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Vážení spoluobčané,
pomalu se nám přiblížil kouzelný čas vánočních
svátků, které patří k těm nejkrásnějším svátkům
v roce. Těšíme se na klid a pohodu u vánočního stolu,
radost a štěstí dětí, když si rozbalují dárky pod
stromečkem. Tento čas je jedinečné období, kdy
každý dům provoní jehličí a cukroví a celý svět trochu
zpomalí. Přejme si, ať každý z nás na chvíli zapomene
na starosti a Vánoce prožijme ve štěstí a radosti.
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.
- Libor Švardala, Olga Kvasničková Vánoce

Vánoce kdysi začínaly tak, že spadla první sněhová vločka
a lidi dělali adventní věnce a tak podobně. Všude byla
sváteční nálada a lidé byli k sobě milí. Maminky pekly
cukroví, děti psaly Ježíškovi. Když byl Štědrý den, děti, za
pomoci svých tatínků, zdobily vánoční stromeček
vlastnoručně vyrobenými ozdobami. V obydlí voněla
vánočka. K obědu bývala rybí nebo čočková polévka
a něco lehkého. Po obědě děti šly spát, aby mohly být večer
dlouho vzhůru. K večeru maminky a babičky připravovaly
kapra, kterého nejdříve museli tatínkové vytáhnout z vody
a poté zabít. Šupiny se musely nechat, aby se daly po večeři
za okno, aby bylo štěstí. Poté dědečkové s dětmi dělali
lodičky ze skořápek se svíčkami a pouštěli je po vodě.
K večeři býval kapr a poté cukroví a ovoce. Pak přinesl
Ježíšek dárky, zacinkal a děti vyběhly ke stromečku, aby
viděly své skromné dárky. Pak se zpívaly koledy a později
se uložily děti ke spaní.
Následující dny se slavilo, chodilo se do kostela a děti
chodily na sv. Štěpána pro nějakou tu koledu. Na Silvestra
se hrála kanasta nebo se jen hrály hry. A lidi se měli dobře.
- převzato -

Cibulová pranostika

Z cibule naloupeme dvanáct sukének, položíme je vedle
sebe a do každé nasypeme trochu soli. Každá sukénka
přestavuje jeden měsíc v roce, na kterém se sůl do rána
rozpustí, v tom bude pršet, ve kterém jen zvlhne, ten bude
srážkově průměrný, a ve kterém většina zůstane, v tom lze
čekat sucho.
Jablečné kouzlo

Dvanáct jadérek dáme do misky s vodou. Kolik jich
vyplave na hladinu, tolik bude v příštím roce suchých
měsíců.
Štědrovečerní magie

Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje,
jako právě na Štědrý večer. Přes den nesmíte zametat
a vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli
štěstí. Při samotné večeři počet strávníků musí být vždy
sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného hosta.
Pod talíř se dávají rybí šupiny, které si pak každý dá do své
peněženky a ty zajistí dostatek financí na celý příští rok.
A také se nesmí zapomenout, že se od svátečního stolu
nesmí vstávat a odcházet až do skončení večeře.
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
máme za sebou další rok a vlastně také čtyřleté volební
období. V říjnu proběhly komunální volby. V naší obci
byly výjimečné tím, že jste na hlasovacích lístcích našli
pouze jednu volební stranu. Snad je to dáno tím, že jste
s fungováním zastupitelstva spokojeni, důvěřujete nám
a spoléháte, že i nadále budeme svědomitě pracovat na
rozvoji naší krásné obce. Velmi si této důvěry vážíme, ale
hlavně to vnímáme jako obrovský závazek a impuls do
další práce.
Chtěl bych poděkovat všem zastupitelkám a zastupitelům,
kteří odpracovali minulé čtyři roky. Spolupráce, schopnost
se domluvit, táhnout za jeden provaz, vzájemná pomoc
a podpora, zájem aktivně se podílet na rozvoji obce, férové
jednání – to jsou jen některé z atributů našeho společného
působení v zastupitelstvu. Vážím si toho, neboť pokud vše
takto funguje, zůstává všechna energie a čas na práci.
Volby přinesly dvě změny. V zastupitelstvu skončily paní
Mgr. Alena Ondrová a paní Eliška Jančová (ještě jednou
velké díky za vaši práci pro obec) a nahradili je dva
pánové: Miroslav Mančík a Zdeněk Čierník. Věřím, že
i oni dobře zapadnou do skvěle fungujícího týmu.
Samozřejmě chceme nadále pokračovat v rozdělané práci
pro obec. Stejně jako dosud chceme v maximální míře
využívat znalosti a zkušenosti v oblasti získávání
finančních prostředků z různých dotací. Chceme
podporovat spolkovou činnost, chceme účelně investovat
do rozvoje obce, chceme zajistit pravidelný úklid a údržbu
obecního majetku, chceme dále rozvíjet nabídku služeb
pro občany, chceme zodpovědně a efektivně hospodařit
s finančními prostředky, chceme podporovat kulturní
a společenský život atd. Zkrátka chceme pro všechny
skupiny obyvatel budovat kvalitní zázemí pro život.
Zastupitelstvo obce 2018 – 2022
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Za odvedenou práci bych chtěl poděkovat také všem
zaměstnancům obce, brigádníkům, pomocníkům, aktivním
občanům, vedoucím a členům všech spolků a dalším
osobám, které se nějak podílejí na životě obce. Je skvělé
mít kolem sebe lidi, na které je spoleh a kteří neváhají
přiložit ruku k dílu.
- Libor Švardala Různé

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). Pamatujte prosím na to
– usnadní nám to práci.
Podpořili jsme žádost praktického lékaře MUDr. Jiřího
Straky o finanční příspěvek na pořízení nového zařízení
EKG s modulem analýzy a wifi připojením do místní
ordinace. Stávající přístroj EKG byl již více jak 10 let starý
a nesplňoval požadavky na běžný standart těchto zařízení.
Pořízení nového přístroje zvýšilo kvalitu poskytované
lékařské péče. Obec poskytla částku 43 tis. Kč.
V březnu přijal pan prezident Miloš Zeman zástupce
úspěšných obcí ze soutěže Vesnice roku 2017 na Pražském
hradě. Ve stejný den jsme navštívili i Poslaneckou
sněmovnu, kde nás přivítal její předseda Mgr. Radek
Vondráček.
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Realizované projekty v roce 2018

Oprava hasičské zbrojnice

Oprava střechy obecního úřadu

Velkou opravou prošla v letošním roce také hasičská
zbrojnice. Všechny práce na budově i okolí jsme směřovali
k termínu – sobota 25. srpna. V tento den totiž slavili naši
dobrovolní hasiči 110 let od svého založení (o oslavě
píšeme na jiném místě zpravodaje).

V polovině srpna začaly stavební práce na budově
obecního úřadu. Střecha již byla v havarijním stavu. Krov
vykazoval hnilobu a některé části byly napadeny
červotočem. Při prudších deštích docházelo k zatékání.
V zimě při sněžení a větru padal sníh i na půdě. Vzhledem
k celkovému technickému stavu bylo nutno krov
demontovat a budovu zastřešit novou střechou.
V zastupitelstvu jsme se rozhodli, že když už budeme
rekonstruovat, uděláme to pořádně a připravíme prostor
pod střechou pro případné možné využití v budoucnu.
Změnil se tedy sklon střechy, hřeben byl zvýšen cca
o 2 metry, na půdě byla vyrovnána podlaha (v podstatě se
vybudoval nový nosný strop), zabudovala se střešní okna,
půda se zateplila a vnitřní prostor se opláštil
sádrokartonem.

Na projekt jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 1,6 mil. Kč. V těchto dnech tuto etapu
rekonstrukce dokončujeme a zároveň již připravujeme
projektovou dokumentaci na etapu další.

V období stavby nás trochu pozlobilo počasí. Začátkem
září, kdy byla budova úplně bez střechy a byly čerstvě
zabetonované stropy, přišly vydatné deště. Dvě deštivé
noci po sobě a v horním patře jsme měli brouzdaliště.
Hodně vody se podařilo zachytit do připravených kbelíků
a dalších nádob, zbytek se setřel a do akce šly vysoušeče
vzduchu a pravidelné větrání. Následky jsou sice ještě teď
patrné, ale po úplném vysušení bude vše opraveno,
vymalováno a snad už bude vše v pořádku.

Na hasičárně jsme udělali novou plechovou střechu,
vyměnili jsme okna za plastová, pořídili nové vstupní
dveře, nová garážová vrata, opravili omítky, podlahy,
udělali nové obklady na wc a místnosti jsme vymalovali.
Budova také dostala novou fasádu a investovali jsme také
do vnitřního vybavení: osvětlení, dveře, stoly, židle,
nábytek... Zkrátka hasičárna je v „novém“ a věřme, že
bude dlouho sloužit našim malým i velkým hasičům
a hasičkám.

Oprava hasičské zbrojnice je dalším z projektů, na který se
nám podařilo získat dotaci. Z programu Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků Ministerstva zemědělství
jsme získali cca 630 tis. Kč.

Výměna kotle v mateřské škole

Projekt, který není moc veřejnosti na očích, ale je velmi
důležitý. Stáří dosavadních plynových kotlů bylo totiž více
než 20 let. Využili jsme proto dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 200 tisíc Kč a pořídili nový kotel
Vitodens 200. Ten se už nyní stará o teplo pro naše
nejmenší školáky.
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Pasivní místa odpočinku

Na území obce jsme vytvořili 4 nová odpočinková místa.
Dvě u cyklostezky na Dolní Němčí a dvě směrem
k myslivecké chatě. Zejména z těch k myslivecké chatě
jsou nádherné výhledy do krajiny. Jen doufám, že si
všichni budeme těchto altánů vážit a nenajde se nikdo, kdo
by je úmyslně poškozoval. Projekt byl podpořen dotací
z Ministerstva zemědělství ve výši 160 tis. Kč.

Oprava kamenných křížů

Realizovali jsme také projekt Oprava stávajících
kamenných křížů v obci Slavkov. Zkušený kameník pan
Blaha z Vlčnova restauroval kříž u hlavní křižovatky,
hlavní kříž na hřbitově a kříž u starého hřiště. Na opravy
se nám podařilo zajistit dotaci z Ministerstva zemědělství
– program Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků (výše dotace cca 170 tis. Kč).
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Opravili jsme kamennou zeď stodoly ve sběrném dvoru.
Ta už byla špatném stavu a hrozilo zřícení části kamenů.
Kameník odvedl výbornou práci a celý prostor spolu
s novou kamennou kapličkou (kterou vybudovali hasiči)
vypadá moc pěkně. Abychom opravenou zeď ochránili
vůči počasí, vysunuli jsme střechu. V další etapě bychom
rádi opravili také fasádu stodoly, samozřejmě s ohledem na
zachování historického vzhledu této stavby.

