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SLAVKOVA

Zastupitelstvo obce, děti ZŠ a MŠ Slavkov a místní spolky si dovolují pozvat všechny občany,
rodáky, příbuzné, známe a příznivce naší obce na II. ročník Dnů Slavkova v sobotu 16. září
2017 od 14,00 hodin na hřišti u ZŠ, kde proběhne sportovně - zábavné odpoledne. Součástí
budou i soutěže mezi spolky o „Slavkovskou metlu“ a nejlepší „Slavkovský placek“.
Z bohatého kulturního programu vybíráme:
14,10 hod. - zahájení, projev starosty
14,15 hod. - vystoupení dětí ZŠ, MŠ a spolků
15,30 hod. - koncert dechovky KOBEŘANKY
17,20 hod. - skupina NADĚJE
19,00 hod. - vystoupení IDENTITY a V. Mertové
20,15 hod. - taneční zábava, hraje MISTRAL
24,00 hod. - ukončení akce
Doprovodný program: Mše svatá za zemřelé a živé občany. Zábavné soutěže pro děti, kolotoč, skákací hrad, trampolína, střelba z luku, malování na tvář, a spousta dalších atrakcí.
Občerstvení: placky na mnoho způsobu, guláš, rybí speciality, žebra, sladkosti pro děti,
koláče, cukrová vata, káva, čaj, pivo.
Na Dni Slavkova si budete moci zakoupit i kalendář obce „Slavkov včera a dnes 2018“.
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDĚHO POČASÍ
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jako v každém čísle našeho zpravodaje Vám
i tentokrát chci předat aktuální informace o dění
v obci. V prvé polovině roku 2017 jsme se věnovali především zpracování projektů a žádostí
o dotace na velké investiční akce. K těm největším za poslední roky (rozpočet 49 mil.Kč) patří
„Intenzifikace čistírny odpadních vod“, kde
máme podanou žádost o dotaci na Státním fondu životního prostředí ČR. - výsledek očekáváme v červenci 2017. Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Ministerstva životního prostředí již
máme na akci “Energetické úspory objektu
ZŠ Slavkov – II.etapa“, kde jsme získali dotaci
4,535 mil.Kč. probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a začít by se mělo v srpnu o letošních prázdninách, dokončení na jaře 2018. Tato
stavba zahrnuje zateplení fasády a střechy, výměnu starých oken a dveří na budově staré školy,
tělocvičny, kulturního domu a spojovací chodby. Součásti je i rekuperace vzduchu v učebnách
školy. Celkové náklady jsou cca 13 mil.Kč a proto jme požádali Moravskoslezský kraj o dofinancování akce částkou 3 mil.Kč. Dotaci jme získali
také na společný projekt 8 obcí pod garanci Otic,
kde my máme objednáno dalších 50 kompostérů a hlavně nový výkonný štěpkovač větví.
Naše škola získala dotaci na realizaci projektu:
„Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ
Slavkov“ v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu.
A co jsme stihli realizovat? Byla dokončena akce
prodloužení inženýrských sítí a místní komunikace včetně chodníku na ulici Pod Areálem, prodloužení vodovodu na ulici Na Lůčky, nové asfaltové koberce na ulicích Ječná, Žitná, Polní a na
konci ulice Bocianova. Byly ukončeny stavební

úpravy sociálního zařízení a provozní budovy
včetně chodníku u pergoly v areálu ZŠ a předány k užíváni veřejnosti. Zahájena byla stavba
prodloužení veřejného osvětlení v Trní a zahájili jsme rekonstrukci chodníku na ulici Ludvíka
Svobody od křižovatky s ulici Na Lůčky po ulici
Olomouckou. Na tuto akci jsme získali dotaci
Moravskoslezského kraje ve výši 300 tis.Kč.
Máme vydáno stavební povolení na akci „Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště“, dokončuje se projektová dokumentace přestavby
zakoupeného RD na Obecní úřad a komunitní
centrum, projektujeme prodloužení vodovodu
v Trní, venkovní posezení v Seniorcentru, prodloužení MK Na Lůčky, úprava tří přechodů pro
chodce na silnici I/46, rekonstrukce chodníků
ul. Osvobození, chodníky na hřbitově …
V jarním období přibylo práce při úklidu veřejné
zeleně a udržováni čistoty v obci. Velkou většinou našich občanů jsou využívány kontejnery
na svoz biologického odpadu a přibývá žádosti
o likvidaci větví ze stromů a keřů – problém je
především s tújemi. Odvoz tohoto materiálu domlouvejte přímo s pracovníky údržby obce a nedávejte je do kontejnerů! Odvoz a likvidaci větví
a keřů účtujeme. Připomínám také povinnost
majitelů a nájemců zahrad a volných pozemků
v obci udržovat čistotu a pořádek včetně sečení
trávy. Nezapomínejte také na to, že ve Slavkově
v neděli nehrkáme na zahradě pilou ani sekačkou. A co teprve dodržování nočního klidu? Bavit se můžeme, ale v rozumné míře …
Ale dosti poučování, užijte si prázdniny a dovolenou. Přeji všem krásné léto a alespoň trošku
zaslouženého odpočinku.
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Vladimír Chovanec, starosta

Druhé setkání obcí a občanů Mikroregionu Hvozdnice
V areálu fotbalového hřiště ve Slavkově se v sobotu 27. května 2017 uskutečnilo druhé setkání
obcí a občanů Mikroregionu Hvozdnice tentokrát spojené s oslavou 125. let železniční tratě
Opava – Horní Benešov. Veselo bylo hned na
železniční zastávce ve Slavkově, kde účastníky
setkání mimo početného davu občanů a starosty
Slavkova přivítaly i děti z naší školy třepetalkami
a country písničkami. V průvodu na hřiště zaujali účastníci ze Lhotky u Litultovic a především
pionýři z Deštné.

ručních prací žen ze Slavkova, Dolních Životic
a Uhlířova.
Počasí se vydařilo, program se všem líbil a na
trati Hvozdnického expresu houkal „Hurvínek“.

V krásném prostředí sportovního areálu v lese
bylo připraveno venkovní posezení pro všechny
účastníky, kterých odhadujeme na 700, podium
vyvýšené i atriové a samozřejmě občerstvení, které zajišťovali členové TJ Sokol, Rybářského spolku
a koláče z naší školní jídelny. Byly také k dispozici
propagační materiály mikroregionu, jednotlivých
obcí a Opavského klubu železničářů.

Nezbývá než poděkovat všem dětem i dospělým, kteří vystupovali a hráli na podiích a bylo
jich 185, kteří zajišťovali organizaci a občerstvení na akci, stavěli i bourali stany i těm, kteří nás
všechny přišli podpořit svou účastí a potleskem.
Ukázalo se, že lidé z naších obcí mají zájem se
vzájemně neformálně sejít a pobavit se.

Kulturní a zábavný program zajistili bigbeatová
skupina z Mikolajic, předškolata z MŠ Slavkov,
děti ze ZŠ Štáblovice, ochotníci z Deštné, skupina Monteráčci ze ZŠ Slavkov, Bohdanovické
kopretinky a děti, ženský pěvecký sbor Otice,
dechová hudba SDH Dolní Životice a DJ Lukáš
Král ze Slavkova. Doprovodný program pro děti
zpestřil historický kolotoč, skákací hrad, trampolína, malování na tvář, malování figurek, střelba z kuše a lukostřelba Litultovických a ukázky
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Vladimír Chovanec, starosta

OBECNÍ SDĚLENÍ
 Cena stočného vybíraná podle odebraných m3 vody je pro rok 2017
stanovena na 19,- Kč za m3 vody a vychází dle skutečných nákladů na provoz kanalizace ČOV za rok 2016. Stočné se bude vybírat za první pololetí
roku 2017 od 18. 9. do 30.10.2017 vždy v úřední dny na obecním úřadě.
 SLAVKOVSKÝ KARMAŠ bude v neděli 30. 7. Tradiční pouťové
atrakce a stánky budou umístěny na hřišti u školy. Karmašová zábava
se bude konat v areálu chovatelů v sobotu 29. 7. od 20:00 hodin.
 Školní jídelna bude uzavřena od 17. 7. do 18. 8. 2017.
 Knihovna bude v letních měsících otevřena jen ve čtvrtek od 13:30
do 15:30.
 MUDr. Eva Rohovská oznamuje občanům, že od 3. - 7. 7. 2017
bude mít dovolenou, zastupuje MUDr. Šváb v Litultovicích,
tel.: 553 688 222.

Janáčkova filharmonie Ostrava ve Slavkově
Dne 26. července se představí v sále kulturního domu ve Slavkově od 18.00 hodin Janáčkova filharmonie Ostrava pod vedením rumunského dirigenta Radu Popa a sólisty z Jižní Koree. Koncert je pořádán v rámci slavkovského karmaše a do naší obce jej zprostředkoval čestný občan Slavkova a majitel
umělecké agentury pan Karel Kostera ve spolupráci se sopranistkou Soyung Yu z Vídně. Věříme, že
si nenecháte ujít tento jedinečný kulturní zážitek. Bližší informace a program najdete na následující
straně. Na fotografií představujeme sólistky z Jižní Koree, které navštívily naší republiku v minulosti.
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Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji 2017
MSK připravil pro občany kraje Kotlíkovou
dotaci – 2. výzvu 2017. Všichni žadatelé mají
možnost využít dotace až 150 000 Kč. Dotace je
určena pro fyzické osoby vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území MSK, které jsou
převážně vytápěné kotly na pevná paliva s ručním přikládaním. Dotace je určena na výměnu
stávajícího kotle za nový ekologický zdroj tepla:

vyhlášen 29. 6. 2017. Žádosti budou přijímány
elektronicky. Příjem žádostí bude spuštěn dne 5.
září 2017 v 10.00 hodin.
Pro informaci na Kotlíkovou dotaci - 1. výzvu
2016, byla přidělena dotace celkem 12 našim
spoluobčanům.

