Slavkovský zpravodaj

Vážení spoluobčané,
blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke
společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu
a lásku. Společně prožité chvíle pohody, radosti
a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si
můžeme přát.
Vánoce jsou jak krásný sen, který nás naplní radostí.
Vůně tohoto času do nás vnáší příjemné pocity, s kterými
se chceme podělit se svými blízkými a drahými. A proto
si tento sen vychutnejme plnými doušky a zkusme si ho
uchovat v našich srdcích.
Vánoce jsou každoročním kouzlem a vzbuzují v nás pocit
sounáležitosti. Vánoce jsou čas, kdy v kruhu svých
blízkých prožíváme neopakovatelné kouzlo vánočního
stromku, radostných jisker v očích našich dětí při
rozbalování vánočních dárků. Vánoční svátky jsou
především příležitostí znovu si uvědomit, jak se navzájem
velmi potřebujeme, že lidské dobro je tou největší
hodnotou života. Vánoce jsou symbolem lásky, dobroty
a přejícnosti.
Přejeme Vám všem jménem Zastupitelstva obce radostně
prožité vánoční dny se svými blízkými v příjemném klidu
a sváteční pohodě, do nového roku přejeme všem
dostatek zdraví a životní energie, štěstí, plno optimismu,
dobrou náladu a hodně osobních i pracovních úspěchů.
- Mgr. Libor Švardala, Olga Kvasničková, DiS. -
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Velikonočně o vánocích

Vánoční čas se rychle blíží. A určitě se těšíte, že si na pár
hodin, dnů či týden odpočinete v kruhu rodiny. Co vlastně
vytváří atmosféru vánoc? Co činí vánoční čas jakoby
kouzelným časem? Tak samozřejmě těch příčin je víc.
Když to s počasím vyjde, tak zasněžená krajina navozuje
krásně vánoční pohodu. Také koledy k tomu patří. (Pokud
nám po měsíci, kdy znějí všude, nezačnou lézt na nervy.)
Určitě i radost z nových věcí, které dostanete (nebo si
pořídíte) pod stromeček. I vánoční vůně je
neopakovatelná, protože se prolíná vůně jehličí s vůní
vánočního cukroví. Také bohatý prostřený stůl se
svátečním jídlem na nás má vliv. A je určitě ještě více
důvodů, že nám ta doba vánoční připadá tak jedinečná.
A všechno je to jakoby "zabaleno" do vánočního příběhu
o Ježíškovi, který se narodil v Betlémě a který "nosí
dárky". A možná toho "Ježíška" vnímáte jen jako jeden
z mnohých vánočních symbolů, který dohromady
s ostatními vytváří kouzlo vánoc.
Ale prožívání vánoc křesťany by se mělo v něčem
zásadně lišit. Že totiž slavení vánoc je tady právě kvůli
tomuto Ježíškovi. Jeho narození je důvod, proč slavíme
vánoce. Napadlo vás už někdy položit si otázku, kdo je to
ten Ježíšek, že již 2 000 let si připomínáme jeho
narození?
Abychom našli pravdivou odpověď, musíme od Ježíška
přejít k Ježíši. Nejdříve křesťané zvěstovali velikonoční
příběh (Ježíš Kristus, Boží Syn, se za nás obětoval na
kříži a dal nám věčný život svým vzkříšením) a teprve
později se také objevil vánoční příběh (Boží Syn se stal
člověkem). Ukřižovaný Ježíš je ten narozený Ježíšek. Přál
bych vám, abyste si při pohledu do dřevěných jesliček
vzpomněli na dřevo jeho kříže. Modlím se za vás, abyste
objevili, kdo je to Ježíš a nebáli se mu svěřit svůj život.
Přeji vám veselé vánoce a šťastný nový rok, ale
především vám vyprošuji hodně Božího požehnání.
- P. Petr Hofírek -
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Pozvánky na nejbližší akce

KLUB SENIORŮ SLAVKOV
srdečně zve všechny seniory na

DEN ROKU aneb VÁNOČNÍ POSEZENÍ
Setkání se uskuteční v pátek 16. prosince 2016
v zasedací místnosti obecního úřadu Slavkov.
Začátek je v 16:00 hod.
Těšit se můžete na zhodnocení roku a informace
o připravovaných projektech starostou obce,
vyhodnocení činnosti a plány klubu seniorů Slavkov,
dobrou zábavu a drobné občerstvení.
Přijít může kdokoliv, vstup je zdarma.
Určitě se můžete těšit také na tradiční sportovní turnaje:

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
O POHÁR STAROSTY OBCE
úterý 27.12.2016, 13:30 prezence týmů
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

sobota 14.01.2017
(podrobnosti budou upřesněny)

Slavkovský zpravodaj
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a je čas na malé
ohlédnutí za uplynulým rokem 2016. Na stránkách tohoto
zpravodaje se ve stručnosti dočtete, na čem jsme
pracovali, co plánujme do budoucna, co je právě
aktuálního v naší obci, jak bohatý je společenský život
v obci a spoustu dalších více či méně důležitých
a zajímavých informací. A pokud nenajdete téma, které
vás zajímá, neváhejte se obrátit s dotazem přímo na
obecní úřad. Rádi se vám budeme věnovat.
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Ohlédnutí za rokem 2016

Z hlediska stavebních (investičních)
věcí se nám podařilo získat dotační
prostředky na dvě „větší“ akce.
V květnu a červnu letošního roku
došlo v Charitním domě Sv. Petra
a Pavla ve Slavkově k rekonstrukci
zpevněných přístupových ploch a nádvoří. Vybourali
jsme
nevyhovující
a již
nebezpečnou
plochu
z betonových bloků a nahradili ji vhodným typem
zámkové dlažby. Stavbu realizovala firma Vladimír
Kartusek - EKOSTAV ze Starého Města. Celková cena
projektu byla 683.978,- Kč. Z toho 233.978,- Kč jsme
hradili z vlastního rozpočtu obce a částku 450.000,- Kč
jsme získali jako finanční podporu od Nadace ČEZ.
Projekt
prospěje
nejvíce
imobilním
klientům,
pracovníkům rychlé zdravotnické pomoci (transport
na lehátku), pracovníkům charitního domu a samozřejmě
také návštěvníkům a široké veřejnosti.
Rekonstrukcí přístupových ploch k místnímu charitnímu
domu jsme výrazně zlepšili kvalitu dostupnosti a zvýšili
bezpečnost pro všechny. Zlepšil se i vzhled okolí budovy.
Tímto bych chtěl velmi poděkovat Nadaci ČEZ
za poskytnutí dotace a také za velmi dobrou spolupráci.
Nadace ČEZ podpořila projekt „K seniorům bezpečně“
prostřednictvím grantového řízení Podpora regionů, které
je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů.
„Charitní dům sv. Petra a Pavla poskytuje na Zlínsku
potřebnou péči a důstojnou náhradu za domácí prostředí
lidem, kterým jejich rodina nemůže pomoc zajistit. Rádi
jsme mu proto přispěli na rekonstrukci, která usnadnila
přístup ke zdravotnické péči a zvýšila pohodlí tamních
klientů a jejich návštěvníků,“ řekla Michaela Žemličková,
ředitelka Nadace ČEZ.

po realizaci…

Slavkovský zpravodaj
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Revitalizace prostoru okolo zvonice

Některé další činnosti v tomto roce

Druhou investiční akcí byla Revitalizace prostoru okolo
Zvonice ve Slavkově. Tato dominanta obce v příštím roce
oslaví 90 let (termín oslavy bude včas zveřejněn). Projekt
revitalizace řešil parkovou úpravu s realizací drobné
architektury, mobiliáře, zpevněných ploch, vegetačních
úprav a opravu zvonice. Dále výstavbu opěrné kamenné
zídky, která lemuje stávající chodník a u vchodu do
zvonice je rozdělena schodištěm. V rámci vegetačních
úprav došlo k odstranění přestárlých a druhově
nevhodných keřů, daný prostor byl plošně urovnán
a osázen novou vegetací (stromy, keře, růže, trávník).
Cílem úprav bylo vytvoření nové koncepce prostoru,
zdůraznění důležitosti stavby zvonice jako dominanty
obce, zvýšení reprezentativnosti řešeného území
a odstranění nebezpečného jevu (usýpání hlíny ze svahu
na přilehlý chodník). Akce je finančně dotována
z programů Ministerstva pro místní rozvoj. Z celkové
částky cca 1,2 mil. Kč, tak téměř 900 tis. Kč tvoří získané
dotační prostředky a cca 300 tis. Kč je financováno
z vlastního rozpočtu obce. Stavbu provedla firma
DRAPLSTAV GROUP s.r.o. ze Zborovic.

Na hřbitově jsme rekonstruovali plochu na kontejner na
odpadky (nové oplocení, zpevnění a předláždění plochy).
Podél cyklostezky na Dolní Němčí jsme na okraji obce
vysázeli keřový živý plot.
Ve sběrném dvoru jsme rozšířili zpevněnou plochu pro
skladování materiálu a také jsme provedli výsadbu cca
padesáti tújí podél plotů se sousedními dvory rod. domů.
V obecním lese jsme v souladu s platnými hospodářskými
osnovami provedli těžbu cca 130 m3 dříví. To jsme
nabízeli k prodeji a někteří z vás nabídku využili.
Řešili jsme problém s odkanalizováním dvora obecního
úřadu a také s odvodem spodní vody v kotelně MŠ.
Odstranili jsme betonový elektrický sloup, který hyzdil
dominantu obce, místní zvonici, a vybudovali jsme novou
el. přípojku umístěnou v zemi.
V mateřské škole jsme stavěli přípravnu zeleniny.
V charitním domě jsme rekonstruovali část plotu (směrem
k místnímu parku).

A samozřejmě spoustu dalších drobných údržbových,
úklidových a každoročně se opakujících činností (sečení
a stříhání zeleně, zametání, opravy apod.)
Mnozí jste začali pro ukládání odpadu ze zeleně využívat
vyčleněné místo u cesty cca 100 m nad charitním domem.
Pro ukládání jsou k dispozici dva dřevěné boxy,
do kterých patří tráva, listí, apod. – tedy rostlinný odpad.
Větve prosím umísťujte do prostoru vlevo vedle boxů na
hromadu (nedávejte větve do boxů). A hlavně sem
neumisťujte jiný odpad než ze zeleně! V příštím roce
jednotlivá místa označíme cedulkami a pokusíme
se i zpevnit přístup k boxům.
Důležité sdělení - žádost

V příštím roce oslaví naše ZVONICE výročí 90 let od
svého vzniku v roce 1927; před tímto datem, stála na
stejném místě zvonička dřevěná. Datum oslavy ještě není
stanoven, ale včas jej zveřejníme.

Vážení spoluobčané blíží se zima a s tím i spojená zimní
údržba a úklid napadaného sněhu, zimní posyp apod.
V obci (chodníky, místní komunikace) si údržbu
provádíme sami. Snažíme se včas reagovat na počasí, ale
než se vesnice uklidí, tak to nějaký čas zabere. Vy nám
však můžete hodně pomoci. Třeba tím, že zaparkujete své
auta do garáží nebo vjezdů tak, aby nebránila plynulé
údržbě (v ulicích i na chodnících). Často se to děje
zejména ve „hřbitovní“ ulici, ale samozřejmě i jinde.
Pamatujte prosím na to – usnadní nám to práci.
- Libor Švardala -
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Co plánujeme v roce 2017…
Výsadba aleje Slavkov – Dolní Němčí

Podali jsme projektovou žádost o dotaci na akci Výsadba
aleje Slavkov - Dolní Němčí. Předkládaný záměr řeší
novou výsadbu liniového krajinného prvku - stromovou
alej - vedoucí kolem cyklostezky Slavkov - Dolní Němčí.
Výsadba aleje posílí ekologickou stabilitu krajiny
prostřednictvím diverzity porostů. Předkládaný projekt
současně navazuje územně na projekt výstavby
cyklostezky Slavkov - Dolní Němčí, který vytvořil
liniovou stavbu a v zastavěné části obce se provedla
i výsadba zeleně. Cílem akce je zejména posílení
funkčnosti krajinných prvků a zlepšení kvality prostředí
výrazně zemědělské části krajiny. Celkově by mělo dojít
k vysázení cca 106 stromů podél cyklostezky směrem na
DN (směrem od pole). Výše dotace je 80% z uznatelných
nákladů. Pokud budeme se žádostí úspěšní, dojde
k realizaci v první polovině roku 2017.

Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH

Již v dubnu letošního roku jsme reagovali na zveřejněnou
výzvu Generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“.
Vypracovali jsme projektovou žádost o dotaci na pořízení
nového dopravního automobilu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů Slavkov v roce 2017. Naše žádost
byla úspěšná a nyní postupně plníme podmínky
programu, abychom mohli v příštím roce ralizovat nákup
vozidla. Dotace může dosáhnout až 50% nákladů,
maximálně však 450 tis. Kč. Je také pravděpodobné, že
tento projekt podpoří i Zlínský kraj. Celková hodnota
automobilu by se měla pohybovat cca kolem 900 tis. Kč.
Kanalizační sběrač a ČOV ???