Naše obec se zapojila do projektu Podpora pracovních
příležitostí v Mikroregionu Bílé Karpaty. V rámci projektu
vzniklo 5 pracovních míst v různých obcích. U nás jsme
díky získané dotaci posílili administrativu a na vytvořené
místo nastoupila v listopadu paní Iva Hrudová. Během
posledních let se administrativní a byrokratická zátěž
obecně zvyšuje, vznikají nové povinnosti, hlášení,
evidenční systémy, statistiky apod. Jsem proto rád, že jsme
díky projektu získali do týmu novou posilu.
Sportovní areál

Na fotbalovém hřišti jsme v letošním roce vybudovali
automatický závlahový systém. Velmi suché počasí
v posledních letech výrazně ovlivňovalo kvalitu hrací
plochy. S ohledem na zdravotní stránku našich sportovců,
kdy na tvrdém povrchu trpí svaly i klouby, jsme instalovali
do země systém 24 trysek, které pokrývají svým dostřikem
celé hřiště. Celkové náklady byly téměř 400 tis. Kč,
přičemž částkou 200 tis. Kč se na této investici podílel
spolek TJ Sokol Slavkov.
Různé

Na hřbitově jsme dokončili výstavbu kolumbária,
určeného pro ukládání pohřebních uren. Cena za nájem
a za služby s nájmem spojené je stanovena za jednu
schránku na 1000,- Kč / 10 let. Jednorázový příspěvek za
užívání zákrytové desky je 2000,- Kč. V případě zájmu
o pronájem se informujte na obecním úřadu.

Po několikaletém úsilí se nám podařilo dokončit výkup
pozemků ve sportovním areálu. V srpnu jsme vykoupili
poslední chybějící pozemek a můžeme sdělit, že všechny
pozemky v celém areálu jsou ve vlastnictví obce.

Slavkovský zpravodaj
Dalším krokem jsme narovnali také majetkoprávní vztahy
k vybudovaným stavbám v areálu. Zastupitelstvo obce
i členská schůze TJ Sokol schválila, že majetek
ve sportovním areálu ve vlastnictví TJ Sokol (venkovní
WC, budova starých kabin, oplocení areálu hřiště,
betonový taneční kruh, plechová pokladna, dřevěná
pergola u starých šaten, tenisové antukové kurty, původní
závlahový systém včetně ocelových nádrží) bude
bezúplatně převeden do vlastnictví obce. Tedy celý
sportovní areál – včetně všech staveb – je nyní v majetku
obce. Těmito kroky se nám otevírají možnosti pro další
rozvoj našeho krásného sportovního areálu. A co tedy
plánujeme?

V současné době již probíhá částečná rekonstrukce hlavní
budovy kabin. Tyká se hlavně horního patra, kde budujeme
nové sádrokartonové podhledy a příčky se zateplením,
opravíme elektroinstalaci, podlahy apod. Máme
připravenou také studii na využití dalších ploch v areálu
i na přilehlém obecním pozemku směrem k mostu. Ale to
je spíše vize do dalších let. Na čem ale pracujeme už nyní,
je záměr vybudovat ve sportovním areálu víceúčelové
hřiště. To by sloužilo pro různé sporty: tenis, volejbal,
fotbal, basketbal atd. Hřiště je plánováno na ploše zadního
antukového kurtu, který je nyní nevyužívaný a hodně
zchátralý. Počítáno je s novým oplocením i osvětlením.
První antukový kurt by zůstal a dál sloužil jen pro tenis.
Projektovou dokumentaci máme již připravenou, jen je
třeba zvážit možnosti získat dotace a rozhodnout, kdy tento
záměr zařadíme do realizace.
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Co plánujeme v roce 2019…

Plánů, nápadů a vizí máme do budoucna opravdu hodně.
Realizace však hodně záleží na naší úspěšnosti získat na
připravené projekty dotace. Jsme malá obec a tomu
odpovídá i rozpočet. Proto se snažíme, pokud to jde, akce
co nejvíce financovat z různých dotačních prostředků.
Znamená to sice více „papírové“ práce, ale ušetříme tím
rozpočet a můžeme realizovat více projektů. Co tedy
konkrétně chystáme?
Z operačního programu Životní prostředí jsme získali
dotaci na projekt Energetické úspory obecního úřadu. Jde
v podstatě o druhou etapu rekonstrukce OÚ (v první etapě
jsme opravili střechu – viz jiný příspěvek). Na jaře 2019
tedy dokončíme zateplení budovy (zateplení části, kterou
využívá MŠ, se dělalo v r. 2010) a dojde ke změně topného
systému. Stará elektrická akumulační kamna nahradí nový
plynový kondenzační kotel, rozvody topné soustavy
a radiátory. Tato etapa by měla být dokončena
do 30. června 2019.
Třetí etapou rekonstrukce budovy OÚ bude příprava pro
využití podkroví. Vznikne rozdělení místností příčkami,
elektroinstalace, osvětlení, topení, podlahy atd.
V současné době na tuto etapu zpracováváme projektovou
dokumentaci, a jakmile bude hotová, připravíme
projektovou žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj. V podkroví bychom chtěli velkou místnost pro
volnočasové aktivity dětí (kroužky keramiky, modelářství,
knihomolky a další), místnost pro krojové vybavení
a místnost pro podporu spolkového života v obci.
V podkroví bude i sociální zařízení. Pokud budeme
s žádostí o dotaci úspěšní, proběhne stavba během roku
2019. Následně bychom chtěli rekonstruovat velkou
zasedací místnost v prvním patře, ve spodních kancelářích
vybudovat kuchyňku a všechny prostory vymalovat.
Na vydání stavebního povolení čekáme u další plánované
akce. Jde o zatrubnění kanalizační stoky mezi domy pana
J. Juřeny a pana J. Londýna. Splaškové vody z obce zde
v zatrubněné části končí těsně za místní komunikací
a pak v délce cca 75 metrů odtékají otevřeným korytem
do potoka. Tento neutěšený stav je nutné napravit. Navíc
ve spojení této stoky a potoka je přerušený břeh a při
zvednuté hladině vody může dojít ohrožení rodinných
domů v okolí. Stavba tedy obnáší: celkové zatrubnění
stoky, instalaci kanalizačních šachet, úpravu výusti do
potoka a zpevnění břehu kameny. Nutno dodat, že na akci
tohoto typu dotace není a budeme ji realizovat celou
z vlastního rozpočtu.
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Co se týká chodníků, situace je následující. Už v minulém
zpravodaji jsem sděloval, že plánujeme rekonstrukci
velkého úseku chodníku v centrální části obce (trasa
Kolískovi – Štefaníkovi). Projektovou dokumentaci máme
připravenou, ovšem v letošním roce vůbec nebyla
vyhlášena dotační výzva, na kterou čekáme. Termín
vyhlášení se posunul na první polovinu roku 2019. Proto
se odložila i realizace. Zejména v tak velkém projektu je
pro nás získání dotace klíčové. Součástí projektu bude
v tomto úseku i rekonstrukce veřejného osvětlení
a výměna silničních obrub. Doufejme tedy, že výzva bude
brzy otevřená a hlavně, že s žádostí budeme úspěšní.

V příštím roce začneme s přípravou projektové
dokumentace na druhý velký úsek chodníků: průmyslová
zóna – obecní úřad. Součástí této dokumentace bude
i řešení oblasti hlavní křižovatky včetně autobusových
zastávek. Zejména na horním konci bychom rádi umístění
autobusových zastávek dořešili. Vše s ohledem na zvýšení
bezpečnosti cestujících, chodců a dalších účastníků
silničního provozu. Prvním krokem je tedy zpracovat
studie řešení, vybrat to nejvhodnější a postupně
připravovat projektovou dokumentaci.
Připraveny k realizaci máme také dva projekty na rozšíření
veřejného osvětlení. Jedná se o vybudování osvětlení
směrem ke sportovní hale (Kuželovi – workout) a osvětlení
kluziště na „starém hřišti“. Pokud vše půjde podle plánu,
budeme realizovat v roce 2019.
V současné době je otevřená dotační výzva na výsadby
zeleně na nelesní půdě. Máme zpracovanou projektovou
dokumentaci na čtyři plochy krajinné zeleně. Dvě plochy
jsou u suchých poldrů, kde musíme vykácet smrky
napadené kůrovcem, a připravený projekt řeší novou
výsadbu. Další dvě plochy jsou součástí rozsáhlých
travnatých ploch nad Slavkovem (po pravé straně směrem
k myslivecké chatě). Nové plochy budou mít funkci
lokálního biokoridoru. Jedná se o prvky územního systému
ekologické stability (USES). Celková výměra ploch činí
13057 m2. Založení těchto prvků zeleně bude mít pozitivní
vliv na krajinu i z důvodů potlačení vodní a větrné eroze.
Dále tyto nově osázené plochy vytvoří nová útočiště
(úkryty) pro faunu a také svým druhovým složením
vhodně obohatí flóru dané lokality. Nyní zpracováváme
projektovou žádost a v případě získání dotace (85%)
budeme v příštím roce realizovat výsadby. Na projektu
úzce spolupracujeme se členy ČSOP Pantoflíček Slavkov.
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Dalším plánem je pořízení cisternové automobilové
stříkačky pro naše hasiče. Bohužel současné vozidlo Škoda
706 RTHP CAS 25 dosloužilo. V letošním roce již
neprošlo technickou kontrolou a jeho další provoz
či případná repase by byla finančně a technicky
nerentabilní, neboť jeho užívání od roku 1978 vedlo
k nevratným poškozením konstrukce vozidla. K řádnému
zajištění požární ochrany je vhodné, aby požární jednotka
zabezpečující ochranu obce Slavkov byla vybavena
funkčním cisternovým vozidlem s dostatečným množstvím
hasiva. Pořízení cisternové stříkačky zlepší akceschopnost
jednotky SDH Slavkov, což přispěje ke zlepšení celého
Integrovaného záchranného systému. Jedná se zejména
o řešení požárů, mimořádných situací spojených se
suchem, přívalovými dešti a dalšími činnostmi při ochraně
života, zdraví a majetku obyvatel. Přínos pořízení použité
cisterny pro JSDH Slavkov je významný i z hlediska
potřeb zajištění plošného pokrytí kraje jednotkami PO.
Vzhledem k vysokým cenám nových vozů preferujeme
pořízení již použitého vozu. Na tento záměr jsme požádali
o dotaci Zlínský kraj.

V rámci Mikroregionu Bílé Karpaty uvažujeme o tom, že
se znovu zapojíme do projektu na pořízení kompostérů pro
domácnosti. Nejdříve ovšem musíme zjistit zájem občanů.
Pokud byste tedy měli zájem o kompostér ZDARMA na
vaši zahradu, přihlaste se na obecním úřadě do 16. ledna.
Přihlásit se mohou i občané, kteří již kompostér získali
v roce 2014. Neváhejte – pokud se nepřihlásíte do termínu,
nebude možné pak kompostér získat.

