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SLAVKOVA
aneb ve znamení „kotlíkového guláše“

Zastupitelstvo obce, místní spolky a děti spolků,MŠ a ZŠ Slavkov si dovolují pozvat občany,
známé a hosty na sportovně-zábavné a kulinářské odpoledne v sobotu 17.září od 14,00 hodin
na hřiště u ZŠ Slavkov.
Hudební vystoupení: 14.00 hod. - zahájení
14.10 hod. - 16.00 hod. - country skupina FRAM
16.10 hod. - 18.00 hod. - dechovka HLUČIŇANKA
18.30 hod. - 20.00 hod. - vystoupení UNITED 5
20.00 hod. – 24.00 hod. – taneční zábava
Kulturní program: vystoupí předškolata, děti a rodiče TJ Sokol, skupiny ZŠ, Monteráčci,
současně proběhne zábavná soutěž o „Slavkovskou metlu“ mezi spolky v obci.
Doprovodný program: zábavné soutěže pro děti, skákací hrad, trampolína, jízda na poníkovi,
koloběžkové závody, hod kládou, ukázka dravých ptáků, ukázka techniky HZS Opava a Policie
ČR. Občerstvení: různé kotlíkové guláše spolků. Dále bramborové placky, žebra, koláče, rybí
speciality, cukrová vata, káva, čaj, limo a další pochutiny.
Akce se koná za každého počasí, stany zajištěny.
DEN SLAVKOVA je pro všechny Slavkováky, naše hosty, známé i další příchozí.

Vážení spoluobčané,
prvé pololetí roku 2016 je
z pohledu úspěšnosti podaných žádostí o dotace z různých programů velmi dobrý.
Z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko
jsme po závěrečném vyúčtování obdrželi na účet obce za
akce hrazené původně z vlastních finančních zdrojů a úvěru: „Stavební úpravy a přístavba 2 učeben
ZŠ Slavkov“ částku 4.663.659,-Kč a „Přístavba
a nástavba hasičské zbrojnice“ částku 5.360.189,Kč. Ze Státního fondu životního prostředí jsme
zpětně získali za vícepráce na akci „Energetické
úspory Domu služeb“ částku 100.386,-Kč. Především tyto finanční prostředky nám vytváří reálný
předpoklad potřebného spolufinancování připravovaných velkých akcí, jako jsou „Energetické
úspory objektu ZŠ Slavkov“ a „Úprava kanalizačního systému a intenzifikace ČOV Slavkov“.
V květnu jsme provedli novou přípojku NN k pergole na hřišti u ZŠ a zahájili výměnu oken a zateplení fasády na víceúčelové budově OÚ, na kterou
jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní roz-

voj ve výši 600.000,-Kč. O prázdninách budeme
realizovat další dvě dotační akce. Z Ministerstva
zemědělství jsme získali dotaci 232.000,-Kč na
opravu vstupu a pravé strany čelní hřbitovní zdi
a z Moravskoslezského kraje dotaci 238.000,- na
dokončení nového chodníku na horním konci ulice
Ludvíka Svobody. Značné vlastní finanční prostředky (3.177.000,-Kč) jsme na jaře investovali
do zlepšení stavu místních komunikací a parkoviště u školy. Nové asfaltové koberce byly provedeny
na ulicích Střední, Lípová, Slezská, před kostelem,
Na Vyhlídce. Dočkali se i občané na Záhumení ulici, kde se do odbočky prodlužoval vodovod a kanalizace a vybudovala se nová asfaltová cesta. Škoda
jen, že si majitelé přilehlých pozemků neprovedli
včas přípojky inženýrských sítí, takže zde budou
vznikat z překopů „retardéry“. V nastávajícím
období budeme také realizovat prodloužení inženýrských sítí na ulici Pod Areálem, úpravu ulice
U Dráhy a doplnění dopravního značení v obci.
Nejen prací živ je člověk. Blíží se prázdniny a čas
dovolených. Užijte si krásné letní dny plné sluníčka
a dobré pohody s dětmi, rodinou i přáteli.
Vladimír Chovanec, starosta

Vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2016 v Moravskoslezském kraji
Do krajského kola se v
Moravskoslezském kraji přihlásilo 11 obcí, které krajská
komise navštívila ve dnech
17. – 20.5.2016. Ve Slavkově
jsme členy hodnotící komise
přivítali ve středu 18.května
odpoledne, kdy jsme komisi
provedli po naší obci a ukázali
zajímavá místa a stavby. Trasa
vedla od hasičské zbrojnice
přes park, na místní hřbitov k
hrobu malíře Bociana, pak do
knihovny, která se podle pravidel nesmí vynechat. Návštěvou
nové zahrady MŠ v přírodním
stylu byla komise nadšená,
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poté se pokračovalo po stezce „Slavkov včera
a dnes“ do ZŠ. V nové učebně fyziky a chemie proběhlo krátké představení obce a následně veřejná presentace spolků a mládeže
se uskutečnila na hřišti u školy. Na závěr jsme
hosty zavezli speciálním výletním vozidlem
k rybníku Vrbovec a seznámili je s naučnou
stezkou Hvozdnice.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se velmi aktivně zapojili do přípravy a průběhu
presentace. Jednotlivým spolkům, ale především místní knihovně, hasičům a rybářům,
souboru Monteráčci a celé škole i dětem ze
scholy. Všichni jsme se snažili představit
bohatý a všestranný společenský, kulturní
a sportovní život ve Slavkově včetně dalšího
rozvoje infrastruktury. Jak se po vyhodnocení soutěže ukázalo, nejvíce u nás letos členy
komise zaujala práce a pozitivní změny v naší
místní knihovně, za což nám byl udělen Di-

plom za moderní knihovnické a informační
služby. Blahopřejeme knihovnicím p. Jarošové a p. Tomáškové k tomuto úspěchu.
Vítězství v krajském kole a Zlatou stuhu
získala obec Velké Hoštice, Bílou stuhu za
činnost mládeže obec Žabeň a Oranžovou
stuhu za spolupráci se zemědělským subjektem obec Větřkovice.
Blahopřejeme vítězům a všem oceněným.
Vladimír Chovanec, starosta

OVZDUŠÍ SLAVKOVA
Vážení spoluobčané,
na dubnovém zasedání zastupitelstva obce
bylo otevřeno a diskutováno téma „Jak zlepšit kvalitu ovzduší ve Slavkově“. Špatná kvalita ovzduší, především v topné sezóně, byla
označena jako největší problém obce v dotazníkovém šetření, které proběhlo v loňském
roce v souvislosti s přípravou Strategického
plánu rozvoje na období 2015-2022. Je všeobecně známo, že tento fakt netrápí jen nás,
ale je problémem celého Moravskoslezského
kraje, potažmo celé republiky. Přestože v minulých letech proběhla celková plynofikace
obce a obyvatelé mají možnost topit ekologicky, tak vzhledem ke stále narůstajícím cenám energií a plynu jsou mnohé domácnosti
odkázány na vytápění lokálními topeništi na
tuhá paliva, která jsou často zastaralá, navíc
mnohdy využívající jako palivo materiály
patřící do separovaného sběru a komunál-

ních odpadových nádob. Emise z lokálních
topenišť jsou velmi nebezpečné, protože jsou
na malé územní ploše vypouštěny často bez
možnosti řádného rozptylu přímo do dýchací
zóny obyvatel. Z komínů tak unikají do okolí
nebezpečné látky jako čpavek, fenoly, kyanidy, dehet aj. Tyto látky nejen nepříjemně zapáchají, ale také způsobují onemocnění horních cest dýchacích, vedou k bolestem hlavy
či působí jako nervový jed. Polyaromatické
uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce
látkami, u nichž byl prokázán rakovinotvorný
účinek. Ještě nebezpečnějšími látkami vznikajícími při spalování jsou dioxiny, které způsobují vývojové vady, hormonální a imunitní
poruchy.
Dostatečně závažným důvodem, proč se lokálními topeništi zabývat, jsou také zákonné
požadavky na provoz lokálních topenišť, vzešlé z právní úpravy na úseku ochrany ovzdu-
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ší. Nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, řeší problematiku menších zdrojů
(lokálních topenišť) daleko striktněji. Podle
tohoto zákona budou muset od roku 2022
kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu do 300 kW splňovat parametry 3.
emisní třídy, od roku 2020 lze legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 5. emisní
třídy. Obyvatelé mohou požádat Moravskoslezský kraj o finanční dotaci na změnu zastaralého způsobu vytápění formou tzv. kotlíkových dotací, obec Slavkov navíc přispívá
částkou 5000 Kč za svého rozpočtu. Všeobecně platí, že majitel nemovitosti o dotaci
požádá, po schválení její výše výměnu formy
vytápění zafinancuje z vlastních prostředků
a teprve poté finance získá zpět. Chápeme,
že i takto nastavené možnosti financování
mohou být pro mnohé obyvatele překážkou.
Vedení obce iniciovalo písemnou formou

občany ke společné schůzce se zastupiteli
k problematice vytápění, na které byl mimo
jiné tento problém v rámci diskuse potvrzen.
Proto jsme se rozhodli pomoci občanům zřízením Fondu rozvoje bydlení podporující
ekologické změny ve vytápění a poskytovat
obyvatelům Slavkova půjčky s minimálním
úrokem, které by pomohly s překlenutím financování. Pokud by byl zájem z řad občanů,
nabízí se také možnost pomoci s administrativními úkony podání dotace, a to přizváním
pracovníka z KÚ MSK. Je na místě sdělit, že
přivítáme také jiné návrhy řešení výše uvedeného problému, které zodpovědně zvážíme.
Věříme, že tyto nabízené možnosti budou
nápomocny při řešení změn ve vytápění nemovitostí a přispějí tak ke zlepšení ovzduší
především v topné sezóně, ale také k celkovému zkvalitnění životního prostředí naši obce.
Mgr. Eva Starečková, místostarostka