- kotel pouze na biomasu
- kombinovaný kotel na uhlí a biomasu
- plynový kondenzační kotel
- tepelné čerpadlo
Z dotace je možno podpořit i výměnu kotle realizovaného v období od 15. 7. 2015. Nejpozději
musí být výměna provedena do 13. 12. 2018.
Bližší informace ohledně dotací co je možné
v rámci dotace uplatnit a co ne, konkrétní výše
dotace, jak vyplnit žádost, potřebné doklady
a další Vám poskytne místostarosta obce ve
svých úředních hodinách. Dotační program byl

OBEC SLAVKOV VÁS ZVE
NA JIŽ TRADIČNÍ

LETNÍ KINO
PROMÍTAT SE BUDE:
KDY? 28. 7. 2017
KDE? HŘIŠTĚ U ZŠ
V KOLIK? OD 21:00 HODIN
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Ing. Ladislav Kubín, místostarosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLAVKOV
14. zasedání konané dne 21. 06. 2017
- zastupitelstvo po projednání všech zpráv:
V z a l o n a v ě d o m í:
a/ Rozpočtové opatření rady obce č. 1/2017 k rozpočtu obce na rok 2017.
b/ Informaci o přípravě projektů a podaných žádostech o dotace pro rok 2017.
c/ Informaci o činnosti Školní jídelny Slavkov, příspěvkové organizace za rok 2016. Zároveň děkuje Bc.
Anně Ratajové za úspěšnou a systematickou práci, za dlouholeté odpovědné působení ve funkci ředitelky ŠJ Slavkov, za vytváření podmínek pro kvalitní práci ve ŠJ a jejího dobrého jména na veřejnosti.
U této příležitosti ji byl také předán „Řád zlaté vařečky“.
d/ Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Hvozdnice za rok 2016.
e/ Zprávu revizní komise svazku obcí Mikroregion Hvozdnice k 29.5.2017.
f/ Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Opavsko za rok 2016.
g/ Dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska“ složený z analytické, strategické
a implementační části a z akčního plánu aktivit. Dokument je zpracován pro území správního obvodu
ORP Opava, vyjma obcí Hněvošice, Chlebičov, Oldřišov, Služovice, Velké Hoštice. Představitelé obce
byli tímto zároveň obeznámeni s investičními i neinvestičními záměry vlastní školy, která je součástí
Seznamu investičních záměrů a Akčního ročního plánu aktivit.

Schválilo:
 Zprávu o činnosti rady obce, finančního a kontrolního výboru od posledního zasedání zastupitelstva.
 Zprávu o hospodaření obce Slavkov k 31.5.2017. Celkové příjmy dosáhly částky 14.166.962,-Kč,
celkové výdaje byly ve výši 9.943.128,-Kč. Financování (zůstatek roku 2016 ponížený o splátky
úvěru) bylo ve výši 19.613.316,-Kč.
 V souladu s §17 odst.7) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
a) Závěrečný účet o hospodaření obce Slavkov za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením s výhradou zjištěných nedostatků dle § 10 odst. 3 písm. b). K jejich nápravě byl
vydán příkaz rady obce č. 1/2017 ze dne 11.5.2017. Pořízení nemovitého majetku dle kupní
smlouvy ze dne 21.12.2016 do souladu s § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. a s Českým účetním
standardem.
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je součástí závěrečného účtu.
 Účetní závěrku obce Slavkov sestavenou k 31.12.2016 včetně příloh a zprávy o inventarizaci majetku obce. Celkový výsledek hospodaření – rozdíl mezi 5 a 6 účty ve výši 7.915.962,585 Kč byl
převeden z účtu 431-HV ve schvalovacím řízení na účet 432-nerozdělený zisk, a to z důvodu, že
obec nemá a netvoří fondy.
 Kupní smlouvu uzavřenou mezi H.Královou, M.Královou, V.Královou, K.Mrůzkovou, bytem
Opava a Obci Slavkov na odkoupení jejich spoluvlastnických podílů pozemků parc.č. 1227/2,
1228/2, 1229/4, 1229/6 1226/120 a 1226/121 v k.ú. Slavkov u Opavy .
 Potvrdilo platnost svého usnesení č. 141/11 ze dne 21.9.2016, kterým schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Slavkov, jejíž součásti je i zadání změny územního plánu Slavkov č. 2.
Tato zpráva byla předtím zveřejněna na úřední desce Obce Slavkov od 21.3.2016 do 6.4.2016.
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Rada obce schválila:
 Na základě provedeného konkurzního řízení jmenovala do funkce nové ředitelky příspěvkové
organizace obce Školní jídelna Slavkov paní Zuzanu Stojakovič ze Slavkova s platností od 1. 7.
2017. Přejeme hodně pracovních úspěchů.
 Zápisy do slavkovské obecní kroniky za roky 2012 – 2014.
 Nákup 13 nových odpadkových košů, z toho 7 se sáčky na psí exkrementy v celkové ceně 30 130,Kč k doplnění na požadovaných místech v obci.
 Návrh nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu Domu služeb s pronajímatelem
Davidem Vlčkem ze Slavkova na provozování kavárny s termínem od 1. 8. 2017.
Vladimír Chovanec, starosta

ZLATÁ STUHA VESNICE ROKU 2017 ZLÍNSKÉHO KRA JE

Slavkov
okr. Uherské Hradiště

Zlatá stuha vesnice roku
2017 patří
Slavkovu (UH).
GRATULUJEME !

Zástupci moravských
Slavkovů přijeli
podpořit jejich
prezentaci
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ZAMYŠLENÍ OTCE KRYŠTOFA
Milí farníci, přátelé,
léto se dostává do své plné síly. Všude kolem nás jsou jasné známky života. Zahrady jsou zelené, ptáci zpívají své ranní písničky, slunce začíná být ostřejší. A co my? Každodenně nás zavaluje
spoustu starostí a obav ze zpráv, které se na nás valí ze všech stran. Hledání ztraceného Boeingu
pokračuje, nejistota na Ukrajině, chaos a nepokoje na Blízkém Východě, vrtkavá politická situace
u nás, do toho starosti o práci, problémy v rodinách a nemoci kazí radostnost života. A přesto
všechno začíná nový měsíc. Děti budou mít prázdniny a rodiče dovolenou. A kde je ten pramen
útěchy? Někteří myslí na vodní prameny na poutních místech, jiní na různé události, další zase
třeba na lidi, kteří jsou pro ně zdrojem radosti a útěchy. Ale tím pravým a nevyčerpatelným zdrojem je sám Bůh a nesmíme na něj zapomenout. On je samozřejmě zdrojem veškerého života,
čisté lásky a bezedné naděje.
Touto cestou Vás všechny srdečně zvu v sobotu 29. 7. 2017 na pouť ke sv. Anně do kapličky, na
trojmezí Slavkova, Zlatníků a Jaktaře, na mši sv. v 15 hodin za účasti
farníků ze širokého okolí. V neděli
30. 7. 2017 v 9.15 hodin všechny
zvu do kostela na karmašovou mši
ke cti sv. Anny. Nemůžeme zapomenout na Boha.
Nadcházející období přinese
i změnu v naší farnosti. Po dvou
letech působení ve farnosti Slavkov dojde k mému přeložení a to
do jiné farnosti. Jsem přesvědčen,
že moje působení ve Slavkově bylo
dostačující a příchod nového kněze, který přijde začátkem července
může znamenat důležité oživení
celé farnosti. Všem za spolupráci,
upřímnost, pomoc a dobré srdce
moc a moc děkuji. Všechny si Vás
ponesu s sebou ve svých modlitbách do konce svých dni.
Dejme si ještě teď nové prázdninové předsevzetí, že zkusíme maximálně využít čas, který nám Bůh,
zdroj života dal, ke konání dobra.
P. Krzysztof Szewczyk
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVKOV

Úspěch, na který se v učitelské kariéře nezapomíná, zažila paní učitelka Malčeková na regionálním kole Opavského skřivánka, který je součástí celorepublikové přehlídky lidových zpěváčků.
Proběhl za účasti diváků v Loutkovém divadle,
naše děvčata doprovázela cimbálovka, porota