Kdo z občanů bude mít případně zájem o kompostér,
nechť se nahlásí na obecním úřadě do 16. ledna 2019.
(foto je ilustrativní)

Slavkovský zpravodaj
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Příprava dalších projektů

Stočné

Připravujeme také podklady pro rekonstrukci dětského
hřiště v místním parku. Současné bylo vybudováno v roce
2010 a zejména dřevěné části spojené se zemí již vykazují
hnilobu a poškození. Některé herní prvky byly z důvodu
bezpečnosti demontovány a poškození vykazuje také
dřevěné oplocení. Hřiště chceme zachovat v přírodním
dřevěném stylu, jen jsme vybrali vhodnější akát

Opět se blíží konec roku a v zastupitelstvu budeme
rozhodovat o výši stočného na příští rok. Věřte, že to není
oblíbená činnost. Není nám příjemné částku zvyšovat,
ale bohužel je to nezbytné. Tím, že je kanalizace obecním
majetkem a zároveň ji obec i provozuje, mohli jsme řadu
let držet cenu za stočné na příjemném minimu. Dál už to
ovšem nejde, zejména s ohledem na dodržování zákonem
stanovených pravidel. V první řadě jsme museli upravit
princip výpočtu, neboť vybírat částku za rodinný dům je
v rozporu s legislativou. Musela se tedy stanovit částka za
osobu. Vzhledem k tomu, že nemáme přístup k vašim
vodoměrům (provozovatel vodovodu je SVaK),
vycházíme při výpočtu z vyhláškou stanovené roční
spotřeby vody na jednoho obyvatele ve výši 36 m3/rok.
V minulých dvou letech byla stanovena výše stočného na
6 Kč/m3 vypouštěné odpadní vody. Tato částka však
zdaleka nepokrývá ani náklady na provoz kanalizace a to
bychom měli z vybraných peněz ještě tvořit fond na
obnovu kanalizace. Však jsme také v červenci obdrželi
výzvu:
„Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) jako příslušný
orgán veřejné správy vodovodů a kanalizací podle § 25
písm. d) zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, ve znění pozdějších právních předpisů,
v jehož působnosti je mimo jiné regulace oboru vodovodů
a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen „VaK“), Vás
jako vlastníka vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou
potřebu upozorňuje na možné riziko nedostatečné tvorby
prostředků na obnovu VaK. MZe na základě provedené
analytické činnosti, ve Vašem případě shledalo
nesrovnalost v nedostatečné teoretické výši vytvořených
prostředků na obnovu z tržeb vodného a stočného.
Vlastníci vodohospodářského infrastrukturního majetku
VaK si musejí uvědomit, že pokud nevytváří dostatek
prostředků na obnovu majetku, budou v budoucnu nuceni
chybějící prostředky na obnovu financovat z jiných zdrojů
nebo přenesou tuto povinnost na příští generace.
MZe Vás současně upozorňuje, že neplnění povinností
uložených vlastníkům vytvářet rezervu finančních
prostředků na obnovu VaK. MZe Vás z uvedených důvodů
vyzývá k provedení důsledné kontroly výše uvedených
skutečností a ke zjednání nápravy. Případné změny
vyplývající ze zjednané nápravy je třeba zohlednit při
výpočtu ceny pro vodné a stočné pro rok 2019.“
Zvýšení ceny stočného je tedy nezbytné a věřím, že důvody
pochopíte. Pro srovnání ještě uvádím, že tam, kde
provozují kanalizaci Slovácké vodárny a kanalizace, byla
cena stočného v roce 2018 stanovena na 38,- Kč/m3 (v naší
obci to bylo 6,- Kč/m3).

V zimních měsících nás také čeká zpracování projektu na
polní cestu VC-22. Tento technický název označuje
rekonstrukci úseku komunikace (Gálovi – hřbitov) a pak
výstavbu nového úseku od hřbitova po Hrušku v Horním
poli. Součástí by mělo být rozšíření současné komunikace
ke hřbitovu, nové veřejné osvětlení a u hřbitova rozšíření
parkoviště. Tímto záměrem chceme propojit Slavkov
s obcí Horní Němčí mimo hlavní komunikaci a zvýšit tak
bezpečnost pro pěší nebo cyklisty. V příštím roce počítáme
s přípravou dokumentace. Výstavba záleží na spolupráci se
Státním pozemkovým úřadem, který by měl pak stavbu
zařadit do svého plánu realizace. Žádost o zařazení do
seznamu plánovaných projektů jsme již před časem dávali
i na další polní cesty: od Kaska k horní vodárně a zadem
kolem nádrže k suchým poldrům. Jsou to ale plány spíše do
dalších let. Realizaci v příštím roce nepředpokládáme.
V minulém zpravodaji jsem také psal o opravách
některých částí místních komunikací. Tady jsme s dotační
žádostí neuspěli. U těchto typů projektů bývají
upřednostňovány delší souvislé úseky (to nebyl náš
případ). A hlavně na celkovou částku vyčleněnou v dotační
výzvě, bylo mnohonásobně více žádostí. Skončili jsme
tedy „pod čarou“. Proto opravy komunikací posouváme.
Jak vidíte, plánů je hodně (a to zde nejsou všechny
popsány). V prosinci tedy v zastupitelstvu určíme priority
na příští rok. Tam kde to půjde, připravíme žádosti o dotace
a snad se nám podaří realizovat co nejvíce.
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Slavkovský zpravodaj
Odpadové hospodářství

Více se v tomto zpravodaji dotknu také problematiky
odpadového hospodářství. V obci máme sběrný dvůr,
pytlový sběr plastů, kontejnery po obci, místo pro ukládání
odpadu ze zeleně, vyvážíme popelnice, již dříve jsme
rozdali kompostéry na zahrady – zkrátka od našich občanů
bereme téměř všechen odpad. A není toho zrovna málo.
Za rok 2017 skončilo v popelnicích 140 tun a ze sběrného
dvoru se vyvezlo dalších 135 tun odpadu. Snažíme se, aby
nic nekončilo někde v přírodě. Snažíme se odpad třídit,
abychom co nejvíce snížili množství toho odpadu, který
musí na skládku. Poplatek za odpad je v naší obci 500 Kč
za osobu a rok. Vybraná částka však zdaleka neodpovídá
nákladům. A bude hůř.
Kvůli chystanému zákazu skládkování, který má začít
platit v roce 2024, musí Česko vyřešit, jak naložit s až
dvěma miliony tun odpadu ročně, které zatím končí na
skládkách. Už do roku 2020 musí kvůli skládkové směrnici
putovat ročně na skládky o 800.000 tun směsného
komunálního odpadu méně. Podle evropských cílů pro
oběhové hospodářství musí dále Česko v roce 2025 využít
materiálově o milion tun surovin více, než tomu bylo
v roce 2016.
Skládka Prakšická u Uherského Brodu, na které dnes končí
i odpad z naší obce, je svou kapacitou připravená do
zmíněného roku 2024 odpad pojmout. Ale co pak? Pokud
bude opravdu zakázáno skládkování, bude se odpad
překládat a odvážet do spaloven, ale do kterých? Nebo se
bude odvážet někam jinam, k jinému zpracování?
Každopádně výrazně vzrostou náklady na dopravu
a likvidaci odpadu.
Jak uvedl Vojtěch Pilnáček z ministerstva životního
prostředí (MŽP), pro zákaz skládkování v roce 2024 se
připravuje nová legislativa, která řeší užití odpadů jako
paliva. Poplatek za skládkování, který platí obce, se zvýší
na 2000 korun za tunu. Zvýšení má motivovat obce
k většímu předcházení odpadům a třídění. "Výše poplatku
je nyní 500 korun, od roku 2009 se nezvýšila," řekl
zástupce MŽP. Podle kritiků však nevedou taková opatření
ke zvýšení recyklace, ale k přesměrování odpadů ze
skládek do spaloven.
Velké rezervy jsou podle něj u odpadů z firem. Mezi
obcemi jsou velké rozdíly, některé už dokázaly produkci
směsných odpadů na obyvatele velmi snížit. Rezervy mají
obce hlavně u kompostovatelného odpadu. Analýzy
ukazují, že bioodpady tvoří až 40 procent směsného
komunálního odpadu. Situace se začíná mírně zlepšovat,
starostové si uvědomují, že biodpad množství odpadu
zvyšuje zbytečně. "V této oblasti byly vyhlášeny dvě
výzvy, podpořeno více než 300 projektů. Většina z nich je
na kompostéry," řekl Tomáš Prokop ze Státního fondu
životního prostředí. O možnosti zapojit se do výzvy na
kompostéry píšeme na jiném místě tohoto zpravodaje.
Co z toho všeho vyplývá? Obce i odpadové společnosti
čekají na nový zákon o odpadech. Ten by měl přinést jasné
odpovědi na další směr v této oblasti. Jisté ovšem je, že
náklady na likvidaci odpadu v budoucnu určitě porostou.
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Co můžeme dělat my? Snažit se co nejvíce snížit množství
komunálního odpadu efektivním tříděním. Zkrátka
nedávat do popelnic odpad, který lze vytřídit jinak.

Nový domek na elektrozařízení ve sběrném dvoru
Zeleň

V zimním období dojde ke kácení některých starých
stromů. V místním parku jsou v zadní části suché břízy,
u hřbitova musí k zemi všechny topoly kolem vstupní
brány (po odborném posouzení doporučil dendrolog jejich
pokácení). Dále to jsou v areálu hřbitova všechny smrky
(napadené kůrovcem), u spodní studny suché břízy a také
hloh. Poté bude zpracován projekt na výsadbu nové zeleně
v areálu hřbitova.
Připraveny máme návrhy na revitalizaci zelené plochy za
křížkem u hlavní křižovatky, na výsadbu obecního
ovocného sadu nad sportovní halou a plánujeme
zpracování koncepce výsadby i na dalších veřejných
plochách.
Přehled plánovaných akcí na rok 2019

(další akce a případně úpravy budeme aktualizovat)
05.01.2019
Tříkrálová sbírka
07.01.2019
Cestopisná beseda (knihovna)
19.01.2019
Sportovní ples
16.02.2019
Hasičský ples
02.03.2019
Fašanková obchůzka
15.-17.03.2019 Zvěřinové hody, Vinárna Pod Třešněmi
29.03.2019
Noc s Andersenem (knihovna)
27.04.2019
Ukliďme Slavkov a stavění májky
12.05.2019
Den matek
18.05.2019
Slavkovský Gulášfest
26.05.2019
Počítání orchidejí (Kolo)
04.06.2019
Ekohrátky v místním parku ke dni dětí
29.06.2019
Sportovní hodové odpoledne a zábava
01.07.2019
Tradiční hodky s drkotinou (vinárna)
07.09.2019
Slovácké Slavnosti vína (Uh. Hradiště)
18.10.2019
Den stromů, Hruška v Horním poli
01.-03.11.2019 Husí hody, Vinárna Pod Třešněmi
15.-17.11.2019 Zvěřinové hody, Vinárna Pod Třešněmi
30.11.2019
Poslední leč, Slavkov
07.12.2019
Mikulášská nadílka pro děti
23.12.2019
Zpívání koled u vánočního stromu
- Libor Švardala, Olga Kvasničková -

Slavkovský zpravodaj
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Kulturní život - rekapitulace

Slavkovský Gulášfest

Uplynulý rok 2018 byl opět na kulturní akce velmi bohatý,
pro naše občany jsme organizovali mnoho různě
zaměřených akcí. V únoru se uskutečnila tradiční
fašanková obchůzka, na které se podílely všechny spolky
naší obce. V březnu jsme uspořádali pro děti oblíbený
maškarní karneval. Duben byl věnován oslavám Dnu
Země, jako každý rok jsme se zapojili do akce Ukliďme
Česko, ve sběrném dvoře proběhly soutěže s přírodní
tématikou a současně jsme postavili májku. Různorodé
guláše jsme mohli ochutnat v květnu na 3. ročníku
Gulášfestu. Den dětí jsme oslavili opět na myslivecké
chatě, kde byly pro děti připraveny soutěže a Šmoulí
kouzelná stezka. V srpnu se uskutečnilo Setkání Slavkovů
a současně proběhl Folklorní den. V prosinci nás čeká
mikulášská besídka pro děti, vánoční koncert a zpívání
u vánočního stromu.

