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Vánoční zamyšlení a přání

Předvánoční slovo kněze

V našich domovech to opět zavoní vanilkou a jehličím.
V tomto čase zvolníme své každodenní tempo a znovu si
uvědomíme, jak důležití jsou naši blízcí a přátelé. Naše
srdce naplní radost, pokora a láska, mysl se ponoří do
kouzelného světa tajných přání a snů. Na pár dnů v roce
se dokážeme zastavit, otevřeme svá srdce, zdvihneme
hlavu a vnímáme tu krásu světa. Vážení spoluobčané,
chci Vám všem popřát prožití těchto svátečních dnů
v rodinné a osobní pohodě v kruhu svých nejbližších
a také mnoho radosti, štěstí, zdraví a úspěchů v příštím
kalendářním roce.

Stále máme advent, ale na mnoha místech (možná i u vás
doma) to vypadá, jako by už byly Vánoce. Advent
znamená Příchod. Očekáváme Toho, kdo přišel, přichází
a přijde. A je to stále stejná osoba - Ježíš Kristus. Protože
On je stále živý, protože je Bůh.

Štěstí tomu, kdo ho nemá.
Lásku tomu, kdo je sám.
Zdraví všem, kdo nemocni jsou.
Něhu těm, co za krásou jdou.
Opuštěným srdce, která pro ně budou bít.
A všem na Vánoce a v novém roce pocit,
že je krásné žít.

"On přišel" - Ukřižovaný Kristus ale zvítězil nad smrtí
a vstal z mrtvých, abychom i my mohli žít s Bohem
navěky. Tento Příchod je důvodem naší víry.

Zároveň mně dovolte poděkovat paní místostarostce,
zastupitelům, pracovníkům obce, členům místních spolků
a dalším aktivním spoluobčanům za obětavou práci pro
naši obec a výbornou spolupráci.
- Libor Švardala -

"On přišel" - Bůh, který stvořil svět a stvořil také každého
z nás, se stal člověkem a narodil se v Betlémě. "On
přišel" - Ježíšek v jesličkách je Boží Syn, který přišel, aby
nás zachránil ze smrti. Dřevo jesliček, do kterých ho
s láskou pokládala jeho matka Maria, se změní v dřevo
kříže, na které ho položí popravčí četa římských vojáků.

"On přijde" - Kristus narozený v Betlémě, ukřižovaný
v Jeruzalémě, ale žijící navěky přijde se svojí slávou
a mocí, až tento svět skončí. "On přijde" - Tehdy ho opět
všichni budou vidět a celé stvoření uzná jeho
svrchovanou vládu. Tento Příchod je důvodem naší
naděje, že život má smysl a cíl v setkání s Bohem tváří
v tvář.
"On přichází" - Tento Ježíš před 2 000 lety narozený
v Betlémě, který přijde na konci světa, v přítomném
okamžiku k nám přichází se svojí láskou a pokojem.
Tento Příchod je důvodem, proč ho vidíme, i když je
neviditelný. Bez víry a naděje bychom Jeho lásku
nedokázali vnímat. Víra v Boha je dar. Skutečná naděje je
dar.Obětavá láska je také dar. Každý rok slavíme Vánoce,
abychom tyto tři Boží dary znovu přijali a žili z nich.
Protože se bojím, že mnohým lidem s končícím adventem
končí i Vánoce, budu o vánočních svátcích v modlitbách
prosit Boha za každého z vás, abyste alespoň někteří
prožili vánoční zázrak - že Ježíš se narodil a zemřel kvůli
tobě, abys s ním mohl žít věčně. Skrze víru, naději a lásku
již tady na zemi a jednou na věčnosti v nebi.
- P. Petr Hofírek -
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Revitalizace hřbitovního areálu – etapa 2

před realizací

po realizaci

Nové vybavení na svoz odpadů

Slavkovský zpravodaj
Vážení spoluobčané, po delší době se vám do rukou
dostává další číslo Slavkovského zpravodaje. Navíc končí
poslední měsíc v roce, a tak je příhodná doba
k bilancování. Zda to byl rok dobrý, úspěšný, zda jsme
dosáhli všeho, co jsme si naplánovali apod.
Na následujících stránkách tedy přinášíme zejména
stručné ohlédnutí za rokem 2015, ale najdete zde také
aktuální informace či některé plány na příští rok.
Ohlédnutí za rokem 2015
Zkvalitnění nakládání s odpady

V rámci tohoto projektu z Operačního programu
životního prostředí jsme pořídili do sběrného dvoru nové
vybavení. Konkrétně se jedná o univerzální nákladní
automobil do 3,5t s hákovým kontejnerovým nosičem,
sadu kontejnerů na odpad a hydraulický lis na papír.
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Revitalizace hřbitovního areálu – etapa 2

Tímto projektem jsme navázali na loňskou první etapu
revitalizace. Letos jsme vybudovali chodníky ze zámkové
dlažby v levé polovině hřbitovního areálu, provedli jsme
kompletní rekonstrukci poškozené a nebezpečné hřbitovní
zdi na horní straně areálu a také jsme opravili obě
hřbitovní studny. Realizací stavby se výrazně zlepšila
kvalita dostupnosti hrobových míst a také došlo ke
zvýšení bezpečnosti návštěvníků.
Způsobilé výdaje projektu byly 831.547,- Kč. Projekt byl
spolufinancován z prostředků Zlínského kraje, přičemž
získaná podpora byla ve výši 415.000,- Kč (což je 49,9 %
celkových způsobilých výdajů projektu). Zhotovitelem
prací byla společnost DRAPLSTAV GROUP s. r. o.

Celkové náklady projektu byly 2.521.640,- Kč, získaná
dotace byla 2.269.476,- Kč (90%) a z vlastního rozpočtu
jsme zaplatili 252.164,- Kč (10%).
Cílem projektu je zefektivnění sběru a svozu bioodpadů
a papíru a tím snížení jejich podílu ve směsném
komunálním odpadu. Dojde k rozšíření sběrných míst
v obci. Zaměstnanci obce z nich budou svážet papír do
sběrného dvora k roztřídění a lisování. Po dosažení
určitého množství odvezou slisované balíky odpadové
společnosti.
Ke sběru bioodpadu rostlinného původu jsme kromě
vyčleněného kontejneru ve sběrném dvoru zřídili další
sběrné místo. Jedná se o plochu cca 100 m nad charitním
domem u cesty směrem k myslivecké chatě. Vybudovali
jsme zde dřevěné boxy k ukládání zeleně, větví a dalšího
bioodpadu rostlinného původu.

Vlastními silami jsme se pak pustili do úpravy prostoru,
kde je umístěn kontejner na odpad. Opravili jsme kousek
prasklé hřbitovní zdi, zabetonovali nové obruby,
připravili podkladovou vrstvu a ještě nás čeká kladení
zámkové dlažby, instalace nového oplocení kolem
kontejneru a vstupní branky.

Cílem nás všech by mělo být maximální vytřídění
směsného komunálního odpadu tak, aby v popelnicích
opravdu zůstal jen odpad, který vytřídit nejde.
Ve sběrném dvoru lze odevzdat tyto komodity: papír,
plasty, sklo, kovový odpad, bioodpad, stavební suť
(pokud se jedná o větší množství, musí si osoba,
provádějící činnost, při které tento odpad vznikl, zajistit
sama na svoje náklady likvidaci v souladu se zákonem),
nebezpečný odpad, pneumatiky, objemný odpad,
elektrozařízení a elektroodpad, dřevo.