byla složena ze skutečných odborníků, např. hudebního redaktora Českého rozhlasu. Jen čtyři
zpěváci ze stovek účastníků školních kol měli
šanci na postup do národního kola. Dvě z nich
byly ze Základní školy Slavkov. Tereza Anna Králová a Elen Malchárková. Děvčata zúročila desítky hodin nácviku se svou učitelkou, výsledkem
byl skvělý pěvecký zážitek provázený i výrazným
osobnostním projevem. Pokračováním pak byla
účast v národním kole lidových zpěváků v Brně.
Setkání s dětmi folkloristických souborů ze Slovácka, Hané, Valašska a dalších oblastí naší vlasti,
stejně jako účast největších osobností lidové písničky a také špičkových souborů, byl zážitkem
na celý život pro slavkovské skřivánky i pro jejich
rodiče.
Po mnoha letech jsme museli omezit jarní akci
ke Dnu Země na úklid v nejbližším okolí školy.
Několikeré odložení /vzpomeňme na dubnových 20 – 30 cm sněhu, deštivé dny/ zavinilo, že
příkopy kolem výpadovek zatím zarostly bujnou
trávou, která zakryla nepořádek po zimě. Uklidili
jsme tedy jen okolí školy a alespoň jsme svátek
naší modré planety připomněli v hlášení školního rozhlasu otázkami souvisejícími s životním
prostředím, jeho ochranou a vůbec vztahem člověk – příroda. Otázky byly svou obtížností vhodné spíše pro žáky vyššího stupně, ale „chytali“ se
i mladší, např. Anetka Přibylová, Viktor Šnajdr, Adéla Gebauerová, Jirka Duroň, vynikající
Adrien Tanekou /22 bodů z 25/. Jen kousek ke
stoprocentním znalostem testu měla Adéla Malíková, Šimon Nádeníček, Vendula Trojančíková,
Sofie Svobodová, Jirka Rypl, Adam Otipka, Matěj Jaroš, Alžběta Skřontová, Tereza Kaperová,
Petr Lenek, Danek Petržilka, Jakub Knappe, Lukáš Soška, Lukáš Sukeník. Pro Drahomíru Světlíkovou a Veroniku Lipkovou byl test příležitostí
blýsknout se znalostmi stoprocentními.
Začátkem května proběhlo v Opavě okres-
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ní kolo soutěže MLADÝ ZDRAVOTNÍK. Za
naši školu se poprvé zúčastnila dvě družstva. Ve
velké konkurenci škol celého okresu naši starší
„záchanáři“ obhájili bronzové umístění z loňska,
zásluhu na tom má velitelka Monika Lischková,
Marie Kořínková, Jana Kramolišová, Kristýna
Mellarová, a Veronika Hymlárová. Mladší žáky
pak od vytoužené bedny dělilo jen několik bodů.
Toto umístění je však nesmírně cenné, ve většině družstev jejich kategorie totiž dominovali
páťáci, naše družstvo ve složení Jakub Mellar /
velitel/, Šimon Mazur, Eliška Gorčicová, Aneta
Přibylová, Klára Rýžová tvořili většinou žáci třetí třídy. Pro družstva byla připravena stanoviště,
kde žáci poskytovali první pomoc opravdu velmi
závažným zraněním. Figuranti byli namaskování a chovali se velmi realisticky, až mráz chodil
po zádech, další stanoviště prověřovala jejich
znalosti s transportem zraněných a dovednosti
v obvazové technice. To, že si mladých zdravotníků a jejich znalostí mimořádně vážíme, nejsou
vůbec přehnaná slova. Byli by to oni, kdo by nás
v případě nehody či zdravotních potíží zachránili nebo přinejmenším by poskytli tu nejlepší
pomoc, která existuje. Pravidelný nácvik každé
páteční odpoledne přinesl to nejlepší ovoce zásluhou instruktorů Daniela Poštulky a Veroniky
Urbanové pod patronací paní učitelky Heleny
Malčekové.
Začátkem května byly realizovány přednášky pro žáky IV., V., osmých a devátých ročníků.

Témata z oblasti preventivně-vzdělávacích programů prezentovala lektorka Mgr. Lenka Šebestová, DiS ze společnosti MP Education, s.r.o.
Přednáška „Barbína není jen hračka“přiblížila
chlapcům a děvčatům I. stupně problematiku
poruch příjmu potravy. Na příběhu Klementýny
a její kamarádky Kačky mohly děti pozorovat plíživost a zákeřnost choroby, kterou trpí již jejich
vrstevníci. V přednášce zazněla výživová doporučení a vhodné typy pro zdravou kombinaci
jídel. Přednáška z oblasti sexuální výchovy zvlášť
pro děvčata a chlapce „ Holky z Venuše, kluci
z Marsu“ byla určena starším žákům, obsahově
byla zaměřena na problematiku biologických,
psychických a sociálních změn, prevence a sexuálně rizikového chování. Popisovala rozdíly mezi
mužem a ženou, informovala o pohlavně přenosných chorobách, jejich rizicích, příznacích
a léčbě, vhodných formách antikoncepce, jejich
pozitivech a negativech.
Počasí v dubnu nás zaskočilo několika decimetry sněhu, jarní SBĚR PAPÍRU tak byl
přeložen na začátek května a po kladných zkušenostech z podzimu rozložen do dvou odpolední. Fronty se tentokrát netvořily, citelná zima
nezabránila historicky nejvyššímu přísunu suroviny. Vše pod vedením Žákovského parlamentu
a pana školníka fungovalo plynule, téměř dvacet
tun starého papíru bylo vyloženo, zvážena a naloženo do čtyř kontejnerů, z toho téměř tunu
a půl dodala mateřská škola. Někteří odmítli
přijmout odměnu korunu za kg papíru, zvýšili
tak fond na odměnu nejlepším třídám. Zvítězili
čtvrťáci s téměř 125 kg na žáka, 116 kg přinesl
„průměrný žák“ druhé třídy, následovala pátá
první a druhá třída. Na vyšším stupni byla nejlepší 8. B s necelými 60 kg, poměrně těsně následována 7. A. K nejlepším sběračům se zařadili:
Petra Hlávková, Žaneta Berková, Šimon Mazur,
Adam Schreier, Eliška a Anna Gorčicová, Barbara Slavíková, Eliška Musilová, Tereza Říčná, Víťa
Zemek, Tereza Mikolajková, Adam Bajgar, Veronika Janíková/536 kg/, David Borunský, Adam
Haas, Martin Schnirch, Nikola Hajduková,
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Martin Špilháček, Filip Šenk, Jiří Rypl, Vojta Rádek, Pavla Štěchová, Jana Kramolišová, Jakub Quis,
Vojta Winkler, David Klapetek.
Druhou neděli v květnu slavíme ve Slavkově již po dvacáté sedmé svátek nazvaný krásně DEN
MATEK. Scházíme se s maminkami a babičkami v sále Kulturního domu, všechny příchozí ženy obdrží od starosty květinu a občerstvení, pravidelné návštěvnice však především čekají, čím je překvapí
děti mateřské a základní školy. Tento ročník měl několik nepochybných vrcholů. Zdálo se, že první

číslo desítek děvčátek a chlapců na motivy Slezské besedy už nemůže být překonáno. Krojovaní
zpěváčci a tanečníci zaujali naplněný sál, dali odpoledni správný náboj, který pak vydržel i přes
přestávku až do posledního skvěle zvládnutého
čísla Monteráčků na téma sestřičky a pacienti.
Ale ještě minimálně jeden vrchol ocenili diváci bouřlivým potleskem. Něco mezi operetou
a muzikálem předvedli herci a zpěváci v pohádce
o Červené Karkulce nastudované paní učitelkou
Potepovou. Ale ať to bylo vystoupení na téma
duchů a čarodějnic, další Pohádka o urousaném
jedlíkovi, vystoupení Zumby, hudebních kroužků školy, Šmoulů a samozřejmě i dětí mateřinky,
všichni sbírali sympatie a vděk přítomných maminek a babiček. Díky za toto počasím i náladou
překrásné odpoledne. Kromě vystupujících je
třeba pochválit moderátory, oponáře, rychlé
spojky a především paní učitelky, které vymyslely, nastudovaly či lépe nadřely jednotlivá čísla
pro tento milý svátek.

Krajské vojenské velitelství Ostrava pořádalo
v areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě brannou soutěž čtyřčlenných smíšených
družstev žáků 8. tříd orientovanou na vojenské disciplíny a znalost historie para výsadku
WOLFRAM, po kterém byla soutěž pojmenována. Závodilo se v sedmi disciplínách: bojová
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dráha 1, bojová dráha 2, střelba, vědomostní
test, posilovací cvičení (sedy-lehy, kliky, dřepy),
zdravověda a hod granátem. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 družstev z celého okresu Opava.
Naši žáci ve složení: Martin Frey, David Marek,
Tomáš Glabazňa a Monika Lischková bojovali statečně a nakonec obsadili krásné 3. místo,
když takto postoupili do krajského finále, které
proběhne ve dnech 22. a 23. září 2017 v atraktivním prostředí Vojenského výcvikového prostoru
Libavá.
Okresní kolo Pythagoriády probíhá v několika kategoriích, páťáky reprezentoval David Zahel
a Adrien Tanekou, který skončil na vynikajícím
třetím místě. Velmi obtížná byla kategorie osmáků, jen 27 dětí splnilo v celém okrese limitní
počet bodů, z toho byli čtyři ze Slavkova. Nejúspěšnější byly Alžběta Skřontová a Karolína
Kunzová, společně s dalšími žáky zaujaly čtvrtou pozici, nezklamali ani Anna Nádeníčková
a Matěj Malchárek. Za šesťáky bodovali Matěj
Škrobánek, Adélka Malíková a Vendula Trojančíková.
Rodičovská kavárna na téma Hejného metoda
výuky matematiky se na naší škole uskutečnila
poprvé. Zmíněnou metodou vyučujeme matematiku v prvním ročníku, některé nápady už ale
inspirovaly další učitele královny věd. Rodiče
sami projevili zájem se s touto metodou blíže seznámit. V kavárně měli kromě kávy a zákusku nachystaná překvapivě chytré úkoly určené dětem,
ale ne tak jednoznačně lehoučké i pro dospělé
účastníky. (Krokování, Hadi a Pavučiny, Autobus, Děda Lesoň, Krychlové stavby…). Prvňáčci rodičům řešení úloh bravurně vysvětlovali
a předváděli. Zájem dospělých byl veliký, stejně
jako jejich elán dořešit všechny zadané úlohy.
Také průvodci, naši malí prvňáčci, si zaslouží
obdiv. Dokázali bez ostychu provést labyrintem
příkladů nejen své rodiče, ale i učitele, paní zástupkyni a pana ředitele.
Jako rozloučení se svou třídní učitelkou po
společných čtyřech letech mohli brát čtvrťáci
pobyt v Penzionu Nad Vodopády v Rešově.