V květnu se uskutečnil 3. ročník Slavkovského Gulášfestu,
který se i letos těšil velké účasti našich občanů i občanů
z okolních vesnic. Přihlášeno bylo rekordních 15 družstev.
Vařilo se z 75 kg masa, stejného množství cibule
a spotřebovalo se 30 bochníků chleba. Vařil se guláš
hovězí, bramborový, vegetariánský i zvěřinový. Během
vaření se účastníci mohli zapojit do soutěží, jako např.
soutěž v hodu polínkem, soutěž o nejrychleji pokrájenou
cibuli, soutěž o nejrychleji vypité pivo. Náladu zpestřoval
DJ Bobek. Po uvaření porota tvořená zástupci veřejnosti
určila vítěze. První místo obsadil FIHR TÝM, na druhém
místě skončil ULIČKA TÝM a třetí místo patřilo týmu
MYSLIVCŮ.

Zúčastnili jsme se také několika akcí, které proběhly mimo
naši obec. Do vesnice Pištín, což je vítězná vesnice
Jihočeského kraje roku 2017, jsme jeli na Jarmark
tradičních výrobků. Vezli jsme s sebou škvarky, sušené
trnky, „strapačky“ a vdolečky. Zájem o naše pochutiny byl
velký, což nás moc potěšilo. S jídlem byla spojená další
akce, na kterou jsme vyslali naše zástupce. Již potřetí jsme
se zúčastnili Březovské jaternice, což je soutěž v přípravě
zabijačkových specialit. V čele s řezníkem K. Borýskem
jsme připravili jitrnici, tlačenku a zabijačkovou polévku,
za kterou jsme obdrželi ocenění. Naše kroje, ať už sváteční
nebo pracovní, předvedli zástupci obce hned na dvou
akcích – na Dožínkách Zlínského kraje v Kroměříži
a v září na Slavnostech vína v Uherském Hradišti. Právě
zde patřila účast 49 krojovaných občanů naší vesnice
z dosavadních ročníků Slavností vína mezi rekordní.
- Petra Ondrová -

Slavkovský zpravodaj
Mezinárodní setkání Slavkovů

V letošním roce se v naší obci uskutečnilo 11. Mezinárodní
setkání Slavkovů. Součástí setkání byl tradiční Folklorní
den. Do naší obce se sjely Slavkovy z různých koutů Česka
i Slovenska, konkrétně ze sousedního Slovenska přijel
Vyšný Slavkov, Nižný Slavkov, Veľký Slavkov, Malý
Slavkov a z nejvýchodnější části Slovenska zástupci obce
Slavkovce. Naopak z nejzápadnějšího kouta České
republiky přijel Horní Slavkov, z Moravy Slavkov
u Opavy, Slavkov u Brna a nejblíže to měl Slavkov
pod Hostýnem.
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V pátek jsme nejdříve zavítali do obcí Velehrad (bazilika)
a Modrá (expozice Živá voda). V Centru slováckých tradic
pak mohli účastníci setkání ochutnat ty nejlepší vzorky
pálenek i vín. Večer jsme ukončili zpěvem a tancem
v Galerii slováckých vín v Uherském Hradišti.
V sobotu čekala Slavkovjany prohlídka obce a po obědě
čas na Folklorním dnu. Během odpoledne jednotlivé
delegace představily svoji obec na podiu a v rámci
jarmarku prezentovali svá tradiční jídla a pochutiny. Večer
pak patřil zábavě, tanci a tradičně zpěvu.
Neděli jsme zahájili zasazením Lípy přátelství, která nám
má připomínat přátelství mezi všemi Slavkovy.
Slavnostním průvodem jsme přešli ke kapli sv. Zdislavy,
kde byla sloužena mše svatá za občany všech Slavkovů.
Po obědě se čas našeho setkání naplnil. Doufáme, že si naši
kamarádi s sebou odváželi plno krásných zážitků. Příští
rok se setkání uskuteční v obci Slavkov pod Hostýnem.

Delegacím jsme samozřejmě chtěli ukázat co nejvíc
z našeho kraje, památky, kroje, lidovou muziku. Ne
všechno se dalo vměstnat do tří dnů, a proto jsme se snažili
vybrat to nejzajímavější.

- Petra Ondrová -

Slavkovský zpravodaj
Co o nás napsali ve Slavkově u Brna?
První cyklus setkávání Slavkovů byl završen v srpnu
2018 ve slováckém Slavkově zpod Javoriny

Tam zpod Javoriny, z tej malej dědiny, tam zpod Javoriny,
tam si dívča namluvím… Tato píseň z podhůří Bílých
Karpat, kterým vévodí vrch Velká Javořina (970 m n. m.),
zazněla ve dnech 10. až 12. srpna na letošním 11. setkání
Slavkovů ve Slavkově (okr. Uherské Hradiště) několikrát.
Je to ta Velká Javořina, jejíž vysílač je vidět na horizontu
téměř ze všech částí Slavkova a širokého okolí a který
neomylně označuje místo na moravsko-slovenské hranici,
kde se každoročně konají známá setkání Čechů a Slováků.
Mimořádné a neobvykle dlouhé vedro a sucho, které letos
trápí nejen Česko, ale i celou Evropu, se ve dny setkání
zmírnilo o pár stupňů, takže sobotní odpolední 6. ročník
místního Folklorního dne, který byl součástí setkání
Slavkovů, mohl proběhnout v areálu fotbalového hřiště za
přijatelných podmínek. Na tomto festivalu se představilo
několik oblastních souborů, pěv. sborů a cimbálových
muzik, ale také soubor Polana ze slovenského Zvolena.
Akci zaštítila i přítomnost hejtmana Zlínského kraje Jiřího
Čunka. Letošního mezinárodního setkání, kterým se
završil první cyklus setkávání (2008–2018), se zúčastnilo
pět Slavkovů z Česka a pět ze Slovenska; polský Slawkow
zastoupen nebyl. Jednotlivé Slavkovy propagovaly svoje
obce již tradičně ve svých stáncích a postupně byly
představovány divákům i v hlavním programu na pódiu.
Slavkov u Brna představil starosta Bc. Michal Boudný
a další členové delegace. Obec Slavkov má přibližně 660
obyvatel, je vzdálena 18 km od svého okresního města Uh.
Hradiště, ale leží v katastrálním území Slavkov
u Uherského Brodu. Název obce je odvozen od bývalého
majitele panství Slávka z Oseka. Radnice a mateřská
školka jsou umístěny v centru obce, základní škola nyní už
v obci není. Na okraji Slavkova jsou v ucelené zóně
soustředěny objekty několika firem. Počet pracovních míst
(800) v nich v současnosti převyšuje počet obyvatel, takže
volná místa jsou obsazována agenturními pracovníky. Sál
tělocvičny je využíván i pro kulturní akce. K dispozici je
obchod Hruška a Vinárna Pod Třešněmi. V roce 1996 byl
v obci otevřen Dům pokojného stáří sv. Petra a Pavla.
Vedení obce v čele se starostou Mgr. Liborem Švardalou
je velmi aktivní a v posledních letech dosáhlo několik
významných úspěchů. V loňském roce zvítězila obec
v soutěži Vesnice roku 2017 Zlínského kraje
a v celostátním kole skončila na 3. místě. V celostátní
soutěži Strom roku 2011 získala 2. místo jejich hrušeň
obecná rostoucí na okraji obce. Je přibližně 300 let stará,
má výšku 13 metrů a obvod kmene přes 3,5 metru. Je stále
ve výborné kondici a letos je doslova plody obsypána.
Katastr Slavkova zasahuje i do území Chráněné krajinné
oblasti Bílé Karpaty, která je lokalitou s významným
výskytem zejména mnoha druhů orchidejí, přičemž Všivec
statný se ve střední Evropě vyskytuje jen zde. Rozvoji
turistického ruchu v této oblasti přispívá i cyklostezka
vedená podél silnice z vedlejší obce Dolní Němčí do
Slavkova, která byla vybudována před několika lety. Kdysi
stará dřevěná zvonice byla v roce 1927 nahrazena zvonicí
zděnou s věžními hodinami. Od zvonice vyšel v neděli
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dopoledne částečně krojovaný průvod občanů obce
a zástupců Slavkovů ke kapli sv. Zdislavy (z r. 2000), kde
se konala slavnostní mše sv. „za obyvatele všech Slavkovů
v Evropě“. Ještě předtím byla u hlavní křižovatky zasazena
Lípa přátelství. Delegáti Slavkovů si v okolí prohlédli také
baziliku na Velehradě, expozici Živá voda a Centrum
slováckých tradic v Modré a Galerii slováckých vín
v Uherském Hradišti. Na závěr setkání předali hostitelé
všem Slavkovům tablo, na kterém jsou přehledně uvedena
jednotlivá setkání v letech 2008 až 2018. Tablo je nyní
umístěno na chodbě naší radnice na Palackého náměstí.
V roce 2019 se další setkání uskuteční v červenci
ve Slavkově pod Hostýnem. Pro úplnost uvádíme,
že komunální volby se letos uskuteční nejen v Česku, ale
i na Slovensku a v Polsku.
- Ladislav Jedlička, Slavkov u Brna -

Slavkovský zpravodaj
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PODĚKOVÁNÍ

Vážená paní místostarostko, členové zastupitelstva, obecní
zaměstnanci, brigádníci, pomocníci, dobrovolníci,
krojovaní nadšenci, jarmarečníci, účinkující, návštěvníci
a všichni ostatní, kteří jste přispěli k přípravě a realizaci
akce s názvem 6. Folklorní den ve Slavkově, chtěl bych
vám upřímně vyjádřit velkou poklonu a srdečné
poděkování. Bylo to velmi náročné a hektické. Nejen pro
mě, ale pro všechny, kteří se starali o průběh akce a také
o celou několikaměsíční přípravu. Potvrdilo se, že máme
v obci skvělý tým aktivních lidí, kteří dokázali společně
zmobilizovat síly a udělat pro co nejlepší průběh
maximum. Byl jsem nadšený, když se po vyhlášení brigád
přidávali dobrovolníci, když to v sobotu dopoledne bylo na
hřišti jako v mraveništi a všichni makali na posledních
detailech, když vystupující soubory i další návštěvníci či
hosté chválili přímo v průběhu perfektní organizaci
a ochotné pořadatele, když v pondělí odpoledne nebylo v
areálu po akci ani památky a zůstaly jen krásné vzpomínky
a zážitky… Akce byla opravdu výjimečná. Jednak tím, že
už je to 10 let od pořádání prvního Folklorního dne, ale
hlavně tím, že byla spojená s 11. Mezinárodním setkáním
Slavkovů. O to náročnější všechno bylo, protože delegace
Slavkovjanů tady byly od pátku do neděle, a i pro ně se
chystal zajímavý program.
Jsem také pyšný, že měla naše obec několikeré zastoupení
na jarmarku řemesel, že v rámci programu vystoupily děti
z naší školky, že parádní taneční vystoupení nacvičila naše
děvčata a několika vstupy se prezentoval náš mužský sbor,
přičemž atmosféra při závěrečném vystoupení byla
třešničkou na dortu. Od různých lidí se ke mně dostávají
pochvalné ohlasy, a to je ta nejlepší odměna pro všechny
pořadatele. Ještě jednou všem upřímně děkuji, vážím si
vaší obětavosti a sounáležitosti s děním v naší krásné obci.
Je vidět, že máme rádi Slavkov :-)
- Libor Švardala -

Srdečně děkujeme všem sponzorům za finanční podporu
akce 6. Folklorní den ve Slavkově. Obcím Březová, Horní
Němčí a Dolní Němčí, Mysliveckému spolku Dolní Němčí
a TJ Horní Němčí děkujeme za poskytnutou materiální
pomoc. Firmám Kasko, Kredit a Stamit za poskytnutí
parkovacích ploch. Slováckému senátoru Ivo Valentovi za
záštitu akce a zástupcům Zlínského kraje hejtmanu Jiřímu
Čunkovi a statutárnímu náměstku Jiřímu Sukopovi
za podporu a úvodní slova. Krojovaným kamarádům
z Horního Němčí za podporu nejen v nedělním průvodu
a Schole z Horního Němčí za krásný hudební doprovod
nedělní mše svaté. Vaší podpory si vážíme – děkujeme.

