SLAVKOVSKÝ

1/2018

ZPRAVODAJ
vše o dění v obci Slavkov • duben 2018 • www. slavkov-u-opavy. cz

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané
navnadění krásnou výstavou
ve škole se všichni již netrpělivě těšíme na velikonoční
svátky a příchod jara. Končící zima, která u nás byla opět
bez sněhu, přinesla teplotní
rekordy tentokrát v mínusových hodnotách. Mnohé z nás potrápila chřipka,
nebo alespoň „rýmečka“. Věřme, že jaro je definitivně tady a my se můžeme věnovat zahrádce
a práci okolo domu. V obci jsme zahájili úklid
místních komunikací, odvoz biologického odpadu a likvidaci větví, přistavěny budou velkoobjemové kontejnery a vydávat se budou nové
kompostéry. A to vše ve Slavkově „zadarmo“!
Vás ale určitě víc zajímá, co se podařilo připravit v obci z větších akcí k realizaci. Na konci
minulého roku jsme téměř dokončili stavbu
„Energetické úspory objektu ZŠ Slavkov“,
tj. především zateplení budovy a střechy staré
školy včetně tělocvičny, posilovny, spojovací
chodby a kulturního domu. Chybí dokončení
soklů a terénní úpravy. Dobrou zprávou je, že se
podařilo na dofinancování akce z podporou EU

získat z Moravskoslezského kraje dotaci ve výši
3,0 mil.Kč.
Přes zimu jsme úspěšně vysoutěžili nejvýznamnější a největší akci posledních let, kterou je
„Úprava kanalizačního systému a intenzifikace ČOV Slavkov“. Nejvýhodnější nabídku
podala fa POHL cz, a.s. Opava s cenou 44,433
mil.Kč. Financování bude zajištěno dotací z Ministerstva životního prostředí ve výši 23,958 mil.
Kč, dlouhodobým úvěrem ve výši do 16,000 mil.
Kč a zbytek vlastními zdroji z rozpočtu obce. Zahájení stavby očekáváme v měsíci dubnu 2018.
Účelem stavby je v souladu s požadavky platné
legislativy zajistit důslednou likvidaci odpadních vod z urbanizovaného území obce Slavkov.
Bude se jednat o mechanicko-biologickou ČOV
s celkovou kapacitou pro napojení 2000 EO.
Technologie čistírny odpadních vod je umístěna v betonových nádržích, zahloubených do
terénu. Obsahují denitrifikační nádrže, aktivační
nádrže, kalové nádrže a čerpací jímku. Mechanické předčištění, dmýchárna a sociální zázemí
s velínem budou umístěny v nadzemním zastřešeném objektu ČOV. V prostoru ČOV je navržena výsadba vhodné zeleně tak, aby byla čistírna
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maximálně začleněna do okolního terénu. Druhou velkou připravovanou akci je „Přístavba
a nástavba RD se změnou užívání na obecní
úřad a komunitní centrum Slavkov“ na ulici
Zámecká čp. 156, kde je již vydáno stavební povolení a dokončil se projekt pro realizaci stavby.

Řešený objekt se nachází v centrální části obce
s možností využití přilehlé parkovací plochy na
Zámecké ulici. Z této strany bude přistavěna
komunikační část pro zajištění bezbariérového
přístupu do budovy. Dispozičně bude v suterénu umístěn centrální archív a technické zázemí
úřadu včetně denní místnosti, šatny a sociálního
zařízení pro pracovníky údržby obce. V prvním
nadzemním podlaží je navržen provoz Obecního
úřadu, kde ze vstupní haly se vchází přes sekretariát do pracovny starosty. Samostatně z haly se
vchází také do kanceláře ekonomky a účetní. Je
zde také kuchyňka a sociální zázemí. V druhém
nadzemním podlaží je navržen provoz Komunitního centra, kde ze vstupní haly je možno vejít
do školící místnosti, klubovny nebo do kanceláře
sociální poradny. Je zde také kuchyňka a sociální
zařízení. Vybavení úřadu i komunitního centra
je koncipováno tak, aby odpovídalo moderním
požadavkům na provoz těchto zařízení. Náklady
jsou rozpočtovány částkou 13,22 mil.Kč a nyní
zpracováváme žádost o dotaci prostřednictvím
MAS Opavsko.
Třetí připravenou stavbou je rekonstrukce a přístavba zázemí sportovního areálu na hřišti v lese,
kde máme projekt i stavební povolení. V minulém roce jsme podali žádost na Ministerstvo

školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí
dotace v rámci programu „Podpora materiálně
technické základny sportu“, bohužel na konci
roku 2017 jsme obdrželi vyrozumění, že naše žádost nebyla vybrána k financování. Nezbývá než
žádost podat opakovaně pro rok 2019 nebo stavbu postupně řešit z vlastních zdrojů – rozpočtově se bavíme o akci za 5,62 mil.Kč.
I v letošním roce se budeme věnovat opravám
místních komunikací a chodníků. Máme požádáno o dataci na celkovou rekonstrukci ulice
v Trní, která je ve velmi špatném stavu a částečně
se prodlouží komunikace ulice Na Lůčky. Dokončí se rekonstrukce chodníku na ulici Osvobození a pod novými schody na ulici Školní. Bohužel velmi pomalu postupují projekční práce na
úpravě přechodů na silnici I/46 v průtahu obce
Slavkov včetně umístění světelného signalizačního zařízení, kde narážíme na mnohdy rozdílná
stanoviska DI Policie, Ředitelství silnic a dálnic
i odboru dopravy MSK. Souběžně s touto akci
zajišťujeme projekčně i rekonstrukci stávajících
asfaltových chodníků podél celé Olomoucké
ulice z dolní části obce až nahoru směrem k vodojemu. S těmito akcemi se budeme ucházet na
Státním fondu dopravní infrastruktury o dotace
na rok 2019.
Z dotačních akcí čekáme ještě na výsledky u podaných projektů „Inovativní vzdělávání v ZŠ“
a v Seniorcentru „Úprava centrální koupelny
a přístavba nového výtahu“ s bezbariérovým
vstupem na zahradu v rámci programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb v MSK.
Na Ministerstvu pro místní rozvoj máme žádost
na akci „Workoutové hřiště u ZŠ ve Slavkově“
a Moravskoslezský kraj jsme požádali o podporu
financování výstavby ČOV. Z výše uvedeného
vidíme, že investování je pro obce stále příliš
komplikované a chybí peníze především do budování infrastruktury. Přesto si myslím, že jsme
schopni úspěšně projít letošním rokem i dalším
obdobím. Máme provedenou analýzu vývoje
financí obce a stanovené finanční možnosti do
roku 2026. Na základě toho víme, že můžeme jít
do dalšího období s jasnými, ale i již připravenými projekty.
Vladimír Chovanec, starosta
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BLAHOPŘEJEME
Setkání se starosty ČR
Senát PČR ocenil dlouholetou práci starostek a starostů z celé ČR. Setkání ve Valdštejnském paláci
20.1.2018 se zúčastnili zástupci měst a obcí, kteří v jejich čele působí nepřetržitě dvacet a více let. Byl
mezi nimi i starosta naší obce pan Vladimír Chovanec. Ocenění předával místopředseda Senátu
Jiří Šesták, který představitelům obcí poděkoval jménem horní komory za dlouholeté působení v
zastupitelských úřadech měst a obcí a ocenil jejich práci předáním pamětního listu Senátu PČR.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Rada schválila:
 výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce v užším řízení dle dokumentu
Závazné pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2010 a zákona č. 134/2016 sb.
o zadávaní veřejných zakázek v platném znění s názvem „Intenzifikace ČOV Slavkov“ a na základě doporučení hodnotící komise pověřuje starostu k podpisu rozhodnutí o výběru dodavatele
– POHL cz,a .s., odštěpný závod Opava
 cenu stočného na rok 2018 ve výši 20,-Kč/m3
 poskytování odborného sociálního poradenství v dočasných prostorách na OÚ – v malé zasedačce, Centrem sociálních služeb Ostrava , o.p.s. v těchto termínech: 9/4, 14/5, 11/6, 9/7, 13/8,
10/9, 8/10, 12/11 a 10/12 vždy od 14:00 do 17:00 hodin
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 zprávu ředitele ZŠ Slavkov o hospodaření za rok 2017. Hospodářský výsledek skončil přebytkem
ve výši 2 759,06 Kč
 zprávu ředitelky Seniorcentra o hospodaření za rok 2017. Hospodářský výsledek skončil přebytkem ve výši 140 453,00 Kč
 doporučení žádosti ředitelky Seniorcentra o navýšení provozní dotace na stavební úpravy pokojů
v Seniorcentru Slavkov ve výši 300 000,-Kč
 zprávu ředitelky Školní jídelny o hospodaření za rok 2017. Hospodářský výsledek skončil přebytkem ve výši 280 689,80 Kč
 výzvu k podání indikativní nabídky Investičního bankovního úvěru ve výši do 16 000 000,- Kč
s oslovením: ČSOB, KB, Česká spořitelna a Reifeisen banka, City Bank
 vyhodnocení výběrového řízení na místo nové pracovnice OÚ, kterého se zúčastnilo 9 uchazeček, po dvoukolovém jednání byla vybrána slečna Mgr. Renata Pirunčíková ze Slavkova
 žádost Mgr. Františka Hodného o ovolnění z funkce ředitele ZŠ a MŠ Slavkov z důvodů dosažení
důchodového věku k 31. 7. 2018
 vyhlášení a zveřejnění konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
ZŠaMŠ ve Slavkově včetně obeslání institucí Krajský úřad, Českou školní inspekci, školský odbor MMO, školskou radu které mají delegovat zástupce do konkurzní komise. Termín podání
písemných přihlášek je 4. 4. 2018
 uděluje ocenění ke Dni učitelů „Učitel roku 2018“ a pamětní plaketu obce Slavkov:
Mgr. František HODNÝ za celoživotní velmi odpovědnou řídící a tvůrčí pedagogickou práci ve
funkci ředitele školy, za vytváření co nejlepších podmínek pro práci žákovského parlamentu, vytváření místa s přátelskou atmosférou podporující morální hodnoty a tradice, kde se žáci, rodiče
i zaměstnanci cítí spokojeně a přispívají tak k vytváření dobrého jména ZŠaMŠ Slavkov na veřejnosti
Mgr. Sylva CHOVANCOVÁ za celoživotní úspěšnou a tvůrčí pedagogickou práci, za dlouholetou odpovědnou práci ve funkci zástupkyně ředitele školy, vytváření co nejlepších podmínek pro
práci žáků a pedagogů, za dosahované vynikající výsledky svých žáků v matematických soutěžích,
které přispívají k dobrému jménu ZŠaMŠ Slavkov na veřejnosti
 Děkujeme oběma učitelům za úspěšnou pedagogickou kariéru a nesmazatelný podíl na rozvoji
školství ve Slavkově.