V letošním roce jsme absolvovali řadu jednání o možné
výstavbě kanalizačního sběrače a čistírny odpadních vod
(ČOV). Jedná se o velmi náročný projektový záměr, který
má řadu argumentů PRO, i řadu argumentů PROTI.
Zatím ještě nepadlo definitivní rozhodnutí, stále k tomuto
tématu sbíráme názory a nové informace. V první etapě
bychom mohli realizovat z dotací jen výstavbu nových
částí (dotačně nyní nelze řešit opravu nebo rekonstrukci
stávajících úseků, neboť nejsou napojené na koncový bod
čištění - ČOV). Na základě předběžného odhadu je
předpokládaná cena 50 mil. Kč - za nový kanalizační
sběrač (vznikl by podél potoka Okluky a podchytil by
výustě stávající kanalizace a odpadní vody by přivedl do
ČOV), dobudování chybějících úseků a výstavbu čistírny
odpadních vod. Z OPŽP je možná dotace ve výši 63,75%
(což znamená cca 32 mil. Kč dotace a cca 18 mil. Kč
z vlastních prostředků).
V druhé etapě by přišla na řadu rekonstrukce současné
kanalizace v obci. V současné době je rekonstrukce
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možná z dotací jen pokud je opravovaná část napojena na
koncový bod čištění – tedy ČOV (proto bychom museli
nejdříve realizovat etapu 1). Předpoklad ceny za
rekonstrukci/opravu stávající kanalizace je cca 30 mil. Kč
a je možné získání dotace ve výši 80% z Ministerstva
zemědělství (tedy 24 mil. Kč dotace a cca 6 mil. Kč
vlastní prostředky). Samozřejmě není jisté, že bychom
dotace získali. Tedy pokud obě etapy sečteme, a za
předpokladu, že bychom byli úspěšní v získání dotací, je
celkový předpoklad za obě etapy cca 80 mil. Kč, přičemž
by dotace mohla být cca 56 mil. Kč a cca 24 mil. Kč
bychom investovali z rozpočtu obce.
To je ovšem pro naši obec obrovské číslo a znamenalo by
úvěr na cca 25 let (pokud bychom ročně spláceli milion).
Z hlediska časového by cca rok trvalo zpracování
dokumentace a realizace by mohla končit v roce 2020
(berte toto prosím, jako orientační odhad). K tomu je ještě
třeba dodat odhadovanou cenu za zpracování projektové
dokumentace a dotačního managementu cca 3 mil. Kč.
Zkusím ve stručnosti shrnout základní PRO a PROTI:
 celkové vyřešení kanalizace v obci pro další generace;
 splnění moderních trendů (není zatím jasné, jestli
obce, které nebudou mít zajištěné čištění odpadních
vod, nebudou v budoucnu nějak penalizovány);
 zlepšení životního prostředí;
 využití zřejmě poslední možnosti dotací z EU;
 vyřešil by se současný stav některých zastaralých
úseků kanalizace;
 možnost napojení průmyslové zóny na ČOV;
- finance = výrazné zadlužení obce;
- nové náklady obce na provozování ČOV;
- zvýšení stočného (ovšem je třeba dodat, že i když se
rozhodneme ČOV nestavit, budeme muset stejně
poplatek za stočné zvýšit a začít tvořit rezervu na
postupnou rekonstrukci kanalizace, ke které dříve či
později určitě dojde);
- rozkopaná vesnice na delší dobu;
- budou se rušit septiky a jímky a každý se musí
napřímo napojit do nové kanalizace;
- možné problémy se souhlasem vlastníků pozemků;
- čas, nervy, papírování, mezilidské vztahy.
Termíny svozu plastů – první pololetí 2017

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

09.01.2017
06.02.2017
06.03.2017
03.04.2017
15.05.2017
12.06.2017

pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

Chtěl bych vám poděkovat za třídění plastů – má to
smysl. Každé snížení množství směsného odpadu (ten,
který končí v popelnicích) znamená finanční úsporu.
Zároveň vás chci požádat, abyste se snažili plastový
odpad do pytlů co nejvíce stlačit (např. sešlápnout PET
láhve) – pytle nás taky stojí peníze, tak je potřeba je
maximálně využívat a nevozit vzduch nebo nepoužívat na
něco jiného.
- Libor Švardala -
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Střípky z obce

Znovu upozorňujme, že i v letošním roce se v naší obci
několikrát pohybovaly podezřelé osoby, které obcházely
domácnosti a nabízely různé služby (nejčastěji ve spojení
s elektrickou energií). Připomínám, že ve Slavkově máme
vyhláškou zakázán podomní prodej či nabídku služeb.
Často tito prodejci tvrdí: „Starosta o nás ví, on nám to
povolil atd.“ To však není pravda. Většinou se o jejich
pohybu po obci dozvím, až když někdo z vás
zatelefonuje. Skutečností je, že nikomu podomní prodej
nepovoluji. Buďte proto velmi obezřetní, a pokud se tito
prodejci objeví u vašich dveří, neváhejte se obrátit na
obecní úřad či přímo na policii. Používají různé finty
např. se vydávají za pracovníky E.ONu apod. Opatrnost
je na místě.
V prodeji je nový kalendář Mikroregionu Bílé Karpaty
2017. Je plný krásných fotografií a plánovaných akcí
(kulturních, sportovních, gastronomických, církevních
i turistických) z devíti obcí Mikroregionu Bílé Karpaty.
Kdo má zájem, koupí ho za 50,- Kč v obchodě, poštovně
nebo na obecním úřadu.
Znovu se na vás obracím s prosbou ohledně pořádku
v okolí místního hřbitova. Jedná se o venkovní plochu za
hřbitovní zdí zejména směrem na Horní Němčí. Neustále
se za touto zdí objevují plastové kalíšky ze svíček, zbytky
zeleně a někdy dokonce i sklo. Hodit odpad přes zeď
přece není řešení. Na odpad je určený kontejner, který je
přístupný zevnitř areálu.
Taky musím zmínit problematiku pálení trávy, větví
apod. Několikrát během roku jsem zaznamenal stížnost
na obtěžující dým a zápach. Tedy na otevřených ohništích
lze podle zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché
rostlinné materiály. Je zakázáno pálit: obaly od plastů,
igelit, barevné časopisy, chemicky ošetřené dřevo (okenní
rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou),
vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické
přípravky apod. Pálení listí, klestu a shrabané trávy není
zákonem výslovně zakázáno, ale mělo by se jednat
o suchý materiál, který rychle shoří a nedýmí. Nebudu se
nyní rozepisovat o pravidlech pro spalování (osoba starší
18 let, vzdálenost od hořlavin, hasicí prostředky po ruce,
nahlášení pálení hasičům atd.) Spíše chci apelovat na
ohleduplnost vůči ostatním obyvatelům obce (když už
pálit, tak opravdu jen suché; nepálit při nevhodných
povětrnostních podmínkách; nepálit, když má sousedka
pověšené prádlo nebo v parných dnech v podvečer, kdy
všichni větrají apod.). Zkrátka aby nedocházelo
k obtěžování okolí nadměrným kouřem (jedno ohniště se
zapáleným vlhkým listím dokáže snadno zahalit kouřem
polovinu obce). Nakonec v obci máme sběrný dvůr a také
místo pro ukládání odpadů ze zeleně a každá domácnost
měla před časem možnost získat zdarma na zahradu
kompostér, tak v podstatě není třeba nic pálit. Pokud se
přesto rozhodnete pro pálení povolených suchých
rostlinných materiálů, vždy dobře zvažte povětrnostní
podmínky a buďte ohleduplní ke svým sousedům
a ostatním lidem, kteří spolu s vámi žijí v naší obci.
Pozn. vypalování porostů je zákonem striktně zakázáno.
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Přehled plánovaných akcí na rok 2017
(další akce a případně úpravy budeme aktualizovat)
28.01.2017 Sportovní ples
04.02.2017 Hasičský ples
25.02.2017 Fašanková obchůzka
01.03.2017 Noc s Andersenem, Knihovna
08.03.2017 Oslava MDŽ - Klub seniorů
18.03.2017 Maškarní karneval pro děti a taneční večer
08.04.2017 Ukliďme Česko
29.04.2017 Den Země a stavění májky
14.05.2017 Den matek
27.05.2017 Slavkovský gulášfest
01.06.2017 Ekohrátky v místním parku ke dni dětí
03.06.2017 Den dětí v lese
01.07.2017 Sport. hodové odpoledne a hodová zábava
03.07.2017 Tradiční hodky s drkotinou, Vinárna
05.07.2017 Odjezd Slavkovských vodáků na 20. vodu
09.09.2017 Slavnosti vína a otevřených památek, UH
06.10.2017 Den stromů, Hruška v Hor. poli Slavkov
02.12.2017 Mikulášská nadílka pro děti
09.12.2017 Poslední leč
23.12.2017 Zpívání koled u vánočního stromu
Změna v Zastupitelstvu obce Slavkov - od 1. 10. 2016
Ke dni 30.9.2016 podal rezignaci na mandát člena
zastupitelstva obce pan Petr Vladovič. Znamená to, že od
následujícího dne - tedy od 1.10.2016 - nastoupila na jeho
místo první náhradnice z jejich kandidátní listiny – paní
Eliška Jančová. (Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu
obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník
z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle
§ 45 odst. 5, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo
k zániku mandátu.)
Strategický rozvojový plán obce

V současné době pracujeme na aktualizaci strategického
dokumentu Program rozvoje obce Slavkov. Tento
dokument bude sloužit ke správnému rozvoji naší obce.
Pro vznik strategie je velmi důležité znát názor veřejnosti,
a proto si Vás dovolujeme oslovit touto formou.
Obracím se tedy na vás všechny (občany starší 15 let)
s žádostí/prosbou o pomoc/spolupráci. Součástí tohoto
zpravodaje je volně vložený dotazník, který by měl
vyplnit každý občan Slavkova starší 15 let. Ujišťuji
Vás, že dotazník je anonymní a výsledky budou sloužit
pouze pro účely tvorby programu rozvoje obce. Souhrnné
výstupy dotazníku budou následně zveřejněny. Vyplnění
dotazníku trvá přibližně 15 minut (1 občan = 1 dotazník).
Do každého zpravodaje jsme vložili dva výtisky
dotazníku, pokud potřebujete více, vyzvedněte si další
formuláře na chodbě obecního úřadu, v potravinách
Hruška nebo si můžete dotazník vytisknout z obecních
www stránek. Dotazník můžete poslat vyplněný
i elektronicky: stáhnout z webu, vyplnit (ve wordu)
a poslat mailem na starosta@obecslavkov.cz. Dotazník
prosím vyplňte do 23.12,. a odevzdejte jej do schránek
umístěných na chodbě obecního úřadu Slavkov nebo
v potravinách Hruška. Děkujeme Vám za spolupráci
a projevený zájem o rozvoj naší krásné obce – je to pro
nás velmi důležité!
- Libor Švardala -

Slavkovský zpravodaj
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Mobilní aplikace – V obraze…

Hledačka neboli questing

Představujeme naší novou službu
pro občany a návštěvníky naší obce.
Chcete být informování o aktualitách
z našeho
webu?
Chcete
mít
k dispozici důležité informace z obce
ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace –
V OBRAZE. Aplikace vám přináší přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené
na úřední desce.
Co lze sledovat?
 kulturní a sportovní akce
 fotogalerie
 aktuality
 úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?
 mít chytrý telefon s op. systémem Android či iOS
 přístup na internet
 místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Více na www.obecslavkov.cz
- LŠ -

Hledačka neboli questing. Že vám to nic neříká? Pokud
jste někdy hráli ‚na šipky‘, hledání pokladu apod.,
v podstatě však už víte, o co jde.
Hledačka je hra nejen do přírody. Funguje to takto. Máte
v plánu navštívit nějaké místo, které se vám líbí, ale
neznáte všechny zajímavosti. Pak ale dostanete (nebo si
vytisknete, z webových stánek) do ruky pracovní list
s poetickými nápovědami, ručně malovanou mapou a také
ilustracemi, které slouží jako vodítko – a můžete se vydat
na cestu za jednotlivými indiciemi. Věřte, že pak bude
jedno, jestli je vám deset či sedmdesát, protože nadšení
stírá věk…Konečná tajenka se nachází v cíli cesty –
vyřešení objevíte pouze absolvováním stezky.
Ve spolupráci s městem Hluk a obcí Dol. Němčí jsme pro
vás všechny (občany, turisty, malé, velké…) připravili
dvě „questingové“ trasy: Lucká hledačka aneb krajina
vypráví příběhy a Lucká hledačka aneb ukryté bohatství.

Foto z dronu

V letošním roce jsme v rámci projektu Mikroregionu Bílé
Karpaty pořídili fotografie obcí z dronu (autorka
fotografií je Petra Hajdůchová). Dron je bezpilotní
helikoptéra, zpravidla malých rozměrů, řízená na dálku.
Fotky z výšky nám tak umožňují spatřit netradiční pohled
na naši vesnici.