Slavkovský zpravodaj
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Folklorní den ve Slavkově 2018

Na akci vystupovali: MŠ Slavkov, Hopsinky Horní Němčí,
FS Vlčnovjan, Krojovaní z Lukavice (Pardubický kraj),
Krojovaní z Pištína (Jihočeský kraj), Mužský sbor Derfla,

FS Velička, FS Poľana (Zvolen), Ženský sbor Čečera,
Folklorní soubor Horněmčí, Mužský sbor Slavkovjané,
Slovácký soubor Lúčka (Svatobořice-Mistřín), CM Vinár

Slavkovský zpravodaj
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Slavkovský zpravodaj
Co nového v charitním domě

Vážení čtenáři Slavkovského
zpravodaje, je tomu již několik
let, co Charitní dům sv. Petra
a Pavla v obci Slavkov zahájil
svou činnost, a to konkrétně
v roce 1996. Od té doby až
doposud uplynulo spoustu let
a v CHD moji předchůdci
odvedli velký kus práce
a nastavili tak pomyslnou laťku
hodně vysoko.
Když jsem v měsíci březnu
2018 převzal po panu Slavíčkovi funkci vedoucího, tak
jsem velmi rychle zjistil, že se nejedná jen o obyčejný
domov pro seniory, ale o domov, který se snaží všem svým
klientům vytvořit prostředí a pohodu domácího prostředí.
Oproti jiným velkým domovům pro seniory máme velkou
výhodu v tom, že máme malou kapacitu 12 klientů, a tudíž
můžeme klientům vytvořit velmi podobné prostředí, jako
měli ve svém dřívějším domově. A to by samozřejmě nešlo
bez obětavého personálu, který se stará o naše klienty
24 hodin denně a dává jim péči i nad rámec svých
pracovních povinností.
Za dobu, co CHD zahájil svou činnost, se zde odehrálo
spoustu krásných okamžiků, ale rovněž i těch smutných.
Mezi ty krásné a významné okamžiky v tomto roce 2018
bych chtěl zmínit kulaté narozeniny naší klientky, která
oslavila krásných 90 let života. Život bohužel není jen
o krásných okamžicích, ale i těch smutných. V roce 2018
nás bohužel opustily dvě naše klientky. Tyto klientky se
vepsaly jednou pro vždy do srdcí a mysli personálu CHD
a myslím, že zde prožily krásný zbytek svého života až do
své smrti.
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat představitelům obce
Slavkov v čele s panem starostou Mgr. Liborem Švardalou
za podporu a pomoc, bez které by tento CHD nebyl
v takovém krásném stavu, v jakém je nyní. Velké dík
rovněž patří otci Hofírkovi, který v našem zařízení pro
klienty pravidelně slouží mše svaté, podává svátosti
smíření a je naším klientkám velkou oporou v jejich životě.
Nemohu rovněž zapomenout na naši dobrovolnici paní
Machálkovou, která se přichází za našimi klienty modlit
nebo jen tak prohodit s klienty pár slov. Rovněž nám
pomáhá s přípravou na mši svatou a s dalšími věcmi
týkající se chodu zařízení. Dále bych chtěl poděkovat
celému vedení Charity Uherský Brod v čele s panem
ředitelem Ing. Mgr. Petrem Houšťěm, MBA, bez kterého
by toto zařízení nebylo na tak výborné úrovni jako je dnes.
A v neposlední řadě patří velké uznání a poděkování
celému personálu zařízení, bez kterého by nemohla být
péče poskytovaná na tak vysoké úrovni na jaké je nyní
a dalším lidem, kteří náš CHD podporují různými způsoby
ať už finančními nebo materiálními, zvláště pak panu
Hulíkovi, spolumajiteli firmy Kredit s. r. o.
- Mgr. Pavel Hetmer, vedoucí CHD Slavkov -

16

1/2018
Rok v knihovně

Kulturní večery jsme v lednu zahájili poutavým
vyprávěním cestovatele a učitele hebrejštiny Karla
Hrdličky o Izraeli a v listopadu zakončili besedou
o putování Transsibiřskou magistrálou až do Pekingu
s cestovatelem Štěpánem Míškem. S Vlastou Ondrovou
jsme se učili poznávat houby jedlé, jedovaté a léčivé. Její
besedu o houbách doplnila i výstava krásných fotografií
hub od Václava Nášela, mykologa z Dolního Němčí.
Regresní terapeutka Andrea Kadlčková nám přiblížila, co
to regresní terapie je a jak může pomáhat. S Markem
Smetanou jsme v jeho pořadu „Jez, jak sa patří“ besedovali
na téma zdravé stravování v našich zeměpisných
podmínkách. Navštívil nás také spisovatel a publicista Jiří
Jilík, který nám v autorském čtení „Poolšavím po stopách
vyzvědačů“ přiblížil nelehký život našich předků v době
středověku.

Knihomolky již tradičně připravily program pro
andersenovské spáče. Celým večerem je provázeli Pejsek
a Kočička, protože ta letošní „Noc“ patřila Josefu Čapkovi
a jeho knize Povídání o pejskovi a kočičce. Pro nově
pasované čtenáře z řad prvňáčků se proměnily ve skřítky.
V týdnu knihoven sehrály loutkové divadlo O lopenickém
dráčku pro malé čtenáře. Netradičně - poprvé - jsme se
zapojili do projektu Jsem laskavec. Ve čtvrtek
15. listopadu se knihomolky vypravily s housličkami za
obyvatelkami Charitního domu ve Slavkově. Pozdravit je
a potěšit písničkou i drobným dárkem, který samy
v knihovně vyrobily.

I v letošním roce knihovna patřila i dětem ze ZŠ Horní
Němčí při hodinách literární výchovy pro žáky z první,
druhé a páté třídy. Druháci uvedli do knihovny prvňáčky,
ukázali jim, jak to v knihovně chodí a zahráli jim čtyři

Slavkovský zpravodaj
krátké pohádky. Pravidelně se v naší knihovně scházejí
i členky Čtenářského klubu, který působí při ZŠ Horní
Němčí. Seznamují se s knihami ve čtenářské dílně,
vydávají časopis Koulenka a nacvičují divadelní
představení – letos například i scénku ze Slovácka –
„Nachcípaný chlap je enom na zlobení“.
Co se nám letos povedlo?
Získat dotaci na pořízení elektronické čtečky knih,
notebook a tři tablety.
Projekt pod názvem „Zkvalitnění služeb knihovny jako
komunitního a vzdělávacího centra“ byl podpořen v rámci
programu Ministerstva kultury VISK 3 na rok 2018.
Celkové náklady projektu cca 46.000,- Kč, dotace je
29.000,- Kč. Do knihovny byl pořízen nový notebook,
tablety a čtečka knih.
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Naše paní knihovnice PaedDr. Miroslava Končitíková
získala titul Knihovník Zlínského kraje roku 2018

Od září se může naše milá paní knihovnice PaedDr.
Miroslava Končitíková pyšnit titulem Knihovník
Zlínského kraje roku 2018.
V sídle Zlínského kraje se totiž uskutečnilo slavnostní
ocenění knihoven a knihovníků, které již pošesté uspořádal
Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve
Zlíně. Za přínos k rozvoji moderních knihovnických
služeb, za podporu čtenářství a za další mimořádné
kulturně společenské aktivity přišel knihovníkům
poděkovat hejtman Jiří Čunek, radní pro kulturu Miroslav
Kašný, pod jehož záštitou se akce konala, a také radní pro
cestovní ruch Jan Pijáček.

A na co se můžete těšit v novém roce?
Na další cestopisnou besedu s Karlem Hrdličkou, a to už
v pondělí 8. ledna 2019. Na hudební večer o Karlu Krylovi
a nedělní posezení v Cukrárně mezi knihami.
Za skvělou spolupráci a podporu veškerého dění
v knihovně děkuji starostovi obce Liboru Švardalovi
a členům Pantoflíčku v čele s Vlastou Ondrovou.
Do nového roku přeji všem pevné zdraví a pohodu. Těším
se na další setkávání s Vámi.
- Mirka Končitíková, knihovnice Paní Končitíková vede místní knihovnu od roku 2000
a zejména její zásluhou tvoří knihovna přirozené centrum
života obce pro všechny generace. A to na poli
společenském, informačním, vzdělávacím i kulturním.
Práce a přístup paní knihovnice je z našeho pohledu
nadstandardní. Pečlivě a obětavě se věnuje návštěvníkům
všech věkových kategorií. Kromě „běžné“ knihovnické
práce organizuje a pořádá velké množství různých akcí pro
děti i dospělé (Noc s Andersenem, pasování prvňáčků na
čtenáře, vánoční tvořínek, literární výchova, maratón čtení,
cestopisné – vzdělávací besedy, divadelní představení,
apod.). Souběžně vede dětský kroužek „knihomolky“.

Noc s Andersenem

Aktivně se věnuje rozvoji a modernizaci knihovny – návrh
koutku pro děti, příprava a realizace projektových žádostí
na vybavení a modernizaci služeb. Zároveň se aktivně
podílí i na dalších kulturních či společenských akcích,
které pořádá obec. Příkladná je spolupráce se školskými
subjekty – zejména MŠ Slavkov a ZŠ Horní Němčí.
Práce naší paní knihovnice si nesmírně vážíme a za její
obětavou práci srdečně děkujeme. K tomuto
významnému osobnímu ocenění moc gratulujeme.
Dřívější získaná ocenění:
2013: Nejlepší knihovna/knihovník okresu Uh. Hradiště
2015: Vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku
Knihovna Zlínského kraje roku 2015
- diplom za moderní knihovnické a informační služby

Divadlo v knihovně hrají děti moc rády

V celostátním kole diplom za vynikající kreativní práci
s dětmi, podporu jejich čtenářství a dramatických aktivit
a za spolupráci se školami.
- Libor Švardala -

Slavkovský zpravodaj
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Mateřská škola Slavkov

Školní družina

Máme krásnou školičku, která je vybavena novým
nábytkem a spoustou hraček a pomůcek. Součástí naší
mateřské školy je školní družina a školní jídelna.