KULTURNĚ – SPOLEČENSKÁ AKCE SLAVKOVŮ U OPAVY A BRNA
V neděli 7. 1.2 018 v časných ranních hodinách
odjela naše Schola do Slavkova u Brna, kde pod
záštitou starostů a vedení obecních úřadů obou
Slavkovů vystoupila v rámci kulturně – společenské výměnné akce, jako host na koncertu
místního sboru Collegium musicale bonum
(Cmb) v Domě Svaté rodiny na Tříkrálovém
koncertě.
Schola nejdříve zazpívala na mši svaté v kostele
Vzkříšení Páně. (pro představu do jejich velkého
kostela se vejde nejméně 1 000 věřících). Naši
hostitelé připravili pro všechny krátkou prohlídku města a poté následovala speciální prohlídka

barokního zámku Slavkov – Austerlitz speciálně
pro scholu a jejich doprovod. Po obědě schola odešla na zkoušku před koncertem. Ostatní
účastníci se mohli projít po centru města a mnozí navštívili i zámeckou zahradu a vyhlášenou
cukrárnu na náměstí. Odpoledne rychle uběhlo
a místní se začali scházet na Tříkrálový koncert
sboru Cmb a sólistů pod vedením Karla Frydrycha a naší scholy. Sbor Cmb zazpíval část Mozartovy mše a další vánoční písně v latinském jazyce. Poté vystoupila s připraveným programem
naše schola, která upoutala zaplněný sál zpěvem
vánočních koled. Posluchači odměnili vystou-
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pení scholy velkým potleskem a po dalším bloku
písní sboru Cmb se vrátila
naše schola na jeviště a oba
sbory společně zazpívaly
nejznámější vánoční koledu Narodil se Kristus pán.
K vystupujícím se přidali
i posluchači a tento velký
chór ukončil celý koncert,
za potlesku všech přítomných. Po malém občerstvení jsme se vydali zpět do
našeho Slavkova s pocitem
krásně prožitého dne ve
Slavkově u Brna. Závěrem bychom chtěli naše
spoluobčany pozvat na společný koncert obou
sborů v neděli 25. listopadu 2018 kostela sv.

Anny, kde vystoupí na recipročním benefičním
koncertě. Bližší informace budou zveřejněny ve
Zpravodaji č.3/2018.
(LK)

PLESOVÁ SEZONA 2018
Letošní plesová sezona skončila maškarním karnevalem dětí MŠ 10. března. V naší obci se již
delší dobu koná celkem 9 tradičních plesů s bohatou historií. Plesy jsou společenskou událostí
většiny obcí. Naše obec je však v širokém okolí
specifická množstvím pořádaných plesů. Někde
mají plesy jen hasiči nebo sokoli a proto i obce
pořádají obecní plesy pro své občany, aby se
mohli setkat, zatančit a pobavit se. Když budeme rekapitulovat letošní sezonu můžeme konstatovat, že jen Myslivecký ples a Rybářský ples
byly tradičně vyprodány, ale ve většině případů
si pořadatelé ztěžovali na menší účast tancechtivých občanů. I ty plesy, které byly ještě před
dvěma-třemi roky vyprodané měly podstatně
menší účast. Dalším jevem je malá účast střední
generace a hlavně mladších ročníků, kteří vždy
tvořili většinu návštěvníků plesu. Kde je „zakopaný pes“ si můžeme položit řečnickou otázku.
Nabízí se odpověď, že plesů je v naší obci mnoho
na počet obyvatel ( od roku 2016 máme více než
2000 obyvatel). S tím bych s dovolením nesoulasil, neboť je známo, že po II.světové válce žilo
v naší obci cca 1200 obyvatel a plesy se konaly ve

dvou místních hospodách (U Víchy a U Havránka) současně v sobotu nebo v pátek a sobotu. Někdy se konaly dokonce plesy pro velký zájem i ve
středu. Plesová sezona tehdy končila masopustem, ale přesto měla nejméně stejný počet plesů,
jako nyní, možná i více. Z předcházejících řádků nám plyne, že tehdelší občané navštívili více
krát ples než současní. Další namítají, že účast na
plese je finančně náročná. Nemyslím si, že dříve
byly plesy za hubičku.
Dříve byly plesy a zábavy jednou z mála možností setkání mladých, i když pod dohledem seniorek vždy přítomných v sále. Ještě bychom našli
další příčiny menší účasti, ale já si myslím, že ten
zakopaný pes je hlavně ve velkém množství kulturních akcí konaných v blízké Opavě, velkého
množství televizních kanálů, jiného životního
stylu a nemalou roli hraje i pohodlnost nás samých. Plesová sezona 2018 je za námi, ať plesy
v roce 2019 jsou zase vyprodané!!!
Ing. Ladislav Kubín
místostarosta (LK)
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PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018
1. kolo 12. - 13. 1. 2018

2. kolo 26. - 27. 1. 2018

Počet voličů:
1 568
Odevzdané hlasy: 1 078
Platné hlasy:
1 076

Počet voličů:
1 564
Odevzdané hlasy: 1 135
Platné hlasy:
1 134

Pořadí
1. Miloš Zeman
2. Jiří Drahoš
3. Pavel Fischer
4. Marek Hilšer

Pořadí
1. Miloš Zeman
2. Jiří Drahoš

Počet hlasů
495
268
119
104

Počet hlasů
624
510

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH VE SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH
Ve čtvrtek 26. 4. 2018 si připomeneme 73. výročí osvobození naší obce a konce II. světové války . Jako každoročně přijde rada obce ve středu 25. dubna v 17:45 hodin položit věnec a uctít
památku všech obětí I. a II. světové války k Pomníku padlých.

DEN MATEK
Obec Slavkov zve všechny slavkovské maminky,
babičky a prababičky na celoobecní oslavy Dne
matek, které se uskuteční v neděli 13. května
2018 v sále kulturního domu ve Slavkově ve
14:30 hodin. Program si připravily děti z MŠ
a ZŠ Slavkov. Tímto programem chtějí dětí po-

děkovat svým maminkám a babičkám 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.

Úsměv
Úsměv je pohlazení

Vyloudíš milý úsměv,

pro znavenou duši.

tam, kde je čerstvý mrak,

Rozdávej ho všem dokola,

pohladíš něžné srdce,

vždyť co nám více sluší?

věř mi ... vždyť je to tak!