V naší obci si můžete malovanou mapu vyzvednout na
obecním úřadu nebo si ji můžete stáhnout z www stránek
obce (v levém menu „Informace pro turisty – Hledačka)
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Lucké pole

Kde hledat Lucké pole?
Krajina v podhůří Bílých Karpat
vypadala ve 12. století zcela
jinak než dnes. Po devíti stech
letech vývoje žijeme v prostředí
kultivovaného a momentálně
klidného pohraničí. Obklopují
nás širé lány scelených polí
a blíže k hranicím s dnešním Slovenskem louky, které se
místy podobají spíše pěstěnému anglickému parku než
zemědělské krajině.
Za dob Přemyslovců však jihovýchodní hranice Moravy
s Uhrami byla divokým nárazníkovým pásmem
porostlým převážně hvozdy lesů. Panovníci obou států se
zde často střetávali a většinou s nepříliš dobrými úmysly.
Kraj mezi řekami Váhem, Olšavou a Moravou byl zván
Lucká provincie a až do roku 1116 byl místem
mocenských svárů a hraniční přetlačované. Snad jen
lapkové a vyděděnci se zde usazovali, aby unikli dosahu
tehdejšího „práva“.
Bitva
Změna tohoto neutěšeného stavu, kdy si uherští i čeští
panovníci nárokovali strategické pohraniční území při
levé straně řeky Olšavy nastala po bitvě, která se odehrála
na „poli“ jménem Lucsko. Tehdy se na plánovaném
„mírovém střetnutí“ právě v krajině Luckého pole setkala
vojska českého knížete Vladislava I a uherského krále
Štěpána II. Za nejasných okolností nakonec došlo ke
střetu vladařů i jejich poddaných s výsledkem, který
z historické perspektivy potěšil panovníky zemí koruny
české. Po vítězné bitvě, kterou popisuje několik písmáků
včetně kronikáře Kosmase, se totiž hranice mezi Uhrami
a Moravou ustálila na hřebenu Bílých Karpat. Levý břeh
řeky Olšavy tak už navždy zůstal pod správou českého
státu. Bitva na Luckém poli se tím stala důležitým
historickým okamžikem, jehož důsledky jsou platné do
dnešní doby.
Pátrání
Přesná lokalizace vojenského střetu není po devíti stech
letech možná. Napovědět se nám snažili a snaží různí
badatelé či písmáci, ale zcela věrohodné indicie vedoucí
k lokalizaci Luckého pole neexistují. Ostatně provincie
Lucko byla tak rozsáhlá a řeka Olšava tak dlouhá, že najít
místo v její levobřežní krajině, kde 13. května 1116 došlo
ke krvavé bitvě, je spíše námětem pro spekulace než pro
osvětovou debatu. Dopátrat se pravdy snažil též historik
Metoděj Zemek, který v 70. letech minulého století vydal
vědeckou práci, ve které Lucké pole lokalizoval do
prostoru mezi obcemi Dolní Němčí, Slavkov a Nivnice.
Vycházel z vlastního terénního výzkumu a pomístních
názvů některých blízkých lokalit. Jeho dedukcím
napovídala mezi venkovany zažitá místopisná jména jako
Lusko, Tábořisko či Podbojisko. Nejen odborná, ale i širší
veřejnost tuto historickou domněnku tehdy přijala a
Lucké pole bylo dokonce zaneseno do turistických map.
Skutečné pravdy o bitevním poli se pravděpodobně
nedobereme, ovšem fakt, že před devíti sty lety se mezi
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Olšavou a hřebenem Bílých Karpat odehrál důležitý
mezinárodní střet, je nezpochybnitelný. I proto si tuto
událost obyvatelé některých obcí z bělokarpatského
podhůří letos připomínají.
Připomínkové akce
V Dolním Němčí proběhla na jaře vlastivědná přednáška,
u kapličky pod Babí horou mezi Hlukem a Boršicemi
zase bohoslužba věnovaná obětem pohraničních střetů.
Na podzim 27. října proběhla debata historiků na hlucké
tvrzi. Dokončena je též turistická trasa, která za pomocí
questu neboli šifrovačky propojí celkem čtyři obce. Jejím
tematickým středem bude místo s nově vztyčeným
památníkem u Dolního Němčí. Právě tam byl už na jaře
vysazen dub, který nyní stíní opracovaný pískovcový
kámen s vytesaným nápisem Lucké pole a letopočty 1116
– 2016. Ne snad proto, abychom po devíti stech letech
určili skutečné místo dávného pohraničního střetu, ale
především proto, abychom si připomenuli událost, jejíž
výročí si zaslouží trvalejší pozornost, než jen
zpravodajskou zmínku v regionálním tisku. Seriál šesti
článků nazvaný Pátrání po bitvě na Luckém poli, který
vycházel na přelomu července a srpna ve Slováckých
novinách, však za připomenutí jako čtenářský tip stojí.
I díky němu se případní čtenáři dozví, že procházení
historií je dobrodružné a plné různých překvapení.
Dohady opředené Campo Lucsko nevyjímaje.
Až tedy pojedete po cyklotrase od řeky Moravy k úpatí
Javořiny či opačným směrem, jistě se symbolickému
památnému místu nevyhnete. Najdete ho na východním
okraji Dolního Němčí při křížení cyklostezek směřujících
ze směru od Hluku k Nivnici a Slavkovu. Vzpomínkové
setkání k výročí bitvy na Luckém poli se slavnostním
odhalením památného kamene se konalo na sváteční
odpoledne 28. října.
PhDr. Petr Slinták
Lucké pole – odhalení památného kamene

V pátek 28. října, v den oslav české státnosti, došlo
v prostoru mezi obcemi Dolní Němčí, Nivnicí
a Slavkovem k pozoruhodné události. V místě historiky
označovaném jako Lucké pole byl odhalen pískovcový
monument připomínající devítisté výročí bitvy mezi
českým králem Vladislavem I. a uherským panovníkem
Štěpánem II.

Proč právě zde se udály níže popisované děje?
Území mezi Olšavou, řekou Moravou a pohraničními
horami dnešních Bílých Karpat bylo začátkem 12. století
územím nikoho. Prakticky neosídlené, hustými lesy
pokryté, ovšem značného strategického významu. ->
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A právě proto o něj usilovaly obě dvě strany. Původně se
zde oba panovníci 13. května 1116 sešli, aby stvrdili mír.
Shodou okolností, snad i náhodou však na místě samém
došlo ke vzájemným svárům, které vyústily v boj. Údajně
se Uhři jako první chopili zbraní. Pak již netrvalo dlouho
a strhl se boj ukrutný, který se pro české vojsko zpočátku
nevyvíjel příznivě a sám Vladislav I. se dal již na útěk.
Celá bitva byla provázena krutostmi, meče se křížily,
kopí vnikala do těl bojovníků, nářek raněných
a umírajících sílil. Krví sytila se zem. Situace na bojišti
se změnila, když zástupy spojenců krále Vladislava
v utajení obešly vyvýšeninu a napadly uherské vojsko
z boku. Tomuto promyšlenému manévru uherské šiky již
neodolaly, rozutíkaly se a veliké množství pánů
uherských přišlo o život. Vítězové pronásledovali
poražené Uhry až k Váhu, v jehož toku mnozí z nich
zmarnili svůj život a celý bohatý tábor uherský padl
Čechům v kořist. Že se právě v těchto místech udála
bitva, o tom svědčí občasné zde nálezy hrotů šípů, přezek
i jiných artefaktů, nesporně z té doby pocházející.
Územním choutkám uherského krále tak bylo na určitý
čas zabráněno. I nadále však Lucké pole, coby pohraniční
provincie, bylo vystaveno zájmům obou stran.

A jaké byly páteční oslavy k tomuto výročí?
V místě průsečíku několika cyklostezek téměř v doteku
Dolního Němčí měl být 28. října v odpoledních hodinách
odhalen památník k této významné události. Ke čtrnácté
hodině do tohoto místa směřovali hlavně pak z Dolního
Němčí malí i velcí, muži i ženy, ba i krojování. Nakonec
se zde shromáždily na dvě stovky osob.

Po obloze se toulaly řasy, i sluneční paprsky si občas daly
říct, mírný vítr rozvíval vlasy mnohých nás přítomných.
Úvodního slova se za organizátory ceremoniálu ujal pan
doktor Petr Slinták a po něm již do svých rukou převzali
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mikrofon starostové obcí, v jejichž okolí se kdysi
památná bitva odehrávala.
Starosta Dolního Němčí pan Ing. František Hajdůch
s netajenou hrdostí v hlase naznačil, že když Nivnice
může mít Komenského, podotýkám, že jsem se v tu chvíli
jako Broďan ošíval, nebo Vlčnov Jízdu králů, tak by bylo
na čase, aby i jeho obec měla poutavé lákadlo pro
turistickou obec. V těch okamžicích jsem pozorně
sledoval tvář a zejména oči starosty Slavkova, pana Mgr.
Libora Švardaly. Usmíval se sice také, ale jakmile se ocitl
mikrofon v jeho rukou, dozvěděli jsme se, že od
kamenného monumentu je slavkovský katastr vzdálen
pouze pár desítek metrů a bitva probíhala převážně tam 
Oba starostové si však byli naprosto jednotní v názoru, že
Lucké pole bylo místem, kde český král Vladislav I. svým
vítězstvím odolal snaze uherského krále Štěpána II.
o posunutí hranice jeho panství hlouběji do moravského
území.
Ke slovu se pak dostal i pan Krajský radní Ing. Ladislav
Kryštof, jehož úřadem byla oslavám přiřčena částka
několika desítek tisíc korun. I po jeho slovech se ozval
zasloužený potlesk.
Další řečník, pan šéfredaktor Slováckého deníku Pavel
Bohun mě a jistě i jiné zaujal závěrečnými větami svého
proslovu, nutícími člověka k zamyšlení. Uvedl, že
v dávné bitvě na Luckém poli můžeme nalézt poučení
i pro současnost, neboť o mír je třeba neustále usilovat,
jinak může dojít k nedozírným následkům. Vláda v rukou
těch, kteří baží po moci, aby tím získali moc nad lidmi
a přírodními zdroji, je nebezpečím pro celý tento svět.
Náš sluch byl posléze oblažen měkkou slovenštinou z úst
zástupce „uherské“ strany, která tentokrát vyzněla více
jak smířlivě s poukazem na lásku a dobrotu našich srdcí,
a tím i šlechetného konání.
Atmosféru setkání dotvářel bohatýrský zpěv krojovaného
souboru Dolněmčanů, rozléhající se do širokého kraje.

Pak již starostové přistoupili k masivnímu pískovcovém
čtyřhranu, sejmuli z něho stuhu, aby blesky fotoaparátů
měly co do činění a potlesk našel uplatnění.
Nechť je tedy toto místo nejenom mementem minulosti,
ale i varováním před nebezpečím řešení sporů násilným
způsobem, tedy válkami!
Jaromír Slavíček http://zmsoft.cz/slavicek/
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Mistrovství Evropy ve fotbale starostů

Kromě
rozsáhlých
pracovních
povinností mně starostování nečekaně
přineslo i nevšední fotbalové zážitky.
Jak možná někteří víte, jsem členem
fotbalové reprezentace starostů České
republiky a v letošním roce jsme v Uh. Hradišti dokonce
pořádali Mistrovství Evropy. Myslím, že i to patří mezi
zajímavosti týkající se naší obce. Navíc náš spoluobčan
Petr Tlach je již několik let reprezentačním masérem.
Proto mně dovolte zveřejnit v našem zpravodaji
závěrečnou zprávu z tohoto významného turnaje. - LŠ Evropský fotbalový titul pro starosty ze Slovenska!

Tak jako každá kniha má svůj spořádaný konec, tak
i příběh 3. Mistrovství Evropy starostů ve fotbale doznal
úspěšného završení poslední kapitolou v podobě finále
a závěrečného galavečera.
Jak již bylo dříve proklamováno napříč celou Českou
republikou, ve dnech od 16. do 21. května 2016 se
uskutečnilo v Uherském Hradišti 3. Mistrovství Evropy
starostů ve fotbale. Deset různých národností, na 250
účastníků turnaje, 245 vstřelených gólů, stovky diváků,
ale hlavně příjemné prostředí, výtečná organizace
a nezapomenutelný zážitek. Již samotné slavnostní
zahájení celého turnaje na Městském stadionu Miroslava
Valenty napovědělo, že slovácká metropole připravila pro
své návštěvníky krom sportovních zážitků i bohaté
předvedení své tolik opěvované a proslulé kultury.
Každopádně nikdo ze zúčastněných nechtěl být nic
dlužen té sportovní stránce a do fotbalového zápolení se
pustili všichni s velkou vervou. Ukrajina, Chorvatsko,
Jižní Tyrolsko, Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko,
Polsko, Slovinsko, ale i oba české týmy si dělaly naděje
a kladly cíle dojít v turnaji co nejdál. Zatím co českému
„A“ týmu se tato vize přeměnila ve skutečnost, „B“ tým
byť se neprobojoval do závěrečných bojů o finále, podal
velmi sympatický výkon, který korunoval krásným
9. místem. Na „A“ tým České republiky bylo kladeno
těžké břímě. Obhájit titul, kterého dosáhl před 4 lety
v polském městě Tychy. Možná i to zapříčinilo, že v boji
o finále lehce zapracovala psychika a český tým svým
kolegům z Itálie podlehl v poměru 2:4. Nicméně úsměv
na tvář vrátilo českým borcům vítězství nad týmem
z Ukrajiny v boji o 3. místo. Výrazným gólovým
rozdílem (7:1) potvrdili Češi, že i nadále patří mezi
evropskou fotbalovou špičku.
Zaslouženými králi fotbalové starostovské Evropy se
stalo družstvo ze Slovenska, které porazilo ve finálovém
boji Itálii rozdílem 3 branek bez inkasování. Nutno
podotknout, že veškerá dění na hřištích probíhala v rámci
fair play a byla k vidění spousta fotbalového umu a krásy,
ze kterých vzešla individuální ocenění.
Nejstarším hráčem celého mistrovství se stal Rakušan
Moser Gebhard, kterému v době konání šampionátu bylo
67 let. Nejkrásnějším gólem byl oceněn italský
ostrostřelec Roberto Padrin, jemuž se podařilo trefit
nádhernou přímou střelou do šibenice, a to bohužel
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v semifinále proti České republice. Ukrajina si odvezla
individuální ocenění za nejlepšího brankáře, kdy trofej
přebral Volodymyr Shmatko a kanonýrem mistrovství se
stal slovenský shooter Dušan Tomaško, jenž nasázel
svým soupeřům 12 gólů.
Nejlepším hráčem celého turnaje byl jednohlasně a po
zásluze zvolen hráč české fotbalové reprezentace, starosta
obce Slavkov a hlavní pořadatel, tudíž nejdůležitější muž
celého evropského klání - Mgr. Libor Švardala. Jemu
patří obrovské poděkování, neboť právě on byl strůjcem
nevídaných zážitků a na jeho bedrech spočívala veškerá
organizace celého šampionátu.
Další poděkování míří Fotbalové asociaci ČR, všem
institucím a představitelům v Uherském Hradišti, do
Zlínského kraje, ostatním partnerům, sponzorům,
divákům a v neposlední řadě i celému realizačnímu týmů,
který se po celý týden o nás všechny blahobytně staral.