OBECNÍ SDĚLENÍ
 Cena stočného vybíraná podle odebraných m3 vody je pro rok 2016 stanovena na 19,- Kč za
m3 vody a vychází dle skutečných nákladů na provoz kanalizace a ČOV za rok 2015. Stočné za
první pololetí roku 2016, se bude vybírat od 19. 9. 2016 do 31. 10. 2016.
 Slavkovský karmaš – se bude v letošním roce konat v neděli 24. 7. 2016. Tradiční pouťové
atrakce a stánky budou umístěny na hřišti u školy, kde občerstvení a hudbu zajišťuje SDH.
Karmašová zábava se bude konat v areálu chovatelů v sobotu 23. 7. 2016 od 20:00.
 Školní jídelna nebude vařit od 18. 7. 2016 do 19. 8. 2016.
 Mateřská škola bude uzavřena od 11. 07. 2016 do 19. 8. 2016.
 Knihovna bude v letních měsících otevřena jen ve čtvrtek od 13:30 do 15:30 hodin.
 Paní doktorka Vašíková oznamuje občanům, že od 4. 7. do 08. 7. 2016 bude mít dovolenou.
Zastupovat ji bude MUDr. Šváb ve svých ordinačních hodinách. Ordinace ve Štáblovicích
vždy první středu v měsíci.

MuDr. Eva Vašíková - ordinační hodiny po dobu prázdnin
PO:
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:

Otice, 553 791 014

Slavkov, 553 653 080

07,00 - 10,00

11,00 - 13,00
07,00 - 10,00

07,00 - 10,00
12,30 – 16,00
07,00 – 09,00

Štáblovice, 553 669 014

11,00 - 12,00
10,00 -12,00
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VÝVOJ NÁZVU OBCE SLAVKOV PODLE DOCHOVANÝCH PRA MENŮ
Jak většina občanů Slavkova ví, v roce 2014 si naše obec připomenula 890 let od první
písemné zmínky. Přesně se uvádí datum 10.února 1224, kdy král český Přemysl Otakar I. v
Hulíně daroval ves spolu s dalšími pozemky městu Opavě v souvislosti s jeho mílovým právem
a v této listině je zmíněna i naše obec Slavkov jako Slawicowaves. Za těch takřka 9 století obec
měla mnoho názvů dnes již zapomenutých názvů. Z dochovaných pramenů bych chtěl chronologicky seřadit a připomenout pro větší informovanost a sounáležitost nás občanů všechny
dochované názvy obce. Zajímavostí je, když vzniklo Československo v roce 1918 na jeho území byly čtyři Slavkovy (v okresech Uherské Hradiště, Vyškov, Opava a Zlín ) a dva z nich pro
lepší orientaci byly doplněny o název Slavkov u Brna a Slavkov pod Hostýnem.
1224
1238
1255
1354
1376 - 1436
1403
1409 - 1423
1423 - 1425
1436
1447
1512
1580
1611
1639
1676 - 1945
1720
1771
1918 - dosud

- Slawicowawes
- Zlawcob
- villam Zlawecowe
- Parvum Slakav,
- sitam circa Oppaviam
- Slawcow, Slawkov
- Slawkouw
- Slocaw obce Slavkov
- Slawkow
- Slavkov
- Slavíkov
- de Slawkow
- Schlockh
- Schlag
- Slavkov nad Hvozdnicí
- Schlackau
- (též Schlackhaw, Schlakaw)
- Slavkovo
- Schlakovia
- Slavkov

K názvu je možno přiřadit i erb, pečeť, znak obce a prapor. Erby se střídaly s majiteli slavkovského panství a často se měnily, stejně jako majitelé Slavkova. Nejstarší dochovaná pečeť
je vyobrazena výše v textu o názvu obce. Jedná se o pečeť Herborda z Fulštejna z roku 1255.
Znak a prapor mají kratší tradici, která se datuje do roku 1996, kdy byl 26.dubna rozhodnutím č.100 předsedy poslanecké sněmovny Milana Uhdeho předán Slavkovský znak a prapor
starostovi obce panu Vladimíru Chovancovi. Znak připomíná vlastnictví obce olomouckým
biskupstvím, které v červeném štítu v jsou znázorněny třemi stříbrnými kužely, dále vychází
z erbu nejstaršího šlechtického rodového erbu pánů z Fulštejnů, kde pod kužely je umístěna
zlatá koule probodená třemi stříbrnými meči se zlatou rukojetí.
Na praporu jsou tři svislé pruhy bílý, červený, bílý v poměru 1:3:1, kde v červeném poli
jsou tentokrát tří bílé meče se žlutými rukojeťmi do tvaru Y pronikající středem žluté kruhové
koule. Poměr stran šířky k délce je 2:3.
Ing. Ladislav Kubín, místostarosta
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1. SETKÁNÍ OBČANŮ A OBCÍ MIKROREGIONU HVOZDNICE V JAKARTOVICÍCH

V sobotu 11. června jsme se vydali vlakem
ze zastávky u hřiště TJ Sokol Slavkov do Jakartovic, kde se uskutečnilo 1. setkání obcí a občanů 11obcí Mikroregionu Hvozdnice. Cesta
plným Hvozdnickým Expresem rychle ubíhala
a po 25 minutách jsme dorazili na místo setkání do Jakartovic. Na nádraží nás uvítali místní „roztleskávači„ (děti,ženy i muži) a hudba
SDH z Dolních Životic. Paní starostka z Jakartovic Věra Rašová všechny cestující odvedla
na fotbalové hřiště, kde byly připraveny stany
a zázemí celé akce. Na setkání dorazili i cyklisté z MAS Opavsko, kteří umožnili vyzkoušet
návštěvníkům elektrokolo.
Počasí nám přálo, svítilo slunce a tak ve
13,00 přivítala všechny přítomné paní starostka a spolu se starostou z Litultovic od-

startovali pestrý dvouhodinový program. Na
improvizovaném jevišti a trávníku fotbalistů
zazpíval ženský pěvecký sbor z Otic – Slezskou hymnu. Potom vystoupily se svými
skladbami děti z MŠ z Jakartovic, ZŚ Štáblovic, naši Monteráčci vystoupili ve třech
skladbách, poté se vrátily ženy z Otic, které
spolu s dětmi ZŠ Otice zazpívaly a pobavili
přítomné scénkou na téma: Otické zelí a po
„našemu“ nám povykládala pár postřehu ze
života babka Hellebrandová. Posledním číslem programu byli ochotníci - muži z Deštné, kteří k pobavení všech předvedli několik
ukázek z filmu Slunce, seno, jahody. Celý program doplňovala dechovka SDH z Dolních
Životic., která hrála k tanci a poslechu. Program skončil, ale děti se mohly ještě povozit
na řetízkovém kolotoči, zaskákat na trampolíně, skákacím hradě a zastřílet z luku. Celá
akce byla pečlivě připravena a přítomných
asi 500 diváků odcházelo určitě spokojených.
Tak nashledanou na 2.setkání Mikroregionu
Hvozdnice v roce 2017.
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ZAMYŠLENÍ OTCE KRYŠTOFA
Zvuk zvonů provází v naší farnosti každodenní život. Svolává věřící na bohoslužby,
poutě a další církevní slavnosti, určuje poledne a klekání. Věřilo se v ochrannou moc proti
blesku a krupobití. Naše zvony budou nás zvát
23.a 24. července na pouť ke cti sv. Anny.
Při různých životních situacích zvažujeme,
co je pro nás potřebné. Máme radost, když se
rozhodneme správně. Trápí nás, když to, co
jsme pokládali za potřebné, potřebným nebylo. V životě jsou však hodnoty nejen potřebné, ale i nejpotřebnější. Jsou to také ty, bez
kterých si neumíme představit svůj život, ve
kterých je náš život jakoby “zasazený” a z kterých “vyrůstá”.
Svata Anna, prababička Pána Ježíše, se dobře rozhodla, dokázala přijmout úlohu, vstoupit do dějin spásy jako matka Panny Marie.
Je to postoj, který z určitého úhlu pohledu
můžeme objevit u všech prarodičů. A proto
zvu všechny občany Slavkova a okolních obcí
na mši sv. 23.7.2016 v 15:00 hod. u kapličky
Sv. Anny na trojmezí obcí Slavkova, Zlatníků
a Jaktaře. V 13.45 vyjde od kostela ve Slavkově pěší pouť.
V neděli 24.7.2016 v 9.15 bude sloužena
hlavní mše svatá P. Leošem Ryškou, ředitelem televize Noe. Doprovázet zpěvem nás
bude chrámový sbor z Opavy. V 15: 00 hod.
zvu na požehnání nové křížové cesty před
kostelem a na pobožnost. V ten den se chceme modlit za celou farnost a obec Slavkov.
Dědům a babičkám je společné, že pokaždé, když vidí vnoučata, vsadí na jejich život a
na jejich budoucnost, a přejí jim to nejlepší.
Bude dobře, když u sv. Anny budeme myslet
na naše prarodiče, na všechno dobro, které pro nás chtěli, když jsme se narodili, a na
moudrost, kterou nám předali, protože prarodiče jsou těmi, kdo mají předávat moudrost,
je to tak? Zanechávají nám ji jako dědictví.
Proste Pána, aby požehnal našim dědům a babičkám a oni byli články našeho života.