Strávili tam krásných pět dní, během kterých si
zkusili novinářské řemeslo. Zjišťovali informace
o Rešově, jeho historii a obyvatelích. Vyrobili si
mikrofony, aby mohli pohovořit s místními i chalupáři. Vše pak zpracovali do vlastních novin.
Nezapomněli ani sportovat a soutěžili v disciplínách Rešovského pětiboje (hod koulí, slalom
v gumových lodích, štafetový závod v plavání
s vajíčkem a čtyřskok). Rozdělili se do družstev,
aby mohli uspořádat turnaj ve fotbale. Nezapomněli ani na turistiku. Pěkná byla vycházka po
trase z Rešova do Rešova, kdy zdolali obtížnou
trasu Rešovskými vodopády, což byl nevšední
zážitek, neboť teklo mnoho vody, která doslova
ohlušovala. Pěšky se vydali do Skal, kde si prohlédli stáje a užili si legrace s kozami a poníkem.
Po návratu z každé túry je v penzionu čekala velmi chutná večeře či oběd. Na závěr pobytu si děti
vyrobily masky z oblečení, které měly v kufru.
Nápady byly skvělé a všichni si s chutí zazpívali, zatancovali i zahráli hry. Na rozloučenou daly
děti paní Gavendové pamětní list a poděkovaly
za to, jak se o ně (vždy s úsměvem) starala. Paní
Růžence, která nám vařila, děti udělily diplom
„Nejlepší kuchařka na konci světa“.
MONTERÁČCI reprezentovali naší ško-

lu a obec na republikové přehlídce pódiových
skladeb v Olomouci se skladbou „Pacienti a sestřičky“. Na akci se sjeli zástupci celé České Republiky a dokonce i hosté ze Slovenska. Viděli
jsme vystoupení všech věkových kategorií od
předškolních dětí až po seniory. Všichni obdrželi
krásné ceny a zlaté medaile. Byl to pro děvčata
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i vedoucí Martinu Trojančíkovou a Michalu Holešovou silný zážitek, který byl završen příjemnou cestou vlakem se spoustou legrace.
V květnu se děti vydaly na výlet do Ostravy
navštívit Velký svět techniky. Nejdříve absolvovaly program „Jak zprovoznit nemocnici“ v dílně
Leonardo. Formou hry se žáci dostali do role
elektroinženýrů. Prozkoumali nejrůznější děje
se statickou elektřinou a s elektrickými obvody.

tací pokřiky se rozléhaly lesem. Tanečky, mávání
ponpony a transparenty obohatily příchod ke
vkusně upravenému prostranství, kde se slavnost
konala. V průběhu odpoledne potěšili přítomné
diváky a vzácné hosty pohybovými skladbičkami Šmoulové a Pacienti a sestřičky. Všech 56
našich účinkujících bylo odměněno poukazem
na občerstvení. Občané okolních vesnic nešetřili
pochvalami. Určitě se nám podařilo posílit pocit

Přeměnili elektrický proud ve světlo, zvuk a pohyb. Poté si sami prohlédli a hlavně vyzkoušeli
exponáty Velkého světa techniky. Prohlídku jim
zpestřilo 3D kino, kde shlédli film Galapágy.
Poslední májový víkend proběhlo za nádherného, slunečného počasí setkání obcí Mikroregionu Hvozdnice a 125. výročí vzniku železniční tratě Opava – Horní Benešov. Naše
děti, které navštěvují hudební kroužky, měly
na starost uvítání přicházejících a přijíždějících
hostů písněmi. K početnému průvodu hudebníků a zpívajících dětí v country oblečení s kytarami, flétnami a houslemi se hlasitým zpěvem
přidávali i příchozí. Veselé melodie a bujaré uví-

sounáležitosti k našemu kraji, jehož osu tvoří
říčka, s vodou, o jejíž čistotu společně usilujeme.
Akci natáčela i televize.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Žáci podávají dvě přihlášky, kritéria pro přijetí jsou prospěch ze základní školy (je hodnocen a bodován výsledek obou pololetí 8. ročníku
a 1. pololetí 9. ročníku), úspěchy - především
v naukových soutěžích pořádaných MŠMT na
úrovni okresních a krajských kol - a zejména
úspěšné zvládnutí písemných testů z matematiky a českého jazyka u oborů ukončených maturitní zkouškou. Písemné zkoušky jsou od letošního roku povinné a jednotné pro celou republiku.
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Žáci, kteří podávají obě přihlášky na maturitní
obory, píší testy ve dvou určených termínech
a středním školám jsou zasílány lepší výsledky.
Střední školy pak sestavují pořadí uchazečů, kde
výsledky písemných testů tvoří 60% celkového
bodového zisku získaného za přijímací řízení. SŠ
zveřejňují bodový zisk nejslabšího uchazeče, kterého škola přijala, což je docela dobrý indikátor
celkové úrovně přijatých žáků.
S rozhodnutím Ministerstva školství konat
povinné přijímací zkoušky se plně ztotožňujeme, je jedním z hlavních motivačních prvků pro
práci v devátém ročníku. Příprava probíhající
zejména v přidaných hodinách českého jazyka
a matematiky není jednoduchá. Celkové opakování vyžaduje aktivní přístup žáků, důslednou
znalost veškerého učiva, chuť a zájem na sobě
pracovat, systematickou domácí přípravu a v neposlední řadě schopnost překonávat překážky.
Myslíme si, že pro působení na vyšších stupních
škol jsou tyto vlastnosti a návyky velmi důležité a spolu se správným výběrem oboru přispějí
k bezproblémovému a úspěšnému absolvování
budoucího studia.
Z celkového počtu 48 žáků obou devátých tříd
písemné testy absolvovalo 27 chlapců a děvčat.
Všichni byli přijati v prvním kole, ale přijetí některých z nich neproběhlo tak hladce jako v minulých
letech, kdy úroveň devátých tříd byla o poznání
vyšší. Překvapením byl zejména přetlak na učební
obory, a to jak maturitní, tak i tříleté. Celorepubliková kampaň probíhající v minulých letech si
vytýčila za cíl přitáhnout mladé lidi k technickým
oborům, zviditelnit a zdůraznit potřeby všech
řemesel. Naopak nepřekvapil několikanásobný
počet uchazečů o studium na gymnáziích, zde se
naši žáci s přehledem umístili s možností vybrat
si jedno ze dvou vybraných, stejná situace byla
u lyceí. Celková bilance přijatých žáků je osm na
gymnázia a lycea, patnáct žáků vstoupí na SOŠ
především s technickými obory, čtyři na čtyřleté
SOU s maturitou a dvacet jedna na tříleté učební
obory. Ještě koncem září panovaly u vyučujících
jisté pochybnosti o tom, zda všichni přípravu

zvládnou a uspějí u zkoušek, ale i v tomto případě
se úspěch dostavil. Přejeme všem, aby působení
na nových školách bylo úspěšné a splnilo všechna
jejich očekávání.
DEN EVROPY se stal již tradiční akcí, kterou s osmáky připravila vyučující zeměpisu Mgr.

Hlásná. Málokdo si dokáže představit množství
času a energie, které pořadatelé vložili do vytvoření scénářů, kulis i vlastního nácviku prezentování šestice evropských zemí. Postupně se třídy
školy podívaly do Polska, Slovinska, Německa,
Irska, Rumunska a Dánska. Seznámily se s historií, geografií, osobnostmi i kulturou (hudbou
a dokonce i tanci) zemí, se kterými sdílíme společný osud Evropanů. Poznání reálií má význam
pro všechny návštěvníky, jim přineslo bezprostřední poučení. Ještě větší však byl přínos pro
samotné žáky obou osmiček, které Dnem Evropy žily po řadu týdnů. Mnozí žáci poprvé předstoupili před početné publikum (včetně kritických deváťáků), museli se poprat s trémou. Ale
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vůbec nejdůležitějším efektem celé akce je získání pocitu, že předali něco ze sebe spolužákům.
DEN NAPŘÍČ ŠKOLOU je snad nejoblíbenější školní akce, kterou /aby nezevšedněla/
organizují učitelé dětem kolem prvního června
každé dva roky. Její půvab spočívá v systému

vylosování věkově smíšeného družstva, kde
ale plnohodnotně boduje prvňáček stejně jako
osmák.
Týmy po absolvování seznamovací dílny vyrazily na jednotlivá stanoviště. Bylo na zvolených
vedoucích, jak se jim podaří stmelit kolektiv
v duchu mušketýrského „Jeden za všechny,
všichni za jednoho“. Úmyslně jsme žáky deváté
třídy poslali na výlet, neboť zanedlouho to budou právě současné osmičky, jež převezmou úlohu ochránců a vzorů v chování pro mladší. Většina žáků pochopila, že půvab této hry nespočívá
jen ve sbírání bodů, ale v neopakovatelné atmosféře vzájemné pomoci a hecu. Stanoviště byla
různá, z těch nových nejvíce zaujalo rýžování
zlata, létající talíře nad Slavkovem, Yeti. Některé
tradiční jako záchranný člun Titaniku, lanovou

dráhu nebo půdu vynechat nelze. Den se i tentokrát hodně vydařil a určitě splnil zmiňovaný
záměr. Vyhrála Zlatá horda řízena tvrdou velitelskou rukou Vojty Rádka, druzí byli Drtiči /
Tomáš Wittek/, o třetí místo se podělili Šnekův
Klubík /Filip Šenk/ a No Name, jemuž velel Matěj Jaroš. Nejvíce si však užili ti, jež dokázali vychutnat nová kamarádství, sounáležitost, radost
z toho, že mohou přispět k týmovému úspěchu.
SE SRPŠ NA KOLE je akce našeho rodičovského sdružení, která má dlouholetou tradici.
Družstva tvořená rodinami nebo jen skupinkami
žáků tentokrát vyrazila z Areálu chovatelů směrem na Zlatníky, Stěbořice a k bunkru u Milostovic. Po cestě dlouhé asi 15 km plnily hlídky úkoly
topografické, vědomostní, musely objet Tajuplný ostrov na kánoích, v pevnosti předvést svou
mušku. Do průkazů postupně přibývaly záznamy rozhodčích o jednotlivých stanovištích, které
všechny děti i dospělí absolvovali s velkým zaujetím a snahou uspět. Zkrácenou trasu bylo možné
obejít i pěšky, popř. upravit délku podle zdatnosti cyklistů. V cíli- Areálu – si pak všichni mohli
vyzvednout bohaté odměny, jež pro ně zakoupili
rodiče se štědrým příspěvkem obce Slavkov. Nechybělo opékání, občerstvení v pohostinném
areálu si všichni účastníci vychutnali, a nějak se
tentokrát nedokázali rozejít… Celý výbor i další
pořadatele oceňujeme za organizačně perfektně
zajištěnou akci.
Jen jako jiné roky se vkrádá otázka, jak prožili
sobotní odpoledne ty rodiny, popř. starší žáci, jež
se této sluncem a dobrou náladou obdařené akce
nezúčastnili.
Mgr. Františk Hodný, ředitel ZŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letos poprvé se konal ZÁPIS DO PRVNÍ
TŘÍDY v dubnu. Zralost předškoláku ověřovali p.
učitelky z nižšího stupně a dle kritérií postupovali
v hodnocení dětí. Následoval rovněž ZÁPIS DO
MŠ. maminky si s dětmi mohly prohlédnout prostory MŠ.