Součástí místní mateřské školy je také školní družina.
V tomto školním roce je opět plně obsazena, protože jsme
dali možnost navštěvovat školní družinu i starším dětem.
A tak letos poprvé, kromě dětí z 1. -5. ročníku, chodí do
družiny i čtyři děti z 6. a 7. ročníku ZŠ.

Ve výchovně vzdělávací činnosti se kromě
environmentální výchovy zaměřujeme na všestranný
rozvoj dětí a zdárný vstup do základní školy.
Od listopadu, jednou týdně, provádí v mateřské škole
externí logopedka individuální logopedickou péči. Dále
učíme děti základům hry na flétnu a chodíme cvičit do
sportovní haly. Na školní zahradě, kterou velmi často
využíváme, jsme měli herní prvky pouze pro děti od tří let.
Proto jsme pořídili dva nové herní prvky pro dvouleté děti,
na které jsme získali dotaci od Nadace Synot.

V tomto školním roce se opět převážně věnujeme
činnostem, které děti baví. V podzimním období jsme
tvořili skřítky z přírodnin a dýní, uvařili jsme si různé
bylinkové a ovocné čaje, upekli jsme si dva druhy muffinů.
V jablíčkovém týdnu jsme se naučili dělat ovocný salát
a péct jablečný štrúdl. V bramborovém týdnu jsme dělali
bramborové placky. Vypravili jsme se také společně
s předškoláky do Uh. Brodu do kina Máj.
Školní jídelna je dostatečně vybavena nerezovými
elektrospotřebiči a zřizovatelem byla vybudována
přípravna zeleniny. V příštím roce si plánujeme zakoupit
novou kuchyňkou linku.
Ve školní jídelně provozujeme i doplňkovou činnost
(vaření obědů pro cizí strávníky).
Cizím strávníkům tímto nabízíme možnost odběru
obědů. Obědy jsou vařeny dle norem pro školní
stravování. Cena obědu je 55,- Kč. Informace v MŠ.
- Jarmila Zichová, ředitelka MŠ –
V letošním školním roce navštěvuje mateřskou školu 22
dětí. První naší akcí bylo divadelní představení „Tři
prasátka.“ V měsíci říjnu se konaly „Zpívánky s kytarou,“
kde si děti zazpívaly známé písně s využitím obrazového
materiálu k jednotlivým písním. V tomto měsíci nás rovněž
navštívili prvňáci ze ZŠ Horní Němčí s paní učitelkou
Josefíkovou. Seznámili nás s učebními pomůckami, které
si všichni prohlédli. Dalším krásným zážitkem byla
večerní akce „Se světýlky do pohádky.“ Na stanovištích
u zvířátek děti plnily úkoly, za které všichni dostali
odměnu. Do konce kalendářního roku nás ještě čeká
divadelní představení tří pohádek „Máša a medvěd, Budka
a Budulínek.“ Následovat bude výukový program
„Návštěva u krtka.“
V prosinci se děti mohou těšit na divadelní pohádku
„O čertovi a chytré princezně“ a na Mikulášskou nadílku.
Poslední akcí tohoto roku bude Vánoční besídka včetně
vystoupení v Charitním domě.
- Marcela Kameníková, učitelka MŠ -

K dalším oblíbeným činnostem ve školní družině patří také
keramické tvoření, malování různými technikami, výroba
figurek a náramků z korálků a také hraní společenských
her. Těch jsme letos do školní družiny pořídili opravdu
hodně.
Celým školním rokem nás provází zábavná vědomostní
soutěž nazvaná MÁME RÁDI ČESKO, do které se zapojili
téměř všichni žáci. Činnost v naší školní družině je hodně
pestrá a dobrovolná. Díky tomu, že tady děti společně tráví
tolik času, jsou z nich také dobří kamarádi.
Do Vánoc nás ještě čeká pečení a zdobení perníčků,
návštěva kina, výtvarné tvoření ubrouskovou technikou
a také zapojení do charitativní akce nazvané KRABICE
OD BOT a VÁNOČNÍ HVĚZDA.
Fotografie z akcí školní družiny a mateřské školy najdete
na www.msslavkov.rajce.idnes.cz
- Romana Schusterová -
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KRABICE OD BOT

Český svaz ochránců přírody Pantoflíček Slavkov

V letošním roce se školní družina poprvé zapojila
do charitativního projektu nazvaného „Krabice od bot“.
Rozhodli jsme se, že uděláme radost dětem z dětských
domovů a z azylových domů. Společně se nám podařilo
zabalit a odvézt devatenáct krásných a hodnotných
dárečků, které na Vánoce určitě udělají obdarovaným
dětem radost. Ráda bych poděkovala Lence Juráskové,
Bětce Mančíkové, Kitti Hermanové, Hance Polaštíkové,
Martinu Pištěkovi, Dance Křápkové a Majce Švardalové
za krásné dárky a příspěvky. Z okolních vesnic se zapojily
také paní Anežka Škodáková, Anna Stojaspalová, Míša
Pěrková a Katka Richterová.

Počet členů: 28, z toho ze Slavkova 5, z Dol. Němčí 9.
Další jsou z Nivnice, Korytné, Uh. Brodu, Uh. Hradiště,
Bojkovic, Veselí a Starého Města.

Doufám, že i v příštím roce se nám podaří v této hezké
charitativní akci pokračovat. Bližší informace můžete najít
na www.krabiceodbot.cz
- Romana Schusterová -

Z toho plyne, že jsme spolek regionálního charakteru.
Naše aktivity jsou velice pestré. Dají se shrnout do pěti
okruhů:
a) ekologická výchova
b) péče o zeleň v regionu
c) management cenných mokřadů na Slavkovsku
d) volnočasové aktivity našich členů
e) ostatní
ad a) Pro mladší žáky ZŠ Horní Němčí a děti z MŠ Slavkov
pořádáme každoročně v parku ve Slavkově ekohrátky ke
Dni dětí, pro slavkovskou mládež Den Země a pro všechny
žáky ze ZŠ Hor. Němčí v říjnu Den stromů. Starší žáci ze
ZŠ Dolní Němčí se zúčastňují každoročně naší exkurze do
rezervace Drahy. Naše členka Pavla Mudráková zde vede
přírodovědný kroužek.
ad b) Sem patří výsadba nových stromů a péče o stávající
zeleň včetně alejí v našem regionu.
ad c) Mokřadní rezervace Kolo nám dělá v těchto suchých
letech hodně starostí, někdy dokonce přestává téct voda
v naší Knížecí studánce. Naštěstí se přísušek nijak zvlášť
neprojevil na počtu orchidejí (prstnatec pleťový), kterých
jsme letos napočítali opět přes tisícovku. Management
tohoto území znamená: pokosit lokalitu malou
mechanizací ve vhodný čas (až jsou zralé semeníky
orchidejí), suché seno vyhrabat a odvézt. Práce moc, ale je
nás na to dost a děláme to rádi. Loni a i letos jsme si přibrali
do péče další asi půlhektarový mokřad, protože je tam
velice cenná květena.
ad d) Chodíme také rádi na bylinky: na česnek medvědí, na
lipový květ, na další byliny (dobromysl, řepík, třezalka,
zeměžluč...). Jezdíme na výlety po Bílých Karpatech: na
česnek hadí do Štěpnic, na hlaváček jarní do Louky, na
orchideje na Suchovsko i za hranici do Bielych Karpat, na
výstavu kamélií do Kroměříže, 3-denní zájezd jsme
tentokrát nasměrovali do Moravského krasu.
ad e) Ostatní aktivity: prezentace u hrušky v Horním poli
k setkání Slavkovů, stánek s bylinkami na FD, prezentace
našeho spolku v Dol. Němčí u příležitosti soutěže
o Vesnici roku, účast na gulášfestu ve Slavkově, vedení
exkurzí A3V z Uh. Hradiště na Pouzdřanskou step a na
bledule do Údolí Chlébského potoka, pomoc při
biologických olympiádách, účast v porotě Literární
soutěže Zelená planeta v Uh. Brodě. V neposlední řadě je
to pomoc místní knihovně při pořádání besed.
- Vlasta Ondrová -

Slavkovský zpravodaj
Činnost klubu seniorů

Činnost klubu seniorů byla i v tomto roce zaměřena na
oblast práce pro obec a na oblast kulturně zdravotní.
Pro informaci, v letošním roce jsme přijali další zájemce
o vstup do klubu. K dnešnímu datu se Klub seniorů
Slavkov rozrostl na celkový počet 58 členů.
Činnost Klubu zajišťujeme nejen z členských příspěvků,
ale pro letošní rok jsme obdrželi finanční podporu od
Obecního úřadu Slavkov, firmy KREDIT a firmy KASVO.
Všem za tuto podporu děkujeme.
V oblasti práce pro obec jsme se aktivně zapojili do příprav
letošních Slavkovských slavností. Naši senioři pomáhali
v přípravě sportovního areálu při stavbě stanů, parketu,
stánků a dalších prací souvisejících s oslavou.
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V červnu pro členy Klubu uspořádal pan Mitáček posezení
na Rybářské baště. Všem se nám tam líbilo. Obsluha byla
vzorná, jídlo chutné prostředí pěkné a co víc si tedy
můžeme v našem věku ještě přát.
Zářijová návštěva termálních lázní v Dunajské Stredě se
nám po všech dosavadních návštěvách jiných termálních
lázní líbila nejvíc. Rozhodli jsme se proto, že v příštím
roce uskutečníme místo návštěvy FLORIE Kroměříž dva
zájezdy právě do těchto lázní.
Pro rozloučení s létem a k ochutnávce podzimních plodů
přírody burčáku jsme si zajeli opět do Dolních Bojanovic
do vinného sklepa k panu Sládkovi. Ve sklepě jsme si při
harmonice zazpívali, burčáku se napili, něco málo pojedli,
vína nakoupili a jeli spokojeně domů.

Pomáhali i při úklidu obce při sečení veřejných obecních
travních ploch. Pomáhali jsme taktéž při sečení travních
ploch v prostoru hřbitova a okolí.
Před přípravou oslav se někteří naši senioři zapojili, tak jak
každý rok, do jarního úklidu okolí obce. Pomáhali při sběru
odpadků, které někteří neukáznění občané zanechávají po
sobě při návštěvě přírody. Sbírali PET láhve a další věcí,
které do přírody nepatří.
V oblasti kultury jsme uspořádali v letním období pro
seniory, ale i pro veřejnost tradiční ČAJE o páté. Vstupné,
které bylo dobrovolné, bylo využito na podporu naší
činnosti. Během zábavy si senioři „pokecali“ a obsluha
Vinárny Pod Třešněmi ugrilovala špekáčky, které jsme
podávali všem účastníkům bez rozdílu, zda je člen nebo
host.
V březnu jsme uspořádali pro naše ženy oslavu MDŽ ve
Vinárně Pod Třešněmi. Sponzoři nám přispěli na bohatou
tombolu. Firma Klempířství Velecký ze Suché Loze nám
nechala zhotovit dort. Soukromý zemědělec Navláčil
z Korytné nám věnoval balík sena a fůru hnoje. Dále nám
do tomboly přispěli Hasiči Slavkov, firma KASKO, firma
STAMIT, firma KREDIT, paní Tomášková, ŘEZNICTVÍ
KADLČEK Dolní Němčí a EMIT.
Všem sponzorům za dary do tomboly ještě jednou srdečně
děkujeme.
Dále jsme se podíleli na oslavě Dne matek zajištěním
kouzelníka, který svými triky zpestřil zábavu.
Zúčastnili jsme se i GULÁŠFESTU, který organizovala
obec. Přestože jsme nezískali žádnou cenu, byli jsme
všichni nadmíru spokojení. Pro nás byla především
důležitá účast a pohoda, která celou akci provázela.
Přestože květnový zájezd na kroměřížskou výstavu květin
FLORIA s poslechem populární skupiny Veselá trojka se
všem líbil, uvažujeme pro příští rok tento zájezd z našeho
programu vypustit.