Aby se nezdálo, že jen sportem byl člověk během
šampionátu živ. Jednotlivé reprezentace měly možnost
poznat krásy Velehradu, Modré a samotných zákoutí
Uherského Hradiště. Důležitým sdělením je i fakt, že
během závěrečného slavnostního večera EURO
MAYORS 2016 předali zástupci Fotbalové reprezentace
starostů obcí a měst České republiky finanční dar ve
výši 20.000,- Kč na projekt Cafe 21. Jedná se komunitní
místo setkávání "hendikepovaných s naším světem"
a také místo, kde se klienti Sociálně terapeutické dílny
Sociálních služeb Uherské Hradiště budou moci
realizovat v pracovních činnostech.
Inu zdá se, že kniha s názvem EURO MAYORS 2016
byla dopsána a může tak být odložena do archívu
k zaslouženému zrání. Zážitky a chvíle prožité během
fotbalového mistrovství budou účastníky tisíc krát
zhodnoceny při večerních vyprávěních svým dětem
a vnoučatům u rozpáleného krbu. Ano, i u této příležitosti
je třeba mít na paměti, že fotbalový život není tak krátký,
aby neměl krásných věcí, ale není zas tak dlouhý,
abychom si mohli dovolit je přehlížet. A proto mějme
radost z maličkosti, darujme odzbrojující úsměv všem
našim protivníkům, ale hlavně naučme se prohrávat,
protože poté dokážeme přijímat a vážit si vítězství.
Přeji Vám všem za Českou fotbalovou reprezentaci
starostů, aby Váš život byl jedna velká výhra, okořeněná
množstvím pěkných českých uliček (zážitků), se spoustou
vstřelených branek do sítě svých soupeřů a k tomu všemu
nejen desítku spolehlivých spoluhráčů (přátel).
Děkujeme, že jste s námi! (www.euro-mayors.eu)
- za fotbalový tým České republiky zdraví Petr Weczerek -

Slavkovský zpravodaj
Folklorní den

Jednou za dva roky se do úbočí Bílých Karpat sjedou
folkloristé ze všech koutů Česka i Slovenska, aby potěšili
návštěvníky mezinárodního Folklorního dne ve Slavkově.
Letos se konal v sobotu 6. srpna v areálu fotbalového
hřiště. Folklorní pořad odstartoval program dětí, ve
kterém vystoupili: MŠ Slavkov, Hopsáček a Hopsinky
z Horního Němčí, FS Lúčánek s muzikou Hrozének
z Louky a domácí taneční skupina Kips. Z dospěláckých
souborů se následně prezentovali: FS Okluky z Hluku,
FS Otava z Nového Mesta n/V., FS Dúbrava z Březové,
FS Olšava z Uherského Brodu, FS Kopaničár z Hrozenka
a FS Handrlák z Kunovic. Vystoupily také pěvecké sbory
Mužáci z Korytné, Horněmčané a domácí Slavkovjané.
Diváky pobavil také Slavkovský spolek s vystoupením
"Pokrok nezastavíš" a program určitě zpestřilo také
vystoupení verbířů Jakuba Tomaly a Tondy Žmoly.
Zajímavá byla přehlídka krojů, na které se pod mottem:
"Ač každý v jiném kroji, přátelství nás pojí" prezentovala
Popická chasa z okresu Břeclav, Vrbovce z okresu
Myjava a nevěsta se sborem Tetičky z Dolního Němčí.
Večer pak pokračovala zábava u cimbálové muziky Strýci
ze Strání.
„Touto akcí se snažíme podpořit přátelství a partnerství
na česko-slovenském pomezí a také poznání v kulturní
i spolkové oblasti života s využitím tradic, historie,
obyčejů a zvyků. Samozřejmě je to také příležitost pro
prezentaci nejen naší obce, ale i podporu cestovního
ruchu v našem mikroregionu Bílé Karpaty“.
Záštitu nad celou akcí převzal senátor Ivo Valenta, který
si mezi jednotlivými představeními vzal slovo, aby ocenil
úspěšně pokračující oslavy folkloru ve Slavkově. „Velmi
si cením práce, kterou pan starosta, ale také všichni
účastníci folklorního dne vykonali, abychom se mohli po
dvou letech opět sejít v tomto nádherném místě a společně
sledovat nám všem velmi blízké slovácké tradice," pronesl
Ivo Valenta.
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Poděkování

Vážení čtenáři, spoluobčané, přátelé, kamarádi, příznivci
folkloru a lidových řemesel, dovolte mně, abych srdečně
a upřímně poděkoval všem, kteří nám pomohli připravit
a zorganizovat pátý ročník krásné akce s názvem
Folklorní den ve Slavkově. Děkuji všem vystupujícím,
krojovaným, jarmarečníkům, návštěvníkům za účast na
folklorním dnu. Všechna vystoupení byla úžasná, každý
stánek na jarmarku byl velmi inspirativní a zajímavý,
každý kroj byl nádherný a každý návštěvník důležitý.
Také bych chtěl poděkovat všem sponzorům
a podporovatelům - přispěli jste na dobrou věc a moc nám
to pomohlo. Za poskytnutou záštitu děkuji senátoru
Parlamentu ČR panu Ivo Valentovi. Vážím si jeho
podpory folkloru a obecně kultury nejen u nás ve
Slavkově, ale v celém regionu. A hlavně děkuji všem
pořadatelům, brigádníkům, pracovníkům atd. - zkrátka
všem ochotným a vstřícným lidem, kteří jakýmkoliv
způsobem pomohli při přípravě, realizaci a také úklidu.
Nesmírně si vaší pomoci vážím. Jsem velmi rád, že se
nám podařilo tuto krásnou akci v oblasti pod Velkou
Javořinou zase po dvou letech zorganizovat.
- Mgr. Libor Švardala, starosta obce Slavkov -

Slavkovský zpravodaj
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Slavnosti vína

Keramický kroužek

V sobotu 10. září jsme se opět po roce vypravili na
Slovácké slavnosti vína do Uherského Hradiště. Úžasná
akce, krásná atmosféra, skvělá zábava atd. Ještě dodám,
že naši krásnou obec ve slavnostním průvodu letos
reprezentovalo rekordních 39 krojovaných. Skvělé - všem
patří velké poděkování. Příští rok tu čtyřicítku
pokoříme
- Libor Švardala -

Již druhým rokem mají děti ze Slavkova možnost
navštěvovat keramický kroužek. Že je o tento kroužek
neustálý zájem svědčí i skutečnost, že jej navštěvují děti
školního i předškolního věku. Schází se 1x za 14 dní,
vždy v pondělí od 17.00 hod do 18.00 hod a od 18.00 hod
do 19.00 hod v budově Obecního úřadu. Cílem vedoucí
keramického kroužku je naučit děti pracovat
s keramickou hlínou, glazurami, skleněnou drtí, barvítky
aj., a to s použitím různých technik a pomůcek. Děti mají
možnost rozvíjet svoji manuální zručnost, fantazii,
tvořivost i estetické cítění.
O tom, že děti mají
neuvěřitelně mnoho fantazie a jsou moc šikovné, svědčí
i výrobky, které si již sami vytvořily a nazdobily. Mezi
keramickými výrobky můžeme najít veselé ptáčky,
pestrobarevné motýly a květiny, roztomilé kočičky nebo
ovečky a mnoho jiných pěkných výrobků. Kroužek
navštěvují i děti, které si rády hrají, proto si vyrobily své
vlastní keramické „Člověče, nezlob se!“. A protože si
nejen hrají, ale dělají rády i radost svým blízkým a jiným
lidem, rozhodly se, že vyrobí keramické překvapení i pro
babičky a dědečky z Charitního domu Sv. Petra a Pavla
ve Slavkově a osobně jim své výrobky i předají.
Občané Slavkova se můžou opět těšit na překrásný
betlém, který bude ke zhlédnutí u vánočního stromu
a poté na Obecním úřadu.
- Olga Kvasničková -

Hodové fotbalové derby vyhrál HORNÍ KONEC

K hodové sobotě ve Slavkově již tradičně patří fotbalové
derby HORNÍ konec - DOLNÍ konec. Bojovné utkání
mělo opět svou kvalitu a stejně jako v loňském roce
skončilo v normální hrací době remízou, tentokrát
v poměru 2:2. V následném penaltovém rozstřelu byli
úspěšnější borci z HORNÍHO konce, a tak z rukou
místostarostky Olgy Kvasničkové převzali putovní pohár
pro vítěze. Gratulujeme vítězům, ale slávu provoláváme
všem zúčastněným, neboť v úmorném vedru předvedli
všichni aktéři vskutku heroický výkon.
- LŠ -

Slavkovský zpravodaj
Charitní dům ve Slavkově oslavil 20 let činnosti

Je to již dvacet let od doby, kdy Charitní dům sv. Petra
a Pavla ve Slavkově zahájil svou činnost. Toto významné
jubileum si pracovníci slavkovského zařízení s dalšími
kolegy z Oblastní charity Uherský Brod a řadou hostů
připomněli v úterý 20. září 2016.
Oslava výročí byla zahájena ve Slavkově za účasti hostů
i klientů charitního domu mší svatou v kapli sv. Zdislavy,
kterou sloužil duchovní správce P. Petr Hofírek.
Slavnostní atmosféru umocnil Charitní sbor, který svým
zpěvem provázel celou liturgickou slavnost. „Ústřední
myšlenkou mše svaté bylo poděkování Bohu za jeho
ochranu a pomoc, a prosili jsme o požehnání do dalších
let,“ poznamenala vedoucí Charitního domu sv. Petra
a Pavla Bohumila Grebíková.
Po skončení mše svaté pokračoval slavnostní program na
nově zrekonstruovaném dvoře charitního domu.
Po požehnání nových venkovních prostor a pergoly
P. Petrem Hofírkem následovala slova starosty Slavkova
Libora Švardaly. Poté k přítomným promluvil pan Ondřej
Benešík, poslanec PS PČR a předseda Výboru pro
evropské záležitosti, který s uherskobrodskou Oblastní
charitou
dlouhodobě
spolupracuje.
Vydařenou
rekonstrukci ocenil také zástupce Nadace ČEZ pan
Vladislav Sobol a ředitel Charity Uh. Brod Petr Houšť.

DENNÍ STACIONÁŘ NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY JIŽ 5 LET

Do denního stacionáře pro osoby
se
zdravotním
postižením
dochází klienti ve věku od 16 do
60 let již pátým rokem. Stacionář
se nachází v areálu nemocnice s poliklinikou na sídlišti
v Uherském Brodu a jeho provoz je zajištěn v pracovní
dny od 7.00 do 16.00 hodin. Služba umožňuje klientům
setkávání s vrstevníky v prostředí stacionáře, kde je
prostor k nejrůznějším aktivitám a činnostem, při kterých
dochází k upevňování a rozvíjení návyků a dovedností
jako např. vaření, pečení, zpívání, malování, procházky,
výlety.
K relaxaci a zklidnění mohou klienti využít klidovou
místnost, která je vybavená hrací plochou, masážním
křeslem a přístrojem na posílení rukou a nohou nebo
snoezelen s vodním lůžkem (relaxační a terapeutickou
místnost). Na druhou stranu služba rovněž pomáhá
pečujícím osobám, které tak mají možnost naplánovat si
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Starosta Slavkova Libor Švardala ve svém projevu ocenil
náročnou práci pracovníků Charity a poděkoval personálu
a vedoucí tamního Charitního domu za jejich činnost
a snahu. Každé z pracovnic slavkovského zařízení osobně
předal růži, jako symbol vyjádření díků.
Ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť
připomněl vynikající a dlouhodobou spolupráci s obcí
Slavkov. „Zástupci této obce jsou pro nás velmi
spolehlivým a seriózním partnerem,“ poznamenal ředitel
Petr Houšť ve svém proslovu a poděkoval za dosavadní
spolupráci starostovi Liboru Švardalovi, jeho předchůdci
na postu prvního muže obce Vladislavu Kolískovi,
i bývalé ředitelce Oblastní charity Uherský Brod paní
Jarmile Tomancové a ocenil jejich zásluhy při vzniku
charitního domu ve Slavkově. Vyjádřil také vděčnost
sponzorům, které při slavnosti symbolicky zastupoval pan
Jaroslav Hulík, jednatel firmy Kredit Slavkov, jehož
společnost oblastní charitu opakovaně podporuje.
Pracovníci charity v závěru slavnosti společně vyjádřili
vděčnost všem, kteří jejich práci podporují. „Snažíme se,
aby veškerá naše snaha směřovala ke kvalitní péči
o klienty. Když se naše práce daří, a důkazem je i dvacet
let úspěšného provozu charitního domu ve Slavkově,
máme z toho radost a dobrý pocit zadostiučinění,“
podotkl ředitel brodské Charity Petr Houšť.
- char -

svůj program, vyřídit záležitosti na úřadech, nakoupit
a občas si i odpočinout. Pokud máte zájem získat
o stacionáři bližší informace, můžete navštívit naše
webové stránky www.ssub.cz nebo nás kontaktovat na
telefonním čísle 732 266 684.
Bc. Vladimíra Pažitná, DiS., vedoucí denního stacionáře

Slavkovský zpravodaj
Představujeme novou společnost v průmyslové zóně
MESgroup Czech s.r.o.