ČARODĚJNICKÉ DOPOLEDNE jsme připravili pro děti celé MŠ. Děti se vyřádily v soutěžích a tancích s čarodějnicemi (paní učitelky).
V seniorcentru probíhalo tradiční VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ do života naší obce. Milí program
naplněný básněmi a písněmi si připravili děti
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s p. uč. L. Kremserovou. Na školním statku
v Opavě, oddělení Sluníček, oslavilo den mláďat.
DEN MATEK je vždy pro naše děti radostnou událostí, kde se mohou předvést maminkám
a ukázat co, pěkného, se naučily a udělat jim radost. V básních, písních, a tanečcích a v barevném
jarním oblečení, opravdu všichni ožili. Oddělení
Broučků, vystupovalo jako berušky, Sluníčka byly
jako námořníci a Kuřátka jako květiny. Potěšili
všechny maminky a babičky v MŠ, v kulturním
domě (zde byly jen nejstarší děti) a v neposlední
řadě jsme celá MŠ vystoupili v seniorcentru. Senioři se na děti vždy moc těší. Za velmi náročný
program sklidily děti velký potlesk. Sladká odměna putovala k dětem a k p. učitelkám kytičky.
Jako již tradičně se konal SBĚR STARÉHO PAPÍRU. Akce byla opět velmi opět úspěšná. Někteří
rodiče peníze za sběr věnovali do fondu MŠ.
Nejstarší děti se zúčastnili MEZINÁRODNÍ
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE v Havířově na téma
dopravní prostředky. Pracovaly kresbou zmizíkem do inkoustového podkladu za dozoru p. uč.
M. Králové. Nejstarší děti se zapojili rovněž do
VV soutěže, kde cílem projektu byla snaha o propojení generací a vzájemná pomoc, odstranění
předsudku o stáří (Aneta Maršálková se svou babičkou).
DEN DĚTÍ jsme oslavili na zahradě v MŠ
s klaunem Hopsalínem. Tentokrát jsme si užili
vodní říše. Klaun rozveselil všechny děti i paní
učitelky soutěžemi, písněmi a doslova profesionálním pohybem. Na konci představení dostaly
všechny děti balónky, které klaun vytvaroval do
požadovaného tvaru. Jako dárečky dostaly děti
knížky (hrazeno z fondu SRPŠ).
VÝLET na zámek Linhartovy splnil očekávání
nejen dětí. Výstava hraček, papírová zvířata, posta-

vy, obří sbírka modelů aut, stavebnic, promítaček
a obrazů, okouzlila i rodiče. Dále jsme pak pokračovali stezkou s pohádkou ke krtečkově studánce
u Města Alberchtic. Zde děti plnily, u jednotlivých
stanovišť, zadané úkolu spolu s dospěláky. Výlet
měl u všech velký úspěch.
ROZLOUČILI JSME SE S PŘEDŠKOÁKY
v posledním programu tohoto školního roku,
kde se zúčastnili rodiče a vedení ZŠ a MŠ s p. uč.
první třídy. Letos si děti připravili program na
téma „Povolání“. Nedokážete si představit, jakou
legraci jsme zažili při nácviku. Co teprve nastalo
při vystoupení, opravdu splnilo naše očekávání.
Každé dítě se vžilo do své role jak výstupem, tak
s rekvizitami. Na rozloučenou děti obdržely trička
a upomínkové předměty.
DIVADLO přijíždí k nám do MŠ. Děti shlédly:
Divadlo Koloběžka – „Na návštěvě v Broučkově“,
„Hurá na prázdniny“; „Vodnická pohádka“; Divadlo Smíšek - „Velká sloní pohádka“.
V květnu byly ukončeny všechny KROUŽKY,
které probíhaly v rámci MŠ. Děti obdržely diplomy jako upomínku na tyto činnosti.
V červnu bylo ukončeno PLAVÁNÍ v LRC Englišova v Opavě, které děti, pravidelně, navštěvovaly. Bez strachu se děti naučily plavat.
Využili jsme pozvání paní knihovnice do naší
místní KNIHOVNY. Zde se děti seznámily s účelem knihovny.
V měsíci květnu byl definitivně ukončen SBĚR
ZÁTEK Z PET LÁHVÍ. Všem občanům děkujeme za podporu. Rovněž si vážíme rodičů, kteří
nám jakkoli pomáhají. Jsou to p. Mazur, p. K. Hajduk, p. B. Šašková a spousta dalších skvělých lidiček. Hodně slunce a odpočinku přejí zaměstnanci
MŠ.
Marcela Králová

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
V letošním roce si rodiče a děti zacvičili skladbu „Mravenci“ na okresních závodech v ZŠ Vrchní
v Opavě. Postoupili jsme na krajské závody, které se konaly v Mošnově. Jako již tradičně se zúčastňujeme soutěže v pódiových skladbách BAV klubu v Příboře. I letos jsme si přivezli za první místo zlatý
pohár. V neposlední řadě jsme tuto skladbičku zacvičili na Sportovním dni v Lesance. Děkujeme
všem rodičům a dětem za úžasnou reprezentaci po celý rok. V říjnu se těšíme na všechny nové tváře,
které chtějí s námi nejen si zacvičit v tělocvičně, ale i reprezentovat naši jednotu a obec.
Marcela Králová a Lukáš Král
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JARO V SENIORCENTRU
BŘEZEN
Březen probíhal v duchu přicházejícího jara.
Teplých dní bylo poskromnu, ale první hřejivé paprsky nás ohřály alespoň při krátkých návštěvách
naší zahrady nebo terasy.
O některých březnových akcích jsme již zmínili
v předešlém Zpravodaji.

Březen nebyl jen o zábavě, bylo potřeba i pracovat. Společně jsme první jarní den přesadili
všechny květiny, které zdobí náš Domov. Přivítali
jsme jaro veselým doprovodným programem, při
kterém jsme zahnali zimu. Oslavili jsme společně
95. narozeniny naší nejstarší obyvatelky domova a 90. narozeniny naší další aktivní obyvatelky.
V následujících dnech jsme pokračovali v duchu
jara a přicházejících Velikonoc a společně jsme
tvořili zajíčky, zdobili vajíčka a mnoho dalšího.
Při tvořeních nám také pomáhala slečna dobrovolnice, přicházející za námi každý pátek, ale také
slavkovské seniorky. Vyvrcholením příprav na Velikonoce byla výzdoba prostor domova a výstavka
našeho společného díla ve vstupní hale, která se
postupně měnila ve výstavku jarní a vydržela nám
až do konce května.
Netrénujeme ovšem jen ruce, sestřičky myslí
také na naši paměť a občas nás „vyzkouší.“ Pozná-

vali jsme jarní květiny. Ani naše těla nezahálela,
každé ráno se protahujeme při ranním cvičení
a pročítáme si noviny, co se kde událo. Také mezi
nás opět přišla paní na canisterapii, tentokrát se
speciálně vedenými a cvičenými pejsky Benem
a Brixie, kteří nás svou přítulností potěšili.
Na společném posezení v závěru měsíce jsme
se zaujetím sledovali vystoupení dětí našich zaměstnanců, které bylo velmi zdařilé. Děti hrály
na hudební nástroje, zpívaly, tancovaly, cvičily,
přednášely…zkrátka jsou velmi šikovné. A hodně
povyrostly od té doby, co jsme je viděli naposledy.
Mají také šikovné rodiče, kteří se do jejich vystoupení zapojili. A my všem zaměstnancům děkujeme za přípravu skvělého odpoledne.
DUBEN
Začátek měsíce vypadal nadějně. Stromy se
zelenaly, ptáčci zpívali a sluníčko svítilo. Vydali
jsme se proto do zahrady pochytat trochu teplých
jarních paprsků. Ti z nás, kteří si tak daleko netroufnou, vyšli alespoň na terasu. Společně jsme
si povídali, zpívali nebo poslouchali hudbu. S blížícími se Velikonocemi bylo potřeba nachystat
nějakou tu „výslužku“ pro naše návštěvníky. Sešli
jsme se tedy při pečení a zdobení Velikonočních
perníčků, které se nám velmi povedly. Mnoho
našich posezení bylo zaměřeno na téma blížících
se Velikonoc – jak jsme je prožívali doma, co bylo
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dříve zvykem a jaké tradice jsme dodržovali. Pravý
význam tohoto svátku jsme si připomněli cestou
k Božímu hrobu v místním kostele.
Měsíc se přehoupl přes polovinu, nebe se zatáhlo a všechny nás překvapilo vydatné sněžení a následující dešťové období. Počasí ideální na válení
se v posteli a pití teplého čaje. To by ale nebyly
naše sestřičky, aby si pro nás nepřipravily pravidelné Posezení s klienty na téma „Ve zdravém těle,
zdravý duch,“ při kterém jsme se váleli leda tak
smíchy. Shlédli jsme také představení „Plaváček,“
které nám zahráli členové divadelního souboru
Štěkáček ze Střediska volného času v Opavě. Zapomněli jsme tak i na pošmourné počasí venku za
okny, které vydrželo až do konce měsíce. Čekání
na teplé sluneční paprsky jsme se rozhodli zkrátit
si prací a následnou dobrou odměnou. Sešli jsme
se u pečení tvarohového dezertu, ke kterému
jsme si udělali výbornou kávu a povídali si, jaké to
bude, až bude zase sluníčko…
Sestřičky a jejich kolegyňky využily nevlídného
počasí k vytřízení knih z naší knihovničky, které
byly darovány Diakonii Broumov, k doprovodu
studentů Střední zdravotnické školy v Opavě při
exkurzi naším domovem, kde se jim dostalo informací o poskytování sociálních služeb seniorům,
při vedení pravidelné odborné praxe studentek
Slezské univerzity v Opavě, ale také k úklidu jídelny, kde bylo nově namontováno obložení pod
výdejní okna, při nákupu a osázení květin do venkovních květináčů, při založení odborné knihovničky pro sestřičky a při školení První pomoci,
požární ochrany a bezpečnosti práce.