Štěstí chci do dlaní brát, Adéla Senecká, Básnické meditace
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SETKÁNÍ MIKROREGIONU HVOZDNICE 2018
V sobotu 26. května 2018 proběhne III. setkání občanů obci
Mikroregionu Hvozdnice tentokrát v Oticích. Nejen pro hosty
a občany 11 obcí mikroregionu je připraven bohatý kulturní
a zábavný program, který připravují Otice a vystoupí samotní
občané Mikroregionu. Pro děti je připravena spousta atrakcí
a taky bude jezdit Hvozdnický expres, který dopraví na setkání
učinkující z okolních obcí a další zájemce. Bližší informace budou na plakátech.
(LK)

KALENDÁŘ OBCE 2019
Stolní kalendář Slavkov včera a dnes 2018 opět
přinesl do našich domovů, kus historie na dobových fotografiích naší obce v kontrastu s fotografiemi ze současnosti a věřime, že většina z více než
600 set majitelů kalendářů nelituje jeho zakoupení. Loni jsme požádali občany, zdali by nám nezapůjčili s náměty naší obce, které bychom nafotili
pro vydání nástěnného kalendáře na rok 2019.
Celkem se nám podařilo shromáždit více než 25
obrazů, které zachycují nejen význačné stavby
v naší obci, ale i slavkovskou krajinu. Vybrali jsme
třináct obrazů, z kterých bychom vytvořili nástěnný kalendář Slavkov na obrazech 2019. Namátkou vybíráme na co se můžete těšit. Nejstarším
obrazem je akvarel je z roku 1846 a je na něm
namalovaný zámek nynější Seniorcentrum, mezi
dalšími naleznete obrazy kostela (1928,1934),

DEN

2018

základní školy (plátno 1950), větrného mlýna Na
Větřáku (uhel, kvaš 1916) a další obrazy malířů
např. Franz Biely, Adolfa Zdražily, Karla Dodiče,
Valetýna Držkovice, Bociana. Zajímavostí bude,
že součásti kalendáře budou dvě pohlednice, které budete moci zaslat svým známým. Jedna bude
zmenšený obraz a druhou namalují děti naší základní školy pod vedením paní učitelky Vladimíry Juchelkové. Reprezentační nástěnný kalendář
obce “Slavkov na obrazech 2019“ bude vydán
na počest 795 let od založení obce. Cena při předpokládaném odběru 500 ks je 65,-Kč. Distribuce
a prodej bude na Dni Slavkova 2018. Závaznou
objednávku včetně platby 65,-Kč/ks doneste na
OÚ nejpozději do 30. 4. 2018
(LK)

SLAVKOVA

Zastupitelstvo obce, farní úřad, místní spolky a dětí z MŠ a ZŠ Slavkov si dovoluji pozvat všechny
občany Slavkova, rodáky, známé, přátele a všechny příznivce obce na Dny Slavkova 2018, které se
uskuteční v tradičním termínu třetího víkendu v měsíci září ve dnech 14.-16. 9. 2018. V pátek 14. září
můžete navštívit den otevřených dveří v Seniorcentru v naší obci, v sobotu 15. září na novém hřišti
u základní školy Slavkov bude pro všechny připraven bohatý program pro děti i dospělé z kterého
si každý zajisté vybere. V neděli 16.září bude sloužena mše svatá v kostele sv.Anny za živé a zemřelé
občany Slavkova. Bližší informace o celé akci i programu přineseme ve zpravodaji č.2/2018. (LK)
-7-
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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 uvedené události, popřípadě ji porovnáme s dneškem.
Ve zpravodaji 1/1993 jsme si připomenuli 110. výročí založení hasičského sboru ve Slavkově (stalo
se na velikonoční pondělí 25. března 1883) včetně pozvání na oslavy v tom roce. Zaujala mě rovněž
upoutávka na první propagační uspořádání Rodeo crossu Na Větřáku. TJ Sokol zval všechny přiznivce kopané, aby přišli povzbudit naše borce hrající 1. B třídu v nadcházející jarní časti soutěže.
Ve zpravodaji 1/2018 si Slavkovští zahrádkáři připomenou 55. výročí založení (21. dubna 1963).
Rodeo cross se ve Slavkově už dávno nejezdí. Na tom místě vznikla plantáž vánočních stromků, které
zajisté potěšily nejednu rodinu v obci. Naší fotbalisté nyní hrají vyšší soutěž - 1. A třídu a v soutěžích
mají 6 družstev od minižáků po A mužstvo.
(LK)

OBECNÍ SDĚLENÍ
 Cena stočného vybíraná podle odebraných m3 vody je pro rok 2018
stanovena na 20,- Kč včetně DPH za m3 vody a vychází dle skutečných
nákladů na provoz kanalizace a ČOV za rok 2017.
 Sběr nebezpečného odpadu provedou Technické služby Opava
v naší obci dne 19. 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 13. 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

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ V OBCI
Důrazně upozorňujeme občany, že se v obci opět začíná ve velkém objevovat volné pobíhá psů.
Každý majitel psa je povinnen si jej zabezpečit tak, aby nemohl utéct a volně pobíhat po obci a vlastně tím ohrožovat i zdraví občanů. Nikdy nemůžete vědět, jak pes zareaguje na pohyb a může kohokoliv pokousat, a to nejen člověka, ale i ostatní psy, kteří jsou vedeni na vodítku. Může být problém
i s tím, že psa přejede auto. Pak majitel může být řešen na odboru životního prostředí v Opavě za
týrání zvířete. Toto si asi málo kdo z majitelů psů uvědomuje. A proto znovu žádáme občany, aby si
své psy zabezpečili tak, aby jim neutíkali.
Alena Klapetková
-8-

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Komise pro občanské záležitosti slavnostně přivítá narozené občánky dne 14. dubna 2018 ve 14 hod. ve společenské místnosti Seniorcentra Slavkov. Všechny „miminka“ pozveme osobní pozvánkou do rukou rodičů.
Těšíme se na Vaši účast

CHYSTÁME DOKONČENÍ OPRAV KOSTELA SV. ANNY
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás jako duchovní správce farnosti Slavkov u Opavy pozdravit
a po dohodě se starostou naší obce Vladimírem
Chovancem zároveň krátce informovat o záměrech týkajících se našeho kostela sv. Anny, který
je Kulturní památkou České republiky.
Kostel patří k jedné z dominant naší obce a tak
jsme se rozhodli vrátit mu původní ráz. V příštím
roce by mělo dojít k výměně střešní krytiny (na
břidlicovou) a v případě dostatku financí také
k nátěru fasády kostela. V letošním roce jsme již
zahájili společně s památkáři přípravu projektové dokumentace, kterou spolufinancuje obec, za
což bych chtěl představitelům obce a všem zastupitelům poděkovat.
Za účelem těchto oprav, které jsou vyčísleny na
cca 3 miliony Kč (střecha 2 mil. Kč a nátěr fasády
1 mil. Kč), jsme prostřednictvím Moravskoslezského kraje vyhlásili oficiální veřejnou sbírku na
opravu kulturní památky - kostela sv. Anny ve
Slavkově u Opavy. Číslo účtu veřejné sbírky
282646992/0300. Budeme rádi za každý Váš
dar, který bude použit jen na tento účel. Samozřejmě se budeme snažit pro tento účel získat
i dotaci z evropských nebo státních fondů.
U příležitosti 100. výročí založení československého státu se bude konat v neděli 27. 5.
2018 od 15:00 hod. v kostele sv. Anny benefiční koncert sboru ONDRÁŠEK z Nového Jičína pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila. Výtěžek

z tohoto koncertu je také určen na výše zmiňovanou opravu kostela. Srdečně Vás zveme na tento
koncert.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem, vašim
rodinám a přátelům popřál požehnané Velikonoce, naplněné pro věřící radostí z Kristova vzkříšení a vám ostatním, ať jsou prožitím
radosti se setkání s vašimi blízkými.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
zve všechny občany na společné
SLAVENÍ VELIKONOC v roce 2018
ZELENÝ ČTVRTEK – 29. 3.
16.00 hod Litultovice
17.30 hod Slavkov
VELKÝ PÁTEK – 30. 3.
15.00 hod Litultovice
16.30 hod Slavkov

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ – 1. 4.
9.15 hod Slavkov
10.30 hod Litultovice
PONDĚLÍ
VELIKONOČNÍ – 2. 4.
8.00 hod Litultovice
9.15 hod Slavkov

BÍLÁ SOBOTA – 31. 3.
16.00 hod Litultovice
20.00 hod Slavkov

Z ordinace MUDr. Vašíkové Evy a MUDr.Cihlářové Evy
Naše praktické lékařky zavedly pro své pacienty nový kontaktní email: ordinaceotice@
seznam.cz na kterém mohou pacienti uvádět žádosti o vypsání receptů na léky. V emailu
je potřeba uvést : jméno pacienta, datum narození nebo rodné číslo, celý název léků, který
žádáte, ze začátku je možné uvést t dávkování (není ale důležité). Recept bude připúraven
v ordinaci následující den nebo je možné jej zaslat na Vámi uvedenou emailovou adresu.
Recept si musí pacient doma vytisknout a předložit v lékárně.