Zaměřili jsme se také na odvoz navážky a úpravu terénu
za horní hřbitovní zdí, což byl poslední neupravený úsek
kolem celého hřbitovního areálu. Vše kolem areálu je
nyní srovnané a připravené na pravidelné sečení. Jen bych
chtěl velmi požádat návštěvníky hřbitova, aby použité
plastové kelímky od svíček či jiný odpad neházeli přes
hřbitovní zeď. Hodně nám to pak komplikuje sečení.
Začátkem prosince jsme ještě stihli natřít ochrannou
lazurou dřevěné podbití na kapli sv. Zdislavy.
Objektivně však také musím přiznat, že se nám již
nepodařilo zahájit stavbu urnových míst. Tohoto záměru
se nezříkáme, ale zvažujeme, jestli budou vhodnější
urnová místa nebo kolumbárium. Rád vyslechnu i vaše
názory, tak mě případně neváhejte oslovit.
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Rozvoj volnočasových aktivit pro děti a mládež

Keramický kroužek

Projektovou žádost o dotaci jsme podávali začátkem roku
na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu „Podpora
zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci“.

V rámci rozvoje volnočasových aktivit pro děti a mládež
mohou děti od října navštěvovat kroužek keramiky pod
vedením Olgy Kvasničkové a Jany Končitíkové.

Projekt měl dva cíle:
a) vybudovat klubovnu v budově obecního úřadu, která
bude sloužit pro různé volnočasové aktivity místních dětí;
b) vybudovat venkovní posilovací workoutové hřiště
s cvičební plochou 70 m2 pro aktivní využití volného času
mládeže.

Kroužek navštěvuje 20 dětí, schází se 1x za 14 dní, vždy
v pondělí nebo pátek v budově OÚ. Děti pracují
s keramickými materiály, získávají a upevňují si
manuální zručnost, rozvíjí svou fantazii a estetické cítění.

Podmínkou podání žádosti bylo aktivní zapojení dětí
a mládeže už při přípravě projektu. Těší mě, že k tomu
místní omladina přistoupila zodpovědně a aktivně. Za své
úsilí mohou nyní využívat obě dokončená díla.
Ještě doplním, že se nám na projekt podařilo získat dotaci
399.000,- Kč, což z celkových nákladů 585.656,- Kč
představuje 68 % nákladů.

O tom, že děti mají neuvěřitelně mnoho fantazie a jsou
moc šikovné, svědčí i výrobky, které si již samy vyrobily
a nazdobily. Mezi keramickými výrobky můžeme najít
krásné andělíčky, nezbedné čertíky, vánoční svícínky,
roztomilé kočičky a mnoho jiných pěkných výrobků. Děti
dělají rády radost svým blízkým i ostatním lidem, proto
se rozhodly, že vyrobí keramické andělíčky a svícínky
i pro babičky a dědečky z Charitního domu Sv. Petra
a Pavla ve Slavkově a osobně jim své výrobky i předají.
Občané se můžou těšit na překrásný betlém, který bude
ke zhlédnutí na koledování u vánočního stromu.
Obec Slavkov získala příspěvek od Nadace ČEZ

Taneční skupina KIPS soutěžila v Uherském Brodě

Podařilo se nám získat nadační příspěvek
na realizaci projektu K seniorům
bezpečně - CHD Slavkov. Záměrem je
opravit přístupovou cestu a nádvoří
Charitního domu Sv. Petra a Pavla ve
Slavkově (vybourat nevyhovující a nebezpečnou plochu
z betonových bloků a nahradit ji vhodným typem
zámkové dlažby). Projekt prospěje nejvíce imobilním
klientům, pracovníkům rychlé zdravotnické pomoci
(transport na lehátku), pracovnicím charitního domu
a samozřejmě také návštěvníkům a široké veřejnosti.
Předpokládané náklady projektu jsou celkem 520.000,Kč, z toho výše nadačního příspěvku je 450.000,- Kč.
Realizace projektu proběhne na jaře 2016.

V dubnu v Domě kultury Uh. Brod konala veřejně
přístupná regionální soutěžní přehlídka pohybových
skladeb - POHYB A TANEC BEZ HRANIC. V soutěži
se představila celá řada skupin a souborů rozdělených do
8 věkových kategorií ve věku 5 - 14 a více let,
v pódiových skladbách komerčního aerobiku a tanečních
choreografií. Mezi soutěžícími nechyběla ani naše taneční
skupina KIPS pod vedením Olgy Kvasničkové
s choreografií "Beautiful Monsters". Ve velké konkurenci
obsadili ve své kategorii krásné 4. místo.

Revitalizace prostoru okolo zvonice

V současné době také připravujeme projektovou
dokumentaci na úpravu prostoru u naší zvonice.
Plánujeme její opravu, výstavbu opěrné zdi podél
chodníku, jeho předláždění a výsadbu nové zeleně.
O dotaci budeme žádat v lednu, tak snad budeme úspěšní.
V roce 2017 bude mít zvonice výročí 90 let, a tak by si
zlepšení prostoru v jejím okolí zasloužila. A pracujeme
i na dalších záměrech a plánech…
- Libor Švardala -
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Některé další činnosti v tomto roce

Střípky z obce

- na dolním záhumní jsme prodloužili kanalizaci o 43 m,
včetně vybudování dvou nových šachet;

Domluvili jsme se s provozovatelkou poštovny paní
Hozovou, že od 1. ledna prodlouží provozní dobu
poštovny ve čtvrtek do 17 hodin (otevřeno tedy bude
každý pracovní den od 8 do 10 hodin, v úterý od 15 do 16
hodin a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin).
Cena stočného se na rok 2016 nezvyšuje a zůstává
3,- Kč/m3 vypouštěné odpadní vody. Množství spotřeby
je stanoveno dle vyhlášky, která uvádí směrné číslo roční
spotřeby na jednoho obyvatele ve výši 36 m3/rok.
Výpočet stočného: 1osoba = 36m3 x 3,-Kč = 108,-Kč/rok.
Na zasedání zastupitelstva obce jsme schválili nový řád
veřejného pohřebiště a aktualizovali jsme dle platné
legislativy cenu za pronájem hrobových míst a služby
hřbitovní. Cena se nemění a je 25,- Kč/m2/rok. Začátkem
roku chceme aktualizovat nájemní smlouvy na hrobová
místa a budeme nájemníky kontaktovat.
Znovu se obracím s prosbou na majitele pejsků – žádám
vás, abyste z veřejných ploch uklízeli výkaly po svých
čtyřnohých miláčcích (zákon vám to ukládá). Několikrát
za uplynulý rok jsem já osobně uklízel exkrementy
z chodníku přímo před obecním úřadem či u jeho zadního
vchodu. A můžete se zeptat našich pracovníků, jak je
“příjemné“, když třeba křovinořezem sečou veřejný
trávník a narazí na takový dáreček. Předem moc děkuji.
V závěru letošního roku se v naší obci znovu 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.
Vydali jsme také novou vyhlášku o místním poplatku „za
popelnice“. Cenu na příští rok nezvyšujeme - zůstává
stejná 500,- Kč na osobu. Pro zajímavost dodávám, že
skutečné roční náklady jsou cca 700,- Kč na osobu (tedy
cca 200,- Kč na osobu doplácí obec ze svého rozpočtu).
Začátkem příštího roku budeme aktualizovat strategický
rozvojový plán obce a budeme potřebovat i vaši pomoc.
Každému obyvateli staršímu 15 let doručíme dotazník,
jehož prostřednictvím bychom chtěli zjistit vaše názory
na stávající situaci v obci a vaše představy o jejím
budoucím rozvoji. Dotazník bude anonymní a chtěl bych
vás požádat o jeho vyplnění. Zajímají nás vaše názory,
hodnocení a připomínky, které bychom rádi promítli do
nově připravované vize rozvoje Slavkova.
Upozornění na připravované akce: v soboru 23. ledna
bude sportovní ples, fašanková obchůzka se bude konat
v sobotu 6. února, v sobotu 12. března bude maškarní
karneval a taneční večer pro dospělé a do kalendáře si
také červeně poznačte 6. srpen, to bude Folklorní den.