stihli vyrobit zase nějaké ty jarní ozdoby. Když
sluníčko vykouklo, využili jsme toho a trávili co
nejvíce času na terase nebo v zahradě. Zajeli jsme
se také podívat na Školní statek v Opavě na Den
mláďat. Účast byla sice skromnější, ale i to se počítá. Měli jsme možnost nejenom se podívat, ale
také si pohladit tradiční domácí zvířata a u výborného čepovaného piva jsme pak zavzpomínali na
naše zkušenosti s těmito zvířaty a naše dětství.
Kromě zvířat jsme mohli obdivovat také bylinky,
letničky a jiné rostliny, které zde prodávali studenti střední zemědělské školy.
V polovině měsíce nás navštívili děti z jazykové
školy Helen Doron v Opavě, aby nás naučili pár
anglických slovíček. Všichni byli moc milí a přijeli s velmi dobrou náladou. Účast našich seniorů
byla veliká a někteří z nich nás svými jazykovými
dovednostmi mile překvapili. Kromě „učení se“
slovíček jsme si zpestřili čas tradiční hrou „Bingo“
a za odměnu dostali naši senioři pěkné upomínkové předměty. Všem dětem za vydařené odpoledne moc děkujeme.
Nevynechali jsme také tradiční Posezení s klienty spojené s návštěvou dětí z MŠ Slavkov se
svým velmi zdařilým tanečně pěveckým vystoupením, které ještě umocňovaly slušivé kostýmy
a předání přáníček obyvatelkám domova. Děti se
svými učitelkami vystupují v našem Seniorcentru
pravidelně a jsou našimi vítanými a oblíbenými
hosty. Moc jim za jejich vystoupení děkujeme.
Také vystoupení žáků - folklórního souboru ze

KVĚTEN
Jak už nám název napovídá, všechno kolem
nás kvete, sluníčko svítí a ptáčci nás probouzejí svým zpěvem. Hned 1. května jsme se sešli
při stavění májky. Společně jsme zpívali, recitovali a povídali si. Protože byl začátek měsíce
pošmourný a deštivý, trávili jsme většinu času
doma, pod střechou. Se sestřičkami jsme tvořili jarní květiny, zpívali, cvičili s míčky a šátky
nebo hráli deskové hry. Někteří jsme se také
sešli při pečení koláče, který jsme si poté hned
vychutnali s kávičkou a v čase pečení jsme
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Střediska volného času v Opavě, kteří se postarali
o zajímavý kulturní program na naší Kavárničce,
bylo zdařilé. Žáci jsou velmi šikovní a krásné kroje
jim moc slušely. Hezky zpívali a připomněli nám
nářečí, kterým mluvily naše maminky.
Společně jsme oslavili 90. narozeniny nejstaršího občana Otic, který je naším čilým obyvatelem
domova. Nechyběly gratulace, veselí, zpěv ani
dobré pohoštění.
Poslední den v měsíci jsme káceli májku. Kvůli
nepříznivému počasí pod střechou domova. Připomněli jsme si, jaký je její pravý význam a jak se
tato tradice dodržovala v jejich původních bydlištích.
ČERVEN
První červnový den jsme se společně vydali do
areálu chovatelů. Kdo měl sílu a zdravé ruce, vezl
na vozíku obyvatele domova. Zbývající obyvatele
jsme přepravili autem. V areálu již na nás čekaly
připravené lavičky a ohniště s novým kotlíkem.
Nejprve jsme si vyslechli povídání o tradici smažení vajec a pak už začala vonět osmažená cibulka
na slanině. Smažení 120 vajec přece jen chvíli trvalo. Sbíhaly se nám sliny a nemohli jsme se dočkat.
Dlouhou chvíli jsme si zpestřili povídáním a zpěvem za doprovodu kytary a harmoniky. Připojily
se k nám také slavkovské seniorky a místní pan
farář. A pak už nastalo podělování. Jedli jsme, jako
by nám ráno ani nedali snídani! Někteří si i přidali. Víte přece sami, jak venku chutná. A tu dobrotu
jsme na závěr zapili douškem piva. A kam jsme
potom zpět jeli? No přece na oběd!
Ve druhém červnovém týdnu mezi nás přišla
paní Zdeňka Pavelková. Na zajímavé přednášce
s názvem „Bylinky paní Zdeňky“ jsme si vyslechli
rady, jak se pomocí darů přírody dají léčit různé
nemoci a bolesti. Vyzkoušeli jsme si některá mazání a popíjeli bylinkové čaje i ořechový likér. Je
znát, že bylinky jsou koníčkem paní Zdeňky. Umí
o nich opravdu poutavě vyprávět a snad i některé
přesvědčila, aby její rady vyzkoušeli.
Tentýž týden jsme společně oslavili narozeniny
obyvatelky našeho domova. Také její oslava byla
veselá a doprovázela ji dobrá nálada a zpěv za doprovodu harmoniky.

Slavnost Božího Těla
Velebena budiž bez ustání nejsvětější Svátost
oltářní.
Na tuto slavnost jsme se připravovali v jiném
duchu než na předešlé kulturní události. Je to
svátek římskokatolické církve, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha
i jako člověka v eucharistii.( Eucharistie neboli
díkůvzdání je součást křesťanské liturgie. Jedná
se o tzv. svaté přijímání vína a chleba a odkazuje
na Ježíšovu poslední večeři a děkuje se při něm za
spasení.) Slavení svátku je provázeno zvyklostí,
kdy z kostela vychází liturgický průvod, v němž
je nesena Svátost oltářní, a na čtyřech předem určených místech se konají krátké pobožnosti. Posledním místem pobožnosti stanovil místní pan
farář naše Seniorcentrum. S přípravou jsme začali
již v pátek. V neděli v brzkých ranních hodinách
jsme slavnostní místo na parkovišti vyzdobili květinami, břízami a bílými ubrusy. Nejtěžší bylo přinést z naší kapličky sochu Panny Marie. Ani jsme
netušili, že tolik váží. Spokojeni jsme se těšili na
slavnost, které předcházela mše svatá v kostele za
velké účasti místních občanů. Po obřadu se vydal
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průvod k jednotlivým kapličkám. Celá cesta od
kostela až do domova byla posypána květy a provázena zpěvem. V Seniorcentru na parkovišti je již
netrpělivě očekávali obyvatelé domova i zaměstnanci. Byla to pro ně velká a mimořádná událost.
Po krátké pobožnosti, která ukončila také celou
slavnost pan farář všem přítomným poděkoval
a ještě se všemi seniory pozdravil.

Teď už se společně těšíme na teplé a slunečné
letní dny i na další společné akce.
TAKÉ VÁM, ČTENÁŘŮM, PŘEJEME
SLUNEČNÉ LÉTO A ŠŤASTNÝ NÁVRAT
ZE VŠECH PRÁZDNINOVÝCH CEST.
Senioři a zaměstnanci Seniorcentra

PODĚKOVÁNÍ
DĚKUJEME PANU STANISLAVU KOSTEROVI ZA VÝROBU VELKÉHO DŘEVĚNÉHO
SVÍCNU DO NAŠÍ KAPLIČKY A CELOROČNÍ HUDEBNÍ DOPROVOD PŘI MŠÍCH NA
VARHANY.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIŠŮ
Z činnosti sboru:

- 6. 5. 2017 jsme se s praporem sboru zúčastnili celookresního setkání hasičských praporů a zástav v Jezkovicích. Akce se zúčastnilo 46 sborů
SDH okresu se svými prapory.
- 14. 5. 2017 jsme se s praporem zúčastnili setkání spojeného se svátkem sv. Floriána na Hradci u Opavy
- V neděli 7. května 2017 jsme oslavili svátek
sv. Floriána průvodem s hudbou do kostela, kde
byla sloužena mše svatá za živé i zemřelé členy
hasičského sboru. Po ukončení následovala valná hromada sboru v zasedací místnosti OÚ.
- 8. 5. 2016 se uskutečnilo na hřišti u školy

jarní okrskové kolo soutěže PLAMEN. outěže
se zúčastnilo 14 družstev starších a 9 družstev
mladších žáků. V celkovém hodnocení 5 disciplín se družstavo mladších žáků umístilo na 3.
místě a družstvo starších žáků se umístilo na 2.
místě s postupem do okresního kola.
Žákovská družstva se rovněž zůčastňují soutěží v požárním útoku v Mladecké lize“.
- 13. 5. 2017 – jsme se zúčastnili okrskové
soutěže mužů a žen v Oticích. Soutěž proběhla
v disciplíně požární útok s vodou a pořadové
přípravě. Výsledky: muži do 35 let 4. místo, muži
nad 35 let také 4. místo.
- V sobotu dne 3. 6. 2017 se uskutečníil ve
Slavkově 6. ročník soutěže mužů nad 35 let v netradičně vedeném mpožárním útoku tak zvaný
„Veterán Cup“. Soutěže se zúčastnilo12 družstev.
Družstvo Slavkova se umístilo na 6. místě.
- V neděli dne 18. 6. jsme pořádali na hřišti
u školy 21 ročník „Okresní ligy požárních družstev“ a současně i 401. ročník soutěže „ O putovní pohár starosty obce Slavkova. Soutěžilo se
v disciplíně požárním útoku s vodou v kategorii
muži, ženy a dorost. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev mužů, 6 družstev žen a 8 družstev dorostu.
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Slavkov 10. místo. V kategorii žen zvítězilo družstvo SDH D.Životice před SDH Skavkov a SDH
Hlavnice. V kategorii dorost zvítězilo družstvo
SDH Kobeřice před SDH Ťěpánkovice a SDH
Komárov. Slavkov 4. místo.
- Dalších soutěží se budou soutěžní družstva
zúčastňovat v rámci soutěží „Okresní ligy“ žáků,
dorostu i dospělých podle rozlosování.