Kéž nám Pán daruje také milost zestárnout
s moudrostí, zestárnout s úctou, abychom
mohli být skutečnými prarodiči a zasvěcenými osobami, které provází duchovní zralost.
Předávat moudrost. Kéž se staneme dobrým
vínem, které když stárne, tak roste jeho kvalita, je lepší! Špatné víno se (stárnutím) stává
kyselé. Kéž jsme ale jako dobré víno. Kéž stárneme s moudrostí, abychom mohli moudrost
předávat. A také prosme o milost, abychom
nezačali věřit tomu, že dějiny končí s námi,
protože s námi ani nezačaly. Dějiny jdou dál.
A kéž nám sv. Anna, daruje také trochu pokory, abychom i my byli články řetězu a dokázali
v to věřit.
P. Kryštof
23. 7. 2016 pěší pout ke sv. Anně v 13.45
od kostela. Mše sv. v 15 hod.
24. 7. 2016 hlavni mší sv. bude celebrovat
P. Leoš Ryška, ředitel TV Noe.
24. 7. 2016 žehnaní křížové cesty + pobožnost.
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NOC KOSTELŮ 2016
Pod patronací Ministerstva kultury ČR,
Moravskoslezského kraje, města Ostravy, Rádia PROGLAS, TV NOE a dalších institucí se
naše farnost zapojila 10.června 2016 do celostátní akce Noci kostelů.

átNoc kostelů pan farář Kryštof, který po krátdikém úvodu pozval před oltář děvčata a jediného kluka z naší scholy, kteří nás obohatili
ili
krásným zpěvem církevních písní.Velice zajíjímavé bylo nastudování motlitby „Otče náš“
š“
netradiční formou, kde modlící děvče rozzmlouvá s Bohem. Poté následovala prohlídka
ka
kostela, byly vystaveny bohoslužebné předdměty-monstrance, kalichy a děvčata rovněž
ěž
připravila nástěnku, která zachycovala živott v
kostele a také akce scholy. Večer byl zakončen
en
adorací a kostel byl uzamčen v 22,15 hodin.
n.
Celá akce byla přijata kladně všemi, kteří se
zúčastnili Noci kostelů. Škoda, že otevření
ní
kostela sv.Anny ve Slavkově nevyužilo více
ce
spoluobčanů.

Už od 16,00 hodin mohli první zájemci
vstoupit do kostela po jeho otevření a vystoupat do věže a z věže se podívat na naší obec
trochu jinak než obvykle. Vždy se díváme
ze země na věž s hodinami a ten pátek jsme
se mohli podívat netradičně z věže, dolů, na
blízké i vzdálenější okolí.Viditelnost byla
výborná, tak jsme viděli například Opavu a
okolní obce zcela jinak než obvykle. Po návštěvě věže připravila schola pro naše děti
program, následovala mše svatá a po ní zahájil

SCHOLA
Rádi bychom vás pár slovy seznámili s radostmi a činností naší scholy za uplynulý rok.
Uprostřed letních prázdnin 2015 jsme
se vydali načerpat nové znalosti, zkušenosti a upevnit přátelské vztahy na scholovské
soustředění. Týden jsme společně pobývali
na samotě u lesa a v okolí valašských Vrbětic.
Zde jsme také načerpali sílu, která, jak se časem ukázalo, byla potřebná.
Na podzim jsme se již tradičně účastnili
Koncertu schol, pořádaného sousední farností Litultovice. Později jsme byli osloveni

animátory opavského děkanátu, abychom
hudebně doprovázeli akci OpaNIGHT aneb
Večer s Bohem v Opavě. Ve spolupráci s animátory jsme pokračovali v době adventní,
a to na prvním Večeru chval konaném v kostele sv. Anny ve Slavkově.
První neděli adventní jsme společně vystupovali při rozsvěcování vánočního stromu
v obci. Za zmínku také stojí malý koncert
v jásavém vánočním období.
Druhou květnovou sobotu jsme brzo
ráno vyjeli do Kopřivnice na Setkání schol.
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A stálo to za to. Nejen že jjsme poznali další
scholistky a scholisty, něco nového jsme se
dozvěděli,
d
d l s chutí
h si zazpívali, ale také jsme
s vlastní písničkou Lásku chci Ti dát vyhráli
pohár za autorskou tvorbu. Se super zážitky
jsme se vrátili domů, kde nás čekala příprava
Noci kostelů, již podruhé pořádané v našem
farním kostele. Stejně jako minulý rok, tak
i letos jsme pečlivě připravili program pro

děti, jež si na konci svého snažení mohli ozdobit svíčku – vznikly povedené výtvory. Po
zahájení Noci kostelů jsme měli prostor potěšit vás písněmi z našeho repertoáru a poté
následovala krátká divadelní scénka Otče náš,
kterou si pro vás připravili Anna-Marie Kosterová a Lukáš Pala.
Věříme, že tím, o co se snažíme, budeme
předávat radost i nadále!
M-A. Kosterová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Otázka kdo vyhraje FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDU ve školním kole, byla jasná předem.
Soutěž však byla překvapivě vyrovnaná, druhé místo obsadil Marek Lipka, ale i další výsledky svědčily o skvělé úrovni soutěžících.
Příležitost porovnat ji s ostatními školami
okresu byla dána v mezi školním klání na ZŠ
Otická. Jan Stoklasa, náš nejlepší fyzik, vybojoval skvělé druhé místo, Marek Lipka se svými znalostmi zařadil hned na bronzový stupínek. Kdybychom mohli vyslat ještě jednoho
soutěžícího, věříme, že by byl čtvrtý.
Že v našich žácích bijí soucitná srdíčka,
dokázal výsledek sbírky DĚTI DĚTEM. Cel-

kem 2 830 Kč bylo vybráno, jako upomínku
obdrželi dárci drobný předmět /náramek,
magnetku, klíčenku/. Je to bezmála desetikoruna na žáka. Žákovský parlament přišel ještě
s jednou sbírkou, na postiženého Matyáška
a jeho pojišťovnami nehrazená cvičení. Shromažďujeme víčka od PET lahví. Jeden hezký
zážitek – poté co přibližně druhačka vysypala
obsah sáčku, něžně pohladila fotku dnes už
pětiletého hocha umístěnou nad kontejnerem.
KYBERŠIKANA je poměrně složitý problém,
po delší době jsme zaznamenali útok na osobnost
žáka školy také u nás. Sedmák nahrál prostřednic-
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tvím svého spolužáka urážlivý vzkaz namířený proti spolužačce. Ten pak byl rozšířen dalším žákům
třídy a tím bylo umožněno jeho nekontrolované
šíření. Nejhorším důsledkem tohoto způsobu ubližování je nemožnost postiženého se bránit. Z tohoto
důvodu byl incident velmi pozorně vyšetřen. Zjistilo
se, že postižená se dopouštěla záměrných provokací,
které byly do velké míry příčinou reakce hlavního
obviněného. Sešla se mimořádná pedagogická rada,
ještě předtím jsme zjistili stanovisko Žákovského
parlamentu a především všech tří protagonistů.
Výsledkem bylo udělení druhého stupně z chování
na konci školního roku a dvě důtky ředitele školy –
s tímto verdiktem se ztotožnili i potrestaní.
Ještě důležitějším momentem je podrobné seznámení s problematikou všechny žáky školy. Pokud se
jev týká našich žáků, bude vždy školou šetřen a uděláme všechno pro to, abychom děti od podobného
vyřizování účtů odradili.
KLOKAN je mezinárodní matematická
soutěž, která zaujme všechny, kdo vládnou
logickým myšlením. Soutěží se ve čtyřech kategoriích, nejlepších výsledků dosáhli: CVRČEK: A. Humpolec, J. Bradáčová, T. Mikolajková. KLOKÁNEK: L. Čech, A. Tanekou,
D. Zahel, T. Tomášková, M. Škrobánek, D.
Schneidrová, J. Hoňková. BENJAMIN: M.
Marek, M. Jaroš, Š. Rychlý, J. Rypl, O. Zahel,
A. Skřontová, D. Světlíková, J. Kramolišová,
M. Malchárek, J. Vitásek. KADET: L. Sukeník, V. Lipková, M. Kořínková, M. Jakeš, M.
Tengler, N. Čechová, D. Špilháček. V rámci
našeho okresu, kde se v každé kategorii na
dálku utkala asi tisícovka soutěžících, vynikli
Jan Stoklasa, který společně s dalšími dvěma
chlapci dosáhnul absolutního počtu bodů
/120/ a tedy prvenství. Martin Majnuš, před
nímž bylo jen šest úspěšnějších řešitelů a Lukáš Sukeník na desátém místě. Všichni hoši
v nejstarší kategorii Kadet, tedy z 1116 osmáků a deváťáků okresu.
Jarní SBĚR PAPÍRU byl tvrdou zkouškou
Žákovského parlamentu i celkové organizace - tentokrát, přiznáváme, jsme na jedničku
neobstáli. Příčinou byl dosud největší přísun
této suroviny, co paměť sahá. Musel pomoci