Jsme rychle se rozvíjející výrobně-obchodní firmou
založenou v roce 2013. Původně jsme působili v Dolním
Němčí pouze jako obchodní společnost čítající
4 zaměstnance. Díky přechodu z obchodní firmy na firmu
výrobně-obchodní na přelomu roku 2014 a 2015 se počet
zaměstnanců zvýšil na 8. V té době jsme si pronajali
výrobní halu v Uherském Brodě. Díky strmému růstu
a nákupu nových technologií jsme však museli hledat
větší prostory. Proto jsme již v prosinci 2015 celou firmu
přesunuli do nově zbudované výrobní haly
s administrativní budovou ve Slavkově, kde tedy
působíme dodnes. Aktuálně zaměstnává naše firma
celkově 25 zaměstnanců. Ve velmi krátkém časovém
horizontu bude zvýšen počet zaměstnanců o dalších
7 osob. Našim cílem v oblasti personalistiky je vytváření
velmi dobrých mezilidských vztahů opřených o důvěru
a zodpovědnost. Našim cílem v oblasti práce a procesů je
pak vytváření příjemného, čistého a přehledného
pracovního prostředí.
No a čím se vlastně zabýváme? Vyrábíme a dodáváme
součástky dle výkresového zadání od našich zákazníků
z různých sektorů hospodářství. Našimi zákazníky jsou
zejména firmy z Belgie, Švýcarska, Velké Británie, Itálie,
Německa a České republiky. Cíleně pronikáme
k zákazníkům z rehabilitačního a zdravotnického
průmyslu, čímž se podílíme na společenské
zodpovědnosti
k potřebným.
Pomáháme
svým
zákazníkům realizovat dodávky v oblasti strojírenství
a zaměřujeme se výrobně na frézované a soustružené díly
a montované sestavy. Dále kooperačně pro naše
zákazníky zajišťujeme broušení dílů a veškeré zpracování
plechů a zámečnické práce (ocel, nerez, hliník).
Samozřejmostí je pro nás zajištění doplňkových služeb
v podobě konzultací se zákazníkem, přechodného
skladování výrobků, kontroly kvality a kompletní
logistiky. Náš tým se skládá z odborníků na strojírenství,
projektový management, logistiku, IT, legislativu
a obchod. V současné době čítá náš strojní park šest kusů
CNC vertikálních tříosých obráběcích center uvedených
do provozu v roce 2015 a 2016, dále konvenční soustruh
s digitálním odměřováním a CNC automatická pila pro
přípravu materiálu. V listopadu tohoto roku a v lednu
roku 2017 proběhne instalace 2 nových CNC soustruhů
a další pásové pily. Pro obsluhu a seřizování našich strojů
vybíráme
kvalifikované
a
hlavně
zodpovědné
zaměstnance, jejichž práci a přístup umíme patřičně
ohodnotit. - Ing. David Lukaštík, jednatel společnosti –
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Vánoce bez požárů

I přes tento krásný čas bychom si
měli uvědomit všechna rizika, která
jsou s používáním otevřeného ohně
doma spojená. Domovy jsou dnes
doslova přeplněny vysoce hořlavými
materiály. Koberce, čalounění,
záclony – to vše je dnes vyrobeno
z umělých vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech se
vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou
způsobit značné materiální škody.
Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako
s takovým by se s ní mělo zacházet.
- velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní
věnec vlastně kupujete;
- správně vybírejte i svíčky na věnec;
- zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli;
- svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé
podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky
s podkladem (např. chvojím adventního věnce);
- riziko, že nám věnec vzplane, je velké;
- svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od
hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům
do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček
či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň
se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu;
- rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, která
mohou hořící svíčku převrhnout;
- zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích
nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez
dozoru;
- zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete
spát.
Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen
dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu.
Nezapomeňte, že lidské zdraví je vždy cennější než
majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár
uhasit za každou cenu sami.
OSH Uh. Hradiště tel. 572 55 24 34, www.osh-uh.net

Slavkovský zpravodaj
Aktivní KLUB SENIORŮ

Vážení přátelé, Senior klub Slavkov navázal na činnost
předešlého Klubu důchodců, kdy jsme společně
s Obecním úřadem zorganizovali oslavu MDŽ ve Vinárně
pod Třešněmi. Na této první akci jsme se sešli v poměrně
hojném počtu. Ženám jsme s blahopřáním předali
květiny, poseděli, zazpívali. Této akce se zúčastnil
starosta obce pan Libor Švardala, který nás seznámil
s výhledem činnosti obecního úřadu.

Dále jsme se zapojili do akce „Ukliďme Slavkov“. A to
úklidem přímo ve sběrném dvoru, ale také úklidem
veřejného prostranství v okolí svých domů.
Zúčastnili jsme se i soutěže o nejchutnější guláš, kterou
vyhlásila
obec.
Akce
se
zúčastnily
složky
v působnosti obce Slavkov. Za seniory se soutěže
zúčastnil tým ve složení: Kotačka Olin, Zlámalová Jana,
Ježková Ludmila, Mecová Ludmila. I další senioři
přispěli svou radou a kibicem. Výsledný efekt byl ten, že
nakonec byl náš guláš odbornou porotou nejlíp
ohodnocen. Zkrátka, byl to guláš, na který se jen tak
nezapomíná. Byl to guláš vítězný.
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senioři v družném rozhovoru spolu probírali i problémy
a radosti seniorů. Nakonec jsme došli k závěru, že všude
jsou problémy stejné. Důchody jsou malé nejen u nás, ale
i na Slovensku, a že život jde dál.
20. srpna 2016 jsme využili pozvání k účasti návštěvy
družební obce Beckov, kde probíhala v rámci obecních
oslav soutěž pod názvem „Tajemství kotlíku“. Ještě
v tento samý den jsme zorganizovali ve Vinárně pod
Třešněmi již dříve avizované opékání špekáčků. Poseděli
jsme si u ohníčku, pokecali si a pan Mitáček Stanislav
nám nabídl uspořádání dalšího posedění na rybářské chatě
na rybníčku pod firmou STAMIT. Připravil pro nás
občerstvení, jak dobrému hostiteli přísluší. Na závěr jsme
si zazpívali a odcházeli spokojeně domů.
Také jsme pořádali ve Vinárně pod Třešněmi tradiční Čaj
o páté. Zde se mohli účastníci přihlásit k členství v našem
klubu. Členství v klubu není podmíněno věkem ale
zájmem o činnost v obci. Nabídky využilo celkem 37
seniorů. Rádi mezi sebou uvítáme další nové zájemce
o vstup do klubu.
Dále jsme se účastnili spolu s klubem důchodců
z Ostrožské Lhoty zájezdu do termálních lázní Čalovo.
Účastníci zájezdu byli maximálně spokojení. V lázních
byla příjemná pohoda, vodní lázeň všem prospěla. Vrátili
jsme se v dobré pohodě s vědomím, že jsme něco udělali
pro své zdraví.
Pro rok 2017 máme v plánu činnosti uspořádat několik
zájezdů na výstavy ať už květin nebo domácích zvířat.
Chtěli bychom opět uspořádat návštěvu termálních lázní
Čalovo a nebo lázní Podhájska. Budeme pokračovat také
v pořádání tradičních Čajů o páté a setkávání u letního
opékání špekáčků. Na tyto akce srdečně zveme i další
občany obce. Podmínkou není a nebude členství v klubu.
- za výbor Klubu seniorů Meca Alois Nová služba občanům – Oblastní charita Uh. Brod

Na přípravě Folklorního dnu se zúčastnili i naši senioři
při stavění stanu, stánků a dalších prací, souvisejících
s tímto, pro obec tak významným dnem. V neposlední
řadě se podíleli svou účasti i na průběhu akce, ať už
zpěvem v mužském sboru nebo samotnou svou účastí
coby diváci. Zde jsme se setkali se zástupci Klubu
seniorů z družební obce Beckov. Se zástupci klubu přišlo
k výměně poznatků k činnosti seniorů a navázali jsme
první kontakty pro budoucí setkání. Pan Zubík Jan a další

Od ledna 2017 bude k dispozici v prostorách Obecního
úřadu Slavkov sociální pracovnice Oblastní charity Uh.
Brod, která bude bezplatně poskytovat zájemcům z řad
občanů Slavkova základní sociální poradenství.
Základní sociální poradenství zahrnuje:
- pomoc při hledání řešení Vaší nepříznivé situace, a to
formou nasměrování na odborníky, sociální služby,
úřady nebo instituce zabývající se problematikou;
- pomoc při vyplňování formulářů, žádostí, příp.
analýzou dokumentů (např. zákl.dluhové poradenství);
- seznámení s nabídkou sociálních služeb Oblastní
charity Uherský Brod, způsobem a pravidly
poskytování těchto služeb.
Sociální pracovnice bude k dispozici vždy 3. středu
v měsíci, a to zpravidla od 15.00 hod do 16.00 hod.
V rámci zkvalitňování služeb Oblastní charity Uherský
Brod dochází navíc od ledna 2017 k rozšíření stávající
služby Domácí zdravotní péče o terénní hospicovou péči.
Dále bude od ledna 2017 zřízena v Uherském Brodě
služba odborného sociálního poradenství zaměřena na
dluhovou problematiku.
- Marie Adámková, DiS. -

Slavkovský zpravodaj
Malé ohlédnutí za kulturními akcemi v roce 2016

V roce 2016 jsme navázali na tradiční společenské akce,
jako jsou např. mikulášská besídka, dětský karneval,
stavění májky, ale také jsme se snažili přidat nějaké akce
tak, aby si přišli na své všichni občané naší vesnice. Těší
nás spolupráce s místními spolky při pořádání těchto akcí,
uvítali jsme založení Klubu seniorů, který nás podpořil
v mnoha aktivitách. Všem, kteří nám pomáhali připravit
uvedené akce, děkujeme.
15. března 2016 jsme pro děti uspořádali tradiční
Maškarní karneval. Zúčastnila se jej spousta dětí
s parádními kostýmy, děti si zatancovaly, plnily různé
úkoly a především se výborně bavily. Maškarní karneval
pro děti vystřídal v pozdějších sobotních hodinách
taneční
večer. Součástí
večera byla
výuka
latinskoamerických tanců, konkrétně „čači“. Taneční
učitelé přijeli z hodonínského tanečního studia a byli
skvělí. Výuka se střídala s diskotékou a pohodový večer
byl navíc okořeněn vystoupením tanečních skupin ze
Slavkova - dětské taneční skupiny Kips pod vedením
Olgy Kvasničkové a také tanečním sdružením nadšených
Slavkovjanů, kteří si právě pro tento večer připravili
speciální vystoupení, ve kterém zavzpomínali na 70. léta
a „horečku sobotní noci“.

16. dubna jsme se v naší obci (stejně jako loni) zapojili do
celorepublikové úklidové akce „Ukliďme Česko“.
Dobrovolníci se sešli v půl deváté v areálu sběrného
dvoru, rozdělili si úseky pro úklid a vyrazili do terénu.
Odměnou jim bylo pěkné počasí, grilovaný špekáček
a hlavně dobrý pocit. Odpadků se posbíralo hodně a je
fajn, že bude Slavkov a nejbližší okolí zase o něco
čistější. Ale ještě lepší by bylo, kdyby se odpadky do
přírody nedostaly vůbec. Děkujeme všem dobrovolníkům
za jejich čas a energii, kterou do úklidové práce vložili.
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V dubnu jsme ve Slavkově ve spolupráci s ČSOP
Pantoflíček a SDH Slavkov slavili DEN ZEMĚ. Opět
jsme se sešli v areálu sběrného dvoru, pro děti měli
členové Pantoflíčku připraveny ekologicky zaměřené
soutěže, opékaly se špekáčky, grilovalo maso, stavěla se
májka, zájemci se mohli projet v hasičském autě
a vyzkoušet si dovednosti hasičů. Celé odpoledne jsme se
všichni příjemně bavili.

Novinkou v kulturním životě Slavkova se stal 1. ročník
SLAVKOVSKÉHO GULÁŠFESTU, který se konal
11. června v prostorách za sportovní halou. Prvotní
myšlenkou uspořádání této akce bylo společné zapojení
všech spolků ve Slavkově do společenského života v obci
a tím dopomoci k jejich vzájemné spolupráci. Zúčastnilo
se devět týmů a všichni uvařili skvělé guláše. Vaření
zpříjemňoval hudbou a zpěvem pan Alois
Meca.
Hodnocení bylo nesmírně obtížné, přesto musela
patnáctičlenná porota vítěze vybrat. Pořadí na prvních
třech místech: 1. KLUB SENIORŮ, 2. MYSLIVECKÝ
SPOLEK KASIVEC, 3. SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ. Součástí Gulášfestu bylo také otevření
workoutového hřiště, kde mladí muži se Slavkova
předvedli všem zúčastněným, jak se na tomto cvičebním
zařízení má cvičit a trénovat.

Slavkovský zpravodaj
Začátkem června jsme ve spolupráci s místním
mysliveckým sdružením Kasivec uspořádali pro děti už
druhý ročník Pohádkového lesa. Trasa pro děti a rodiče
začínala u závory poblíž myslivecké chaty, po trase na
děti čekaly různé pohádkové bytosti. Cíl pohádkového
putování byl na myslivecké chatě, kde myslivci pro děti
i rodiče připravili občerstvení, další zajímavé disciplíny
a hudební produkci pana Aloise Mecy.

Další gastronomickou akcí se stala účast na kulinářské
soutěži v naší partnerské obci Beckov pod názvem
„Prekvapenie z kotlíka“. Akce se konala 20. srpna
u příležitosti Dnu obce Beckov. Oslovili jsme tedy
všechny týmy, které se zúčastnily letošního Slavkovského
gulášfestu s nabídkou a zároveň prosbou reprezentovat
naši obec. Této role se nakonec chopil „Ulička tým“,
který se rozhodl uvařit zvěřinový guláš. Prekvapenie
z kotlíka vařilo celkem 17 týmů a návštěvníci mohli
ochutnat různé guláše, zelňačky, ale taky třeba fazulovicu
a nebo halušky :-) Partu z uličky doplnili také zástupci
Klubu seniorů, kteří využili pozvání od seniorů
z Beckova, aby utužili své partnerství. Součástí bylo také
předávní dárku „Vesla priatelstva“ beckovských hasičů
pro naše hasiče. Přátelé z Beckova se o nás celý den
skvěle starali. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit komentované
prohlídky hradu a kláštera. Kromě soutěže kuchařské
byly připravené i další netradiční disciplíny např. hod
dřevěným válečkem na cíl nebo kdo nejdéle udrží pivo
v natažené ruce nad provazem (Mirek Mančík statečně
bojoval až do finále).

V září jsme se opět po roce zúčastnili soutěže Slovácká
jaternica 2016. Tentokrát jsme se vypravili do
Trenčianských Bohuslavic. Náš Mikroregion Bílé
Karpaty (a potažmo celou Českou republiku)
reprezentovaly kromě nás ještě týmy z obcí Lopeník
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a Březová. Během sobotního dopoledne jsme pod
vedením řeznického mistra Karla Borýska uvařili
ovarovou polévku, jitrnici a tlačenku. A právě za
výbornou polévku jsme získali první místo. Byl to krásný
den v příjemném a přátelském prostředí a moc jsme si ho
užili. Příští rok se akce uskuteční opět na moravské straně
v obci Březová.