Letošní rok Klub seniorů završí pro své členy pořádáním
Mikulášského večírku. Na večírku si zazpíváme pár
vánočních koled, rozdáme dárky, popřejeme si
k Vánočním svátkům a k Novému roku hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti. Zbytek roku prožije každý sám
v kruhu svých blízkých a bude se těšit na další setkání
v novém roce 2019.

Červnový zájezd a návštěva zámku Lednice spojený
i s návštěvou vinného sklepa v Dolních Bojanovicích
s ochutnávkou vína, zanechal ve všech zúčastněných
příjemný pocit a odjížděli jsme s předsevzetím příštího
návratu.

Tak si tady žijeme. Podzimu života si užíváme, společně
na nízké důchody si zanadáváme, u MUDr. Straky na
zdraví si postěžujeme, ale jsme tady a jsme spokojení.
Slavkov to je naše srdce.
- výbor Klubu seniorů -

Slavkovský zpravodaj
Sbor dobrovolných hasičů Slavov

V letošním roce oslavil Sbor dobrovolných hasičů obce
Slavkov významné výročí 110 let od svého založení. Při
této příležitosti mi dovolte krátké ohlédnutí za historií
tohoto spolku.
Hasičský sbor byl v naší obci založen v roce 1908
z podnětu p. Julia Rašky, který se stal zároveň jeho
velitelem. V počátcích měl sbor 44 členů, pro které byla
v následujícím roce zakoupena výstroj a vozová stříkačka,
takže mohli započít svou činnost jako plnohodnotná
požární jednotka. První hasičská zbrojnice, či spíše
skladiště materiálu, bylo umístěno do obecní stodoly.
V roce 1920 došlo k modernizaci hasičských prostředků
v podobě zakoupení berlové stříkačky. Pro zásobení této
stříkačky hasební vodou byla u domu č.p. 25 vykopána
studna. V této době se spolek začal zabývat také kulturní
činností, v rámci které organizoval divadelní představení
a plesy. Z důvodu nedostupnosti lékařské péče v obci,
nejbližší lékař byl až v Nivnici, byla v roce 1926 při
hasičském sboru zřízena Samaritánská stráž. Tato ošetřila
v roce 1928 více než stovku zraněných spoluobčanů.
V roce 1930 byla obcí zakoupena první motorová
stříkačka. V atmosféře zhoršující se politické situace se
sbor začal angažovat při výcviku občanů v používání
plynových masek a dalších činností v oboru civilní obrany.
Další aktivity sboru byly přerušeny válkou, která zasáhla
celou Evropou a také naši obec, ale ihned po jejím konci
slavkovští hasiči na svou předchozí činnost navázali.
V následujících letech sbor mnohokrát dokázal svou
schopnost zasáhnout při požárech a také při velkých
povodních, které v letech 1955, 1957 a zejména 1961
pustošily naši obec.
Sbor v této době obdržel od Okresní hasičské inspekce
v Uherském Brodě motorovou stříkačku, která značně
napomohla schopnosti našich hasičů zvládat zásahy na
vysoké úrovni. K další modernizaci vybavení sboru došlo
až v roce 1970, kdy bylo pořízeno vozidlo Tatra 805
a hasičská zbrojnice byla přemístěna do prostor místního
JZD, kde hasiči sídlili až do otevření nové hasičské
zbrojnice v roce 1989. Zastaralé vozidlo Tatra bylo
následně nahrazeno vozidlem Škoda 706, které sbor užívá
dodnes. V roce 1990 měl SDH Slavkov 21 členů, účastnil
se okrskových soutěží v požárním sportu a společenských
akcí v rámci okrsku. V obci pořádal pravidelný sběr železa
a jeho členové se podíleli na brigádnické činnosti při
zušlechťování obecních prostor.
Po roce 1995 došlo k útlumu v činnosti slavkovských
hasičů, zejména vzhledem k nedostatku členů, ale sbor
stále plnohodnotně zajišťoval požární ochranu obce
a podílel se také na záchranných pracích v Uherském
Hradišti, které zasáhly povodně v roce 1997. K oživení
činnosti našich hasičů došlo po roce 2001, kdy se iniciativy
chopilo 28 nových členů. Takto posílený sbor se naplno
zapojil do života obce. Členové sboru obnovili účast
na hasičských sportovních kláních, navázali mezinárodní
družbu s hasičskými sbory na Slovensku, založili tradici
v pořádání hasičských plesů v obci Slavkov a dalšími
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aktivitami rozvíjeli činnost sboru jak na poli sportovním,
tak na poli společenském.
V této době byla také započata obnova zastaralého
vybavení a zázemí jednotky. Byla pořízena moderní
hasičská čerpadla, ochranné oděvy, přílby, spojovací
vybavení a v neposlední řadě také nový dopravní
prostředek Ford Transit. Celá obnova technického
a materiálního zázemí vyvrcholila v letošním roce
kompletní rekonstrukcí budovy hasičské zbrojnice, kterou
jste si mohli poprvé prohlédnout při letošních oslavách
110. výročí založení SDH Slavkov. Při této příležitosti byl
také slavnostně vysvěcen historický prapor a nově
zbudovaná kaplička svatého Floriána.

K dnešnímu dni má sbor 24 dospělých členů a pokračuje
v předchozích aktivitách, které byly na začátku roku 2017
rozšířeny založením dětského kroužku hasičské
všestrannosti Plamínek. Byli jsme velmi potěšeni zájmem,
který děti o členství v kroužku projevily, bohužel kapacita
nám neumožňuje členskou základnu dále rozšířit.
Kroužek v současnosti navštěvuje 26 mladých hasičů pod
vedením dvou vedoucích. Děti se teoreticky a prakticky
vzdělávají v hasičských dovednostech, první pomoci,
topografii a učí se úctě k tradicím a práci v kolektivu.
Starší členové kroužku jsou připravováni na účast
v celorepublikové soutěži Plamen a to zejména nácvikem
požárního útoku.
Závěrem mi dovolte, abych jménem SDH Slavkov popřál
všem spoluobčanů příjemně strávené vánoční svátky
a mnoho úspěchů v roce 2019.
- Josef Herman, starosta SDH Slavkov -
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Slavkovský zpravodaj
Naši hasiči oslavili výročí 110 let od založení

V sobotu 25.8.2018 oslavil Sbor dobrovolných hasičů
Slavkov 110. výročí od svého založení. Program oslav byl
bohatý a velmi slavnostní. Na zahájení a úvodní slovo
starosty sboru Josefa Hermana navázaly zdravice pana
Václava Holáska (starosta Okresního sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska), pana Jaroslava Olberta (ředitel
Územního odboru Uherské Hradiště, HZS ZK) a pana
Libora Švardaly (starosta obce Slavkov). Všichni tři
jmenovaní pak převzali pamětní medaile starosty sboru za
dlouhodobou podporu hasičstva v obci.
Pan farář P. Hofírek pak provedl svěcení praporu,
dopravního vozidla a kapličky sv. Floriána. Kapličku na
své náklady zbudovali členové SDH Slavkov. Krásnou
vyřezávanou sochu sv. Floriána pak vyrobil a věnoval
místní řezbář Robert Krhovský.
Slavnostní okamžiky poté doplnili profesionální hasiči
z Uherského Brodu s ukázkou vyproštění osoby
z havarovaného vozidla, následoval požární útok v podání
malých hasičů ze slavkovského Plamínku a prohlídka
hasičských vozidel. Součástí oslav byla i prohlídka nově
rekonstruované budovy hasičské zbrojnice.

O dobrou náladu se po celou dobu starala cimbálová
muzika Josefa Marečka, pro děti byl připravený skákací
hrad a pro všechny návštěvníky grilované dobroty a další
občerstvení. Záštitu nad akcí poskytl slovácký senátor Ivo
Valenta, děkujeme.
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Chtěl bych všem členkám a členům Sboru dobrovolných
hasičů Slavkov poděkovat za dlouhodobou obětavou
činnost, za podporu a rozvoj spolkového života v obci,
za pečlivou údržbu, budování, rozšiřování a opravy
materiálního vybavení, za vedení mladých hasičů
a zejména za pomoc při řešení krizových situací v naší obci
i v okolí. Je skvělé, že jste vždy připravení pomoci.
Zároveň chci poděkovat starostovi sboru Josefu
Hermanovi a všem dalším aktivním členkám a členům
sboru za perfektní přípravu a realizaci oslav a rovněž za
velmi obětavou pomoc při dokončování rekonstrukce
hasičské zbrojnice.
Jako symbol díků jsem předal hasičům pamětní stuhu,
která má připomínat nejen včerejší slavnost, ale hlavně 110
let obětavé práce několika generací hasičů. Do další
činnosti vám přeji hodně elánu a zdaru a za všechny
občany naší krásné obce ještě jednou – DĚKUJEME.
- Libor Švardala -
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Informace z mysliveckého spolku

Prase pseudovzteklinu přežije, pes uhyne

Myslivecký spolek Kasivec Slavkov pořádal v sobotu
25.8.2018 barvářské a lesní zkoušky psů. Do krásného
prostředí naší myslivecké chaty zavítalo celkem 18 vůdců
se svými čtyřnohými svěřenci. Jak už bývá u našich
myslivců zvykem, organizace akce byla opět na velmi
vysoké úrovni, jen počasí bylo trochu upršené, ale to nijak
neovlivnilo samotný průběh soutěže.

Toto není dobrá zpráva pro majitele psů. Především pak
pro ty, kteří se svými miláčky chodí rádi do lesů a tam jim
dají pokyn „volno“. Státní veterinární zpráva vyšetřila na
území Zlínského kraje celkem 3 050 divokých prasat,
z nichž 834 mělo pozitivní výsledek na Aujeszkyho
chorobu! „Nejde o žádnou poplašnou zprávu, nechceme
šířit paniku. Nebezpečí tady zkrátka je. A obzvlášť lidé,
kteří pustí svého psa při venčení v lese z vodítka, by měli
vědět, že se může nakazit smrtelnou chorobou. Zatímco
prase Aujeszkyho chorobu přežije, pes uhyne,“ varuje
Miloslav Bída, člen dozorčí rady Českomoravské
myslivecké jednoty v Praze a místopředseda Okresního
mysliveckého spolku v Uherském Hradišti.