i pan školník a všichni, kdo měli ruce a nohy.
Nakonec z toho byly čtyři plné kontejnery
naložené až po strop a celková váha určená
ne vždy spolehlivou decimálkou přes šestnáct tisíc kilogramů. Vyplaceno bylo stejné
množství v korunách, výsledky zaznamenány, abychom mohli vyhodnotit nejlepší třídy
a jednotlivé sběrače. S průměrem přes metrák
na žáka zvítězila třetí třída, druzí čtvrťáci,
bronzová byla pětka. Další pořadí: druhá třída, VII. B /nejlepší z vyššího stupně/, první
třída, VI.B, VII. A, VI. A, VII. A, IX. A, IX.
B, VIII. B. K nejlepším sběračům patří Žaneta Zemková, Jindra a Luděk Kleinovi, Eliška
Musilová, Víťa Zemek, Veronika Janiková,
Tereza Zahlová, Dominik Borunský, Vendula Trojančíková, Nikola Hajduková, Pavla
Hrazdilová, Jana Bolíková, Adam Vincker,
Kristýna Mellarová, Jaku Quis, Matěj Soška,
Ondra Chodura, Jindra Šášek, Katka Uvírová, Zbyněk Škrobánek, Jakub Elbl,
Na základě této zkušenosti změníme organizaci, sběr bude na podzim v říjnu možné
odevzdávat po dvě odpoledne, 11.10.2016
1. – 5.třída a 12.10. 2016 6. – 9. třída + MŠ.
OKRESNÍ FINÁLE VE ZPĚVU LIDOVÝCH PÍSNÍ, se konalo v Loutkovém divadle
za doprovodu cimbálové muziky, pod přísným hodnocením fundované, odborné poroty a nahrával Brněnský rozhlas. Naše děti se
na tuto soutěž připravovaly velmi pečlivě, individuálně několikrát týdně. Ač konkurence
byla obrovská - všechny naše děti se umístily
na bedně!! Ze zúčastněných zpěváčků mohli postoupit jen tři do republikového kola.
Dvě z toho naše dívky! A jak dopadlo celkové
umístění? Jirka Duroň 3.místo. Terezka Králová 1.místo a postup do republikového finále. Elenka Malchárková 1. místo a postup do
republikového finále!!!
Absolutně nejlepších výsledků dosáhli
v matematické PYTHAGORIÁDĚ tři žáci
osmé A třídy Veronika Lipková, Lukáš Sukeník a Ondra Marek. Z dalších cenných bodových zisků vybíráme šesťáky Matěje Jaroše,
Ondru Zahla, sedmáky Barboru Kaperovou,
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Tomáše Glabazňu, Matěje Malchárka a další
osmáky Rosťu Pizu, Jakuba Knappeho, Danka Kudelu a Michala Stanke. V den konání
okresního kola byli osmáci na školním výletě,
reprezentovala nás jediná Veronika Lipková,
její druhé místo v nejprestižnějím matematickém klání je dalším výrazným úspěchem
školy.
DEN ZEMĚ jsme i letos slavili s igelitovými pytli, do kterých se přesunoval nepořádek
po zimě. Nutno říci, že v samotném Slavkově pokračuje trend kladného přístupu občanů k udržení pořádku, výjimku tvoří kuřáci,
obtížného dobývání nedopalků z chodníků
a dalších ploch bylo náležitě výchovně – proti
kuřácky – využito. Automobilisty projíždějící
silnicemi na Zlatníky, Otice, Hertice a Opavu
však pozitivní trend zatím nedostihnul, pytlů
s plasty a netříděným odpadem zde byla na
výpadovkách i letos slušná úroda. Deváťáci se
nevyrovnali s úkolem poradit si s předměty
obklopujícími betonovou skruž pod silnicí
na Otice – příbytkem bezdomovce. Pokus se
setkal s jednoznačným nesouhlasem ubytovaného.
Letos poprvé se na popud bývalého člena
ŽP Josefa Vavroviče zapojili žáci do testu zaměřeného na naši planetu a environmentální
problematiku. Ač se otázky globálního oteplování, ozónové díry apod. zdály být určeny
spíše starším dětem, slušně si s nimi poradili
už i zvídaví čtvrťáci. Znalosti jsou jedna věc,
to masarykovské „začni každý sám u sebe“
však mnohem důležitější. Na tři stovky žáků
a dvě desítky pedagogů Základní školy a Mateřské školy Slavkov jsou si toho vědomi.
Při této příležitosti jeden kritický bod. Vedení obce i školy se plně staví za možnost využívat areál školy i dalšími občany. Stav, kdy
zejména po víkendu, je posezení u posilovny
zaneřáděno svinčíkem a jiné slovo by neutěšený stav jen stěží vystihlo, nás však v budoucnu zřejmě povede k revizi tohoto náhledu. Obklopíme kvůli několika nevychovaným
jedincům školu uzamykatelným plotem???
Zajímavým způsobem přispěli ke Dnu

Země sedmáci a osmáci. Na raftech sjížděli
řeku Opavu a ve dvou dnech vyčistili její břehy v úseku Holasovice – Městské sady a Městské sady – Komárov. Pro osmáky to zároveň
byla první setkání s pádlem, zkušenosti se jim
hodily při květnovém vodáckém výletu na
Dunajec a Orlici.
Konání písemných testu v rámci PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ na střední školy považujeme
za silnou a dlouhodobou motivaci pro vstup
na další stupeň vzdělání. Žáci, kteří se hlásí na
SŠ s maturitou, mají na naší škole rozšířený
učební plán o matematiku a češtinu. Už v září
jsou oni i jejich rodiče seznámeni s relativně
tvrdými podmínkami při plnění náročné přípravy.
Letošní žáci devátých tříd si u přijímacích
testů vedli excelentně. Všichni byli přijati v prvním kole. Na obě opavská gymnázia
tradičně míří několikanásobný přetlak zájemců. Ke studiu na Slezském gymnáziu podáno
216 přihlášek – přijali 90 studentů, ke studiu
Mendelova gymnázia bylo podáno 178 přihlášek – přijali 90 studentů. Tak jako loni
přetrvává zvýšený zájem o strojírenství související s celorepublikovou kampaní, která si
postavila za cíl přitáhnout mladé lidi k technickým oborům. S touto myšlenkou se plně
ztotožňujeme a podporujeme všechny aktivity vedoucí k propagaci a zdůraznění potřeby
všech řemesel, tedy i stavebních.
A kam nakonec své svěřence po prázdninách vyšleme? V silné konkurenci se podařilo
všem 10 žákům uspět na gymnáziích, ale jen
8 bude studiem na těchto školách pokračovat,
dva žáci dali přednost studiu jiných oborů.
Tři žákyně pokračují studiem lyceí, sedmnáct
žáků vstoupí na SOŠ, jeden na SOU s maturitou a jedenáct na střední odborná učiliště.
Výsledky v žebříčcích pořadí přijímaných
žáků sestavených dle kritérií jednotlivých
škol se v případě Slavkova naprosto vymykají
a jsou za hranicemi racionálního vysvětlení:
Největšího úspěchu jsme dosáhli na Mendelově gymnáziu, kde naši žáci obsadili celé
čelo žebříčku – 1.místo - Anička Skřontová,
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2.místo - Jan Stoklasa, 3.místo – Martin Pavlík a Marek Lipka; na Slezském gymnáziu 4.
místo Iva Štantejská. Jsme držiteli prvního
a druhého místa na gymnáziu v Ostravě /
Anička Skřontová, Anežka Světlíková/, na
SPŠ strojnické Opava jak oboru strojírenství/
první Martin Pavlík/, tak oboru informační technologie/první Jan Stoklasa/, ale také
přírodovědného /2.místo Žaneta Jedlčková/
i pedagogického /1. místo Nikola Čechová/
lycea. A dalších míst v první, resp. druhé
desítce seznamu přijatých. Umístění žáků
v přijímacím řízení je jediným srovnáním, ze
kterého škola může odvodit svou úroveň –
snad kromě umístění v soutěžích, týkajících
se však jen úzké špičky. Je rovněž pravděpodobně nejdůležitějším sdělením rodičům na
konci docházky do ZŠ Slavkov.
Radost tedy zavládla nejen v obou devítkách, ale také ve sborovně. Společnou hrdost
v prvním májovém týdnu prožívali proto
s žáky také jejich učitelé Mgr. Chovancová,
Mgr. Starečková a Mgr. Mička, kteří je na
zkoušky z matematiky a češtiny po celý rok
připravovali, i celý učitelský sbor včetně vyučujících nižšího stupně.
Pro všechny přijaté jsou tyto výsledky
nejen skvělou vstupenkou na střední školu
a zdrojem sebevědomí, ale určitě i pevným základem pro další středoškolské studium. Naši
úspěšní deváťáci jsou také inspirací a vzorem
pro žáky mladší, které povinné přijímačky na
SŠ teprve čekají. Famózní výsledky je přesvědčují o správnosti cesty k úspěchu, kterou
se vydala naše škola zmíněným systémem
přípravy. Nezbytné je ovšem také důkladné
zvážení schopností, dovedností a představ
o výběru vhodné střední školy.
STÁLO ZA TO PŘIJÍT – na tom se shodli
všichni návštěvníci už dvacátého šestého setkání u příležitosti DNE MATEK ve Slavkově.
O tom, že udělená zlatá pásma, přední místa
v pěveckých a tanečních soutěžích, vynikající
výsledky i postup do národního kola nejsou
jen náhodnými úspěchy, přesvědčila všechna
vystoupení. Slavnostní odpoledne uvedli tři