IX. Mezinárodní setkání Slavkovů se ve dnech 23. až
25. září konalo ve Velkém Slavkově na Slovensku.
Domácí starosta Ing. František Šary a jeho organizační
tým pro nás připravili bohatý a krásný program (např.
vystoupení žáků ZŠ, prohlídku obce, koncert vokální
skupiny Otto Voce v místním kostele, výlet na skalnaté
pleso, na hrad v Lubovni a do výrobny Nestville whisky
atd.). Setkání končilo v neděli, kdy nejdříve byla
slavnostní mše svatá a pak závěrečný společný oběd.
Absolvovali jsme tři krásné dny s výbornou slavkovskou
partou. Načerpali jsme hodně inspirace, předali si
zajímavé zkušenosti a také se příjemně pobavili s přáteli z
ostatních Slavkovů. Upřímné poděkování letí do Velkého
Slavkova. Zároveň je to pro nás i velká inspirace a také
výzva, neboť v roce 2018 bude setkání v našem Slavkově.
Ale ještě předtím, se příští rok setkáme v obci Slavkovce
na východě Slovenska.
- Petra Ondrová, L. Švardala -

Slavkovský zpravodaj
Knihovna v roce 2016

I v tomto roce bylo v knihovně živo. Při různých
příležitostech se zde setkávali dospělí i dětští čtenáři.
V dubnu jsme si opět nenechali ujít příležitost zapojit se
do společného nocování s knihovnami. Tématem letošní
Noci s Andersenem byla Malá mořská víla. V květnu se
opět našli odvážní a šikovní čtenáři, kteří se přihlásili do
Maratonu čtení. Čtrnáct prvňáčků, kteří byli zapojeni do
projektu Knížka pro prvňáčka, pasoval pan starosta
v červnu na čtenáře. Ti potom strávili svou první noc
mezi knížkami a užívali si pohádkový večer. V červenci
prožily pohádkové dopoledne s Medvídkem Pú děti
z mateřské školy.

I letos jsme byli úspěšní i v soutěžích. Malovali jsme
v knihovně. Toník Knotek se umístil mezi pěti
nejlepšími ve výtvarné soutěži Malá mořská víla
v pohádkách zemí Evropské unie, kterou vyhlásila
Knihovna BBB v Uh. Hradišti. Lucka Mikulková
obsadila 1. místo s povídkou Pejsek v literární soutěži
Nasloucháme naší Zemi, kterou vyhlašuje Město
Uh. Brod, DDM Uh. Brod a ČSOP Pantoflíček Slavkov.
V souladu s projektem Celé Česko čte dětem probíhaly
v knihovně hodiny literární výchovy. Pro páťáky byl
připravený program na téma Román, povídka, v němž se
seznamovali s dílem Karla Poláčka a Miloše Macourka.
V Týdnu knihoven proběhla netradiční hodina angličtiny
pro páťáky. Třeťáci a druháci hráli bajky a předčítali si
z knihy Pohádkový kolotoč od Jiřího Žáčka. V říjnu jsme
uspořádali Čtení při svíčkách na téma Příšerky se
představují a halloweenské hrátky.
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Pro maminky s dětmi ve věku 2-3 let začalo od října
každý čtvrtek Cvičení s Jájou.

Pro dospělé čtenáře i veřejnost jsme společně se ZŠ Horní
Němčí připravili několik kulturních večerů. S paní Pavlou
Mudrákovou jsme putovali pohořím Saján a krajinou
v okolí Bajkalu v lednu. V březnu nás opět navštívil pan
Martinem Štecher, aby nám vyprávěl o jeho návštěvě
Ukrajiny a Moldavska. V dubnu k nám zavítala paní
Miroslava Poláková, aby přednášela o postavení Slavkova
v protinacistickém odboji na Uherskobrodsku. Podzimní
sérii kulturních večerů zahájila v říjnu paní Helena
Leblochová vyprávěním o své cestě napříč národními
parky jihozápadu USA. Krásky se špatnou pověstí, tak
nazval své povídání po válkou zničených zemích Bosně,
Hercegovině a Černé Hoře skvělý vypravěč a cestovatel
pan Jan Dušek v listopadu. V prosinci se naladíme do
předvánoční pohody při koncertu kvarteta Filharmonie
B. Martinů ze Zlína.

V příštím roce se můžete těšit například na povídání
o pralesích Jižní Ameriky s Luckou Novákovou nebo na
setkání s ornitologem Zbyškem Karafiátem, který nás
seznámí se zvířecími obyvateli Záchranné stanice Pavlov.
Na přípravě programů pro děti se podílejí mladí čtenáři,
členové kroužku Knihomol, kteří jsou mi oporou a patří
jim za to velký dík. Rovněž bych chtěla poděkovat ČSOP
Pantoflíček za podporu při pořádání kulturních večerů,
a zejména panu starostovi Liboru Švardalovi za péči
o knihovnu a podporu při všech akcích, které se
v knihovně dějí. Těším se v příštím roce na další
setkávání s vámi čtenáři a věřím, že knihovně nadále
zachováte přízeň.
- PaedDr. Miroslava Končitíková -

Slavkovský zpravodaj
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Z činnosti ČSOP Pantoflíček Slavkov za rok 2016

Protože je toho hodně, nezbývá, než strohý výčet.
Akce pro mládež a pro veřejnost
16. 2. Beseda o léčivých bylinách v Korytné – 2 členové
1. 4. Literární soutěž pro mládež Zelená planeta – účast
v porotě na DDM Uh. Brod – 3 čl.
13. 4. Účast v porotě na BiO v Uh. Brodě – 3 čl.
21. 4. Účast v porotě na BiO v Uh. Hradišti – 3 čl.
16. 4. Ukliďme Česko – 5 čl.
22. 4. Vycházka s žáky ZŠ Horní Němčí do PR Drahy za
prvními orchidejemi
Vycházky a výlety členů
17. 1. Vycházka k Nováckému kříži – 4 čl.
27. 3. Vycházka a počítání šafránů Za lesem – bezmála
1000 kv. ex. – 6 čl.
2.- 5. 7. Výlet do Pienin – 7 čl.

29. 4. Den Země na sběrném dvoře ve Slavkově –
stanoviště s odpady a prvními kytkami – 4 čl.
4. 5. Vedení exkurze učitelů z Brna do PR Drahy – 1 čl.
8. 5. Nivnický jarmak – výstavka a prodej bylinek– 3 čl.
15. 5. Vedení ex. do NPR Zahrady pod Hájem Velká 1 čl.
17. 5. Vedení ex. pro žáky 7. Tříd ZŠ Dolní Němčí – 2 čl.
19. 5. Vedení ex. pro A3V Uh. Hradišti na PP Búrová
a Památník M. R. Štefánika na Bradle – 1
26. 5. Beseda se studenty Gymnázia Uh. Brod v Lipinách
o chráněné květeně BK – 1
29. 5. Vedení ex. pro uč. Biologie v regionu
za orchidejemi – 1
31. 5. Vedení skupiny studentů GUH na PR Drahy
a povídání o bylinkách – 2
2. 6. Den dětí v místním parku – ekohrátky pro děti
místní MŠ a nižší roč. ZŠ Hor. Němčí - 4
12. 6. Setkání s přírodou – počítání orchidejí na Kole –
25 úč., 10 čl. Napočítali jsme 1020 kvetoucích
orchidejí (prstnatců pletních)
6. 8. Účast na FD Slavkov – stánek s bylinkami, suchým
ovocem a ukázkou hub – 4 čl.
7. 10. Akce ke Dni stromů – všechny děti ze ZŠ Horní
Němčí. Páťáci vysadili 10 stromů k příkopu
směrem od hrušky ke hřbitovu, ostatní děti přinesly
hrušce přání a řešili na stanovištích úkoly - 4 čl.
13. 10. Účast na konf. ke Karpatské úmluvě v Beskydech
8. 11. Účast na konf. k výročí vyhlášení biosférické
rezervace v BK – Veselí nad Mor. 1 čl.
Brigádnická činnost
10. 7. Kosení u Nováckého kříže – 2 čl.
19. 7. Prosékání na Kole – 1 čl.
15. 8. Kosení lok. Kolo – 4 čl.
28. 8. Hrabání a úklid rezervace Kolo – 15 čl.

24. 7. Vycházka s kamarády ze Slovenska do PP Búrová
28. 9. Zájezd na výstavu Korunovační klenoty Evropy
Kromě těchto akci jsme se v tomto roce podíleli na
oslavách 900. výročí bitvy na Luckém poli výsadbou
dubu letního k památníku a pomocí se zajišťováním
questové stezky z Horního Němčí až k památníku
u Dolního Němčí. Rovněž se podílíme na besedách ve
Slavkově účastí i pomocí se zajišťováním lektorů.
Poradenská činnost – byliny, houby.
- Vlasta Ondrová, předsedkyně ČSOP Pantoflíček -

Slavkovský zpravodaj
CO NOVÉHO U HASIČŮ…

Rok 2016 jsme zahájili výroční schůzí, na kterou byli již
tradičně pozváni mimo aktivních hasičů také naši čestní
členové a přátelé z družebního spolku DHZ Beckov.
Následně nám beckovští hasiči pozvání oplatili, a tak byli
zástupci našeho sboru přítomni na schůzi v Beckově, kde
předali místním hasičům pamětní medaili jako
poděkování za dlouholetou spolupráci.

V průběhu února se vybraní členové SDH Slavkov
zúčastnili školení velitelů jednotek, aby zvýšili své
odborné znalosti a byli schopni při výjezdu řídit
zasahující hasiče. Dále byli v tomto období odborně
proškoleni profesionálními hasiči také řidiči zásahového
vozidla. Všichni zástupci našeho sboru, kteří se obou
kurzů zúčastnili, splnili závěrečné zkoušky a získali
patřičná osvědčení.
V jarním období jsme uspořádali v naší obci sběr
železného odpadu. Rádi bychom poděkovali všem
občanům, kteří nám odevzdáním železného šrotu pomohli
získat část prostředků, které jsme použili ke zhotovení
slavnostního historického praporu sboru.
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16. dubna 2016 jsme se jako každý rok zúčastnili akce
Ukliďme Česko a následně také stavění májky, kde jsme
pro děti připravili zábavu v podobě prohlídky hasičského
vybavení, stříkání hadicí na kužely a svezení zásahovým
vozidlem.

V následujícím období jsme se poctivě připravovali na
reprezentaci obce v soutěži v požárním sportu. V průběhu
tréninků jsme absolvovali jeden technický zásah, při
kterém jsme odstranili včelí roj, ohrožující prodavačky
a zákazníky obchodu Hruška.
Dne 21. května jsme se zúčastnili Okrskových závodů
v požárním sportu v Horním Němčí, kde nás ale zradila
technika, takže jsme i přes vzornou přípravu skončili na
pátém místě.

Příjemným zpestřením měsíce června, bylo spolkové
vaření gulášů za sportovní halou ve Slavkově. Naši
“mistři kuchaři“ si zde svým kotlíkovým gulášem
zasloužili třetí místo.
V polovině března jsme byli sirénou povoláni ke dvěma
výjezdům. V obou případech došlo k zahoření nečistot
v komínech. Oba požáry se obešly bez škody na majetku.

Slavkovský zpravodaj
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V letních měsících jsme při technickém zásahu odsáli
vodu ze zatopeného sklepa rodinného domu, pomáhali
obecním zaměstnancům při zalévání nově vysazené
zeleně u místního Bazaru a podíleli se na organizaci
Folklórního dne.
V průběhu celého roku jsme mimo uvedené akce
prováděli pravidelnou údržbu hasičské techniky
a hasičárny a účastnili se v rámci okresu schůzí a školení.
V současné době se připravujeme na několik důležitých
akcí. První z nich je tradiční Hasičský ples, který se
bude konat dne 4. února 2017 ve sportovní hale ve
Slavkově, kam bychom Vás rádi srdečně pozvali. Další,
pro náš sbor velmi slavnostní příležitostí, budou oslavy
110. výročí založení hasičského sboru v naší obci,
spojené se svěcením historického praporu.
Velmi nás potěšilo, že naše činnost zaujala i spoluobčany,
a proto se do našich řad přidali noví členové. Podařilo se
nám rozšířit členskou základnu sboru z původních 19
členů na nynějších 29 členů, což je dobrým
předpokladem, pro další činnost hasičů ve Slavkově.

Pro dodržování zásad správného zacházení se zbraní se
pravidelně účastníme kondičních střeleb na asfaltové
holuby na uznané střelnici v Hluku.
Během roku podle potřeby opravujeme a doplňujeme
pachový ohradník podél silnice E-54 směr Boršice
u Blatnice. Pachovým ohradníkem se nám na tomto úseku
silnice daří ve velké míře omezit srážky automobilů se
zvěří a následně škody jak na majetku, tak na zvěři.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem občanům
Slavkova a také obecnímu zastupitelstvu v čele se
starostou obce za podporu a popřáli všem klidné
a spokojené prožití Vánočních svátků.
- Josef Herman, starosta sboru dobrovolných hasičů -

Ve spolupráci s Obecním úřadem Slavkov jsme se
v letošním roce opět zapojili do akce „Ukliďme Česko“,
pořádání dětského dne na myslivecké chatě a rovněž jsme
se úspěšně účastnili 1. ročníku slavkovského gulášfestu.
Na žádost starosty obce jsme vyrobili lavičku pod hrušku
v Horním poli.