NOVÁ SLUŽBA OBČANŮM
ZÁSILKOVNA - Všem, kteří nakupují zboží na internetových obchodech sdělujeme, že na 1. slavkovské čerpací stanici (1. sčs) v naší obci byla zřízena pobočka ZÁSILKOVNY. To znamená, že
pokud budete směrovat svou objednávku z e-shopu právě tam, můžete si ji vyzvednout, na druhý
den v ZÁSILKOVNÉ na 1. sčs ve Slavkově. A to během týdne včetně soboty a neděle. Cena za tuto
službu je zhruba poloviční oproti běžné zásilce!
- 10 -
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CHARITA
Milí občané Slavkova,
přijměte prosím moje upřímné poděkování za přijetí
koledníků při Tříkrálové sbírce, za vaši štědrost ve prospěch potřebných lidí. Pomoc lidem nemocným, postiženým, seniorům a sociálně znevýhodněným zprostředkuje Charita Opava. Více o projektech se dozvíte
na jejich stránkách www.charitaopava.cz. Ve Slavkově
9 skupinek se 23 dětmi vykoledovalo 65 720,- Kč. Pro
koledníky Charita Opava připravila v lednu vyhodnocení a promítání filmu, v březnu bruslení, 13. dubna
plavání v Kravařích a v červnu Sluníčkové odpoledne. Věřím, že radost z úspěšné charitativní akce je
povzbuzení pro ochotu k vlídnosti ve vztazích ke všem
lidem. Ať jarní sluníčko je pro vás nadějí, že dobro se
neztrácí
S přáním pokoje a dobra
Lenka Weimannová

KDU-ČSL
Členové místní organizace KDU-ČSL ve Slavkově přejí pokojné a požehnané velikonoce Všem
spoluobčanům. Děvčatům hodně mokrou pomlázku a klukům bohatou výslužku!
Karel Volný, předseda

ZIMA V SENIORCENTRU
LEDEN
Společně jsme prožili vánoční svátky a oslavili
jsme příchod nového roku. Jako každoročně,
i letos nás přišli navštívit Tři králové, kteří nám
sice značí konec svátečního času, ale vzhledem
k opožděnému přívalu sněhu jsme stromeček,
který celé svátky zdobil naše atrium, odstrojili až
v druhé polovině měsíce.
Při lednové tradiční KAVÁRNIČCE jsme si spolu se seniory z Litultovic a Stěbořic zazpívali pís-

ničky našeho mládí, tak hudebníci pojmenovali
svoje vystoupení.
Jako každoročně, i letos jsme pořádali seniorský
ples, tentokrát 7. PLES PYŽAMOVÝ. Nechyběla bohatá tombola a pohoštění, které k plesu
také patří. Některé pyžamové „kousky“ byly
opravdu skvělé! Do pyžam se oblékly také seniorky ze Slavkova, které se našich akcí pravidelně
zúčastňují. Společně jsme si zazpívali, tancovali
a velmi dobře se bavili.

- 11 -
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Nově jsme zavedli v našem domově FILMOVÝ
KLUB – promítání filmů na velkém plátně dle
přání diváků. Koncem měsíce jsme v našem kině
(zatemněné společenské místnosti) shlédli komedii „Jak vytrhnout velrybě stoličku“ která nás
pobavila. Nechyběl ani popcorn v kornoutku,
jako správném kině!
Letos opět SPOLUPRACUJEME S CANISTERAPEUTY. NÁVŠTĚVY PEJSKŮ se obyvatelům domova líbí, a my doufáme, že se stanou
pravidelnými.

dávno schované ve skříni, vzpomínáme, jak se
nám masopust vydařil.
Ani jsme si neoddechli, a byl tady VALENTÝN.
V našem podání SRDÍČKOVÝ DEN. Společně
jsme vyráběli dekorativní srdíčka, a povídali si.
Personál zdobily vlastnoručně vyrobené čelenky se srdíčky, a moc to všem slušelo. Láskyplně
tento den pojali také v kuchyni, kde nás celý den
zásobovali dobrotami, některé také ve tvaru srdíček.
NA ÚNOROVÉ KAVÁRNIČCE jsme přivítali
hosta až z Prahy – PhDr. Marii Formáčkovou,
spisovatelku, která k nám přijela s pořadem PŘÍBĚHY SLAVNÝCH Z PERA M. FORMÁČKOVÉ ANEB VESELÉ VZPOMÍNÁNÍ … Poutavě
nám vyprávěla o známých osobnostech, s nimiž
se setkávala a jejich životní osudy popsala v desítkách knih.
V polovině měsíce nás NAVŠTÍVILY DĚTI ZE
ZŠ SLAVKOV S POHÁDKOVÝM VYSTOUPENÍM „JAK PRINC MOJMÍR KE ŠTĚSTÍ
PŘIŠEL“ A HUDEBNÍ POHÁDKOU MRAZÍK. Děti byly velmi šikovné a vždy je moc rádi
vidíme.
I přesto, že za okny panovala zima a mráz jsme se
pustili do JARNÍHO TVOŘENÍ, abychom měli
čím zútulnit prostory domova i našich pokojů.
Netrápili jsme ovšem jen ruce, ale také hlavy.

ÚNOR
Druhý měsíc tohoto roku byl mrazivý. Počasí
nám nedovolilo vystrčit ani nos, proto jsme si
museli najít zábavu v našem domově. Začátek
měsíce probíhal ve znamení příprav Masopustu, které vyvrcholily MASOPUSTNÍM POSEZENÍM S KLIENTY. Všichni zúčastněni, ať
už z řad klientů, zaměstnanců nebo hostů, měli
krásné masky, a tak nic nechybělo k tradičnímu
vodění medvěda a pochování harmoniky Emilky. Náramně jsme si to užili. Ač jsou masky už
- 12 -
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Setkávali jsme se při povídání a vzpomínání –
„žhavým“ tématem byl článek v Opavském regionu o Obchodním domě Breda.
Pchjongčchang s děním olympijských her byl
od nás sice hodně vzdálen, ale to nás neodradilo, a mimo fandění u TV obrazovek jsme se
vžili do rolí sportovců. Uspořádali jsme si vlastní
OLYMPIJSKÉ HRY. Účast byla hojná jak v řadách sportovců, tak v řadách diváků. Společně
jsme se nasmáli a také protáhli zimou ztuhlá těla.
Nezapomněli jsme ani na společné pečení. I tento měsíc jsme se sešli při PEČENÍ BÁBOVKY,
kterou jsme si pak vychutnali při odpolední kávičce.
Kromě zábavy a tvoření se také vzděláváme. Navštívila nás DOKUMENTÁTORKA – MUZEJNÍ PEDAGOŽKA Slezského zemského muzea
– Památníku Petra Bezruče a společně si s námi
POVÍDALA O PŘICHÁZEJÍCÍCH VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH. Povídání bylo zajímavé, doplněno o literární ukázky. Při další návštěvě
v příštím měsíci bude tématem BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY.
Ke konci měsíce nás navštívil zástupce společnosti Thera a zapůjčil nám k vyzkoušení ELEKTRICKÉ ŠLAPADLO NA PROCVIČENÍ
HORNÍCH I DOLNÍCH KONČETIN. Prozatím je šlapadlo v jednom kole. Cvičení využívají
i ti, kteří na kole nejezdili i několik let.
Ve FILMOVÉM KLUBU jsme si vybrali komedii ANDĚL MA HORÁCH, při kterém jsme si
pochutnali na popcornu i křupkách.
Ke konci února byla DOKONČENA PŘESTAVBA TŘÍLŮŽKOVÝCH POKOJŮ NA
JEDNOLŮŽKOVÉ A DVOULŮŽKOVÉ. 15
obyvatel domova se tak přestěhovalo do nově
vymalovaných pokojů. Velké poděkování patří
všem zaměstnancům domova, kteří se na stěhování a úklidu po řemeslnících podíleli.

KAMI A KOLEGY OPAVSKÉHO DIVADLA.
Melodické písně z operet doplněné divadelními
kostýmy vyloudily u mnohých z nás úsměv na
tvářích a často jsme účinkující doprovázeli rytmickým potleskem.
Začátkem března nově provozujeme ve společenské místnosti AKTIVIZAČNÍ DÍLNU, kterou si pro nás připravuje paní Naďa. Pro všechny
se tam nejde uplatnění: loupáme jablka, zpíváme, motáme vlnu, třídíme různé materiály… při
hudbě i dobré kávě. Vzhledem k blížícím se Velikonocům vyrábíme dekoraci pro naše pokojíčky
i ostatní prostory domova: zdobíme vajíčka, stříháme, lepíme, barvíme, budeme péct a zdobit
velikonoční perníčky.

Dopoledne zde rychle ubíhá a není nám vůbec
dlouhá chvíle. Byli jsme i jarních vycházkách
a máme slíbeny výlety, těšíme se také moc na novou zahradu. Potřebovali bychom samostatnou
dílnu, abychom vše nemuseli každý den uklízet.