naši Skřivánci Tereza, Elen a Jirka, následovaly lidové písničky, které se těší stále větší oblibě našich dětí. Vtipné doprovodné scénky
okořenily s chutí zazpívané evergreeny Potkal
potkan potkana a Kapr. Pohádku provázel
od začátku do konce smích publika vyvolaný
vtipným textem i „profesionálním“ výkonem
obou hlavních protagonistek Sněhurky a zlé
královny. Slyšet třeťáky bylo i v nejodlehlejších místech sálu, a to je vzhledem ke složení
auditoria /kromě maminek i babičky/ důležitý poznatek. Úsměvy žen a trochu tuhé pokusy o ně nečetného mužského doprovodu přinesl v country stylu zazpívaný Hromskej den
popisující marnou snahu zpěváka v kovbojském klobouku dostat se ke své milé po nečekaném návratu. Po skvělém zákusku made
in školní jídelna sál KD ovládli nejmenší a tudíž nejvděčnější vystupující - děti MŠ. Jejich
odchod z Lesního bálu byl provázen skandovaným potleskem. Toho se dočkala i všechna
závěrečná taneční vystoupení Zumba, Minimontérky s kouzelnými sluchátky Macha +
Šebestové a poslední třešničkou na dortu –
Kdo z koho. Taneční kroužek Monteráčci už
navštěvuje na pět desítek ctitelů moderních
rytmů a světe div se, stále více je jich z řad
chlapců. Zvládnout taneční pohyby s přirozenou lehkostí, chutí, nezbytným úsměvem,
to je paradoxně docela dřina. A když k tomu
přidáme ještě nápaditou, ale docela složitou
choreografii, klobouk dolů před jejich výkony.
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Starosta obce nezapomněl při poděkování
všem zpěvákům, tanečníkům i hercům vzpomenout také zásluhy jejich učitelů, kteří si
mohli po představení společně s publikem
říci. Máme skvělé děti, na které stojí za to přijít. Tak nashledanou při Vánoční besídce.
Žákyně 5.třídy Tereza Anna Králová je naší
velkou hudební nadějí nejméně ve dvou oborech. Ve Znojmě si v národním kole ve zpěvu
lidových písní od poroty vysloužila ocenění
a vyslechla pochvalná slova za velmi vysokou úroveň. Na třicet zpěváků podalo velmi
vyrovnané výkony. Terka naše slezské písně
zazpívala úžasně, čistě, výrazově i s dynamikou. Doprovázel ji Brněnský orchestr. Tentýž
víkend se stihla ještě umístit na druhém místě ve hře na housle. Blahopřejeme k oběma
úspěchům a přejeme mnoho dalších.
Po mnohaměsíční přípravě ve zdravotnickém
kroužku na Okresní soutěž mladých zdravotníků obsadilo naše družstvo za účasti dalších devíti škol krásné 2. místo! Školu reprezentovaly:
Monika Lischková (kapitánka), Kristýna Mellarová, Marie Kořínková,Tereza Jochcová a Tereza
Rymanová. Soutěž zabrala celé dopoledne, porota
byla velmi přísná, občas byly její výroky poněkud
subjektivní. Naše dívky si však vedly výborně, na
některých stanovištích přímo excelovaly. Blahopřeji k tak výraznému úspěchu a děkujeme Danielovi
Poštulkovi a Veronice Urbancové za přípravu dětí
na tak významnou soutěž.
Jsme na všechny náležitě pyšní a vážíme si tak
záslužné a důležité činnosti!
Veronika Lipková z osmé třídy dosáhla
dalšího výrazného úspěchu - v matematické
PYTHAGORIÁDĚ se umístila na druhém
místě mezi nejnadanějšími matematiky opavského okresu. Škoda jen neúčasti dalších želízek v soutěži, termín vyšel na vodácký kurz,
který škola v té době pořádala.
PRAHA
Koncem května vyrazili žáci čtvrté třídy do našeho hlavního města na jednodenní putování za
historií. Využili jsme fantasticky levného vlakového
spoje. Začátek putování byl na starých zámeckých
schodech. Děti zaujala pověst o Podivenovi, naho-

ře se děti odměnily krásným výhledem na Prahu.
Prohlídku korunovačních klenotů jsme sice vzdali,
ale prošli jsme si Pražský hrad a všechna jeho zákoutí, nejvíce nás ohromila katedrála svatého Víta,
její výška, Zlatá brána a interiér. Po výměně stráží
Loreta, z dálky Petřín, suvenýry. Na Karlově mostě
pozorovali malíře, hudebníky, řemeslníky, ale i žebráky. Staroměstskou mosteckou věží jsme prošli na
Karlovu ulici, kde davy houstly, proto jsme odbočili
k Betlémské kapli a trochu si vydechli. Přesně o páté
dorazili na Staroměstské náměstí /Orloj/ a pokračovali k Prašné bráně, Obecnímu domu, a pak zpátky na Václavské náměstí - poslední foto s Národním
muzeem obleženém lešením. Děti si zažily učivo 4.
ročníku z vlastivědy, naučily se za pět sekund seskupit na rychlé foto a v jednom dni poznaly nejproslulejší památky našeho hlavního města, jednoho
z nejkrásnějších míst Evropy. Díky patří skvělému
doprovodu, rodičům Prejdovým a paní Borunské
a paní učitelce Jarošové za skvělý nápad a pohotovou realizaci výhodné nabídky.
Období her, soutěží, sportovních, výtvarných
i pěveckých aktivit připravily paní vychovatelky
školní družiny pro děti k jejich svátku - Dnu dětí.
Tématem byl TÝDEN PLNÝ BAREV.

Paní učitelky měly velice těžký úkol, vybrat ty nejlepší. Pondělí bylo dnem modré barvy a děti nejen
lovily rybičky na čas, ale také vyráběly obrázky na
téma voda, vzduch, nebe, soutěžily v biatlonu- střelbě na pingpongové míčky pomocí stříkačky s vodou.
Úterý se zelenalo a v tomto dni si děti vyrobily obrázek z trávy a květin, které rostou u hřiště, vyzkoušely
si techniku frotáže. Soutěžily v závodech na koloběžkách. Zábavnou a vtipnou formou plnily test ve
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znalostech stromů a listů. Ve středu se vše odráželo
v paprscích slunce, protože jsme přišli ve žluté barvě.
Tato barva předznamenala tvorbu sluníček a pampelišek. Soutěžilo se v závodivé hře Hořící míč. Čtvrtek byl v barvách lásky a ohně, tedy červené. Děti
získávaly body za obrázky malované na chodníku
křídami, za vyrobení slunéčka sedmitečného. Hlavním bodem programu v tomto dni bylo opékání špekáčků. Poděkování patří panu Matalovi, tatínkovi
Kamilky z 2. třídy, který nám rozdělal oheň. Děkujeme také všem rodičům, kteří přispěli dřevem na
oheň. Duhový pátek zakončil tento barevný týden
a i po tomto dni si děti odnášely domů svůj, vlastnoručně vyrobený výtvor. Tentokrát to bylo ručně
malované tričko i mramorované srdíčko.
Myslíme si, že se nám tento týden velice podařil,
dětem se vše líbilo a byly velmi spokojené.
Obnovená tradice SE SRPŠ NA KOLE i na
podruhé vyšla. Také letos jsme vyjížděli ze
sokolského hřiště, trasa však byla o poznání
kratší – rybníky – Štáblovický mlýnek – Uhlířov – Otická sopka – hřiště, tedy kolem 12
km. Pro menší pak asi čtyřkilometrový pěší
okruh. I tentokrát probíhaly soutěže a kvízy, náročnější však bylo proplout na kánoi
slalomem mezi bójkami rybníkem, překonat
po laně Hvozdnici, zasáhnout cíl při střelbě
vzduchovkou a další. Ty, jež se s úkoly vypořádávali až do podvečera, hnala do cíle těžká
mračna, nakonec si však zasloužený špekáček
opekli všichni. A poté došlo také na bohaté
ceny sponzorované sdružením i obecním
úřadem. Předtím se ovšem musela družstva
vyrovnat se složením tajenky z indicií obdržených na každém z osmi stanovišť. Přes
sto třicet účastníků si organizaci i průběh
pochvalovalo, rodiče z výboru pod vedením
předsedy se na jednotlivé posty pečlivě připravili včetně mnohdy děsivých převtělení /
vodník/. Jen starších dětí bylo pomálu. Řada
z nich sice reprezentovala na Medvědí stezce,
u těch ostatních bychom ovšem docela rádi
znali náplň v to vydařené sobotní odpoledne.
OBLÍBENÝ A NEOBLÍBENÝ PŘEDMĚT
– to je zajímavá anketa, kterou Žákovský parlament každoročně osloví své spolužáky, ma-