- ve sportovní hale jsme vybourali otvory pro diváky do
hlavního sálu;

- opravili jsme omítky a elektroinstalaci v dílnách a také
rozšířili zpevněnou plochu ve sběrném dvoru;

- v budově obecního úřadu jsme vymalovali chodbu,
udělali nové podlahy, osvětlení a obložení schodiště
a v prvním patře jsme kompletně rekonstruovali záchody;
¨
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Malé fotografické ohlédnutí za naší prezentací

Vážení spoluobčané, moc děkuji všem, kteří jste se
aktivně zapojili do úklidu naší obce a příprav na soutěž
Vesnice roku 2015. Děkuji všem spolkům za své
prezentace a zejména dětem za velmi aktivní pomoc při
přípravě a celém průběhu hodnocení. Také děkuji všem,
kteří jste nás přišli před komisi podpořit. A jak to bylo?
Komisi jsme po Slavkově povozili speciálním vozidlem.

Postupně jsme navštívili: obecní úřad, knihovnu,
mateřskou školu, školní družinu, kapli Sv. Zdislavy, místní
park, charitní dům, sběrný dvůr, průmyslovou zónu
a sportovní areál. Po cestě komise ochutnala i některé
místní speciality.

Poslední zastávka byla ve sportovní hale, kde následně
pokračovala hlavní prezentace zejména spolkového
života.

- Libor Švardala, Olga Kvasničková -
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A jak jsme dopadli v krajském kole?

Hodnocení naší knihovny celostátní porotou

Naše obec dosáhla skvělého úspěchu: získali jsme
MODROU STUHU (ocenění za společenský život)
a také
speciální
ocenění
ZA
MODERNÍ
KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY (naše
knihovna postoupila do celostátního kola soutěže).
Celkově jsme se umístili na krásném 4. místě ve
Zlínském kraji (zvítězila obec Babice - gratulujeme).

Vítězné knihovny v krajských kolech soutěže Vesnice
roku byly Svazem knihovníků a informačních pracovníků
nominovány na cenu Knihovna roku, která je udělována
jako státní ocenění v oblasti kultury. Cenu Knihovna roku
získává nejlepší knihovna vyhodnocená v celostátním
kole porotou, kterou jmenuje ministr kultury z řad
knihovnických odborníků.
V pátek 4. září tato porota zavítala do naší knihovny. Na
prezentaci jsme měli stanovené dvě hodiny a ty utekly
opravdu rychle. Naše paní knihovnice Mirka Končitíková
měla (ostatně jako vždy) vše perfektně připravené
a celkový dojem byl skvělý.

Ocenění předával Stanislav Mišák, hejtman Zlínského
kraje spolu s náměstkem Ivanem Mařákem a zástupcem
Svazu měst a obcí Bohumilem Škarpichem.

Jak jsme dopadli, se dočtete na jiném místě tohoto
zpravodaje.
Přijetí zástupců úspěšných obcí v Senátu

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova pozvala do
senátu obce, které v letošním roce soutěže Vesnice roku
2015 získaly stuhu - Bílou, Modrou, Oranžovou, Zelenou
a Zlatou. Děkujeme za krásné a velmi slavnostní
dopoledne v Praze.

Naše paní knihovnice PaedDr. Miroslava Končitíková
převzala ocenění za moderní knihovnické a informační
služby a s tím spojenou finanční odměnu od Zlínského
kraje ve výši 20.000,- Kč.

Paní knihovnici PaedDr. Miroslavě Končitíkové moc
gratulujeme a zároveň děkujeme za skvělé vedení místní
knihovny a za šíření dobrého jména obce Slavkov.

Foto s předsedou Senátu Parlamentu ČR panem Milanem
Štěchem (uprostřed) a místostarostou obce Slavkov
(u Opavy) Ing. Ladislavem Kubínem. Kuriozitou bylo, že
dva Slavkovy z různých krajů získaly v letošním roce
v soutěži Vesnice roku shodně modrou stuhu.
- Libor Švardala -

Slavkovský zpravodaj
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Ukliďme Česko

Den Země a stavění májky

V sobotu 18. dubna se po celé České republice konala
dobrovolnická úklidová akce Ukliďme Česko. Zapojili
jsme se horlivě i v naší obci. Musím přiznat, že sesbírané
množství za jedno dopoledne mě celkem překvapilo.
Příjemně tím, jak byli všichni "uklízeči" šikovní a takové
množství dokázali vůbec sesbírat a nepříjemně tím, co
všechno a kolik toho dokážou lidi vyhodit do přírody.
Moc děkuji všem zúčastněným a hlavně dětem za úklid.
Okolí Slavkova bylo zase o něco příjemnější.

Už podruhé se 30. dubna konala v areálu sběrného dvoru
zajímavá akce nejen pro děti. Kromě plnění ekologicky
zaměřených úkolů jsme tentokrát u místního hřbitova
zasadili čtyři lípy. Nechybělo opékání špekáčků,
projížďka hasičským vozem a nakonec i stavění májky.

Na druhou stranu si takový nepořádek způsobují lidé
sami, a tak bych byl rád, aby se povědomí nejen o této
akci dostalo k široké veřejnosti. Snad to u některých
vyvolá zamyšlení o nepořádku kolem nás a podobné
harampádí už příště místo do přírody přivezou rovnou do
sběrného dvoru. Ideální by bylo, aby podobné úklidy
nebyly vůbec potřeba…
- Libor Švardala -

Ekohrátky v místním parku

Ve středu 10. června se děti z MŠ Slavkov a ZŠ Horní
Němčí (prváčci a druháci) vypravily do slavkovského
parku. V teplém jarním dnu a obklopeni přírodou v něm
zažily Ekohrátky, které pro ně připravily členky sdružení
Pantoflíček. Děti třídily odpad, poznávaly jarní květiny,
větvičky ze stromů a zvířata nebo se snažily pomocí
hmatu poznat různé přírodniny. Nejlepší znalci získali
krásné knižní odměny. Děkujeme členkám sdružení za
pěknou a poučnou soutěž. Přírodu je třeba nejen chránit,
ale také ji poznávat. Usilujme o to!
- Vlasta Ondrová -

Slavkovský zpravodaj
Pantoflíčci v r. 2015 opět nelenili

Kromě aktivního zapojení do již zmíněných akcí
(Ukliďme Česko, Den Země, Ekohrátky v místním parku)
patří mezi nejdůležitější činnost naší organizace péče
o přírodní rezervaci Kolo. Ta spočívá zejména v počítání
orchidejí, po dozrání semen následuje kosení, hrabání
a úklid lokality. V letošním roce jsme napočítali více než
tisícovku prstnatců pleťových. Letos málo, což podle
našeho soudu zapříčinilo mimořádné sucho.

Dětem a stromům jsme se věnovali ještě v říjnu
u příležitosti Dne stromů. K hrušce v Horním poli přišli
postupně všichni žáci horněmčanské školy. Přinesli
hrušni svá přáníčka a zasoutěžili si ve znalostech
o stromech. Páťáci si vysadili pět nových stromků, které
řádně zajistili a zavlažili.
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec
obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní
telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na
recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele
počítačů
také
je,
že
odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský
dík. Vysloužilá elektrozařízení a jiný elektroodpad
můžete odevzdávat celoročně v našem sběrném dvoru.
Pan Miroslav Daněk získal ocenění
Českého červeného kříže

V pátek 30. října proběhlo v sále Reduty v Uh. Hradišti
slavnostní ocenění dárců krve Českého červeného kříže.
Mezi oceněnými několikanásobnými dárci krve
Uherskohradišťska byl občan naší obce pan Miroslav
Daněk st., který byl oceněn Zlatým křížem III. třídy za
80 bezpříspěvkových odběrů krve.