BŘEZEN
MDŽ jsme oslavili společně s některými seniorkami ze Slavkova. Rozveselit nás přijel pan
KAREL SMOLKA SE SVÝMI KOLEGYŇ-
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JARO UŽ KLEPE NA VRÁTKA ,
KRÁSNÉ VELIKONOCE
PŘINÁŠEJÍ KUŘÁTKA .
VESELÉ SVÁTKY A BOHATOU
POMLÁZKU
A UDĚLEJTE SI ČAS NA LÁSKU!
Přejí senioři a zaměstnanci Seniorcentra
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVKOV

Každým rokem pořádá Žákovský parlament ADVENTNÍ SBÍRKU. Je spojena s vysíláním České televize, jejíž adventní koncerty patří k Vánocům už neodmyslitelně. Systém je jednoduchý.
Nestojíme o okázalé dary, které jsou spojeny
s konkrétním jménem. U vchodu do školy bývá
schránka, do níž vhazují své obnosy žáci anonymně. Odměnou není pochvala a ocenění ze
strany ostatních, ale jen to pěkné zašimrání někde blízko srdíčka – pomohl jsem někomu, kdo
peníze potřebuje víc než já, byť je zrovna před
Vánocemi. Všichni, kdo koncert ČT sledovali,
mohli být hrdí na částku 3 000 Kč, která se objevila s nápisem Žáci a učitelé ZŠ Slavkov.
Na půdě Slezského gymnázia v Opavě se konal
již 12. ročník Vánoční matematické soutěže organizované Matematickým ústavem v Opavě
a výše jmenovaným gymnáziem. Soutěž je určena zejména pro žáky 9. tříd, kteří reprezentují
školu jako tříčlenné družstvo. Tato trojice řeší
různé matematické úlohy, hádanky, rébusy, ale
i konkrétní situace, při nichž využijí svých matematických znalostí, schopnosti logicky uvažovat
a také umění volit vhodnou taktiku. Každá základní škola může nominovat pouze jedno druž-

stvo. Naše škola vyslala do boje Alžbětu Skřontovou, (9. A) Matěje Jaroše a Jirku Rypla (8. B).
V silné konkurenci matematicky nadaných žáků
se naše družstvo umístilo na nádherném třetím
místě, za což jim patří upřímné poděkování za
vzornou reprezentaci slavkovské školy.
Vzhledem k tomu, že většina nominovaných
družstev byla tvořena žáky devátých ročníků
a my vyslali dva osmáky, je tento výsledek dobrým příslibem úspěšnosti i v dalším ročníku.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA se ve Slavkově těší
mimořádné přízni dárců, nemalý podíl na jejím
úspěchu mělo také 23 žáků školy tvořících jednotlivé skupiny koledníků. Celkem vybrali na
podporu nemocným seniorům, lidem v hmotné
nouzi, osobám s mentálním nebo duševním postižením a na činnost chráněných dílen 65 720
Kč. Pro srovnání v loňské, také rekordní sbírce,
se shromáždilo 51 469 Kč. Za odměnu mohli koledníci navštívit filmové představení, bruslení či
kravařský akvapark.
Krásného dárku se dočkali chlapci z Kybernetického kroužku. Dědeček jednoho z nadšenců
elektroniky zaplatil pět sad ne zrovna levných zahraničních stavebnic, které potřebují k budování
svých robotických výrobků. I nadále budou hoši
moci sestavovat své složité výrobky bez zvláštního příplatku k běžnému poplatku za kroužek.
Zoufalství nad nedostatkem kvalifikovaných pracovníků není jen mediální bublina, ale alarmující
stav pro většinu strojírenských podniků v regionu. Že práce v tomto oboru již není spojena se
zaolejovanýma rukama a pucvolou, se přesvědčili žáci devátých tříd i další zájemci. Do svých
strojíren v Oticích – Rybníčky je pozvala závodem provázel ředitel firmy Strojírny Vehovský.
Po loňském úspěchu v okresní kole byl i letos
zájem žáků o ZEMĚPISNOU OLYMPIÁDU
značný. Ve třech disciplínách - v práci s mapou,
atlasem a geografických znalostech se utkalo 80
/!/ žáků druhého stupně. V nejmladší katego-
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rii šestých tříd nejlépe uspěla Barbara Kubcová
před Evelinou Kunzovou, Lukášem Plachkým,
Lukášem Čechem a Petrou Kořínkovou. Sedmáky vyhrál podle očekávání loňský vítěz okresu
Filip Kunz, ale jen těsně před Vendulou Trojančíkovou, Denisou Schneidrovou a Luďkem Kleinem. Z téměř čtyř desítek osmáků a deváťáků
prokázala největší znalosti a dovednosti Alžběta
Skřontová, velmi nadějný byl výsledek Jirky Rypla. Na dalších místech se poskládali Karolína
Kunzová, Adam Otipka, Lukáš Hoffman, Štěpánka Kořínková, Matěj Jaroš, Draha Světlíková
a Jana Bednaříková. Jmenovaní žáci si poslední
den prvního pololetí za odměnu užili v opavském kině Mír cestopisný film Divoká Brazílie.
Po postupu do okresního kola opět zazářil Filip
Kunc, který s přehledem vyhrál svou kategorii
a čeká ho boj v kole krajském v Ostravě. Soutěží se celkem ve třech kategoriích, v té nejmladší
– šesťáků, skončila Barbora Kubcová na místě
jedenáctém, nejstarší kategorii jsme kvůli chřipkové epidemii neobsadili.
Letos po druhé jsme organizovali LYŽAŘSKÝ
KURS v Malé Morávce na chatě Sedmikráska.
Lyžařský areál na Kopřivné, kde se žáci učili
lyžařským dovednostem, prošel výraznou změnou. Přibyla vyhřívaná šesti sedačková lanovka
a nová červená sjezdovka. Na jejích pečlivě upravených svazích se vystřídaly obě osmé třídy.
Den začínal budíčkem a rozcvičkou před budovou. Dopolední a odpolední program byl zpravidla vyplněn výukou lyžování na svahu v družstvech deseti až jedenácti lyžníků. V podvečer
si žáci vyslechli přednášky na téma bezpečnosti
na sjezdovce, běžeckého lyžování, carvingu
a extrémních zimních sportů. Po večeři následoval program, který si připravily skupiny žáků
většinou ještě před zájezdem. Bavit spolužáky
i sebe bez použití televize případně jiných médií
považujeme za důležitou součást výchovného
významu kursu, večerka v deset však musela být
dodržena.
Sněhové podmínky pro obě třídy byly velmi
dobré. 8. B měla o něco lepší počasí, a tak mohla
vyrazit na běžkařský výcvik na okruh Malá Morávka – Karlov.

Pokroky v lyžování byly velmi rychlé. Snad
k tomu přispěl i vyšší věk dětí, od loňska je
kurs přesunut do osmého ročníku. Děti tak od
začátku mohly využívat vleku a věnovat se zdokonalování lyžařské techniky. Konec lyžařského
kurzu je zakončen závodem ve slalomu, tam žáci
předvedou lyžařské umění, natrénované během
celého pobytu. Vítězi jednotlivých tříd se stali
Nikola Kosterová, Ondra Zahel, Klára Bradáčová a Matěj Jaroš.
Co nás těší nejvíc. Cena 1 700 Kč + poplatky za
vlek umožní účast prakticky všem dětem. Žádná
další akce na základní škole se netěší takové oblibě. Soudě podle slohových prací žáků popisující
prožité dny, bylo dosaženo i druhého cíle – semknutí třídního kolektivu.
S nadšením přijaly děti odpoledne ve školní
družině, nazvané MOJE NEJ HRAČKA. K vidění byly hračky největší i nejmenší, nejmazlivější i nejtechničtější, robotické, auta na dálkové
ovládání, ale třeba jen oblíbené hry, se kterými si
hrají děti nejraději. Každý svou hračku představil
a poté dal k vyzkoušení ostatním. Všem se odpoledne velmi líbilo, určitě si tuto zábavu někdy
příště opět zopakujeme.
VOLBY ČESKÉHO PREZIDENTA se těšily
velkému zájmu i našich žáků. ŽP proto zorganizoval fiktivní druhé kolo, kde se proti sobě postavili dva kandidáti - současný prezident Miloš
Zeman a profesor Jiří Drahoš. Zájem o volby
projevilo 152 žáků školy, což je přibližně 80%
dětí příslušných ročníků. Někteří byli nemocní,
ti, kteří se o volby příliš nezajímali, nevolili. Bylo
odevzdáno 150 platných volebních lístků. Výsledek: 63 dětí volilo Jiřího Drahoše, 87 dětí pak
dalo hlas Miloši Zemanovi.
Soutěž v SUDOKU přilákala jak žáky vyššího,
tak i nižšího stupně, škoda však, že se touto logiku tříbící činností nezabývá více našich dětí.
V „malé“ kategorii dosáhl nejvyššího počtu bodů
Danek Plachký /3. třída/před Davidem Trojančíkem a Julií Bradáčovou. Na vyšším stupni zvítězila Jana Kramolišová, o druhé a třetí místo se
podělili Filip Kunc a Štěpánka Kořínková.
V únoru proběhl DEN OTEVŘENÝCH DVE-
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ŘÍ pro děti, které ještě nechodí do školy. U vstupu vítali pejsek a kočička, ti provázeli celou dobu
a pomáhali plnit lehčí či obtížnější úkoly. Děti si
vyzkoušely, že není vůbec jednoduché zašít pejskovi kalhoty, ozdobily si proslulý „moc dobrý
dortík“, oživily smutnou noční košilku a pomohli pejskovi a kočičce usušit se po mytí podlahy.
Všichni se zapojili do zpěvu, při písničce Kočka leze dírou – si mohli připraveným otvorem
opravdu prolézt. Odměnou za úspěšné absolvování okruhu byl počítačový dětský koutek.

