
1. Dne 21.1.2017 jsme uspořádali tradiční
„Hasičský ples“ Plesu se zúčastnilo 8 zástupců
družebního slovenského sboru ze Šůrovců.
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 13. května okrskovou soutěží v požárním sportu v Oticích a dále se budou
zúčastňovat soutěží okresní ligy.
Žákovské družstva se připravují na jarní kolo
hry PLAMEN, které se uskuteční 8. května na
hřišti u školy ve Slavkově. 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.
2016 měla 4 výjezdy k požárům. Každý měsíc
se členové jednotky zúčastňují cvičení a školení
nutných pro zdárný průběh zásahu.
3. Březen - měsíc požární bezpečnosti
V roce 2016 bylo územního odboru HZS
MSK v Opavě evidováno 2339 událostí se zásahy

jednotek požární ochrany. Mimorádné události
1573, technická havárie 860, dopravní nehody
318, požárů 199 a únik nebezpečné látky 89,
planých poplachů 107. Přímá škoda byla vyčíslena na 14 125 400 kč, uchráněné hodnoty na 15
882 000 kč, počet usmrcených osob 3 a zraněno
22 osob.
Od 1.1.2016 nabyl účinnosti nový zákon
č.320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR.
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.
SDH Slavkov upozorňuje naše spoluobčany
na větší možnost vzniku požárů v období končící
topné sezóny, ale je potřeba dbát na protipožární opatření po celý rok. 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.
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:
- 7. 5. 2017 - Floriánská mše svatá za živé i zemřelé členy sboru a následná valná hromada
sboru.
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- 8. 5. 2017 - jarní okrskové kolo celostátní hry plamen – žáci – hřiště u školy
- 12. 5. 2017 - oslava svátku matek pro členky sboru.
- 3. 6. 2017 - Okresní liga „ Veterán CUP“ - hřiště
u školy.
- 18. 6. 2017 - 41.ročník soutěže požárních družstev
o „Pohár starosty OÚ ve Slavkově“ a zároveň 21. ročník „okresní ligy“. – hřiště u školy.
Za SDH Slavkov
jednatel Klapetek Jiří

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Vážení spoluobčané a přátelé, vstoupili jsme do
roku, ve kterém si v České republice připomínáme 60. výročí založení Českého zahrádkářského
svazu. Český zahrádkářský svaz navázal na více
než stoleté tradice tohoto zájmového hnutí u nás.
K významným etapám náleží jeho sjednocovací proces zahájený ještě před ukončením 1.
světové války, když 28. února 1917 byl založen
Ústřední svaz spolků pro zakládaní zahrádkových
kolonií v Republice československé se sídlem v
Praze. V době okupace Československa byl spolkový život omezován a sjednocovací proces pozastaven. Dne 21.10.1945 se konal II .sjezd Svazu
zahrádkářů, který měl již 29.840 členů a vyzýval
k dalšímu sjednocení hnutí zahrádkářů. Proces
válečné a poválečné organizační nesourodosti
zahrádkářské organizace byl překonán 11.1.1948
ustavující valnou hromadou Jednoty zahrádkářů.
Jednotná zahrádkářská organizace odpovídající
evropskému kontextu a specifickým potřebám
československého zahrádkářského hnutí však ještě dosažena nebyla. Řešení přineslo až schválení
nových stanov, které vydalo Ministerstvo vnitra

dne 26. 3. 1957 včetně rozhodnutí o zániku Jednoty zahrádkářů a přeměně v novou celostátní
organizaci s názvem Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů. Vzhledem k převaze zahrádkářské činnosti a vytvoření Slovenského zahrádkářského svazu byl v roce 1979 změněn název na
Český zahrádkářský svaz. Počátkem roku 1963,
po zkušenostech některých slavkovských občanů
z opavské zahrádkářské organizace, se zrodila myšlenka ustavení základní organizace ve Slavkově.
Ustavující schůze Československého zahrádkářského a ovocnářského svazu v naší obci se konala
21.dubna 1963 za účasti 17 členů. Prvým předsedou zahrádkářů ve Slavkově byl zvolen Miroslav
Klement, místopředsedou Rostislav Benešl, pokladníkem Bohumil Liška a následně byl výbor
doplněn o jednatele Arnošta Žůrka. Ze zakládajících členů dnes již žije jen paní Květoslava Čechová, která je stále aktivní členkou naší organizace.
V současné době má naše organizace 74 členů.
Nabízí členům možnost zahradničení, smysluplné
využití volného času, rozvíjení harmonických mezilidských vztahů a vede je k pěstování ekologicky
nezávadného ovoce a zeleniny.
Slavnostní zasedání Územní rady ČZS v Opavě
k 60. výročí založení ČZS se uskutečnilo 22. března 2017 v prostorách Masarykovy střední zemědělské školy v Opavě, kde naše organizace obdržela pamětní list k tomuto výročí za dlouholetou
aktivní práci a činnost.
Vladimír Chovanec
předseda

- 22 -

ČESKÝ SVAZ ŽEN

OREL
Orel jednota Slavkov pořádá v neděli dne
2.4. 2017 v 15.30 přednášku „ Nad dílem olomouckého katolického básníka Jiřího Stadníka -Koplíka“. Přednáší: PhDr. Lukáš Průša
Ph.D. (Ostrava). Orlovna Slavkov.
VELIKONOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
pro všechny generace se bude konat
dne 23.4. 2017 od 15.00 hodin
v Orlovně ve Slavkově.
Srdečné pozvání pro rodiny
s dětmi i starší generaci.