To jsou naše hlavní akce.
Ale ani těch vedlejších nebylo málo. Vedení exkurzí po
Bílých Karpatech (např. gymnazisté z Havlíčkova Brodu,
turisté ze Zlína...), pomoc při Biologické olympiádě, při
celostátní ekologické soutěži Zlatý list, účast v porotě
v literární soutěži Zelená planeta – TSTTT, výstavka
a prodej bylinek na Nivnickém jarmarku, výukový
program v MŠ Korytná a taky jsme dosadili do remízku
na Močířích 50 keřů…
Pro své členy jsme uspořádali 2-denní výlet do Podyjí,
několik exkurzí po Bílých Karpatech, výlet na Dúžnik
k přátelům do Bielych Karpat, vycházky na bylinky.
V zimním období pomáháme s besedami místní knihovny
a rádi se jich zúčastňujeme.
- Vlasta Ondrová -

„Velmi mě těší, že vám můžeme touto cestou zveřejnit
poděkování. Krev je nejcennější tekutinou, kterou zatím
nelze ničím nahradit, proto ochota bezplatně přispět
k záchraně zdraví a životů neznámých lidí je skutečně
úctyhodná. Proto vám patří velký dík nás všech.“ - LŠ -

Slavkovský zpravodaj
Setkání Slavkovů

Ve dnech 18. – 20. září 2015 se členové našeho
zastupitelstva zúčastnili 8. ročníku mezinárodního setkání
Slavkovů. Zástupci jedenácti Slavkovů se tentokrát sjeli
do Slavkova u Opavy, který se tento rok stal hostitelem
zmíněné akce. A které Slavkovy přijely na setkání?
Z České republiky to byly čtyři Slavkovy: Slavkov pod
Hostýnem, Slavkov u Brna, Horní Slavkov (okres
Sokolov),
náš
Slavkov.
Slovenskou
republiku
reprezentovaly tyto Slavkovy: Velký Slavkov, Malý
Slavkov, Nižný Slavkov, Vyšný Slavkov a Slavkovce.
Nechyběla delegace z polského Slawkova.
Třídenní program začal prohlídkou obce včetně hasičské
zbrojnice, domova seniorů a kostela sv. Anny, který slavil
350 let výročí vzniku. V kulturním domě se poté všem
zúčastněným představily jednotlivé delegace. Byl
připraven kulturní program, jehož součástí bylo soutěžní
klání O slavkovskou metlu. To zahrnovalo disciplíny jako
zatloukání hřebíků dutým kladívkem, odhad v počítání
mincí, paměťovou soutěž a šroubování šroubků. Vítězem
se stali právě naši zástupci ve složení Olga Kvasničková
a Adam Jurásek. Vítěznou Slavkovskou metlu jsme si
odvezli domů a od září zdobí kancelář pana starosty.
Večer pokračoval zpěvem a tancem.

Druhý den začal prohlídkou zámku Hradec nad Moravicí.
Odpoledne byl pro místní občany připraven bohatý
kulturní program, v jehož průběhu byly představeny
jednotlivé Slavkovy. Při této příležitosti se také
prezentovaly svými tradičními pochutinami, dle možností
v lidových krojích. Nutno podotknout, že náš kroj
vzbuzoval zájem u všech obyvatel Slavkova u Opavy
i členů delegací a byl bezesporu nejkrásnější.
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Velmi zajímavý a pěkný program byl ukončen v neděli
slavnostní mší svatou a společným obědem.
Z 8. mezinárodního setkání Slavkovů jsme odjížděli plni
zážitků a už se těšíme na další rok, kdy proběhne setkání
ve Velkém Slavkově na Slovensku. Naše obec bude hostit
ostatní Slavkovy v roce 2018.
- Petra Ondrová -

Slavkovský zpravodaj
Představujeme Slavkov (u Opavy)

Mají nejdéle nepřetržitě sloužícího starostu v České
republice. Pan Vladimír Chovanec je ve svém úřadu
„zabydlen“ už 35 let a loni obdržel od prezidenta
republiky
ocenění
jako
nejlepší
starosta
Moravskoslezského kraje. Sbírají jedno ocenění za
druhým, např. v krajské soutěži Vesnice roku 2014
dostali zelenou stuhu (2. místo), v krajské soutěži 2015
modrou stuhu (za společenský život).
Každoročně pořádají přibližně osm plesů a společenský
sál si musí zájemci na různé aktivity rezervovat rok
dopředu, aby našli vhodný volný termín.
Ve Slavkově u Opavy se v červnu 1986 uskutečnilo
vůbec první setkání 20 mladých zástupců čtyř Slavkovů
(z Moravy a Slovenska), které zorganizovali tehdejší
mládežníci pod hlavičkou SSM.
Obec Slavkov u Opavy má téměř dva tisíce obyvatel (cca
1850) a do Opavy, okresního města se 60 tisíci obyvateli,
která kdysi bývala hlavním městem Českého Slezska, je
to kolem čtyř kilometrů. Do Polska necelých deset.
V roce 2024 si Slavkov zajisté připomene 800. výročí od
první písemné zmínky. (Možná ve spojení se 17.
setkáním Slavkovů. Kdo ví?) Podíváme-li se do historie,
ze starých historických objektů nejvíce zaujmou dva.
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1945 téměř týden trvající osvobozovací boje obec velmi
poškodily. Mimo jiné vyhořela celá škola a byla
sestřelena věž kostela.
Z novějších objektů zaujme nepřehlédnutelná nová
hasičská zbrojnice (z r. 2014), v níž je mj. ve stálé
expozici obce umístěna i ukázka malířských děl místního
rodáka Bohumíra Strohalma-Bociana (1912-2002), který
tvořil a zemřel v Paříži a je čestným občanem Slavkova.
Moderně vybavený objekt hasičů bude snad i zárukou
toho, že se nebude opakovat situace, kdy požár zničil
v roce 2008 celé vybavení kanceláří obecního úřadu…
Slovácká jaternica v Březové

Začátkem září jsme reprezentovali naši obec na 7. ročníku
soutěže družstev v domácí zabijačce - Slovácká jaternica
v Březové. Pod vedením mistra řezníka Karla Borýska
jsme se v soutěži prezentovali tlačenkou, jitrnicí
a polévkou. Celý náš tým pracoval skvěle a v silné
konkurenci jsme nakonec získali první místo za tlačenku
a polévku (nutno dodat, že každý ze zúčastněných
družstev získal první místo za nějaký svůj produkt). Byla
to skvělá akce, takže velké díky pořadatelům a všem
zúčastněným...

Původní kostel byl v roce 1814 přestavěn do dnešní
empírové podoby. Nyní je celý opravený. Nedělní
slavnostní bohoslužbu k 350. výročí posvěcení tohoto
chrámu sv. Anny celebroval biskup Mons. Fr. Lobkowicz
(v rámci setkání Slavkovů) za hudebního doprovodu
pěveckého sboru a orchestru z Opavy.

Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti

Starý slavkovský nevelký zámek zakoupil v roce 1910
Řád sv. Františka a řádové sestry ho užívaly téměř celé
století. Po odkoupení do majetku obce v r. 2001 a jeho
generální rekonstrukci se objekt přeměnil na
Seniorcentrum s ubytovací kapacitou pro třicet seniorů.
Nyní je to nejen překrásný a útulný objekt s velkou
terasou, kuchyní a jídelnou, vnitřním atriem, původní
klenutou kaplí i velkou přilehlou zahradou, ale též
zařízení s bohatou nabídkou různých akcí a aktivit, nejen
pro seniory. O ubytování starších občanů v tomto zařízení
je proto v obci i jejím okolí enormní zájem.
Z nedávné historie stojí za zmínku, že po obsazení
Slavkova německými okupanty v roce 1938 se stala obec
součástí Sudet. Nacisté vypracovali plán na využití obce
jako speciálního tábora pro Hitlerjugend. Na konci dubna

V sobotu 12. září jsme se vypravili na Slavnosti vína
a otevřených památek do Uherského Hradiště. Opět jsme
posunuli hranici v počtu krojovaných, kteří reprezentovali
naši vesnici ve slavnostním průvodu - bylo nás 35 :-)
Skvělé... Hlavní stanoviště jsme měli (spolu s ostatními
obcemi Mikroregionu Bílé Karpaty) v Galerii Slováckého
muzea. Tam se každá obec prezentovala různými
pochutinami, propagačními materiály a připraven byl
společný kulturní program.
- Libor Švardala -

Slavkovský zpravodaj
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Z činnosti mateřské školy

Z činnosti školní družiny

Činnost v naší MŠ byla od začátku tohoto školního roku
velmi pestrá. Několikrát nás navštívili herci z divadla Řád
červených nosů, kteří nám zahráli různé pohádky.

Na podzim letošního školního roku jsme se věnovali
podzimnímu tvoření a malování. Upekli jsme si také
společně jablečný štrúdl a vyrobili si vynikající ovocný
salát. K oblíbeným činnostem patří opět práce
s keramickou hlínou a navlékání z rokajlových korálků
(letos jsme všechny naše výrobky poslali do Olomouce na
předvánoční trh sdružení ŠANCE, výtěžek z prodeje je
věnován nemocným dětem na onkologii). Ještě nás čeká
předvánoční pečení a zdobení perníčků.

Kromě kulturní činnosti jsme se věnovali také sportu,
zúčastnili jsme se sportovní akce „Můj první gól“ na
hřišti v Dolním Němčí.

Velmi zajímavou a inspirující byla také návštěva
v požární zbrojnici u místních dobrovolných hasičů. Zde
si děti prohlédly vybavení hasičské zbrojnice a svezly se
také v hasičském autě. Kromě hezkého zážitku si děti
přinesly také dárek – plyšového pejska Edíka.
Dalším krásným zážitkem pro děti a rodiče bylo večerní
putování za zvířátky. Při této večerní procházce
Slavkovem děti plnily různé úkoly, za které všichni
dostali odměnu.

Také jsme několikrát navštívili kino Máj v Uh. Brodě,
kde jsme viděli filmy MIMONI, UUUPS! NOE
ZDRHNU a V HLAVĚ.
V listopadu jsme se zúčastnili okrskového kola recitační
soutěže školních družin, která se konala na DDM v Uh.
Brodě. Ve velké konkurenci 116 soutěžících jsme získali
hned několik ocenění. V kategorii 1. tříd získala 3. místo
Anička Kadaši a cenu poroty letos dostali další dva naši
recitátoři Jirka Kratochvíl a Kuba Mančík. Všem patří
velká gratulace.
Fotografie
z akcí
MŠ
a
www.msslavkov.rajce.idnes.cz

ŠD

najdete

na

Na vystoupení skupiny MARBO jsme se jeli podívat do
KD Horní Němčí, zde jsme si pěkně zazpívali
a zatancovali.
Zatím poslední akcí v MŠ byla návštěva Mikuláše, který
přišel spolu s andělem a čertem. Přinesli dětem nejen
sladkou nadílku, ale i spoustu nových hraček.
- Marcela Kameníková -

- Romana Schusterová -

Slavkovský zpravodaj
Zase o rok starší…

Život v Charitním domě je především o lidských
příbězích… Někdy jsou to příběhy veselé, jindy vážné.
Každý člověk je jedinečný, každý má jiná přání, jiné
zvyklosti. Je na nás, abychom mu zajistili nejen hmotné
zabezpečení a kvalitní služby, ale současně i něco navíc,
co by mu život ještě více zpříjemnilo a obohatilo.
Základní péče o člověka je naprostou samozřejmostí.
Snažíme se však, aby se naši uživatelé u nás cítili
skutečně co nejvíce jako doma. Proto klademe velký
důraz i na sociální a duchovní rozměr každé osobnosti.
Každý rok se snažíme krok po kroku vytvářet prostor, aby
naše zařízení bylo skutečným domovem. V letošním roce
jsme uspěli v projektu Plníme přání seniorům společnosti
Sodexo. Cílem této iniciativy je podporovat aktivní stáří a
naplňovat tužby a sny seniorů. Našim snem bylo
vybudování pergoly, kde by byli naši uživatelé v letních
měsících
chráněni
před
ostrým
sluncem
či nečekanou přeháňkou. Nová pergola je tedy pro naše
uživatele opravdu velkým a hojně využívaným dárkem
a místem pro společná setkávání.
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Velký dík posíláme i sestře Miladě Mertové do
Uherského Brodu, která donáší našim uživatelům svaté
přijímání a svou přítomností vždy rozzáří celý dům.
Poděkování patří i naší dlouholeté dobrovolnici paní
Machálkové, která dochází se s našimi uživateli modlit,
pomáhá s přípravami mší svatých a velmi se zajímá
o dění a potřeby našeho domu a jeho klientů. Úžasná
žena!
Další důležitou činností je aktivizační služba, kterou
v našem domě vykonává sestra Markéta Luxová.
Uživatelé se mohou zapojit do různých reminiscenčních
terapií, společenských her, trénování paměti a dokonce za
pomoci ostatních pečou perníčky. Těsně před svátky
připravujeme vánoční besídku se zpěvem adventních
a vánočních písní a těšíme se na příchod Ježíška.

Byli jsme úspěšní i jinak. Z Nadace ČEZ se nám podařilo
získat finanční prostředky na zakoupení zahradního
nábytku. K tomu připočtěme obětavou pomoc ze strany
obce Slavkova, která se zásadním způsobem přičinila
zemními úpravami a dlaždičskými pracemi. Neumíte si
představit tu obrovskou radost, kterou jsme spolu s našimi
klienty prožívali, když jsme je poprvé svezli pod novou
pergolu.
Další významnou událostí bylo zapojení obce Slavkov do
soutěže Vesnice roku 2015, ve které obec získala Modrou
stuhu jako ocenění za společenský život v obci. Této
akce se zúčastnily také tři naše uživatelky, které celou
akci hodnotily velmi pozitivně a byly rády, že se mohly
setkat se svými rodáky a známými. Hodnotící porota
v rámci své okružní jízdy po obci též zavítala do našeho
charitního domu, kde její předseda pan Josef Zicha velmi
ocenil a pozitivně ohodnotil naši práci.
V rámci péče o duchovní rozměr naší služby nás
pravidelně navštěvuje náš duchovní správce P. Petr
Hofírek, který slouží každý měsíc mši svatou, při níž
prosí nejen za naše uživatele a jejich rodiny, ale také za
pracovníky Charity. Po mši svaté vždy zůstává na
krátkém posezení s našimi uživateli, kteří jsou natěšeni
z přítomnosti otce Petra. Za jeho službu mu náleží velké
a upřímné poděkování.