Při odchodu obdrželi předškoláci na krk upomínkovou medaili. Poděkování patří žákům páté
třídy a deváťákům, kteří učitelkám nižšího stupně zdatně sekundovali a svého úkolu průvodců
školou se skvěle zhostili.
Okresního kola pěvecké soutěže školních družin
se zúčastňuje stále více těchto zařízení, Slavkov
však svou dominantní pozici opět uhájil. Obě
naše vystoupení byla zařazena do zlatého pásma
se zvláštním oceněním poroty. V mladší kategorii prvňáků a druháků si srdce hodnotitelů získala skladba J. Nohavici Tři čuníci, starší pak zabodovali skladbou Buchet je spousta. Nechyběl ani
doprovod ať už na flétničky, kytary, klavír, housle
či jenom Orfovy rytmické nástroje. Tradičně se
jedná o odpoledne plné úsměvů a radosti ze zpěvu, kterého /tedy aktivně prováděného/, v naší
společnosti nějak ubývá.
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA je individuální sport rozvíjející sílu, obratnost a rychlost,
kterému se na naší škole pod vedením učitelů
i vychovatelek věnují v kroužcích ŠD a klubu desítky žáků. Gymnastika je opravdová dřina, která
navíc i docela bolí, kromě uvedených fyzických
dovedností však tak jak žádný jiný sport rozvíjí

i volní vlastnosti zejména odvahu i překonávání
svých limitů. Vážíme si úsilí a disciplíny, se kterou se cvičenci i cvičitelé připravují na závody na
okresní úrovni. A letos přinesla tato soutěž neobvyklou žeň úspěchů. Především první místo
v družstvech mladších chlapců a tím postup do
krajského kola, i tři bronzová místa v dalších kategoriích! Z jednotlivců vynikli zejména Tereza
Kaperová a Jan Vitásek.

V den, kdy děti obdržely vysvědčení, byl uspořádán Žákovským parlamentem MAŠKARNÍ
KARNEVAL Žáci nižšího stupně prožili zábavné odpoledne plné dětských písniček, her a soutěží. Zúčastnila se téměř stovka dětí, v nejhojnějším počtu dorazili čtvrťáci, a napočítali jsme
45 nápaditých masek. Ty se všem představily, na
pódiu defilovali krásné princezny, stateční rytíři,
vojáci, odvážní kovbojové, čarodějky a také např.
sympatická letuška nebo Červená Karkulka.
Odborná porota pak vyhodnotila nejlepší masku domácí výroby, kde třetí místo obsadily Jing
a Jang v podání Julie Bradáčové a Nikol Lischkové ze 4. třídy, druhé místo patřilo 30% sýru Eidam a špekáčku v představení Kamily Matalové
a Klárky Ryžové a první místo získala Svíčka
a sirka, ztvárnily Eliška a Anička Gorčicovy ze 4.
třídy. Nejvtipnější maskou a absolutním vítězem
se stala „ Šatní skříň“ v podání Davida Trojančíka
z 3. třídy. Žákovský parlament si pro děti připravil hry, nejdéle děti bavila „židličkovaná“, „Kuba
řekl“ a další. V samotném závěru se na děti vy-
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sypaly nafouknuté balonky, které si účastníci
mohli odnést domů. Pro všechny to bylo velmi
příjemně strávené odpoledne. Velký dík patří
Žákovskému parlamentu za precizní přípravu
a organizaci celého karnevalu.
Soutěž v SUDOKU přilákala jak žáky vyššího,
tak i nižšího stupně, škoda však, že se touto logiku tříbící činností nezabývá více našich dětí.
V „malé“ kategorii dosáhl nejvyššího počtu bodů
Danek Plachký /3. třída/před Davidem Trojančíkem a Julií Bradáčovou. Na vyšším stupni zvítězila Jana Kramolišová, o druhé a třetí místo se
podělili Filip Kunc a Štěpánka Kořínková.
Obecní knihovna je již tradičním místem, kde
probíhá slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
žáčků prvních tříd. Po přivítání třídní učitelkou
Hedvikou Vaškovou si děti vyslechly popletenou
pohádku, kterou společně opravily. Poté dva zástupci třídy přednesli slib čtenáře, jenž děti stvrdily hlasitým „slibuji“ a podpisem. Pan starosta
Vladimír Chovanec v dobovém oblečení postupně všechny pasoval na rytíře „Řádu čtenářského“.
Od paní knihovnice Mgr. Dany Jarošové dostaly
děti svou průkazku a hned si mohly vybrat knihu
ke čtení.

Příjemné odpoledne, všem přítomným osladily
maminky upečenými dobrotami, při kterých se
dobře povídalo. Kromě snahy rodičů udělat toto
odpoledne slavnostním a pro děti nezapomenutelným zážitkem, si paní učitelka váží upřímného
poděkování za práci s dětmi, kterého se jí toho
odpoledne od rodičů dostalo.
PLES SRPŠ se konal tradičně v kulturním domě
ve Slavkově, k zábavě hrála skupina MERKUR.
Tradiční vysokou společenskou úroveň zpestřil
bohatý kulturní program. Ples zahájily fanfáry
a vystoupení žáků hry na žesťové nástroje ZUŠ

Václava Kálika v Opavě. Poté ukázaly své dovednosti mažoretky. Vrcholem bylo jedinečné
premiérové vystoupení slavkovských žen pod
vedením Mgr. Martiny Trojančíkové, které nacvičily sletovou skladbu „Siluety“. Ve všech vystoupeních se předvedly jak současné, tak bývalé
žákyně naší školy. K dobré pohodě plesu přispěla bohatá květinová výzdoba, vynikající guláš,
pečené kuře a zákusky, jež šly na dračku. Výbor
SRPŠ i vedení školy děkují všem účinkujícím,
sponzorům i rodičům, kteří si zakoupili vstupenku a přispěli darem do tomboly. V neposlední
řadě patří poděkování také našim kuchařkám ze
školní jídelny za vynikající občerstvení. Připomínáme, že výtěžek z plesu jde zpět dětem naší
školy na podporu četných aktivit, odměny za
úspěchy v soutěžích apod.
Uspokojení z výrazného snížení absence v prvním pololetí vzalo před jarními prázdninami za
své chřipkovou epidemií, se kterou se letos potýkala celá republika. Tentokrát se nevyhnula ani
učitelskému sboru a tak zajistit vyučování opravdu nebylo jednoduché. Naštěstí jarní prázdniny
měly na zdraví dětí pozitivní účinek, třídy jsou
už opět plné.
Šatny a /ne/pořádek v nich, byl léta evergreen
provozních porad. V naší škole jsou tyto prostory prvním dojmem pro příchozího. Udržet
vzhled na přijatelné úrovni se dařilo spíše úsilím
uklizeček a třídních učitelů než smyslem pro pořádek samotných žáků. Zděšení v Žákovském
parlamentu vyvolal návrh zahrnout bodování
pořádku do celoroční soutěže tříd a byl zamítnut
nezvykle jednotně. Před každou třídní schůzkou
se stoly prohýbaly pod věcmi různě zatoulanými.
Po jarních prázdninách se dětem po vstupu do
školy naskytl pohled, který úplně změnil vstupní prostory. Namísto ocelových klecí, které znají
generace slavkovských školáků, přivítaly děti
vkusné uzamykatelné skříňky známé z amerických filmů. Zatím se zdá, že nemalá investice
přispěje k většímu pořádku, pocitu soukromí
a zamezí i případným ztrátám. Na nejbližší třídní
schůzce však doporučujeme rodičům, aby si nezapomněli vyzvednout u synátora či dcery klíček
a obsah skříněk podrobili zevrubné prohlídce.
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KDO CHTĚL VIDĚT JARO, MUSEL DO ŠKOLY
Třetí březnový víkend toužebně očekávanou
vesnu ani v nejmenším nepřipomínal. Mráz zesílený silnými poryvy severáku, přibil většinu
občanů do tepla bytů, kde mohli jen vzpomínat
na předcházející neděli s krásným slunečním
počasím. Ti, jež přijali pozvání Základní a mateřské školy ve Slavkově na VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU, se však z jara těšit mohli. Celé jedno
křídlo bylo věnováno motivům nadcházejících
svátků. Chodby i učebny byly zaplněny symboly nadcházejícího znovuzrození přírody a života
v ní. Většina návštěvníků přišla se svými dětmi
či vnuky, aby s nimi absolvovala různorodé aktivity jako hod vejcem, slalom, lovení kuřátek,
využívali příležitosti tvořit jednoduché výrobky,
mohli si podle svého vkusu nazdobit připravené
perníčky. Zájem byl i o zakoupení toho, co připravili v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování děti základní a mateřské školy.
Nakoupit bylo možné sladkosti připravené školou i školní jídelnou, jen koláčů, které získávají
proslulost v širokém okolí, se prodalo nepočítaně. Mnozí návštěvníci strávili v prostorách