jící možnost přiřadit body ke svému nejmilejšímu i nejobávanějšímu předmětu. Na nižším
stupni vede suverénní tělocvik, nepovažujme
to za samozřejmost, děti už obecně zdaleka nemají k tělesnému pohybu takový vztah
jako dříve. Desítka žáků jej uvedla jako neoblíbený. Druhá matematika už ale překvapením určitě je, milují ji zejména třeťáci. Další
pořadí je velmi vyrovnané, zejména druháci
rádi malují, potěšilo čtvrté místo mateřského
jazyka, Jenže gramatika je asi důvodem, proč
zmíněná čeština obsadila zároveň čelo v neoblíbenosti.
Také na druhém stupni vyhrála tělesná výchova – její obliba však s přibývajícími léty
přece jen slábne, naštěstí pouhých šest žáků
ji rádo nemá. Opakovaný úspěch z loňska zažil v pořadí druhý přírodopis a třetí zeměpis.
Více žáků si oblíbilo čtvrtý dějepis, ten je ovšem také třetím nejméně oblíbeným. Na páté
oblíbené místo vyskočila hudební výchova,
přičinila se o to zejména 9. B. Následuje šestá
matematika, jako neoblíbenou ji uvedlo jen
šestnáct ze 185 žáků vyššího stupně, v tom se
podstatně lišíme od mediálně zdůrazňovaného strašáka českých dětí. Angličtina má nejvíce příznivců v sedmých třídách – skončila
sedmá.
Pořadí červených čísel vede fyzika následována češtinou, její postavení se však oproti
minulým létům zlepšuje a zvláště ve vyšších
ročnících ji jako neoblíbenou uvádí jen minimum dětí. Překvapením není v této oblasti
záporného hodnocení obtížná chemie i oba
cizí jazyky.
Vymyslet něco nového na DEN DĚTÍ není
jednoduché. Letos probíhal tento svátek ve
dvou rovinách. Toulky českou minulostí si
připravili osmáci pro všechny děti školy na
šesti stanovištích: Pravěk, Počátky českého
státu, Přemyslovci, Karel IV., Rudolf II., 19.
století. Každá doba něčím zaujala, ale jak
„malí“, tak „velcí“ dali nejvíce svých hlasů
Přemyslovcům, kde asi vyhrál skvěle sehraný
turnaj. Ve druhé části pak probíhaly soutěže
mezi Lvíčaty a Orlíky, tak jak se vylosovali do
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dvou družstev žáci stejného nebo sousedního
ročníku. /Tento návrh, aby třídy nestály proti
sobě, ale aby soutěž stmelovala, se nesmírně
osvědčil/. Největší povzbuzování se ozývalo
na turnajovém klání dvojic zápolících na napjatém laně, zaujala střelba kuší, nejusilovnější boje byly v tradičním přetahu lanem, běžela
se štafeta, hledaly tenisáky, nechyběla míčová
hra, ani stanoviště Medvědi nebylo jednoduché. Jestli bychom si mohli naplánovat ideální
počasí, pak na letošní DD bylo přesně takové.
Děti spokojené, jen osmáci působili hodně
vyčerpaně. Aby všechno do detailů připravili, prožili předchozí odpoledne a večer
pilováním svých vystoupení ve škole, podle
zjevné únavy věnovali nácviku i podstatnou
část noci. Celý program Toulek stál několik

měsíců usilovné práce nejen je, ale také paní
učitelku Kleinovou. Na konci jejího úsilí však
byly mimo jiné i dvě osmé třídy změněné poznáním, co je to zodpovědnost za společnou
věc i pěkný pocit z úspěšného programu pro
své spolužáky. Mgr. František Hodný, ředitel

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Konec zimy patřil LYŽOVÁNÍ (Vaňkův
kopec – pořadatelem lyžařská organizace pro
děti), na které se přihlásila menší skupinka
dětí naší MŠ. Naučily se základům lyžování.
Společně si zasoutěžily v soutěži „kdo je rychlejší“ a vyzkoušely si rovnováhu na lyžích při
jízdě jako vláček. Nechyběl ani slalom. Celé
závody byly ukončeny vyhodnocením - diplomem, medailí a pamlskem, někde i šampaňským (dozor z MŠ p. v. uč. Z. Kocianová). Na
památku děti obdržely společnou fotografii.
Květen patřil NOVÝM OBČÁNKŮM naší
obce. Přivítaly je děti mateřské školy s p. uč.
V. Chovancovou v Seniorcentru. Program,
který předvedly, byl velmi působivý a rodiče
byli dojati.
Kroužek Šikulka (pod vedením p. uč. V.
Chovancové) získal 5. místo v soutěži „ O
NEJHEZČÍHO ZAJÍCE“. Soutěž byla vyhlášena organizací v Tescu a svými hlasy naše
výtvarníky podpořili i naši rodiče. Děkujeme
a dětem gratulujeme k úspěchu.
V měsíci květnu se zapojilo 11 dětí do MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE (

pod vedením p. uč. M. Králové) v oboru grafiky na téma „Moje rodina“.
DEN MATEK je pro nás vždy velkou,
slavnostní událostí. Děti se těší nejen na své
maminky, babičky, ale také mají radost, když
mohou potěšit občany v Seniorcentru. Dárečky vyrobené dětmi seniory vždy potěší.
Nácvik programu berou děti vážně, o to víc
procítěně pak tančí a zpívají. Nejvíce vždy
vyniknou pestré, barevné stejnokroje, ve kterých se předvedli právě Broučci a Sluníčka.
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Všechny děti vystupovaly v MŠ, nejstarší děti
Kuřátka i v KD, kde se představily jako zvířátka na lesním bále. Děti vyráběly pro maminky krásné, barevné vázičky, papírové kytičky,
které obdržely všechny jejich maminky. Nechyběly ani fotografie.
Letos jsme SLAVNOSTNĚ OTEVÍRALI
NOVĚ VYBUDOVANOU ZAHRADU MŠ
(příspěvek z EU). Všechny rodiče a děti společně přivítal klaun PEPINO PRCEK, který
celé odpoledne provázel svým legračním vystoupením a bavil v soutěžích nejen děti, ale
i dospěláky. Všichni si užili slunečného odpoledne a vše bylo ukončeno opékáním špekáčků. Všichni si tak vyzkoušeli nové ohniště.
Kromě nově vybudovaných průlezek, houpaček, totemu všichni obdivovali, hlavně děti,
ptačí budky, kde právě nalétávali ptáci a krmili svá mláďata. Svou osobitou krásu tvoří
také vysázené stromky a porosty keřů, které
jsou ve tvaru labyrintu. Děkujeme p. starostovi V. Chovancovi, že se o nás tak pěkně stará
a neustále zvelebuje naše prostředí MŠ, aby
se zde všem líbilo a mohli všichni radostně
pracovat.
Ani ne za týden se klaun Pepino Prcek vrátil do školky znovu. Tentokrát na DĚTSKÝ
DEN, opět na zahradě. Předvedl jiný program, motivovaný postavičkami jak z pohádek, tak z písniček. Doslova poprask způsobil
Pepino mezi dětmi soutěžemi. Nakonec všem
nafoukal balónky s různými tvary, které si
děti přály. Z MŠ dostaly na památku knížečku
s básněmi a omalovánkami.

Dětský den pokračoval ještě na VÝLETĚ.
Tentokrát jsme jely do Bartošovic a do Kunína. Jely dva autobusy, takže kdo chtěl, mohl
jet. V Bartošovicích jsme navštívili záchranou stanici pro volně žijící handicapované
živočichy. Prožili jsme exkurzi s povídáním,
kde jsme se dozvěděli, že se starají o všechny druhy volně žijících živočichů jako jsou
například i dospělé exempláře velkých zvířat
( los, jelen, medvěd )i dlouhodobě. To bylo
něco pro děti. Navštívili jsme i zámek v Kuníně, kde děti měly velký zážitek z prohlídky
zámku (ta byla přizpůsobena věku malých
dětí). Výlet byl plný dojmů a hlavně velkým
zážitkem pro všechny.
Úplnou tečku, ve školním roce, udělaly
nejstarší děti, které se ROZLOUČILY S MŠ
společným programem. Ukázali se jako letci
a letušky, kteří společně sdílí nejen práci, ale
i skladbičku, kterou si zcela sami vymyslely.
Dokázaly, že si pamatují básně a písně za celý
rok. Jako hosty jsme přivítali p. ředitele F.
Hodného, p. zástupkyni S. Chovancovou a
p. uč. D. Jarošovou, která bude mít 1. třídu.
Děti obdržely trička a upomínkové předměty
pro vzpomínku na MŠ. Po předání informací
rodičům, ze strany ZŠ, se rodiče s úsměvem
rozešli domů.
Zhlédly jsme tyto POHÁDKY: divadlo
Smíšek – Malá luční pohádka; Smíškovo pohádkové cestování. V letošním roce jsme byli
potěšeni pozváním, ŠD, (nejstarší děti Kuřátka) na pohádku „Sněhurka a sedm trpaslíků“.
Herecká dovednost dětí byla velmi propracovaná a výsledek pohádky téměř profesionální. Těšíme se na další shledání. Nejstarší
děti Kuřátka navštívily v KD vystoupení pod
názvem „ Římská legie“.
V měsíci květnu byla ukončená činnost
všech KROUŽKŮ v MŠ, rovněž tak kurz BAZÉNU v LRC Englišova v Opavě, kde se děti
seznámily se základy plavání a hlavně se naučily nemít strach z vody. Za odměnu dostaly
krásné vodníčky.
Koncem dubna se konal ZÁPIS DO MŠ pro
školní rok 2016 až 2017. Rodiče a děti mohli
nahlédnout do všech prostorů MŠ. Obdržely
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upomínkové dárečky. Nejstarší děti, Kuřátka,
využily, v červnu, pozvání, paní knihovnice,
do naší místní KNIHOVNY. Připomněly si,
jak slušně zacházet s knihou a jak se orientovat v knihovně.
Děkujeme všem občanům, rodičům, kteří
jakkoli pomáhají naší MŠ. Jsou to p. J. Palzer,
p. D. Mazur, p. B. Dittrichová, p. B. Šašková,
p. B. Galusová a spoustu dalších skvělých lidiček, kteří na MŠ nezapomínají.