Nesmím zapomenout i na naše sponzory, ať už se jedná
o místní firmy KASKO, KREDIT, ale i další, kteří tak
prokazují nejen svoji důvěru naší Charitě, ale i snahu
pomáhat právě skrze Charitu těm, kteří nám byli svěřeni
do péče. Děkujeme za Vaši přízeň!
V neposlední řadě mi dovolte poděkovat obci Slavkov
v čele s panem starostou Mgr. Liborem Švardalou za
velkou pomoc a podporu v průběhu celého roku. Moc si
této spolupráce vážíme!
Závěrem mi dovolte popřát všem občanům obce Slavkova
krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a Božího
požehnání po celý příští rok 2016.
- Bohumila Grebíková vedoucí Charitního domu sv. Petra a Pavla Slavkov

Slavkovský zpravodaj
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Nový zvedák pro Charitní dům ve Slavkově

Pan senátor Ivo Valenta navštívil Slavkov

V našem charitním domě pečujeme o 12 lidí, z nichž
většina má vzhledem ke svému věku či zdravotnímu
stavu problémy s pohybem. Přesto se snažíme, aby se
mohli zúčastňovat obědů, společných aktivizačních
programů či mší svatých ve společné místnosti. Pokud to
počasí dovolí, mnozí uvítají i krátký pobyt venku na
dvoře. Na konci letošního roku jsme proto velmi uvítali
nový zvedák, který velmi ulehčí práci personálu a celkově
přispěje i ke komfortu přepravovaných osob.

Velmi rád jsem v pátek 9. října přijal pozvání do
Slavkova na setkání s místní samosprávou, podnikateli
a představiteli místních spolků. A bylo to velmi milé
a inspirativní setkání, během kterého jsem se opakovaně
ubezpečil, že u nás na Slovácku máme to štěstí, že zde
žijeme mezi činorodými, velmi schopnými a stále
agilními sousedy, kteří i přes těžkou dobu nevzdávají svůj
boj za to, aby se v našem regionu žilo dobře.

Děkujeme tímto obci Slavkov za pořízení tohoto zvedáku
v celkové ceně 64203,- Kč. - Personál a klienti CHD -

A Slavkov je toho jistě zdařilou ukázkou. Aktivní starosta
obklopen stejně zapálenými zastupiteli ve velmi vítané
symbióze s místními fotbalisty, myslivci a dalšími
spolkaři, vše umocněno velmi schopnými a úspěšnými
místními podnikateli, kteří v obci se 674 obyvateli
dokázali vytvořit více jak 700 pracovních míst.
Bohužel jsem musel dát za pravdu místnímu panu
starostovi, kterého trápí nesmyslně se zvyšující
administrativní zátěž nebo ustavičně se měnící legislativa
nebo např. dotační podmínky. A obdobné komentáře jsem
slyšel také od tamních podnikatelů, se kterými jsem se
shodl na tom, že bez toho, aniž by se podnikatelé spojili
v tlaku proti dalším regulacím a státním příkazům, dnešní
vláda především malé a střední podnikatele doslova
zadusí. Věřím, že společně tento trend zastavíme.

Nejstarší obyvatelka charitního domu ve Slavkově
slavila pětadevadesátiny

Začátkem května přišli popřát k pětadevadesátým
narozeninám nejstarší obyvatelce charitního domu Marii
Tesaříkové starosta obce Libor Švardala spolu s ředitelem
Oblastní charity Uherský Brod Petrem Houštěm.

Se zájmem jsem si pak prohlédl výrobní prostory
společností Kasko a Kredit nebo osobně poděkoval místní
paní kuchařce za vynikající oběd, na kterém jsem si
v místní vinárně opravdu pochutnal.
- Ivo Valenta Termíny svozu plastů:

Jubilantka byla touto návštěvou potěšena a v živé debatě
překvapila hosty nejen svěží myslí, ale i zajímavým
příběhem.
„Když mně bylo devatenáct roků, tož jsme v nedělu s našú
mamičkú hnali kravičku z Dolního Němčí sem do
Slavkova do tohoto baráku, kde bývala spěš býkárna.
Mamička držali kravičku za ohlávku a já sem ju ze zadu
šlahala prútkem. Kde mě tenkrát napadlo, že tady budu
kedysi ležat. No, ale dopadlo to dobře a za nejaký čas sme
sa mohli doma těšit z pěkného telátka a já su teď tady na
Charitě moc spokojená. Akorát ty nohy už mě neslúžijú,"
nechala se slyšet Marie Tesaříková.
- převzato: Slovácký deník -

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

25.01.2016
22.02.2016
21.03.2016
25.04.2016
23.05.2016
27.06.2016

pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

Sběr někdy probíhá již brzy ráno, tak raději pytle
připravujte předem. 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 -

Slavkovský zpravodaj
KNIHOVNA V ROCE 2015

I v tomto roce připravila několik zajímavých akcí pro děti
i dospělé. Již tradičně v dubnu prožilo 16 dětí Noc
s Andersenem s pohádkami a pohádkovými bytostmi.
Byli jsme zapojeni do projektů „Čtení pomáhá“
a „Knížka pro prvňáčka“. Nově jsme se zapojili do
projektu „Celé Česko čte dětem“ a 30 dětských čtenářů se
stalo „Lovci perel“. V červnu starosta obce pan Libor
Švardala slavnostně pasoval na čtenáře 16 prvňáčků. Děti
z první třídy sehrály divadlo, pásmo krátkých pohádek,
pro rodiče i veřejnost a pro děti z mateřské školy.
V červnu rovněž proběhlo již druhé kolo Maratonu čtení,
kterého se zúčastnilo 26 malých čtenářů. V Týdnu
knihoven v říjnu jsme sehráli turnaj v pexesu a četli
z knihy Líný kocour Josef. V Podzimním tvořínku nás
učila plést z novinového papíru dekorace paní Božena
Pochylá z Dolního Němčí. A v prosinci si děti užily
Vánoční noc mezi knížkami.
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V letošním roce naše knihovna získala dvě významná
ocenění. V soutěži Vesnice roku 1. místo ve Zlínském
kraji za moderní knihovnické a informační služby.

Začátkem září nás navštívila celostátní hodnotící komise
a v říjnu jsme v Zrcadlovém sále pražského Klementina
převzali ocenění za vynikající kreativní práci s dětmi,
podporu jejich čtenářství a dramatických aktivit a za
spolupráci se školami.

V letošním roce zahájil činnost kroužek Knihomol. Je to
parta dětí převážně mladšího školního věku, které se
spolu scházejí v knihovně, hrají zde společenské hry, čtou
si nebo předčítají menším dětem. Pomáhají s přípravou
programu pro děti, které nocují v knihovně. Vystupují zde
jako pohádkové bytosti, čtou jim, chystají soutěže.
V letošním létě realizovali i dvě akce pro děti z mateřské
školy: Pohádkové dopoledne s kočičkou a Pohádkové
odpoledne s Žabkou.
Společně se ZŠ Horní Němčí jsme uspořádali tyto
kulturní večery:
 České stopy na Balkáně – o životě české menšiny
v oblasti Banátu v lednu přednášel pan Petr Slinták.
 Maramaroš – o tom, jak se žije v oblasti východních
Karpat, vyprávěl v únoru pan Martin Štecher.
 V březnu se uskutečnila vernisáž obrazů pana Ašota
Arakeljana, malíře, který žije v Horním Němčí a je
znám svou technikou, malbou květin špachtlí, jež
vznikla v jeho rodné zemi Arménii. Na výstavě se
vyhlašovaly i výsledky výtvarné soutěže pro děti
Květiny jara, jejímž porotcem byl právě pan Ašot
Arakeljan.
 Podzimní sezónu přednášek s projekcí zahájil v říjnu
sympatický sportovec pan Josef Lukáš, který nám
vyprávěl o tom, jak zdolal spolu se skupinou
ostravských horolezců v roce 2007 druhou nejvyšší
horu světa K2.
 V listopadu k nám po roce opět zavítal pan Libor
Ambrozek, aby nám přiblížil život na české polární
stanici v Antarktidě.
 A v prosinci nám o své cestě po Malém Tibetu
v indickém Himaláji, o buddhistických klášterech
a životu tibetských dětí v indickém exilu povídala paní
Zuzana Adamcová ze Slavkova.