V kategorii muži zvítězilo družstvo SDH Komárov před SDH Štěpánkovice a SDH Kobeřic,

Připravované akce:
29. 7. 2017 – Karmášová zábava
2. 9. 2017 – 12.ročník sotěže „O nejlepší družstvo Slavkova“
Klapetek Jiří, jednatel

ÚSPĚCH SLAVKOVSKÝCH ZAHRÁDKÁŘEK
Členové specializované ZO ČZS Iris Hlučín uspořádali počátkem června mezinárodní výstavu kosatců a pivoněk v Hlučíně, v rámci které proběhla soutěž amatérů 50+ v aranžování květin. Do soutěže se přihlásilo 20 žen především z hlučínských organizací, ale i Polska a dvě soutěžící z naší organizace. Soutěžící měly připraven stejný materiál a květiny k aranžování a stanoven čas na zhotovení vazby.
Hodnocení anonymních vazeb provedla odborná porota a s velkým potěšením můžeme konstatovat,
že na 1.místě se umístila Alga Adamcová a na 2. místě Dáša Barčová ze Slavkova. Všechny vazby pak
byly vystaveny na výstavě kosatců a pivoněk. Blahopřejeme slavkovským zahrádkářkám k velkému
úspěchu.
Vladimír Chovanec, předseda
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ČESKÝ SVAZ ŽEN
Člověk se ani nenadál a už je zase čtvrt roku
pryč. Ani v tomto čtvrtletí jsme se nenudily.
V dubnu jsme si udělaly pravidelnou schůzku,
kde jsme se připravovaly na slet čarodějnic. Bohužel počasí nám nepřálo,proto se slet čarodějnic nekonal, snad bude příští rok počasí lepší.
Skoro každý spolek pro své členy pořádá nějaký zájezd, my jsme se rozhodly, že si letos zajedeme dál. Protože jsme svaz žen a snad každá žena
má ráda květiny, zaletěly jsme si v dubnu rovnou
do Holandska. Myslím, že každá z žen, která se
zájezdu zúčastnila, byla nadšená. Díky výborné organizaci, kterou zajišťovali Hanka a Rosťa
Musilovi. Během čtyř dnů jsme viděly spoustu
zajímavých věcí., nádherné květinové alegorické
vozy, navštívily jsme výrobnu sýrů, město miniatur, rybářskou vesnici – skanzen, zámek, zahrady, viděly jsme lány kvetoucích tulipánů, burzu
květin a dokonce jsme se podívaly k moři. Vidět
vše z blízka, dokonce se všeho dotknout je úžas-

né. Takový zážitek můžeme všem jen doporučit.
26. května jsme uspořádaly pro naše členky
přednášku s fyzioterapeutkou Bc. Adélou Zwingerovou na téma bolesti kloubů, především koleních a kyčelních. Její příjemné a milé vystupování nás všechny nadchlo. Dozvěděly jsme se, proč
nás klouby trápí a učily jsme se jak bolestem díky
cvičení zabránit nebo je značně zmírnit. Všechny
přítomné ženy, bez rozdílu věku si s paní fazioterapeutkou Adélou zacvičily. Všechny cvičení
zvládly a naučily se cviky, které mohou provádět doma, nebo třeba v obchodě, když čekají
v řadě, nebo na zastávce, prostě všude. Bylo to
příjemně strávené odpoledne. Jedna přednáška
však všechny problémy nevyřeší, proto jsme se
domluvily, že další přednášky můžou následovat.
Blíží se prázdniny, čas dovolených a odpočinku. Proto Vám všem přeju hodně sluníčka a pohody. Užijte si dovolenou a relaxujte.
Za ČSŽ Michaela Glabazňová
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ČSCH
ČSCH Slavkov zve všechny příznivce drobného zvířectva na tradiční výstavu, která se bude
konat ve dnech 19 – 20. 8. 2017 v Areálu Chovatelů ve Slavkově.
Návštěvníci výstavy se mohou těšit na přehlídku mnoha druhů drobného zvířectva, jako jsou
králíci, drůbež, holubi, kozy a další. Pro všechny
je pak připravena bohatá tombola. Nebude chy-

bět ani občerstvení v podobě tradičních chovatelských bramborových placků, koláčů a dalšího
občerstvení.
Přijďte s námi prožít dvě příjemné odpoledne
plné chovatelské tradice a přátelské atmosféry.
Na všechny návštěvníky se velice těší Základní
Organizace Českého Svazu Chovatelů ve Slavkově.
Jiřina Brussová, předseda

ZPRÁVA ODDÍLU KOPANÉ TJ SOKOL SLAVKOV
Vážení sportovní přátelé a příznivci fotbalu. Máme za sebou krásné jarní období a fotbalu
ve Slavkově se dařilo. Muži v I.B třídě potvrdili roli postupového favorita. Už po podzimu jsme měli
12 bodový náskok před V. Heralticemi a ten jsme v pohodě udrželi i na jaře.
Postup do I. A třídy jsme si zajistili pět kol před koncem remízou 2:2 s V. Heralticemi. Nová sezóna
nám začne 13.srpna a máme se nač těšit. Naše rezerva zvládla dobře okresní soutěž III. třídy a obsadila pěkné 3.místo za družstvy Dolních Životic a Holasovic. Dorostenci bojovali v okresním přeboru na
konci tabulky a starší žáci s přehledem vyhráli okresní přebor s jednou
porážkou.
Mladší žáci v přípravkach vyhráli
všechna utkání a tím i svou skupinu.
Máme zajištěnou budoucnost fotbalu ve Slavkově. Blahopřeji všem
kdo vyhrál své skupiny a po dovolených Vás zvu znovu na fotbal.
Předseda oddílu kopané:
Ing. Jan Klement

CVIČENÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
V letošním školním roce navštěvovalo cvičení
předškolních dětí 20 cvičenců pod vedením cvičitelek Magdy Duroňové a Pavly Petrželové, kterým již
dlouhodobě vypomáhá také paní Zdislava Prusková – naše babi Slávka. Předškolata se poprvé předvedla s novou skladbičkou v Lesance při příležitosti
Setkání obcí Mikroregionu Hvozdnice. Tentokrát
jsme se inspirovaly hudbou z filmu „Ať žijí duchové“
a nacvičily s dětmi skladbičku nazvanou „Skřítkové“.
Cvičili jsme s netradičním cvičebním náčiním – žlutými plovacími deskami, které znázorňovaly cihly
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na stavbu hradu. Čepičky pro nás všechny
ušila babi Slávka. Konec školního roku patřil netradičnímu rozloučení se všemi dětmi
a také s jejich rodiči, který se nesl v duchu
„Nosatého reje“. Každý účastník měl za úkol
přijít s neobvyklým (klidně i po domácku
vyrobeným) „nosem“. Na závěr letošního
cvičení předškolat jsme vystupovali se skladbičkou „Skřítkové“ na tradičním Sportovním
dni v Lesance, kde jsme měli velký úspěch.
Přejeme Vám všem krásné prázdniny plné
sluníčka a v novém školním roce se sejdeme
opět v tělocvičně.
Magda Duroňová, Pavla Petrželová
a Zdislava Prusková

ZPRÁVA ZA ASPV
Konec školního roku se již blíží a my uzavíráme svou činnost. Velmi úspěšní jsme letos byli
v pódiových skladbách, kde jsme svou účastí
získávali cenné zkušenosti. Hned 1. dubna jsme
předvedli skladbu „Pacienti a sestřičky“ na krajské přehlídce v Ostravě Mošnově. Ráda bych
poděkovala našemu Seniorcentru, který nám
nabídl nevyužité pracovní oděvy sestřiček a my
tak mohly vystupovat jednotně a důstojně jako
pravé zdravotní sestry. Tato skladba byla úspěšná, neboť jsme s ní vyrazili také na republikovou
soutěž AŠSK, kde jsme získali krásné 4. místo
a rovněž na republikovou přehlídku ASPV do
Olomouce. Pro všechny z nás to byly nezapomenutelné zážitky.
Další akcí, která nyní vrcholí, je soutěž Medvědí stezka. Za účasti 18ti hlídek a skvělého počasí
děti v místním lese plnily nejrůznější úkoly, a jak
si vedly?
Mladší II: CHLAPCI: 1. místo a postup do
krajského kola: Schmid Ondřej, Mellar Jakub
2. místo a postup do krajského kola: Trojančík
David, Klein Jindřich
3. místo: Duroň Jiří , Tůma Daniel
DÍVKY: 1. místo a postup do krajského kola:
Rýžová Lucie, Kadaňková Alžběta
2. místo a postup do krajského kola: Stojakovič Anna , Gorčicová Eliška
3. místo: Matalová Kamila, Rýžová Klára
Starší III: CHLAPCI: 1. místo a postup do