Děkujeme, všem, za pomoc při SBĚRU víček PET lahví. Uzávěrka sběru bude koncem
dubna 2017.
Mateřská škola bude uzavřena od pondělí
11.7. 2016 až do pátku 19.8. 2016. Prázdninový provoz začíná od pondělí 4.7. mimo
svátky a dále pak 7. a 8.7. a od 22.8. až 31.8.
2016.
Užívejte sluníčka naplno.
Marcela Králová

SENIORCENTRUM
LÉTO je konečně tu, odhodili jsme kabáty
a deštníky, a vyrazili jsme na sluníčko.
Pilně pracujeme na zahrádkách a zkrášlujeme okolí našich domů. Také v Seniorcentru
jsme pracovali a nezapomněli jsme ani na zábavu.
V BŘEZNU vrcholily přípravy na období
Velikonoc. Bylo třeba vyzdobit náš Domov,
proto jsme se poctivě a pravidelně - téměř
denně scházeli, abychom společně dotvořili
velikonoční výzdobu, která se nám, dle ohlasů
návštěvníků, letos velmi povedla. Sešli jsme se
také při pečení a zdobení perníčků, kde jsme
si procvičili zručnost a také chuťové pohárky. Společně se sestřičkami jsme se vydali do
víru města Opavy na Dolní náměstí, navštívit Velikonoční trhy, které jsme si zpříjemnili
ochutnávkou punče. Pošmourné počasí nám
také dovolilo vydat se, společně se sestřičkami,
k Božímu hrobu, kde jsme si připomněli pravý
význam velikonočních svátků. Někteří z nás se
vydali velikonoční svátky oslavit společně se
svými rodinami. Ale ani my ostatní jsme nepřišli zkrátka, návštěvníků bylo mnoho z řad
dětí, vnoučat i pravnoučat.
Na oslavu MDŽ nám přišli zazpívat žáci 1.
– 3. ročníku základní školy. Vystoupení, v jehož závěru obdržela od dětí každá klientka kytičku, se nám velmi líbilo. V polovině měsíce
jsme pořádali naši pravidelnou hudební kavárničku. Společně jsme zpívali, tancovali, dali si
kávu a něco dobrého na zub. K tanci a poslechu nám přišel zahrát a zazpívat Ing. Pánek. Při

této příležitosti jsme také popřáli oslavencům
tohoto měsíce. Během společného posezení,
konaného na konci měsíce, jsme zahnali zimu.
Morénu jsme v průvodu vyprovodili na nádvoří Domova, a přivítali jsme tolik očekávané
jaro. Oku každého návštěvníka Domova neunikly předměty velmi zdařilé reminiscenční
výstavky v atriu Seniorcentra. Zaměstnankyně
Domova posnášely různé předměty po svých
předcích, které pak vkusně je naaranžovaly.
DUBEN
Začátek měsíce nám ukázal, proč se tomuto
měsíci říká apríl. Počasí si z nás opravdu dělalo
legraci a deštivé dny střídaly dny slunečné. Návštěvu zahrady a okolí jsme proto museli odložit na druhou polovinu měsíce a věnovali jsme
se tvoření, trénování paměti, společenským
hrám a promítání filmů.
Zaměstnanci se pravidelně každý měsíc
scházejí při loupání ořechů z naší zahrady, z
nichž potom naše paní kuchařky pečou výborné moučníky a bábovky.
Na hudební Kavárničku, které se rádi účastníme vždy v hojném počtu, nám tentokrát
přišli zahrát a zazpívat členové folklorního
souboru Úsměv z Opavy, jejichž vystoupení
sponzorovala paní Tvrdá. Účinkující vystupovali ve slušivých krojích a my jsme si zavzpomínali na některé písně a říkadla z dětských
let. Koncem měsíce proběhlo společné Posezení s klienty. Do programu se zapojili klienti
i zaměstnanci s hudebně-tanečním vystoupením, které sklidilo velký potlesk.

- 17 -

KVĚTEN
Slovo květen pochází od slova kvést, původně máj. Také u nás se konalo tradiční stavění
májky, provázené písněmi a informacemi o její
historii. Na Kavárničce jsme slavili Den matek.
S velmi pestrým a zdařilým programem přišly
mezi nás děti z místní mateřské školy. Náročné
vystoupení, do kterého se zapojily i šikovné
paní učitelky, sklidilo potlesk. Některé obyvatelky našeho Domova se zúčastnily také oslav
Dne matek pořádaných obcí Slavkov v kulturním domě.
Smažení vajec v areálu chovatelů jsme spojili s vycházkou Slavkovem. Obyvatelé Domova
byli mile překvapeni hezkými domy a upraveným prostranstvím obce. Výtečná vaječina ze
zapůjčeného kotlíků manželů Sedláčkových
všem chutnala. Posezení umocňoval praskající
oheň, dobrá nálada, zpěv při kytaře a vynikající čaj s příchutí rumu.
Závěr měsíce patřil pravidelnému Posezení
s klienty, tentokrát na téma Všechny stránky
ženy. Všichni zaměstnanci si společně připravili přehlídku žen, ze všech pohledů. Příjemnou atmosféru doprovázelo přání klientům k
narozeninám, zpěv a pohoštění.
Měsíc květen jsme ukončili kácením májky
za doprovodu zpěvu a četbou národopisů o
zvycích při kácení májky v našem regionu. Jarní výzdobu nahradily letní kytky, které klienti
se sestřičkami vyrobili.
V ČERVNU náš Domov navštívili rodáci
ze Slavkova, kteří zde v poválečných letech

chodili do základní školy. Prostředí Domova
se jim líbilo, při občerstvení si zavzpomínali,
prohlíželi fotografie, a po prohlídce Domova
se přesunuli do místní restaurace. Slunečné,
teplé letní dny jsme věnovali především pobytu venku a to na terase, zahradě či na vycházkách Slavkovem. Spousta klientů vidělo
mnohé ulice po několika letech a byli potěšeni
jejich změnou. Také jsme procvičovali paměť,
prováděli různá relaxační cvičení nebo si jen
tak povídali.
Výlet do Hradce nad Moravicí potěšil mnoho našich klientů. Bezbariérovým autobusem
jsme dojeli na parkoviště před zámek, kde nás
přivítal P. Mgr. Marcin Stanislaw Kieras, farář.
Následovala návštěva místního kostela, po
které jsme se přesunuli na farní zahradu. Zde
nás čekalo velmi příjemné posezení s panem
farářem Marcinem. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí o kostele, práci na faře i o Církevní základní škole svaté Ludmily v Hradci nad
Moravicí, kde rovněž pan farář vyučuje. Někteří z nás šli na prohlídku zámecké zahrady.
Přátelskou atmosféru umocnila dobrá nálada,
radost ze setkání, nechybělo ani pohoštění.
Čas vyhrazený naší dopolední návštěvě rychle
uplynul. Zpáteční cestu jsme provázeli společným zpěvem veselých písniček. Už se zase těšíme na další naše společná setkání. Rádi se opět
o naše dojmy, milí čtenáři, s vámi podělíme.
Přejeme vám všem klidné a slunečné letní dny.
Obyvatelé a zaměstnanci
Seniorcentra Slavkov

Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, p. o.
Zámecká 66, 747 57 Slavkov
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 invalidní vozíky
 chodítka
 francouzské berle
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SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU
Obec Slavkov zahájila 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
LICHÝ TÝDEN
úterý – ulice Slezská a Střední
- u obchodu TUTY a ulice Střední
středa – Stará ulice
- ulice Na Lůčky
čtvrtek – ulice Družstevní
- ulice Kavír
První středa v měsíci - Latarna

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
❖ Letos jsme si zacvičily pódiovou skladbu „ Ledová planeta“ na okresních závodech v Opavě
na ZŠ – Vrchní, na krajských závodech v Ostravě – Pustkovci a neposlední řadě, již po jedenácté, v Příboře, od kud jsme si dovezly zlatý pohár BAV CLUBU za 1. místo ( v kategorii rodiče
a děti). Naposledy jsme si skladbu zacvičily na sportovním dni ve Slavkově. Budeme rádi, když
se znovu potkáme v tělocvičně ZŠ, od října 2016, kdy bude činnost znovu zahájena. Těšíme
se na všechny tváře již známé, ale i nové rodiče a děti, kteří obnoví tento, dříve velmi masivní,
článek a místo krácení času u televize či počítače, příjdou mezi nás si prožít opravdovou „radost z pohybu“.
Cvičitelé Marcela a Lukáš Královi
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ČESKÝ SVAZ ŽEN
Členky ČSŽ pořádaly v sobotu 30. dubna
„Pálení čarodějnic“ na hřišti u školy. Pro děti
bylo připraveno 7 stanovišť s různými soutěžemi a úkoly, které postupně plnily. Na všechny děti čekala za splněný úkol sladká odměna.
Také měly možnost se povozit na živém poníkovi. To se jim tak líbilo, že některé nechtěly
z jeho hřbetu ani sesednout.