Myslivecký spolek KASIVEC

Vážení spoluobčané, my myslivci jsme součástí zájmové
činnosti zvané myslivost. Je to pro nás každého koníček
i povinnost. Jsme sdruženi v kolektivu s názvem
Myslivecký spolek Kasivec – Slavkov, z.s. Co to všechno
obnáší, tak s tím bych Vás chtěl ve stručnosti seznámit.
Každoročně si na výroční členské schůzi určíme plán
činnosti na následující rok. V něm se pravidelně opakují
činnosti a úkony, které je třeba zajistit a vykonat pro
běžný provoz myslivosti. To znamená, že především
celoročně zajišťujeme jadrné a objemové krmivo pro
přikrmování zvěře v době nouze. Naši členové mají
povinnost pravidelně přikrmovat zvěř v zimním období.
Po zimním období čistíme a desinfikujeme veškerá krmná
zařízení včetně oborohů a krmelišť proti parazitům.
Během roku provádíme pravidelnou údržbu stávajících
mysliveckých zařízení (krmelce, napáječky, posedy)
a také údržbu myslivecké chaty a jejího okolí.
Pro běžný provoz myslivosti potřebujeme finanční
prostředky, které částečně získáváme z placených
brigád (zpravidla to bývá výsadba stromků v lese).
Spolupracujeme také se zemědělským družstvem, které
nás každoročně žádá o pomoc, buď při sběru kamení,
nebo aplikaci přípravků pro hubení hlodavců na polích.
Mimo tyto základní povinnosti pořádáme ve spolupráci
s Okresním mysliveckým spolkem Uherské Hradiště
zkoušky z výkonu loveckých psů, při které psi získávají
loveckou upotřebitelnost.

Protože myslivost není jenom o práci, tak jsme i letos
uspořádali jednu společnou naháňku na černou zvěř
a jeden hon na drobnou zvěř, po kterém máme Poslední
leč s účastí veřejnosti v místní sportovní hale. Na této
akci se snažíme přiblížit veřejnosti dodržování
mysliveckých tradic, jako je například vyhlášení krále
honu, pasování na myslivce, myslivecký soud apod.
Na závěr bych chtěl zmínit, že je smutné, že při veškerém
úsilí, které pro přírodu a zvěř vynakládáme, se
neubráníme krádežím krmiva a soli z krmelců a také
ničení a krádeži pachových ohradníků. Tím tyto osoby
neubližují jenom nám, ale především zvěři, přírodě
a způsobují i škody na majetku. V důsledku nedostatku
krmiva a soli v zimním období zvěř strádá a působí škody
okusováním ovocných stromků a lesních porostů. Věřím,
že si tito lidé uvědomí své jednání a podle toho se
zachovají a nebudou již více škodit.
- Antonín Bartoš, předseda MS Kasivec – Slavkov, z.s. -
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Ze života mateřské školy

Z činnosti školní družiny

První akcí tohoto školního roku bylo kouzelnické
představení. V listopadu jsme jeli do Horního Němčí na
koncert skupiny MARBO. K tradičním podzimním akcím
patří pečení jablečného závinu. Zatím poslední akcí bylo
večerní putování za pohádkou. Do Vánoc nás ještě čeká
čertovské tvoření rodičů s dětmi, divadelní pohádka „Čert
a Káča“ s mikulášskou nadílkou a vánoční besídka pro
rodiče. Fotografie z akcí mateřské školy najdete na:
www.msslavkov.rajce.idnes.cz
- Jarmila Zichová -

Na podzim letošního školního roku jsme se ve školní
družině již tradičně věnovali podzimnímu tvoření
a malování. Upekli jsme si také společně jablečný štrúdl.
Do Vánoc nás ještě čeká pečení a zdobení perníčků. Od
začátku školního roku hrajeme společnou hru „HONBA
ZA POKLADEM“, při které je potřeba plnit různé úkoly
a proplout po moři přes několik ostrovů až k ostrovu
s ukrytým pokladem. K oblíbeným činnostem u dětí patří
práce s keramickou hlínou, letos jsme vyráběli malý
dáreček k Vánocům.
Také jsme již několikrát navštívili kino Máj v Uh. Brodě,
kde jsme v projekci Bijásku viděli filmy: „Doba ledová:
Mamutí drcnutí“ a „Angry Birds ve filmu“.
V listopadu jsme se zúčastnili okrskového kola recitační
soutěže školních družin, která se konala na DDM v Uh.
Brodě. Ve velké konkurenci 106 soutěžících se naše děti
neztratily. V kategorii 3. tříd byl oceněn Jakub Mančík
a v kategorii 4.-5. tříd Kristýna Švardalová. Všem
zúčastněným i oceněným patří velká gratulace.
Fotografie z akcí MŠ a ŠD najdete na
www.msslavkov.rajce.idnes.cz
- Romana Schusterová -

Jaké jsou další plány v obci …

Ještě se stručně vrátím k plánům na nejbližší období. V současné době zpracovává společnost MVA projekt s.r.o.
z Uherského Hradiště projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci chodníků v obci – konkrétně se jedná
o úsek od místní tržnice po park (po obou stranách silnice). Celkově jde o více než 1 km chodníků. Bude se jednat
o docela velkou investici, a tak základní podmínkou stavby bude získání dotace. Čeká nás ještě řada jednání a tak
bych termín stavby reálně viděl v roce 2018. Samozřejmě pokud se nám podaří administrativně připravit všechno
dříve a podaří se získat dotaci, realizaci uspíšíme. Chodníky v obci už opravu vážně potřebují.
Taky se nám letos podařilo majetkově vypořádat chodník směrem na Boršice od Penzionu Karpaty k průmyslové
zóně (vlastníkem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR). To nám konečně otevírá možnost i s tímto úsekem výrazněji
pracovat. V příštím roce začneme chystat projektovou dokumentaci na rekonstrukci.
V lednu budeme podávat žádost o dotaci na opravu propojovacího chodníku z dolního záhumní k hlavní silnici (vedle
potoka). Staré rozpraskané panely by tak mohla nahradit nová zámková dlažba.
A do konce roku bychom ještě chtěli podat žádost na dobudování prostoru vedle workoutového hřiště. V levé
polovině bychom dokončili opěrnou zídku, vybudovali altán, doplnili venkovní fitness posilovací stroje a umístili
i něco pro nejmenší děti. Plánů je spousta: zabýváme se revitalizací nádrže (čekáme na výsledky studie); určitě
v příštím roce vybudujeme na hřbitově kolumbárium; opravit chceme postupně veřejné osvětlení; vzhledem ke stavu
budovy a také výročí hasičského sboru chceme provést opravy na hasičské zbrojnici, a spousty dalších drobnějších
činností… Ovšem jsme malá obec a tak je hodně plánů závislých na tom, jak se nám bude dařit získávat dotace a taky
jak už jsem psal v úvodní části, hodně nyní diskutujeme o případné výstavbě ČOV a konečné rozhodnutí samozřejmě
výrazně ovlivní i plánování dalších projektů v obci.
- Libor Švardala, Olga Kvasničková -
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Sezóna stolního tenisu 2015/2016 vyhodnocení

V sezóně 2015/2016 oddíl stolního tenisu přihlásil do
mužských soutěží jedno družstvo.
Družstvo mužů „A“ bylo přihlášeno do RP (regionálního
přeboru) 4. třídy, kde skončilo na 2. místě s celkovým
počtem 75 bodů a tímto výsledkem postoupilo do RP
3. třídy. Celkem odehrálo 22. kol (17x vítězství,
2x remíza, 3x prohra). Mužstvo nastupovalo ve složení:
- Ondra Miroslav - v regionálním žebříčku (RŽ) obsadil
2. místo s úspěšností (Ú) 88,24% (19. kol, 68 zápasů,
60 výher, 8 proher);
- Janča Michal - v RŽ 8. místo, úspěšnost 75%
(17. kol, 64 zápasů, 48 výher, 16 proher);
- Schuster Tomáš - v RŽ 16. místo, úspěšnost 63,29%
(20. kol, 79 zápasů, 50 výher, 29 proher);
- Ježek Ludvík - v RŽ 22. místo, úspěšnost 59,15%
(19. kol, 71 zápasů, 42 výher, 29 proher);
- Zubík Jaroslav - odehrál od 25% do 50% odehraných
zápasů - v RŽ 9. místo, úspěšnost 38,10%
(17. kol, 42 zápasů, 16 výher, 26 proher);
- Šimek Libor - odehrál od 0% do 25% odehraných
zápasů – v RŽ 12. místo, úspěšnost 41,67%
(3. kola, 12 zápasů, 5 výher, 7 proher)
- Zubík Jan odehrál od 0% do 25% odehraných zápasů v RŽ 14. místo, úspěšnost 37,50%
(5. kol, 8 zápasů, 3 výhry, 5 proher)
04.10.2015

1. Slavkov A

- Sp. Hluk C

12:6

10.10.2015

2. Strání B

- Slavkov A

11:7

18.10.2015

3. Slavkov A

- Újezdec D

12:6

25.10.2015

4. Vážany-Oř. C - Slavkov A

9:9

01.11.2015

5. Slavkov A

- Vlčnov D

11:7

07.11.2015

6. Bánov A

- Slavkov A

10:8

13.11.2015

7. Slavkov A

- Bílovice D

13:5

19.11.2015

8. Slavkov A

- Bystřice B

10:8

28.11.2015

9. Ostr. N.Ves D - Slavkov A

8:10

06.12.2015

10. Slavkov A

- Orel UH D

17:1

13.12.2015

11. Slavkov A

- Zlechov B

12:6

10.01.2016

12. Sp. Hluk C

- Slavkov A

2:16

17.01.2016

13. Slavkov A

- Strání B

10:8

23.01.2016

14. Újezdec D

- Slavkov A

4:14

28.01.2016

15. Slavkov A

- Vážany-Oř. C

12:6

05.02.2016

16. Vlčnov D

- Slavkov A

14.02.2016

17. Slavkov A

- Bánov A

13:5

20.02.2016

18. Bílovice D

- Slavkov A

4:14

25.02.2016

19. Bystřice B

- Slavkov A

7:11

06.03.2016

20. Slavkov A

- Ostr. N.Ves D

16:2

13.03.2016

21. Orel UH D

- Slavkov A

1:17

16.03.2016

22. Zlechov B

- Slavkov A

11:7

1/2016

Druhým týmem reprezentujícím Slavkov v sezóně
2015/2016 byli žáci, kteří začínali v soutěži regionální
přebor 2. liga žáků. V první části soutěže odehráli žáci
4. kola s bilancí 1x výhra, 1x remíza a 2x prohra.
Vážany-Ořechov A – Slavkov A
Slavkov A – Bílovice B
Dolní Němčí B – Slavkov A
Slavkov A – Šarovy A

8:2
5:5
6:4
6:4

Ve druhé části soutěže jsme sestoupili z RP 2. liga žáků
do RP 3. liga žáků. Zde jsme odehráli 5. kol s bilancí 2x
výhra a 3x remíza.
Kunovice B – Slavkov A
Šarovy A – Slavkov A
Slavkov A – Újezdec-Těšov A
Bílovice C – Slavkov A
Slavkov A – Břestek A

5:5
5:5
5:5
3:7
10:0

Ve třetí části jsme pokračovali v RP 3. liga žáků a zde
jsme odehráli dalších 5. kol, z toho 3x výhra, 2x prohra)
Slavkov A - Kunovice B
Břestek A – Slavkov A
Slavkov A – Vlčnov A
Vážany-Ořechov B – Slavkov A
Slavkov A – Bílovice C

6:4
6:4
4:6
1:9
8:2

V poslední čtvrté části jsme se vrátili zpět do RP 2. liga
žáků a zde jsme zakončili sezónu na konečném 6. místě
s celkovým počtem 7 bodů (5. kol, z toho 2x remíza a 3x
prohra).
Nivnice A – Slavkov A
Dolní Němčí B – Slavkov A
Slavkov A – Újezdec-Těšov A
Vlčnov A – Slavkov A
Slavkov A – KST Hluk A

7:3
6:4
5:5
5:5
2:8

Žáci hráli ve složení: Martin Kvasnička, Kamil
Kotačka, Renáta Zimčíková a Václav Uher.

9:9

Využiji kousek místa v tomto zpravodaji, abych poděkoval všem aktivním lidem za podporu a rozvoj společenského, sportovního
a kulturního života v obci. Zejména je důležitá práce s dětmi a mládeží. Jsem rád, že kromě řady „jednorázových dětských akcí“
během celého roku, mají děti možnost navštěvovat přímo ve Slavkově několik kroužků, tréninků apod.: fotbal, stolní tenis,
keramika, železniční modelářství, knihovna, taneční kroužek, cestopisné besedy… To na malou obec není vůbec špatné a navíc je
možné využívat dětské, workoutové a fotbalové hřiště, tenisové kurty či sportovní halu. Všem vedoucím velké díky.
- LŠ -
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Rozlosování sezóny 2016/2017 – stolní tenis MUŽI

1/2016

Mužstvu stolního tenisu muži Slavkov
A chci poděkovat za vynikající
výsledky a poblahopřát k postupu do
RP 3. třídy mužů, v probíhající sezóně
přeji
další
úspěšné
výsledky
v okresních soutěžích mužů i žáků.

02.10.2016

1. Slavkov A

- Orel ONV D

09.10.2016

2. Slavkov A

- Zlechov A

9:9

15.10.2016

3. Velehrad B

- Slavkov A

11:7

23.10.2016

4. Slavkov A

- Bánov A

10:8

29.10.2016

5. Strání B

- Slavkov A

8:10

06.11.2016

6. Slavkov A

- Bystřice pL B

15:3

13.11.2016

7. Bílovice C

- Slavkov A

15:3

20.11.2016

8. Slavkov A

- Váž-Ořech B

1:17

27.11.2016

9. Slavkov A

- Drslav-Vel D

9:9

04.12.2016

10. Slavkov A

- Nivnice C

5:13

11.12.2016

Ne Orel ONV C

- Slavkov A

08:00 h.

15.01.2017

Ne Orel ONV D

- Slavkov A

10:30 h.

22.01.2017

Ne Zlechov

- Slavkov A

09:00 h.

(výsledky a rozlosování najdete na www.pinec.net)

29.01.2017

Ne Slavkov A

- Velehrad B

09:00 h.

04.02.2017

So Bánov A

- Slavkov A

18:00 h.