krajského kola: Klein Luděk, Kadaňka Vojtěch
2. místo a postup do krajského kola: Borunský
Dominik, Zahel David
3. místo: Kunc Filip, Lhotský Filip
DÍVKY: 1. místo a postup do krajského kola:
Janků Tereza, Trojančíková Vendula
2. místo a postup do krajského kola: Freyová
Monika, Janíková Veronika
Starší IV. CHLAPCI:1. místo a postup do
krajského kola:Jaroš Matěj, Rypl Jiří
2. místo a postup do krajského kola: Otipka
Adam, Šenk Filip
DÍVKY: 1. místo a postup do krajského kola:
Hrazdilová Pavla, Malčeková Tereza
Dne 3. června se uskutečnilo krajské kolo
v Kunčicích pod Ondřejníkem. Na medailové
stupínky dosáhli: Rýžová Klára, Rýžová Lucie,
Klein Luděk, Kadaňka Vojtěch, Borunský Dominik, Zahel David, Jaroš Matěj, Rypl Jiří, Otip-
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ka Adam, Šenk Filip, Janků Tereza,Trojančíková
Vendula, Hrazdilová Pavla, Malčeková Tereza.
Jelikož v ASPV je republikové finále vedeno
jako „Open soutěž“ rozhodli jsme se do boje
o medaile vyslat celkem 11 hlídek. Republikové
finále se tentokrát koná v Kletečné u Humpolce
(kraj Vysočina). Držte nám palce.
Dovolte mi lehce nastínit zajímavou akci příštího školního roku. Již 6 let uběhlo jako voda
a znovu máme možnost zažít krásné okamži-

ky a chvíle na XVI. Všesokolském sletu, který
se bude konat v Praze od 1. - 6. července 2018.
V naší jednotě máme v plánu zapojit se aktivně do nácviku hned několika skladeb. Od září
začneme s nácvikem skladby pro dorostenky
a ženy s názvem SILUETY, skladby pro předškolní děti s názvem NOTY a skladby určené
pro žactvo. Pokud jsou ještě mezi Vámi zájemci,
neváhejte se nám ozvat na tel.: 723 425 745
Mgr. Trojančíková Martina

ÚSPĚCH V CELOREPUBLIKOVÉM KOLE MEDVĚDÍ STEZKA
O víkendu 16. - 18. června 2017 se naše děti
zúčastnily celorepublikového finále v soutěži
Medvědí stezky. Po cestě jsme stihli navštívit Hranickou propast, která je označována jako nejhlubší
zatopenou propastí světa. I když nám počasí příliš
nepřálo i přesto jsme opět postavili své stanové
městečko a strávili tak pěkné chvíle v rekreačním
středisku Kletečná u Humpolce, kde se akce konala.

Na start jsme vyráželi v silném větru, nad námi
se mraky honily jako ďas, ale my se ničeho nezalekli a v silné konkurenci si nakonec vedli takto:
V mladších kategoriích se nám sice nepodařilo
získat cenný kov, ale byly to děti, které jsou na republikovém klání teprve poprvé i přesto si vedly
skvěle.
Mladší žáci David Trojančík a Jindra Klein 12.
místo ze 17. hlídek. V kategorii mladších žákyň
jsme měli dokonce tři nové hlídky, které věřím,
že nasbíraly spoustu zkušeností a příští rok jistě
vyhrají. Letos se dvojice Klárka Rýžová a Anička

Gorčicová dostaly na krásné 13. místo, hned za
nimi skončila hlídka Lucka Rýžová a Bětka Kadaňková a na 18. místě skončila hlídka Anička Stojakovič a Eliška Gorčicová. Nutno podotknout že,
v jejich kategorii startovalo celkem 25 hlídek.
Bohužel opět smůlu měla hlídka ve složení Vojtěch Kadaňka a Luděk Klein, kteří skončili v konkurenci 16-ti hlídek na krásném 5. místě (nepodařilo se jim akorát poslední stanoviště, kde měli
rozkřesat křesadlem oheň a zapálit svíčku do 1 minuty – dostali za tento nesplněný úkol 6 trestných
min. = mnoho)Na 14. místě skončila hlídka Jirka
Duroň a Dominik Borunský (také šikovní nováčci
v republice).
Starší žákyně IV. Pavla Hrazdilová a Tereza Malčeková skončily na 13. místě z 20 hlídek. Holky se
dlouho zdržely na stanovišti Orientace, kde nabraly časovou ztrátu. Také hlídka ve složení Adam
Otipka a Dominik Kubala nasbírala mnoho trestných minut, což je odsunulo až na poslední místo
Ale podařilo se nám získat i dva cenné kovy.
V kategorii starší žákyně III. obhájila loňské zlato a opět si ho právem zasloužila dvojice ve složení
Tereza Janků a Vendula Trojančíková (jako jediné z celého Moravskoslezského kraje se dokonce
dostaly pod čas 1 hodiny = 56:43 min.) A krásné
2. místo vybojovala ve své kategorii hlídka Jiří Rypl
a Michaela Víchová (je to naše bývalá žákyně, která na poslední chvíli jela za zraněného Matěje Jaroše). Děkuji tímto všem za výbornou reprezentaci
Slavkova a také manželům Kleinovým a Kadaňkovým, kteří nám se zajištěním této akce velmi pomohli a starali se o děti.
Malčeková Helena a Trojančíková Martina
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK SLAVKOV
Slavkovští rybáři zvou širokou nejen Slavkovskou veřejnost na IX. ročník PIVNÍCH
SLAVNOSTÍ , které se konají
ve dnech 30.6 – 1.7.20127 na
hřišti u ZŠ Slavkov. Čeká na Vás
spousta druhů piv k ochutnání
a bohaté občerstvení. V pátek
i sobotu je připraven pro děti
skákací hrad a jiné atrakce.
V pátek Vás pozve k tanci
i poslechu od 20.00 hodin
skupina MANTL, v sobotu zahraje DJ VAVRLA
Jiří Král, jednatel

NEMOROS
Produkční a hudební agentura NEMOROS,
která provozuje svoje nahrávací studio ve Slavkově, sklízí další úspěchy. Nedávno pokřtila
další dva hudební klipy ze své produkce a mezi
nimi i singl „xNeznámá“ od skupiny Identity.
Tito mladí chlapci se zcela vymykají běžnému
standardu, na který je hudební svět zvyklý, říkají
novináři, kteří se zúčastnili křtu. Ti kluci opravdu hezky naživo zpívají a mají před sebou velkou
budoucnost. Nový videoklip pokřtily hned 4
kmotry a ne ledajaké. Adéla Gondíková, Anička Slováčková, Jitka Asterová a Hana Mašlíková
popřáli chlapcům hezkou budoucnost hned po
té, co byly nechtěně postříkány šlehačkou. Vše
o křtu i skupině Identity najdete na Facebooku
a stránkách agentury www.nemoros.cz
Chtěli jsme přinést na trh něco nového „ říká
Roman Rossi - producent skupiny“ od počátku
jsme si dali moc záležet na hudbě a jejím podání
a myslím, že se to povedlo. O to více potěší české

fanoušky, že již máme v repertoáru i dvě české
písničky, i když se neustále snažíme držet hudební laťku velmi vysoko.
Chlapce ze skupiny Identity uvidíme exkluzivně na dni Slavkova v září, protože nám přijedou
předvést, kam až to dotáhli. Můžeme se tedy těšit
na hezký živý koncert.
Roman Rossi
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NOC KOSTELŮ

V pátek 9. 6. 2017 proběhla Noc kostelů,
která v rámci kulturního programu a zpřístupnění běžně nedostupných míst nabízí příležitost oslovit širokou veřejnost a vzbudit tak
zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. Farnost Slavkov se zapojila v tomto celostátním projektu již třetím rokem. Kostel sv.
Anny včetně věže byl otevřen v 18 hodin. Noc
kostelů byla zahájena mší svatou, úvodním slovem přivítali farníky a hosty P. Kryštof Szewczyk a místostarosta obce Ing. Ladislav Kubín.
Následně se chrámem rozezněly tóny varhan
s trubkami, které uvedly koncert světové hudby. Zazněly skladby autorů z 18. až přelomu
20. a 21. století, např. G. F. Händel, J. Stanley,
M. A. Charpentier, H. Purcell apod. Účinkovali: Klára Vančátová (příčná flétna, trubka,
zpěv), Anna Najsrová (varhany, zpěv), Anna

Kosterová (housle, zpěv), Marek Lipka (varhany), Ondřej Lipka (trubka), Bedřich Tošer
(zpěv), slovem doprovázel Lukáš Pala. Po koncertu následovalo seznámení posluchačů s historií kostela sv. Anny v podání Ing.. L. Kubína.
Večerní program obohatila schola Slavkov,
v jejímž provedení zazněla i píseň romského
jazyka. Duchovní atmosféru naplnila modlitba k Nejsvětější svátosti doprovázená zpěvem
scholy spojená s požehnáním obci i všem přítomným. Děkujeme za účast a těšíme se na viděnou při příležitosti Noci kostelů 2018.
Klára Vančátová

JEDNOTA OREL SLAVKOV
Příjemné a pohodové prázdniny všem občanům Slavkova přeje Jednota Orel.
Slavkovský zpravodaj – vydává obecní úřad Slavkov, tel.553 797 067, slavkov@iol.cz, www.slavkov-u-opavy.cz. Periodický
tisk územního samosprávného celku. Registrováno pod č. MK ČR E 22852. Vychází 4x ročně v nákladu 750 ks, bezplatný informační zpravodaj zastupitelstva a rady obce, OÚ a příspěvkových organizací obce pro občany Slavkova. Volný rozsah
je využíván pro bezplatné informace o činnosti místních spolků a organizací. Možnost placené inzerce.
Šéfredaktor: Ing. Ladislav Kubín. Sazba a tisk: Jaromír Kopecký, Nord Service s. r. o.
Distribuce: bezplatnou roznáškou do schránek, nebo k dispozici v kanceláři OÚ Slavkov.
Termíny uzávěrky příspěvků do Slavkovského zpravodaje: 8. 9., 8. 12. 2017. Příspěvky předávejte v elektronické podobě na emailovou adresu: referent@ouslavkov.cz, mistostarosta@ouslavkov.cz
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