Nalákaly jsme je až na opékání špekáčků,
což bylo pro mnohé děti opravdovým zážitkem. Dospělí se mohli osvěžit studeným pivem a ochutnat výborná uzená žebra, která
připravily naše členky. Pak už byly vyhodnoceny nejlepší masky čarodějnic, které šly
letos průvodem přes sídliště pod školou a při-

pravily si opravdový taneční rej u ohně. Do
půlnoci nám vyhrávala skvělá kapela k tanci
i poslechu.
V měsíci květnu jsme si vyrazily na procházku lesem do pivovaru ve Stěbořicích.
Nebylo nás sice moc, ale o to lépe jsme se
pobavily. Dokonce jsme si společně zahrály
kuželky, které s přehledem vyhrála paní Marta Schneiderová. Opravdu vydařená neděle.
V sobotu 4. června jsme uspořádaly opékání u školy pro naše členky a rodinné příslušníky. Musíme si ty naše chlapy hýčkat, protože
některé akce, které pořádáme, bez nich prostě nezvládneme. Objednaly jsme bečku piva,
uzenou kýtu a napekly buchty jako poděkování za jejich pomoc. Celý večer jsme se bavili
u různých her a soutěží, které připravila paní
Reňa Glabazňová a Iva Rožnovská. Dobrou
náladu udržoval také DJ Vašek Honka.
Na měsíc září plánujeme tradiční koloběžkové závody pro děti a hod kládou pro dospělé. Takže – začněte trénovat!
Krásné prázdniny, plné sluníčka, pohody
a grilování přejí členky ČSŽ.
Dana Urbanská

CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
V letošním roce navštěvovalo cvičení předškolat 22 dětí. Každou středu jsme se scházeli
v tělocvičně a cvičili na různém nářadí, hráli
hry a zažili spolu spoustu zábavy. Přišel se za
námi podívat i Mikuláš s čertem, děti dostaly
vánoční dárečky a společně s rodiči jsme si zadováděli na vánočním cvičení.
Poprvé jsme se s předškolními dětmi zúčastnili okresní přehlídky pódiových skladeb
s loňskou skladbičkou „Krteček“ na ZŠ Vrchní v Opavě a krajské přehlídky v Ostravě –
Pustkovci. Vystoupení sklidilo velký potlesk.
Rády bychom poděkovaly všem rodičům,

kteří nám své ratolesti na obě představení dovezli.
Naše letošní skladbička se jmenuje „Zvířátková planeta“ a budeme s ní vystupovat
na Sportovním dni v Lesance. Čeká nás ještě
secvičná skladbičky v lese před nedělním vystoupením a kloboukovo-čepicový rej společně s rodiči, kde se všichni rozloučíme se cvičením v letošním školním roce. Přejeme Vám
všem hezké prázdniny!
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Magda Duroňová, Pavla Petrželová
a Zdislava Prusková

AKCE M + M
❖ V červnu se konala tradiční akce M + M pod
názvem „ Barevné putování“. Po lesní cestičce jsme měly možnost se spřátelit s okolním
světem nejen přírody, ale užily jsme si spoustu legrace a překvapení při plnění disciplín
po trase z Uhlířova do pískovny, v našem lese
(sponzorem akce byl GRAND obce – TJ sokol Slavkov; spolu sponzorem – p. V. Černá).
Tentokrát se nás však sešlo opravdu velmi
málo. Příprava těchto akcí je velmi náročná
na čas a složitá - skloubit motivačně všechny
stanoviště, vymyslet bezpečnou a zajímavou
trasu. Věříme, že i když skončila generace,
jednoho zdravého jádra, že se najdou další,
mladí nadšenci , se svými dětmi a budou tuto
tradici nadále dodržovat. Vždyť kde může být
krásněji „ než v té naši vesničce střediskové“.
Tímto Vás zároveň zveme na podzimní akci
M + M která se bude konat v říjnu. M + M
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ZPRÁVA ZA ASPV
S blížícími se prázdninami máme v naší
asociaci stále více aktivit, které nám uzavírají
naši celoroční práci.
Dne 7. května se uskutečnilo za úžasného počasí v našem lese okresní kolo soutěže
„Medvědí stezka.“ Této akce se zúčastnilo celkem 30 dětí. Jako figurantky působily naše žákyně Terka Jochcová a Iva Štantejnská a fotografkou byla Katka Janků. Na stupních vítězů
stáli tito závodníci, kteří si tímto vybojovali
i postup do krajského kola, které se konalo
v Kunčicích pod Ondřejníkem. 1. místa: Venda Trojančíková, Terka Janků, Luděk Klein,
Vojta Kadaňka, Jakub Černý, Filip Lhotský,
Terka Malčeková, Pavla Hrazdilová.2. místa:
David Zahel, Dominik Borunský, Verča Janíková, Monča Freyová, Adam Otipka, Filip
Šenk. Závod si vyzkoušely také děti ze třetí
třídy Eliška Lhotská a Adélka Gebauerová,
Jirka Duroň, Barča Pavelková, Eliška Musilová, Barča Slavíková a Adrianka Lhotská.
Děkuji všem rozhodčím a organizátorům tohoto závodu. Krajského kola Medvědí stezky
se zúčastnilo 48 hlídek ze čtyř okresů Moravskoslezského kraje. V horském terénu plnily

dvoučlenné hlídky úkoly ze znalosti rostlin
a stromů, živočichů, vlastivědy, vázání uzlů,
zdravovědy, praktické 1. pomoci, hodů na
cíl, azimutového úseku aj. Trať, která měřila
přes 4 km, se všem líbila, i přes svou náročnost. Chválím všechny závodníky za účast
a za vynikající reprezentaci. Letos jsme přímo absolvovali medailové žně, koneckonců
posuďte sami.
1.místa a tím i postup do republikového finále získali hlídky: Terka Janků a Venda Trojančíková, Luděk Klein a Vojta Kadaňka, Terka
Malčeková a Pavla Hrazdilová, Jan Hrazdil
a Marek Hlávka
2.místo (a zároveň postup do republiky) Matěj Jaroš a Jirka Rypl
3.místo: Adam Otipka a Filip Šenk, Adrien
Tanekou a Barča Pavelková
4. místo: Jakub Černý a Filip Lhotský
7. místo: David Zahel a Dominik Borunský,
Verča Janíková a Monča Freyová
Republikové kolo se uskuteční 17. – 19. června v Blatné v jižních Čechách. Držte nám
palce.
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ZPRÁVA ODDÍLU KOPANÉ TJ SOKOL SLAVKOV
Vážení příznivci sportu a hlavně fotbalu.
Máme před sebou měsíc vrcholného fotbalu
ve Francií a jistě budeme všichni fandit našim
fotbalistům.
Dohráváme mistrovská utkání v krajské
soutěži. Před našimi hráči Slavkova byl nelehký úkol, vyhrát poslední dva zápasy, bohužel již v Chlebičově naši fotbalisté po územní převaze prohráli 0:1 a sestup z I.A do I.B
třídy byl zpečetěn. Nyní budeme držet palce
našim borcům, aby se za rok vrátili zpět do
vyšší soutěže.
V červenci bude rozlosování nového ročníku a 14 srpna opět na fotbal. Naše „B“ mužů
dokončilo s úspěchem okresní soutěž IV.třídy
a s přehledem postoupili do III. třídy. Za celý

ročník jsme pouze 2x prohráli, blahopřejeme.
Dorost v okresním přeboru uhrál své maximum, když býval doplňován o starší žáky.
Žáci starší si vedli v přeboru dobře , skončili na pěkném 2. místě. Mladší žáci a obě
přípravky si vedli se střídavými úspěchy, ale
je radost pozorovat kluky na hřišti. Krásným
počinem je turnaj ml.žáků obou kategorií.
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. Klement Jan
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLAVKOV
10 zasedání konané dne 15. 06. 2016
Účast: 14 členů zastupitelstva a 3 občané
Zastupitelstvo po projednání všech zpráv:
V z a l o n a v ě d o m í:
 Rozpočtové opatření rady obce č. 4/2016 k rozpočtu obce na rok 2016
 Závěrečný účet a zprávu o hospodaření DSO Mikroregion Hvozdnice za rok 2015
 Závěrečný účet a zprávu o hospodaření DSO Opavsko za rok 2015
 Program a finanční zajištění akce Den obce Slavkov, konané 17.9.2016
 Informaci o plnění plánu investic a oprav za I.pololetí 2016 a přiznaných dotacích:
- z ROP na akci „Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Slavkov“
- z ROP na akci „Přístavba učeben ZŠ Slavkov“
- z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Rekonstrukce víceúčelové budovy OÚ“
- z Ministerstva zemědělství na akci „Oprava vstupu a hřbitovní zdi ve Slavkově“
- z Moravskoslezského kraje na akci „Oprava chodníku na ul.Ludvíka Svobody, Slavkov“
- z Moravskoslezského kraje na akci „Zpracování proj.dokumentace intenzifikace ČOV“
Schválilo:
 Zprávu o činnosti rady obce, finančního a kontrolního výboru od posledního zasedání.
 Zprávu o hospodaření obce Slavkov k 31.05.2016, kde v příjmech jsme dosáhli částky
25.080.603,- Kč a ve výdajích částky 13.423.027,-Kč. Obec měla k tomuto datu k dispozici 20.502.352,- Kč.
 Kupní smlouvu uzavřenou mezi Danuši Zavřelovou z Opavy a Obci Slavkov na odkoupení pozemku parc.č. 1230/5 o výměře 66 m2 v k.ú. Slavkov u Opavy pro MK ul. Pod
Areálem.
 Kupní smlouvu uzavřenou mezi Václavem Klapetkem ze Slavkova a Obci Slavkov na odkoupení části pozemku parc.č. 1413/49 v k. ú. Slavkov u Opavy označeném v nezapsaném GP jako parc. č. 1413/102 o výměře 175 m2 pro MK ul. Záhumenní.
 Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Josefem Řičným ze Slavkova, který je vlastníkem pozemku parc.č. 1398/217 z něhož je v nezapsaném GP oddělena část „d“ o výměře 104 m2
a Obci Slavkov, která je vlastníkem pozemku parc.č. 1398/83 z něhož je v nezapsaném GP
oddělena část „b“ o výměře 104 m2 vše v k.ú. Slavkov u Opavy z důvodu vyrovnání hranic.
Uložilo:
 Radě obce připravit návrh OZV o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení obce Slavkov“ pro poskytování návratných zápůjček do výše 75.000,- Kč
na pořízení ekologického vytápění v rodinných domech na území obce Slavkov
s úrokem 0,5% se splatností 1 roku.
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: 9. 9. 2016, 9. 12. 2016 Příspěvky předávejte
v elektronické podobě na emailovou adresu: referent@ouslavkov. cz, šefredaktor Ing. Ladislav Kubín