12.02.2017

Ne Slavkov A

- Strání B

09:00 h.

Nakonec chci poděkovat panu starostovi obce
a předsedovi oddílu TJ Sokol Slavkov za finanční
podporu oddílu stolního tenisu.

18.02.2017

So Bystřice pL B - Slavkov A

17:00 h.

26.02.2017

Ne Slavkov A

- Bílovice C

09:00 h.

04.03.2017

So Váž-Ořech B

- Slavkov A

17:00 h.

11.03.2017

So Drslav-Vel D - Slavkov A

18.03.2017

So Nivnice C

- Slavkov A

17:00 h.
17:00 h.

26.03.2017

Ne Slavkov A

- Orel ONV D

09:00 h.

10:8

Chci poděkovat za vedení tréninků
panu Ludvíku Ježkovi a Michalu Jančovi, kteří věnovali
svůj volný čas v pravidelných intervalech v úterý a ve
čtvrtek od 17:00 - do18:30 hodin, kdy probíhaly tréninky.
Dále chci oslovit rodiče, kteří mají zájem zapojit děti
do stolního tenisu, aby se přišli osobně domluvit
a podívat se na zápasy žáků, které se hrají v pátek od
17.00 hodin ve sportovní hale ve Slavkově dle
rozlosování soutěže.

Za oddíl stolního tenisu chci popřát příjemné prožití
svátků vánočních a do Nového roku všem hodně
zdraví, štěstí a úspěchů.
- Jaroslav Zubík ml. vedoucí oddílu stolního tenisu

Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, stromořadí a nejedná
se o památný strom, se podle zákona n e v y ž a d u j e:
1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí;
2. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40m2;
3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin;
4. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh
pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Mezi ovocné dřeviny patří např. kaštanovník jedlý, líska, kdouloň, smokvoň, ořešák vlašský, jabloň, třešeň, višeň,
slivoň, hrušeň, broskvoň.
Pro ostatní nevyjmenované dřeviny a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích mimo zastavěné území nebo evidované
v katastru nemovitostí jinak, než jak je uvedeno výše, platí, pokud jejich obvod kmene měřený ve výši 130 cm nad zemí
přesáhne 80 cm nebo celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesáhne 40m2 , je pro jejich kácení nutné
povolení orgánu ochrany přírody (povolení vydává na základě žádosti obecní úřad).
V případě, že ke kácení dřevin je nutné povolení orgánu ochrany přírody, a přesto dojde k pokácení těchto dřevin bez
platného povolení, pak ten, kdo kácí i ten, kdo si kácení objednal, se dopouští protiprávního jednání. Fyzická osoba se
tímto dopustí přestupku, za což jí může být uložena pokuta do výše 20.000,- Kč (za pokácení 1 dřeviny) nebo do výše
100.000 Kč (za pokácení 2 a více dřevin). Právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti se
tímto dopustí správního deliktu, za což jí může být uložena pokuta do výše 1.000.000 Kč.
Kdo je oprávněn podat žádost?
O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce či jiný
oprávněný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti
připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet.
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, čímž se rozumí období přirozeného
útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin! Po pokácení dřeviny musí žadatel na pozemku dřevinu odstranit
tak, aby neomezovala a ani jinak neohrozila veřejné prostranství či komunikaci.
Formulář žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les je k dispozici na obecním úřadu nebo jej lze stáhnout z webových
stránek obce: www.obecslavkov.cz -> ÚŘAD OBCE
- Libor Švardala -
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Fotbal - výsledky podzim 2016 – okresní soutěž ŽÁCI

Fotbal - výsledky podzim 2016 – okresní přebor MUŽI

Žáci hrají pod názvem D. Němčí B (z důvodu spolupráce
obou obcí v rámci fotbalové výchovy dětí a mládeže).
Trenérem i vedoucím je Michal Halík. Nejlepším
střelcem týmu je Václav Uher, který vstřelil 10 branek
a nejlepším hráčem podzimní části je Michal Tureček.

Fotbalisté
Slavkova
zakončili
podzimní část okresního přeboru na
11. místě (2 výhry, 7 remíz a 5 proher
= 13 bodů). Zejména velký počet
remízových zápasů znamená citelné
bodové manko. Navíc tolik utkání,
kdy body utekly v posledních
minutách určitě diváci ani samotní
fotbalisté nepamatují. Je jisté, že toto mužstvo má
rozhodně navíc, tak se budeme těšit, že v jarní části se
kvalita projeví a bodů bude podstatně více.
Trochu lépe se našim dařilo v poháru OFS, kde vyřadili
Vlčnov B a Březovou. Ve čtvrtfinále nastoupí na jaře
proti Bánovu (utkání se hraje v Bánově).
V sobotu 12. listopadu měli kluci ukončenou a konala se
i tradiční anketa o nejlepšího fotbalistu roku 2016. Zcela
zaslouženě zvítězil brankář Pavel Pochylý, který byl
velkou oporou týmu (2. místo - Roman Stojaspal, 3. místo
- Martin Chovanec). Střelcem roku byl vyhlášen Roman
Stojaspal. Gratulujeme a přejeme celému týmu hodně
sportovních úspěchů. Trenérem týmu je Miroslav
Mančík, vedoucím mužstva je Libor Šimek.

0:11

D. Němčí B

- D. Němčí B
Němčí B
- D.
Popovice

04.09.2016

Havřice

- D. Němčí B

4:4

09.09.2016

D. Němčí B

- Březová

3:0

18.09.2016

Suchá Loz

- D. Němčí B

2:6

24.09.2016

D. Němčí B

- Bystřice p/L.

3:0

28.09.2016

D. Němčí B

- Orel Uh. Brod

0:3

02.10.2016

St. Hrozenkov - D. Němčí B

3:3

22.10.2016

D. Němčí B

- Uh. Ostroh

0:5

26.10.2016

Bojkovice B

- D. Němčí B

6:0

22.08.2016

Vlčnov

27.08.2016

Tabulka po podzimní části - žáci

19:1

Přehled podzimních výsledků a rozpis jarní části

Tabulka po podzimní části - muži

07.08.2016

Ne Bánov

- Slavkov

1:1

14.08.2016

Ne Slavkov

- Kněžpole

3:1

21.08.2016

Ne Jalubí

- Slavkov

3:3

27.08.2016

So Slavkov

- Březová

0:0

04.09.2016

Ne Hluk B

- Slavkov

0:0

10.09.2016

So Slavkov

- Havřice

2:1

18.09.2016

Ne Bílovice

- Slavkov

3:2

24.09.2016

So Slavkov

- Jarošov

3:3

02.10.2016

Ne Uh. Ostroh A - Slavkov

3:2

08.10.2016

So Slavkov

- Sušice

0:2

16.10.2016

Ne Šumice

- Slavkov

4:3

23.10.2016

Ne D. Němčí B

- Slavkov

2:1

29.10.2016

So Slavkov

- Topolná

1:1

06.11.2016

Slavkov

- Bánov

02.04.2017

Kněžpole

- Slavkov

1:1
15:30 h.

08.04.2017

Slavkov

- Jalubí

15:30 h.

16.04.2017

Březová

- Slavkov

16:00 h.

22.04.2017

Slavkov

- Hluk B

16:00 h.

30.04.2017

Havřice

- Slavkov

16:00 h.

06.05.2017

Slavkov

- Bílovice

16:30 h.

14.05.2017

Jarošov

- Slavkov

20.05.2017

Slavkov

- Uh. Ostroh A

16:30 h.
17:00 h.

28.05.2017

Sušice

- Slavkov

17:00 h.

03.06.2017

Slavkov

- Šumice

17:00 h.

10.06.2017

Slavkov

- D. Němčí B

17:00 h.

18.06.2017

Topolná

- Slavkov

17:30 h.

- Libor Švardala -
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Povinná kontrola kotlů na tuhá paliva

Shrnutí a důsledky

Vlastníte topné zařízení na tuhá paliva? Slyšeli jste již
o povinnosti podrobit topné zařízení pravidelné kontrolní
prohlídce, ale nemáte dostatek informací? Za nesplnění
zákonných podmínek Vám hrozí pokuta až do výše
20 tisíc Kč. Tomuto problému lze včas předcházet. Zde
Vám přinášíme několik stručných, ale jasných informací,
které je nutné znát.
Z jakého důvodu musí proběhnout do konce roku
2016 kontrola zdroje na tuhá paliva?
Dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je
povinností každého majitele zdroje na tuhá paliva, který
slouží pro vytvoření a přenos tepla pro teplovodní
soustavu, provádět jednou za dva roky kontrolu
technického stavu a schopnosti provozu tohoto zařízení.
Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout
nejpozději do 31.12.2016.
Kdo má oprávnění provést kontrolu zařízení na tuhá
paliva?
Kontrolu může provádět jen výrobcem proškolený
technik, který je držitelem oprávnění k instalaci, provozu
a údržbě zařízení! Všechny potřebné kontakty na servisní
techniky v okolí a další informace naleznete na webu
Asociace podniků topenářské techniky http://aptt.cz/
Co dělat v případě, že vlastním kotel, jehož výrobce již
neexistuje?
V případě, že vlastníte kotel, jehož výrobce již na trhu
nepůsobí,
může
tuto
kontrolu provést jakýkoliv
oprávněný kontrolor.
Jaké kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?
Jedná se o všechny kotle, jejichž příkon je 10 až 300kW
včetně a všechny krby s teplovodní vložkou. První
kontrola musí proběhnout do 31.12.2016.
Pokud mám zakoupený kotel z minulého nebo
letošního roku a vztahuje se na něho záruční lhůta,
musím také zařídit jeho povinnou kontrolu?
Ano, povinnost zajistit kontrolu se týká všech kotlů
bez výjimky,
tedy
i těch
nově
zakoupených
a instalovaných v letošním roce 2016.
Jak zjistím příkon svého kotle?
Samotný jmenovitý příkon bývá uvedený na výrobním
štítku v kW a u starších kotlů v ccal. Pokud Vám štítek
na kotli už chybí, naleznete informaci v Návodu
k instalaci a obsluze kotle. Jmenovitý příkon zjistíte také
výpočtem - výkon / účinnost kotle.
Co bude na mém kotli kontrolováno?
Na vašem kotli bude kontrolována především správná
funkčnost konstrukčních prvků spalovacího stacionárního
zdroje, řídící a zabezpečovací prvky zdroje, palivové
hospodářství, teplovodní soustava a v neposlední řadě
řádná údržba zdroje.
Jaké dokumenty musím předložit já?
Pro předložení si připravte doklad o kontrole a čištění
spalinových cest a pokud je k dispozici, tak také revizi
spalinových cest.

Leden 2017
Počínaje tímto datem jsou majitelé povinni na vyžádání
úředníků obce s rozšířenou působností (Uherský Brod)
předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. V revizi
bude uvedena i emisní třída kotle.
Kdo revizi nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun.
Odhadovaná cena za revizi je asi 1500 korun. Revize
bude povinná jednou za dva roky.
Leden 2018
Ukončení prodeje (nikoliv provozování) kotlů na tuhá
paliva 3. emisní třídy. Budou se smět prodávat již jen
kotle s emisní třídou 4 a výše (s účinností alespoň
82%). V kotlech 3. emisní třídy je povoleno topit
i po roce 2022!!
Září 2022
Začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. třídy. Bude
se moci topit jen v kotlích 3. emisní třídy a vyšší
(účinnost kotle musí být alespoň 73%). Kdo bude
po 1. 9. 2022 topit v nevyhovujícím kotli, může dostat
pokutu až 50 tisíc korun. Pokud účinnost kotle neprokáže
revizí, pokuta je až 20 tisíc korun. Stejně tak bude hrozit
pokuta 50 tisíc korun za topení nevyhovujícími palivy
(odpadky, kaly atd.).
Pozor!!!
V případě podezření na porušování povinností
při provozu malého spalovacího zdroje může orgán
ochrany ovzduší MěÚ Uherský Brod provést měření
tmavosti kouře, může přitom využívat i svědectví
spoluobčanů.
K prokázání porušení povinnosti mohou sloužit fotografie
či video dokumentace, orgán ochrany ovzduší si
taktéž může vyžádat účtenku za nákup paliva či
záznam o provedení pravidelného čištění spalinových
cest na základě nařízení vlády 91/2010 Sb., podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv.
Od roku 2016 také doklad o provedení pravidelné
kontroly technického stavu (1× za dva roky), měření
emisí na kotli se při běžné kontrole provádět nebude.
Czech POINT a další služby na OÚ Slavkov

Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál, tedy Czech
POINT je projektem, jehož cílem je
zredukovat přílišnou byrokracii
ve vztahu občan – veřejná správa. Díky Czech POINTu
máte možnost i na našem obecním úřadu získat ověřené
výstupy. Například výpis z katastru nemovitostí, výpis
z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejtříku,
z rejstříku trestů nebo výpis z bodového hodnocení řidiče.
Dále si můžete na obecním úřadu ověřit opis nebo kopii
dokumentu (vidimace) nebo ověřeně ověřit podpis
dokumentu (legalizace). Nutno dodat, že podobné služby
můžete využít i na jiných obecních úřadech a podobné
služby nabízí také na počkách České pošty.
- Libor Švardala -
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Fotovzpomínka na některé další akce

Bruslení na „starém“ hřišti
Roman Mančík alias strýc Virgula – folklorní den

Den matek jsme slavili ve vinárně

EKO hrátky v místním parku

Taneční skupina KIPS Slavkov

Na folklorní den přijela představit kroje i chasa z Popic

Žáci základní školy sbírali papír

Turnaj ve stolním tenise bude 14. ledna 2017
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Tříkrálová sbírka – naši koledníčci
Kluci v akci - v kroužku železničního modelářství

V dubnu jsme uklízeli Slavkov
Tradiční Mikulášská nadílka ve sportovní hale

Jedna „krojová“ ze setkání Slavkovů

V průvodu na slavnostech vína v UH

S pohárem za třetí místo z ME ve fotbale starostů

Absolventi mateřské školy
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