školy celý půlden, vždyť součástí bylo i posezení
v improvizovaných zákoutích s podávaným občerstvením. Vyvrcholením bylo nedělní odpoledne, vystoupení školních souborů s nápaditým
aranžmá jednotlivých skladeb rozneslo dobrou
náladu po celém areálu. Zorganizovat podobnou
akci je možné jen v součinnosti celého kolektivu zaměstnanců školy, a žáků. Ti po oba dny bez
problému přejímali společně se svými učiteli dohled nad celou akcí, která přilákala přes tisícovku
malých i velkých návštěvníků nejen ze Slavkova.
Mgr. František Hodný, ředitel

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letos již po třetí se některé děti naší MŠ zúčastnily týdenního lyžařského kurzu pro děti MŠ na
Vaňkově kopci. Děti si užily nejen legraci, ale
hlavně se naučily lyžovat. V minulých letech se
ještě nestřetlo tolik šikovných lyžařů, jako letos.
Smysl této akce je velmi přínosný. Na konec kurzu byly všechny děti oceněny a dostaly i fotografie na památku.
V měsíci únoru se konal den otevřených dveří
v ZŠ pro předškolní děti. Školáci převlečení za
pejska a kočičku, provázeli děti po celou dobu
tohoto setkání. Děti si upekly dortík, zpívaly písničky, soutěžily a seznamovaly se s počítačem.
Za splnění disciplín dostávaly razítka. Dětem se
odpoledne ve škole hodně líbilo.

Již po druhé se rodiče a učitelé MŠ sešli na velmi
účelné schůzce s paní psycholožkou Norou Gavendovou, která dokázala vždy zodpovědět každý dotaz rodiče a i vhodně poradila, jak s dítětem
dále pracovat. Měla hodně návodů, jak nenásilně, ale cíleně děti vychovávat s láskou.
Velké maškarní dovádění zažily děti při karnevalu v MŠ. Všichni měly nádherné masky a v rytmu
písní si jich děti užívaly. I paní učitelky se proměnily v pohádkové bytosti, které děti nemohly
poznat. Soutěžily v různých disciplínách hlavně
si všichni společně zatancovali. Některé se nebály a ukázaly opravdu mistrovské pohyby tanců.
Nechyběla odměna – skládačka z lega a spousta
sladkostí.
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V kulturním domě, jako již tradičně, se konal velký dětský karneval, který pořádalo SRPŠ při MŠ.
Jako vždy bylo velmi těžké ohodnotit nejlepší
masky a posoudit komu darovat tak mistrovsky
nazdobené dorty (upekla paní I. Kramolišová
– děkujeme). Rodiče jsou opravdu každý rok šikovnější. Jejich nápady jsou ohromující. Bohatá
tombola udělala také svou službu. Za příspěvky
děkujeme nejen rodičům, ale také sponzorům,
ke který, patří: TJ Sokol Slavkov, spolek chovatelů, myslivecké sdružení Slavkov, SRPŠ při ZŠ,
rybářský spolek, sbor dobrovolných hasičů Slavkov, spolek zahrádkářů, český svaz žen. Programem se prolínala barevná disko hudba s plněním
disciplín, které vedly postavičky převlečené do
profesí, které známe z běžného života (maminky z výboru SRPŠ a děti ze ZŠ). Jako vždy byly
báječně zamaskované a v programu skvělé sehrané. Šikulky… Oceňujeme krásně malovanou
výzdobu v sále, kterou nám připravily děti ze ZŠ.
Děkujeme za krásné prožité nedělní odpoledne.
Velikonoční výstavka je další velkou akci, ve spolupráci ZŠ a MŠ. Z ní mají největší radost právě
děti. Vyrobit si vlastní výrobek a spatřit jej na takové velké výstavě, kterou navštíví spousta lidí, je
pro naše děti vždy velkou odměnou. A co teprve
si svůj výrobek zakoupit a vzít domů… Všechny děti i paní učitelky se několik měsíců na tuto
výstavu pilně připravovaly. Barevná, jarní krása
splnila očekávání a radost všech.

V uplynulých letech jsme se, všichni, zapojovali
do sběru zátek z PET láhví. PROSÍME ZNOVU
VŠECHNY SKVĚLÉ LIDIČKY, O POMOC
PŘI TOMTO SBĚRU. TENTOKRÁT BUDEME SBÍRAT NA MALÉHO CHLAPCE PO
MOZKOVÉ OBRNĚ. Zátky budeme shromažďovat opět v MŠ a v obchodě TUTY. Předem
moc děkujeme.
V měsíci březnu začalo plavání dětí v LRC – Englišova v Opavě.
Dne 12. 4. 2018 se bude konat zápis do 1. třídy ZŠ.
Dne 2. 5. a 3. 5. 2018 se bude konat zápis do
mateřské školy.
Jaro plné sluníčka přeji zaměstnanci MŠ.
Marcela Králová

PŘÍSPĚVEK SDH SLAVKOV
Z činnosti sboru:
1. Dne 27. 1. 2018 jsme uspořádali tradiční
„Hasičský ples“
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 19. května okrskovou soutěží v požárním sportu a dále se budou zúčastňovat
soutěží okresní ligy.
Žákovské družstva se připravují na jarní kolo
hry PLAMEN, které se uskuteční 8. května v Suchých Lazcích.

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. 2017
měla 3 výjezdy k požárům.
Každý měsíc se členové jednotky zúčastňují cvičení a školení nutných pro zdárný průběh zásahu.
3. Březen - měsíc požární bezpečnosti
V roce 2017 bylo dle územního odboru HZSNSK v Opavě evidováno 2441 událostí se zása-
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hy jednotek požární ochrany. Zasahovaly u 207
požárů, 307 dopravních nehod, 90 x únik chém.
látek, technických událostí bylo 1145, ostatní
mimořádné 37 a planých poplachů 89.
Přímá škoda byla vyčíslena na 11 759 000,- Kč.
Uchráněné hodnoty činily 22 288 000,- Kč.
Počet usmrcených osob: 1 a 10 osob bylo zraněno.
SDH Slavkov upozorňuje naše spoluobčany na
povinnost občanů k zajišťování revizí, kontroly
spalinových cest a čistění komínů včetně jejich
lhůt. Celé znění najdete ve sbírce zákonů.
V období končící topné sezóny je také větší možnost vzniku požárů, 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, 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:
- 12. 5. 2018 - Floriánská mše svatá za živé i zemřelé členy sboru s následnou valou hromadou sboru k 135. výročí založení dobrovolného hasičského sboru ve Slavkově.
- 16. 5. 2018 - oslava svátku matek pro členky
sboru.
- 2. 6. 2018 - Okresní liga „ Veterán CUP“ - hřiště
u školy.
- 3. 6. 2018 - 42.ročník soutěže požárních družstev o „Pohár starosty OÚ ve Slavkově“ a zároveň 22.ročník „okresní ligy“- hřiště u školy –
kategorie: muži, ženy, dorost.
- 16. 6. 2018 – oslava 40. výročí podepsání
smlouvy o spolupráci mezi SDH Slavkov
a DHZ v Šůrovcích (okr. Trnava) – proběhne
tentokrát v družební obci na Slovensku.
Za SDH Slavkov:
jednatel Klapetek Jiří.

SLAVKOVŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI MAJÍ MALÉ VÝROČÍ
Vážení přátelé, v letošním roce si připomínáme
55. výročí vzniku Českého zahrádkářského
svazu ve Slavkově. Český zahrádkářský svaz je
velká zájmová organizace pěstitelů ovoce, zeleniny, květin, milovníků zahrádek sdružující téměř
150 000 členů z celé České republiky v 2600
základních a 17 specializovaných organizacích.
Zahrádkaření pro člena není jen ekonomickým
přínosem ve vypěstování vlastního kvalitního
zdravého ovoce zeleniny, pěkných květin, slouží
mu k jeho prospěchu, k rekreaci a zdraví, k vnitřním obohacení při společenském setkávání s přáteli se stejnými zájmy. Pěkné zahrádky výrazně
ovlivňují krajinu a životní prostředí nás všech.
Naše ustavující schůze se konala 21.dubna 1963
za účasti 17 členů. Prvým předsedou zahrádkářů

ve Slavkově byl zvolen Miroslav Klement, místopředsedou Rostislav Benešl a pokladníkem Bohumil Liška. V červnu byl výbor doplněn o jednatele Arnošta Žůrka. Ze zakládajících členů je
dnes již mezi námi jen Květa Čechová. V současné době má naše organizace 74 členů. Velmi bohatou aktivitou se můžeme pochlubit na úseku
pořádání různých tematických zájezdů. Snažíme
se poskytnout našim členům příležitost poznávat
naší vlast, její kulturní památky a přírodní krásy.
Letos se chystáme na Berounsko a Křivoklátsko.
Dobrou pohodu a využití volného času sledujeme také organizováním řady a společenských
akcí. Jsou to především tradiční zahrádkářské
plesy s krásnou květinovou výzdobou. Velkou
tradicí má smažení vajec a v závěru prázdnin
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Rostislav Benešl, Arnošt Žůrek, Miroslav Klement
posezení u táboráku s opékáním, kterému předchází pro zájemce i cyklistický výlet do okolí. Na
konci roku se scházíme na Mikulášském večírku
se zábavnými soutěžemi. Aktivně se zapojujeme
také do přípravy a průběhu Dne Slavkova.
Zvláště dobrý pocit má každý zahrádkář, když
výsledky své práce může představit veřejnosti
na místních výstavách ovoce a zeleniny, kterých jsme pořádali celou řadu. Prvá výstava se
konala v roce 1964 na chodbách ZŠ, další v sále
KD, ale i v zasedací místnosti OÚ. Spolupracovali jsme i s okolními organizacemi zahrádkářů,
především z Otic, Uhlířova, Štáblovic a Dolních
Životic. Naše výstavy byly vždy hodnoceny velmi kladně i po stránce odborné úrovně, kvality,
a množství odrůd vystavovaného ovoce a zele-

niny. Novou kapitolou je naše aktivní účast na
krajských výstavách na Černé louce v Ostravě
a výstavách vína ve Velkých Hošticích.
V celé naší historii jsme uskutečnili ještě řadu
dalších akcí, pečujeme také o ovocný sad u školy, který máme pronajatý od obce od roku 1982.
Tento sad je pro nás odbornou školou, ale i zdrojem financí z prodeje ovoce. Věřím, že i v dalším
období činnosti naší zahrádkářské organizace
najdeme společné zájmy, které uspokojí naše členy, ale i přitáhnou další zájemce tak, aby zahrádkáři ve Slavkově měli v obci vždy dobré jméno.
Děkuji všem, kteří se aktivně zapojují a podílí na
práci slavkovské zahrádkářské organizace.
Vladimír Chovanec
předseda

ZPRÁVA ZA ASPV
Letošní rok je pro naši činnost doslova nabitý. Již od začátku školního roku jsme v plném vytížení,
neboť řada cvičenců se přihlásila do nácviku sletových skladeb. Jsem velmi ráda, že děti v naší obci
mají možnost nacvičovat sletové skladby a zažít tak radost z pohybu a spolupráce s ostatními a také
poznat kouzlo hromadných skladeb.
V plném proudu se nacvičuje skladba pro předškolní děti „Noty“, rodiče a děti „Méďové“ a skladba
žactva s názvem „Cirkus“. Můžeme být pyšní také na naše ženy, které se nezalekly náročné skladby
„Siluety“. Malou ochutnávku jste mohli zhlédnout na školním plese.
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3. června zavítají sletové skladby na župní slet do Ostravy a 10. června se skladba Méďové zúčastní
krajského vystoupení v Brně. Všechny zmíněné skladby (a nejen ty) budete mít možnost vidět na
sportovním dni, který se uskuteční v neděli 24. 6. Neváhejte a určitě dorazte, bude to stát za to.
Jako každý rok se začneme připravovat na dětmi oblíbenou soutěž v Medvědí stezce. Okresní kolo se
uskuteční v našem lese 12. 5., poté bude následovat krajské kolo a věříme, že stejně jako loni se nám
podaří vyslat ty nejlepší do celorepublikového finále, které se letos koná v Pardubickém kraji.
V měsíci květnu se bude konat další akce M+M, na kterou jste srdečně zváni.

TJ SOKOL
,$WĜtGDVN$PXåLMDUQtþiVW
Den Datum =DþiWHN
Domácí
Hosté
Odjezd
NE 25.03. 15.00
Bolatice
13.30
NE 01.04. 15.30
'DUNRYLþN\
SO 07.04. 15.30
/XGJHĜRYLFH
13.45
NE 15.04. 16.00
Vítkov
SO 21.04. 16.00
-DNXEþRYLFH
14.15
NE 29.04. 16.30
Hlubina
NE 06.05. 16.30
.UDYDĜH
NE 13.05. 16.30
2OGĜLãRY
15.00
NE 20.05. 17.00
Velké Heraltice
NE 27.05. 17.00
.REHĜLFH
15.30
NE 03.06. 17.00
&KOHELþRY
NE 10.06. 17.00
.UiVQp/RXþN\
Mokré Lazce
08.30
NE 17.06. 10.00

,,,WĜtGDPXåLMDUQtþiVW
Den Datum =DþiWHN
Domácí
Hosté
NE 25.03. 14.00
Moravice
SO 31.03. 15.30
Radkov
SO 07.04. 15.30
Štáblovice
SO 14.04. 16.00
Budišov "B"
NE 22.04. 15.00
Vítkov "B"
SO 28.04. 16.30
Deštné
SO 05.05. 16.00 6Y+HĜPDQLFH
SO 12.05. 16.30
Vávrovice
SO 19.05. 17.00
0HOþ
NE 27.05. 17.00
Holasovice
SO 02.06. 17.00
Sosnová
SO 09.06.
volno
SO 16.06. 17.00
Brumovice
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ČSŽ

OREL

Vážení čtenáři slavkovského zpravodaje, jménem
českého svazu žen si Vás dovoluji pozvat na naši
akci Slet čarodějnic, která se uskuteční dne 30.
dubna 2018 na hřišti u školy, jako každý rok budou připraveny soutěže pro děti, hudba, vyhlášení nejlepší masky a samozřejmě občerstvení.
Těšíme se vás.
Za výbor ČSŽ
Michela Glabazňová

19. 4. v 17.30 v Orlovně -cestopisná přednáška „Cesta do Compostely“ – Mgr. Vít Zatloukal
/Ostrava/ 22. 4. ve 14.00 hod. Velikonoční šachový turnaj pro všechny generace 6. 5. v 10.30
poutní mše svatá v Hrabyni 18. 5. v 18.30 přednáška „Cesta do Guadalupe v Mexiku“ – přednáší
ing. Vladimíra Havlátová /Brno/ 8. 7. tenisový
turnaj rodin ve 13.30 hod na kurtech u Orlovny.
Požehnané svátky velikonoční přeje Jednota Orel.
Lenka Bittnerová starostka

OTEVÍRANÍ TURISTICKÉ SEZÓNY

Dne 28.dubna jste zváni do Městských sadů v Opavě v prostoru před
koupalištěm, kde se uskuteční otvírání opavské turistické sezony
2018 v době od 10 do 17 hodin
s bohatým kulturním programem
pro širokou veřejnost.
V letošním roce bude nosným tématem výročí 100 let republiky.
V propagačním stánku Mikroregionu Hvozdnice se bude presentovat
i naše obec a kuchařky ze školní jídelny budou prodávat vyhlášené
Slavkovské koláče. Tak se přijďte podívat.
(LK)

Veselé velikonoce

přejí spoluobčanům zastupitelé obce a pracovníci obecního úřadu
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PLACENÁ INZERCE

PODLAHOVÉ STUDIO
LIHOVARSKÁ 19/10

MILOSTOVICE

NABÍZÍME
KOBERCE, PVC,
VINYLOVÉ DÍLCE,
DŘEVĚNÉ A LAMINÁTOVÉ
PODLAHY, ČISTÍCÍ ZÓNY,
LIŠTY, LEPIDLA
ZBOŽÍ SKLADEM IHNED K ODVOZU

ROZVOZ PO OPAVSKU

ZDARMA

WWW.ALLPODLAHY.CZ
604 252 896
OBCHOD@ALLPODLAHY.CZ
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