Je to velký úspěch a radost nás všech, protože je to
výsledek společného úsilí těch, kdo knihovnu budují,
starají se o ni a zajímají se o dění v ní. Chtěla bych
poděkovat starostovi obce panu Liboru Švardalovi za to,
jak se o knihovnu už řadu let stará a díky němu je dnes
naše knihovna pěkné, útulné místo poskytující moderní
služby. A v neposlední řadě patří můj dík i vám čtenářům,
kteří knihovně zachováváte přízeň.
- Miroslava Končitíková -

Od září jsme prodloužili výpůjční dobu knihovny na 2 dny v týdnu - pondělí a čtvrtek. Protože však ve čtvrtek je
návštěvnost velmi malá nebo vůbec žádná, od ledna nás čeká další změna. Knihovna bude otevřena zase jen
v pondělí, ale výpůjční doba se prodlouží na 3 hodiny a bude stejná po celý rok: 15:30 – 18:30 hodin.

Slavkovský zpravodaj
Z činnosti hasičského sboru…

V roce 2015 jsme pořádali nebo jsme se zúčastnili celé
řady sportovních a kulturních akcí, z nichž některým bych
zde rád věnoval několik řádků.
V lednu proběhla výroční schůze, na které bylo zvoleno
nové vedení sboru. Starostou byl zvolen Josef Herman,
náměstkem starosty Kitti Hermanová a do funkce velitele
zásahové jednotky byl zvolen Pavel Režňák. V lednu
jsme také pořádali tradiční hasičský ples, který byl letos
k naší radosti velmi hojně navštíven. Na plese byli za
svou činnost pro občany medailemi oceněni zasloužilí
i aktivní hasiči.
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Na podzim, jsme na hasičskou zbrojnici pozvali děti ze
slavkovské mateřské školky a připravili jsme pro ně “Den
s Edíkem požárníkem“. Děti si na hasičárně vyslechly
poučnou pohádku s požární tématikou, dozvěděly se, co
mají dělat při vzniku požáru a prohlédly si naše vybavení.
Na závěr návštěvy se děti svezly hasičským vozidlem
a odnesly si od nás hasičského psa Edíka, aby jim ve
školce připomínal, co se dozvěděly.

V říjnu jsme uspořádali v místní sportovní hale
Florbalový turnaj pro hasičská družstva, kde se nám
podařilo získat druhé místo.
Na jaře se naši členové zúčastnili akce “Ukliďme Česko“,
při které jsme vypomohli při úklidu obce a jejího okolí.
Další tradiční událostí, na které se náš sbor pravidelně
podílí svou činností, je Den Země spojený se stavěním
májky. Zde jsme vypomáhali s organizací, připravovali
grilované dobroty a děti jsme povozili v zásahovém
vozidle.
20. května přijela do naší obce hodnotící komise soutěže
Vesnice roku Zlínského kraje. Při této události jsme
nemohli chybět. Svou prezentací jsme přispěli k velmi
úspěšnému umístění Slavkova v této soutěži.
V průběhu roku se nám mimo jiné podařilo získat tři nové
členy, čímž se náš počet rozšířil na 19, a dále zřídit
internetové stránky http://www.sdhslavkov.cz/, kde se
mohou občané dozvědět více o naší činnosti.
Zásahová jednotka v letošním roce zasahovala pouze
u technických výjezdů. Několikrát v průběhu roku jsme
byli přivoláni k čerpání studní či dohašení spálenišť
biomasy.V letních měsících jsme, vzhledem k mimořádně
vysokým teplotám a nízké úrovni srážek, byly nuceni
několikrát přistoupit ke kropení vozovky v obci
a k zalévání zeleně v parku a kolem chodníků. Jsme velmi
rádi, že v uvedeném období, ale i jindy v průběhu roku, se
požáry naší obci vyhnuly.
V průběhu letních měsíců, jsme prováděli opravy
a údržbu hasičské zbrojnice, kde bylo zkvalitněno zázemí
pro sbor i pro zásahovou jednotku.

Závěrem bych rád poděkoval starostovi obce,
zastupitelům, všem občanům za přízeň a podporu a všem
členům sboru za práci, kterou pro sbor a obec vykonali.
- Josef Herman -

Slavkovský zpravodaj
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Sezóna stolního tenisu 2014/2015 vyhodnocení

V sezóně 2014/2015 oddíl stolního tenisu přihlásil do
mužských soutěží jedno družstvo.
Družstvo mužů „A“ bylo přihlášeno do RP (regionálního
přeboru) 4. třídy, kde v loňské sezóně skončilo na
10. místě s celkovým počtem 41 bodů. Celkem odehrálo
22. kol (6x vítězství, 1x remíza, 15x prohra). Mužstvo
nastupovalo ve složení:
- Ondra Miroslav - v regionálním žebříčku obsadil
9. místo s úspěšností 72,06% (17. kol, 68 zápasů,
49 výher, 19 proher);
- Schuster Tomáš - v regionálním žebříčku obsadil
34. místo s úspěšností 38,03% (19. kol, 71 zápasů,
27 výher, 44 proher);
- Šimek Libor - v regionálním žebříčku obsadil 37. místo
s úspěšností 25,00% (14. kol, 56 zápasů, 14 výher,
42 proher);
- Zubík Jaroslav - v regionálním žebříčku obsadil
38. místo s úspěšností 24,59% (16. kol, 61 zápasů,
15 výher, 46 proher);
- dále vypomáhal hráč Ježek Ludvík, který odehrál od
25% do 50% odehraných zápasů - v regionálním
žebříčku skončil na 6. místě s úspěšností 54,17%
(6. kol, 24 zápasů, 13 výher, 11 proher) a ještě nám
občas vypomáhal hráč Lysoněk Roman, který odehrál
od 25% do 50% odehraných zápasů - v regionálním
žebříčku skončil na 8. místě s úspěšností 42,50%
(10. kol, 40 zápasů, 17 výher, 23 proher).
Druhým týmem reprezentujícím Slavkov v sezóně
2014/2015 byli žáci, kteří začínali regionální přebor
2. liga žáků. V první části soutěže odehráli žáci 5. kol
s bilancí 1x remíza a 4x prohra.
Orel Ostrožská Nová Ves “B“ – Slavkov “A“
Slavkov “A“ – Vlčnov “A“
Újezdec-Těšov “A“ – Slavkov “A“
Slavkov “A“ – Dolní Němčí “B“
Slavkov “ A“ – Kunovice “B“

6:4
5:5
9:1
2:8
3:7

Po první části soutěže jsme sestoupili z RP 2. liga žáků do
RP 3. liga žáků. Zde jsme odehráli 7. kol s bilancí 6x
výhra, 1x remíza.
Břestek “A“ – Slavkov “A“
Kunovice “B“ – Slavkov “A“
Bílovice “C“ – Slavkov “A“
Slavkov “A“ – Spartak Hluk “A“
Uherský Ostroh “A“ – Slavkov “A“
Vážany – Ořechov “B“ – Slavkov “A“
Slavkov “A“ – KST Hluk “B“

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

Po druhé části jsme se vrátili zpět do RP 2. liga žáků
a zde jsme zakončili sezónu na konečném 4. místě
s celkovým počtem 11 bodů (odehráno 5. kol, z toho 2x
výhra, 3x prohra)
Žáci hráli ve složení: Martin Kvasnička, Kamil Kotačka,
Renáta Zimčíková a Vašek Uher.