Všichni se těšíme na rok, který přichází, jsme
plni očekávání co nám přinese a doufáme, že
bude klidnější a trochu si odpočineme po vánočním shonu . V dnešní uspěchané době už
klid, odpočinek a uvolnění přichází jen málokdy a nakrátko. Proto Vám všem jménem ČSŽ
přeji ať v roce 2017 především dosáhnete toho
co očekáváte, najdete to co hledáte a jste zdraví
a šťastní.
My jsme nový rok zahájily výroční členskou
schůzí, kde jsme si zvolily své vedení a především
odsouhlasily plán akcí na celý rok 2017. Prvním
pro nás ženy zajímavým datem je 8.3., tedy mezinárodní den žen. V letošním roce jsme se rozhodly, že si dáme k svátku jako dárek, návštěvu
divadla. Vybraly jsme muzikál „Noc na Karlštejně“, na který jsme jely 13.3. do Slezského divadla
v Opavě. Snad mluvím za všechny, když řeknu,
že můzikál byl krásný a výkony herců úžasné.
V dubnu nás čekají hned dvě události, na které si Vás dovoluji pozvat jménem českého svazu
žen. Tou první akcí je Velikonoční zábava, která
se koná 16.4. v kuturním domě. Druhou akcí,
je již tradiční „Slet čarodějnic“, který pořádáme
dne 29.4. na hřišti u školy.
Těšíme se na Vaši účast.
Za ČSŽ Michaela Glabazňová

Česká křesťanská akademie, Orel jednota
Slavkov, Slezská univerzita v Opavě,
Českobratrská církev evangelická a
Karmelitánské knihkupectví pořádá:
26. 4. 2017 v 17. hodin v aule Slezské univerzity (rektorát) Na rybníčku 1 v Opavě přednášku
na Apoštolská exhortace Amoris laetitia, Papež
František a obnova církve. Přednáší: doc. PhDr.
Libor Ovečka, Th.D. (UK Praha).
3. 5. 2017 v 17. hodin v aule Slezské univerzity (rektorát) Na rybníčku 1 v Opavě přednášku
„O Božím milosrdenství mezi námi“ s autogramiádou salesiána P. Ladislava Heryána z Prahy.
7. 5. 2017 v 10.30 hodin mše svatá za živé a
zemřelé Orly na slezském poutním místě Hrabyně.
Přejeme klidné a radostné velikonoční svátky
za Orel jednotu Slavkov
Bc. Lenka Bittnerová, starostka
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ZPRÁVA ZA ASPV
Zima je za námi a jaro už nedočkavě vyhlíží, tak jako my. Přes zimu jsme vymýšleli své pódiové
skladby, abychom je 23. března mohli předvést na okresní přehlídce v Opavě. Poté hned 1. 4. zavítáme do haly v Ostravě Mošnově, kde se ukážeme v plné parádě celému kraji.
A co nás čeká v nejbližší době?
Začneme se připravovat na soutěž v Medvědí stezce, kde každoročně sbíráme úspěchy a cenná
umístění jak v krajském, tak republikovém měřítku. Proto 13. května se bude konat okresní kolo u nás
v lese a 3. června pak krajské kolo v Kunčicích pod Ondřejníkem. Držte nám palce.
Další zajímavou akcí, kterou byste si neměli nechat ujít, bude sportovní víkend 24. – 25. června.
V sobotu 24. června kolem 13 hod. odstartuje již druhý ročník turnaje v ringu. Ještě před ním se uskuteční v místním lese cyklozávody pod záštitou Sporttouru Opava, na které jste všichni srdečně zváni.
A nyní samotné přihlášení do ringo turnaje. Ráda bych otevřela kategorie:
DOSPĚLÁCI: smíšené trojice (2 muži + 1 žena, nebo 2 ženy + 1 muž)
ŽACTVO: děti do 12 let – rovněž smíšené trojice
KA DETI: děti 13 až 15 let – smíšené trojice
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 19. června. Čím dříve se přihlásíte, tím lépe. Startovné je 100 Kč za družstvo. Na účastníky
turnaje čekají zajímavé výhry. Budu se těšit na Vaše přihlášky. Tradiční sportovní odpoledne proběhne 25. června na hřišti TJ v lese, kde se Vám opět po roce předvedou sportovní kroužky naší obce.
Mgr. Martina Trojančíková

ZPRÁVA ODDÍLU KOPANÉ TJ SOKOL SLAVKOV
Vážení sportovní přátelé a příznivci fotbalu.
Skončila nám dlouhá zimní přestávka a máme
zde jaro. Odvety za podzimní zápasy.
Jako první se představili muži v I. B třídě
v Karlovicích, které porazili 4:0 a doma 2. dubna hostíme Úvalno od 15:30 hodin. Muži B“
prohráli první zápas 2:6 v Dolních Životicích
a doma nastoupí v sobotu 1. dubna od 15:30
hodin s Brumovicemi. Věřím,že po úspěšných
přípravných zápasech se nám bude dařit i v mistrovských. Přijďte povzbudit.
Předseda oddílu kopané: Ing. Klement Jan
Slavkovský zpravodaj – vydává obecní úřad Slavkov, tel.553 797 067, slavkov@iol.cz, www.slavkov-u-opavy.cz. Periodický tisk
územního samosprávného celku. Registrováno pod č. MK ČR E 22852. Vychází 4x ročně v nákladu 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.
Šéfredaktor: Ing. Ladislav Kubín. 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: 9. 6., 8. 9., 8. 12. 2017. Příspěvky předávejte v elektronické
podobě na emailovou adresu: referent@ouslavkov.cz, mistostarosta@ouslavkov.cz
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