1/2015

Závěrem chci poděkovat za vedení tréninků žáků 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.
Oddílu stolního tenisu chci poblahopřát k dosaženým
výsledkům a v nadcházející sezóně přeji další úspěšné
výsledky v okresních soutěžích.
Nakonec chci poděkovat panu starostovi obce
a předsedovi oddílu TJ Sokol Slavkov za finanční
a morální podporu oddílu stolního tenisu.
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
Rozlosování sezóny 2015/2016 – stolní tenis MUŽI
04.10.2015

Ne Slavkov A

- Sp. Hluk C

12:6

10.10.2015

So Strání B

- Slavkov A

11:7

18.10.2015

Ne Slavkov A

- Újezdec D

12:6

25.10.2015

Ne Vážany-Oř. C - Slavkov A

01.11.2015

Ne Slavkov A

- Vlčnov D

11:7

07.11.2015

So Bánov A

- Slavkov A

10:8

13.11.2015

Pá Slavkov A

- Bílovice D

13:5

19.11.2015

Čt Slavkov A

- Bystřice B

10:8

28.11.2015

So Ostr. N.Ves D - Slavkov A

8:10

06.12.2015

Ne Slavkov A

- Orel UH D

17:1

13.12.2015

Ne Slavkov A

- Zlechov B

12:6

10.01.2016

Ne Sp. Hluk C

- Slavkov A

10:00 h.

17.01.2016

Ne Slavkov A

- Strání B

09:00 h.

23.01.2016

So Újezdec D

- Slavkov A

16:30 h.

31.01.2016

Ne Slavkov A

- Vážany-Oř. C

09:00 h.

06.02.2016

So Vlčnov D

- Slavkov A

14:00 h.

14.02.2016

Ne Slavkov A

- Bánov A

09:00 h.

20.02.2016

So Bílovice D

- Slavkov A

17:00 h.

27.02.2016

So Bystřice B

- Slavkov A

17:00 h.

06.03.2016

Ne Slavkov A

13.03.2016

Ne Orel UH D

- Ostr. N.Ves D 09:00 h.
10:30 h.
- Slavkov A

20.03.2016

Ne Zlechov B

- Slavkov A

9:9

09:00 h.
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Rozlosování sezóny 2015/2016 – stolní tenis ŽÁCI

Fotbal - výsledky podzim 2015 – okresní přebor MUŽI

První čtyři zápasy hrány ve druhé lize regionálního
přeboru. Další pak ve třetí lize.

Naši muži zakončili podzimní část sezóny na slušném
čtvrtém místě okresního přeboru. Nejlepší výkon asi
předvedli v posledním utkání podzimu, kdy zvítězili na
půdě suverénních Drslavic. Naopak zklamáním byla
domácí porážka od posledních Nezdenic. Trenérem týmu
je Miroslav Mančík, vedoucím mužstva je Libor Šimek.
Nejlepšími střelci kalendářního roku 2015 se stali Roman
Stojaspal a Marek Mančík, kteří shodně nastříleli po
deseti gólech. Nejlepším fotbalistou roku 2015 je naše
velká opora – brankář Pavel Pochylý. - Libor Švardala-

09.10.2015

Pá Váž.-Ořechov - Slavkov A

8:2

16.10.2015

Pá Slavkov A

- Bílovice B

5:5

23.10.2015

Pá Dol.Němčí B

- Slavkov A

6:4

30.10.2015

Pá Slavkov A

- Šarovy A

6:4

13.11.2015

Pá Kunovice B

- Slavkov A

5:5

20.11.2015

Pá Šarovy A

- Slavkov A

5:5

03.12.2015

Čt Slavkov A

- Újezdec-Těšov

04.12.2015

Pá Bílovice C

- Slavkov A

5:5
3:7

11.12.2015

Pá Slavkov A

- Břestek A

10:0

08.08.2015

So Slavkov

- Drslavice

0:1

29.08.2015

So Slavkov

- Bílovice

3:0

06.09.2015

Ne Šumice

- Slavkov

2:0

13.09.2015

Ne Slavkov

- Dol. Němčí B

4:0

18.09.2015

Pá Slavkov

- Uh. Ostroh A

2:1

20.09.2015

Ne Jarošov

- Slavkov

1:1

26.09.2015

So Slavkov

- Havřice

0:0

04.10.2015

Ne Sušice

- Slavkov

1:4

10.10.2015

So Slavkov

- Zlámanec

1:0

18.10.2015

Ne Bánov

- Slavkov

5:1

25.10.2015

Ne Slavkov

- Nezdenice

1:2

Fotbal - výsledky podzim 2015 – okresní soutěž ŽÁCI

01.11.2015

Ne Hluk B

- Slavkov

0:5

Žáci hrají pod názvem D. Němčí B (z důvodu spolupráce
obou obcí v rámci fotbalové výchovy dětí a mládeže).
Trenérem je Zdeno Drobný, vedoucím Robert Krhovský.
Nejlepší střelci jsou Radim Šípek a Martin Kvasnička
(ten navíc hodně zápasů odchytal v bráně) – oba 9 gólů
a Bohuslav Křivda – 6 gólů (pak ho přibrzdilo zranění).

07.11.2015

So Drslavice

- Slavkov

10.04.2016

Ne Uh. Ostroh A - Slavkov

0:1
15:30 h.

17.04.2016

Ne Bílovice

- Slavkov

16:00 h.

23.04.2016

So Slavkov

- Šumice

16:00 h.

30.04.2016

So D. Němčí B

- Slavkov

16:30 h.

07.05.2016

So Slavkov

- Jarošov

16:30 h.

15.05.2016

Ne Havřice

- Slavkov

16:30 h.

Tabulka třetí ligy regionálního přeboru po čtvrtém kole.

22.08.2015

So D. Němčí B

- Hradčovice

2:1

29.08.2015

So D. Němčí B

- Suchá Loz

2:1

Ne Korytná

- D. Němčí B

21.05.2016

So Slavkov

- Sušice

06.09.2015

0:4

- Březová

29.05.2016

Ne Zlámanec

- Slavkov

12.09.2015

So D. Němčí B

16:30 h.
16:30 h.

4:0

So ČSK UB B

- D. Němčí B

04.06.2016

So Slavkov

- Bánov

16:30 h.

19.09.2015

6:5

So D. Němčí B

11.06.2016

So Nezdenice

- Slavkov

16:30 h.

26.09.2015

- St.Hrozenkov

11:4

- D. Němčí B

So Slavkov

- Hluk B

16:30 h.

04.10.2015

Ne Bystřice p/L

18.06.2016

2:13

10.10.2015

So D. Němčí B

- Orel UB

1:10

18.10.2015

Ne Vlčnov

- D. Němčí B

9:1

Slavkovský zpravodaj
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Fotovzpomínka na některé další akce

Blíží se Tříkrálová sbírka – v lednu se vybralo 26417,- Kč

Fašančáři se zastavili i v charitním domě

Na maškarní karneval pro děti navazoval letos taneční
večer pro dospělé s výukou latinskoamerických tanců

Na vernisáž výstavy malíře Ašota Arakeljana
přijela natáčet i televize

Děti z MŠ si připravili ke dni matek krásné vystoupení

a na pozdější zábavě nezpívalo jen Duo Aramis…

Pro děti jsme připravili den v lese
aneb po stopách lesních skřítků

V akci se během roku několikrát předvedli také naši hasiči

Slavkovský zpravodaj

Děti si na hody užily nafukovací atrakce i malování na
obličej. Dospělí pak tradičně zmokli na hodové zábavě 

a jak dopadlo fotbalové derby roku? Pohár brali
po napínavém boji a až po penaltách „dolňáci“

Pondělní hodky nám zpestřily „Retro babky“ z Dolněmčí

V nové klubovně jsme se učili plést z novinového papíru
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Děvčata „knihomolky“ si připravily pěknou maňáskovou
pohádku pro děti z MŠ Slavkov i Horní Němčí

Den stromů si připomněli páťáci ZŠ HN tím nejlepším
způsobem - zasadili na našem katastru 6 nových stromů

Na „mikulášské“ se děti radily, jak vyhnat čerty z nebe

Přijďte si zahrát v sobotu 2.1.2016 -na turnaj ve st. tenise
(turnaj v nohejbale bude pravděpodobně 26.12.2015)
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