Z mysliveckých kuloárů navíc prosakují informace, že by
se v naší obci měla v dohledné době konat jedna
z nejprestižnějších soutěží loveckých psů. Vzhledem
k výborné pořadatelské úrovni již realizovaných akcí, mě
tato informace moc nepřekvapuje a upřímně bych takovou
poctu myslivcům přál. Necháme se tedy překvapit, ale už
nyní se zdá, že myslivci nenechávají nic náhodě. Vyrazili
totiž čerpat zkušenosti až do vzdálené Litomyšle…

Členové místního Mysliveckého spolku Kasivec mají
letos za sebou už i Poslední leč. Konala se v sobotu
1. prosince a byla krásným vyvrcholení lovecké sezóny.
Přes den proběhl společný lov a večer se všichni sešli
v krásně nazdobeném sálu sportovní haly ve Slavkově, kde
probíhala část společenská. Výborný srnčí guláš, vyhlášení
krále honu, myslivecké stejnokroje a výzdoba, bohatá
tombola a skvělá zábava po celou dobu akce. Kdo nebyl
přítomen, může litovat. Až zase za rok bude mít příležitost
se přijít bavit a tím podpořit naše myslivce. A kdo byl letos
vyhlášen králem honu? Nebudeme napínat – králem honu
byl vyhlášen Pavel Janča. Gratulujeme :-)
- LŠ -

„Slyšela jsem o chorobě. Vím, že jde o zákeřné virové
onemocnění, proti kterému není obrana. Psa ale z vodítka
v lese nikdy nepouštím,“ říká paní Helena, majitelka
loveckého psa z Bojkovic. „Všichni pejskaři ale tak
pozorní nejsou,“ reagoval Miloslav Bída. „Chtějí psům
dopřát volnosti a vůbec netuší, že se mohou nakazit.
Nebezpečí číhá také na lovecké psy při dohledávání
postřelené černé zvěře, třeba styk se slinami prasete je
poměrně dost pravděpodobný,“ podotýká myslivec.
Aujeszkyho choroba, lidově pseudovzteklina, je virové
onemocnění, které napadá dýchací ústrojí a nervy.
Nejčastěji se přenáší přímým kontaktem s nakaženým
divokým prasetem, slinami, krví nebo přes vyvržené
vnitřností a odřezky masa. Virem se mohou nakazit téměř
všechny druhy savců kromě člověka a opic.
Pokud jde o vakcínu pro psy, ta v současnosti neexistuje.
„Prevence onemocnění loveckých psů znamená hlavně
omezit jejich kontakt s divokými prasaty a nekrmit psy
syrovým masem nebo vnitřnosti z divočáka. Tepelné
ošetření masa určeného ke krmení psů je rozhodující, virus
je totiž poměrně citlivý k vyšším teplotám. Naopak
v chlazeném a mraženém mase zůstává virus aktivní až
několik měsíců. Proto ani krmení psů dlouhodobě
zmraženým masem či vnitřnostmi z divočáka není
bezpečné bez tepelné úpravy,“ upozornil Petr Vorlíček,
mluvčí Státní veterinární správy.
Procento ulovených prasat, která byla v jednotlivých
krajích pozitivní na přítomnost protilátek proti Aujeszkyho
chorobě, se pohybovalo v rozmezí od 16,3 až 28,8
procenta. Státní veterinární správa vyšetřila v celé
republice celkem 82 114 divočáků a nejvyšší podíly
pozitivních
výsledků
zjistila
v
Olomouckém,
Jihomoravském a Zlínském kraji (27,3 %). „Přítomnost
protilátek ale neznamená, že všechna sérologicky pozitivní
prasata jsou aktivními vylučovateli viru,“ podotýká
Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správy.
„Přesto však u těchto zvířat stále existuje možnost
vylučování původce do vnějšího prostředí, a to zejména při
působení stresu či jiných faktorů ovlivňujících imunitní
systém. Je tedy nadále aktuální věnovat pozornost prevenci
infekce domácích zvířat.“
- převzato, autor: Jaroslav Chudara (DDK) -
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TJ Sokol Slavkov

Chvályhodné gesto fotbalistů

Pro TJ Sokol Slavkov byly dva důležité
momenty v roce 2018. Za prvé to byla
záchrana mužstva mužů v okresním přeboru,
kdy jsme po nevydařeném podzimu roku
2017 nakonec po dobrých jarních výkonech
skončili na pěkném 6.místě tabulky. Do nové sezony
2018/2019 jsme šli s ambicemi pokusit se o postup do I.B
třídy. Po podzimu jsme se ztrátou 3 bodů na druhém místě
tabulky, kdy hlavně vinou zranění klíčových hráčů jsme
v závěru sezony ztratili důležité body.

Fotbalovému týmu mužů Slavkova se letos daří na hřišti
skvěle, a navíc to jsou i správní borci. Tři členové týmu
(Martin Jankůj, Martin Mančík a Aleš Sedlář) totiž udělali
krásný skutek. Věnovali finanční prostředky na podporu
a rozvoj malých fotbalistů z přípravky. Obálku předali
trenérům na klubové ukončené. A nebyla to vůbec malá
částka. Chlapi věnovali malým fotbalistům 9.300,- Kč.
Finance použijeme na nákup vybavení pro přípravku.
Dárcům srdečně děkujeme nejen za finance, ale za skvělý
nápad, který podtrhuje nadstandartní klubovou
sounáležitost.

Druhým momentem, ale určitě velmi důležitým bylo
obnovení činnosti mládežnického fotbalu ve Slavkově.
Od ledna začal fungovat fotbalový kroužek dětí ze
Slavkova a Horního Němčí pod vedením Libora Švardaly
a za pomoci Luďka Hrbáče. Děti trénovaly 2x týdně v hale
a posléze na hřišti. Zároveň probíhala jednání se
sousedními Boršicemi o spojení do mládežnického klubu
pod názvem FK Javořina. To se zatím nepodařilo, a tak byl
fotbalový kroužek přihlášen jako fotbalová přípravka pod
hlavičkou TJ Sokol Slavkov a hraje okresní soutěž.
V družstvu je momentálně 16 dětí ze Slavkova a H. Němčí.
Věříme, že se podaří obnovit jednání s okolními obcemi
a projekt mládežnického fotbalového klubu FK Javořina
dotáhnout do reálné podoby a umožnit tak dětem kvalitní
sportovní přípravu a zajistit tak i budoucnost fotbalu v naší
obci a okolí.
- Jaroslav Habarta, předseda TJ Sokol Fotbalová přípravka – FK Javořina

Máme za sebou polovinu naší první soutěžní
sezóny. V týmu je nyní 16 dětí ze Slavkova
a Horního Němčí, ale od ledna pořádáme
nábor pro další děti. Jestli vás baví kopat,
přijďte si zahrát (holky i kluci). Trénujeme 2x
týdně – v úterý a v pátek (v zimním období ve sportovní
hale ve Slavkově). Mladší (ročníky 2010-2014) začínají
v 16:15, starší (ročníky 2008-2009) začínají v 17:30.
Neváhejte se zapojit. V této věkové kategorii nám jde o to,
aby formy učení a zdokonalování dovedností byly
prováděny zábavnou formou. Nejde nám o výsledek, ale o
radost ze hry, chuť se zdokonalovat a pracovat na sobě. A
to je důležité i u trenérů. Oba (Libor Švardala i Luděk
Hrbáč) v letošním roce splnili certifikaci Grassroots leader
a také získali trenérskou licenci C.
Na podzim jsme tedy odehráli 11 bojovných utkání.
Vstřelili jsme 36 gólů. Střelci týmu jsou: Matyáš Hrbáč 16,
Michal Zámečník 9, Antonín Knotek 6, Tomáš Tomala 2,
Lukáš Hrbáč 2, Ondřej Zajíc 1. Nejlepším hráčem byl na
ukončené zaslouženě vyhlášen Matyáš Hrbáč, ale oceněni
byli na ukončené všichni. Každý si totiž za velkou snahu
a odvedenou práci zasloužil pochvalu. Od ledna začínáme
trénovat znovu. Chceme mít rádi míč, pohyb, bavit se
tréninkem, dodržovat férovost a respekt, posilovat herní
odvahu, sebevědomí, rozvíjet kreativitu a samostatné
rozhodování. Chceme se zlepšovat a být dobrá parta.
Velmi důležitá je také spolupráce s rodiči a musím říct, že
ta u nás funguje skvěle. Chtěl bych tedy rodičům za jejich
podporu týmu moc poděkovat.
- Libor Švardala -

Fotbalisté Slavkova zakončili podzimní část okresního
přeboru na krásném 2. místě (za 8 výher, 3 remízy a 2
prohry nasbírali 27 bodů). Opatrný start, skvělá prostřední
část soutěže a zraněními výrazně ovlivněný konec. Tak by
se stručně dala charakterizovat podzimní sezóna. Chlapi
okusili hořkost porážky až ve dvou posledních kolech.
V zimní přestávce je třeba se dát dohromady hlavně
zdravotně a samozřejmě absolvovat v co největším počtu
náročnou zimní přípravu. Cílem zůstává poprat se
i v jarních kolech o postup do krajské I. B třídy.
V tradiční anketě o nejlepšího fotbalistu roku 2018 zvítězil
zaslouženě Michal Janků a bral také cenu pro nejlepšího
střelce. Gratulujeme a přejeme celému týmu hodně
sportovních úspěchů. Trenérem je Martin Bukvic,
vedoucími mužstva jsou Libor Šimek a Luděk Hrbáč.
Přehled podzimních výsledků 2018
12.08.2018 Ne Březová
- Slavkov

0:0

19.08.2018

Ne Slavkov

- Jankovice

1:1

25.08.2018

So Slavkov

- Bílovice

2:1

02.09.2018

So Bánov

- Slavkov

1:5

09.09.2018

Ne Slavkov

- Ostr. Lhota

16.09.2018

Ne Horní Němčí

- Slavkov

0:4

22.09.2018

So Slavkov

- O. N. Ves

3:1

30.09.2018

Ne Vlčnov

- Slavkov

2:3

06.10.2018

So Slavkov

- Jarošov

3:1

13.10.2018

So Nezdenice

- Slavkov

1:1

20.10.2018

So Slavkov

- Topolná

4:2

28.10.2018

Ne Polešovice

- Slavkov

3:1

03.11.2018

So Slavkov

- Strání

1:2

11:0
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Co nového v průmyslové zóně Slavkov?
Firma MESgroup Czech, s.r.o. využije další část
průmyslové zóny ve Slavkově

Jsou tomu již tři roky, co naše firma působí v malebné obci
Slavkov. Za tuto dobu jsme narostli počtem zaměstnanců
ze 14 na aktuálních 36, stejně jako technologickým
vybavením, kdy jsme vybudovali zcela nové oddělení
CNC soustružení a náš strojní park se tak rozšířil na
10 CNC obráběcích strojů a dalšího zařízení. Velké úsilí
věnujeme zlepšování organizačních a výrobních postupů
a procesů tak, abychom hladce plnili požadavky našich
zákazníků na kvalitu výrobků, včasnost dodávek
a poskytování rychlých odpovědí na jejich různorodé
dotazy. Zároveň tím získáváme ze systému informace
potřebné pro každodenní, ale i strategické rozhodování
firmy. Toto naše úsilí směřuje také k řízení kvality a ke
krokům směřujícím k zefektivnění průběhu výroby.
Naším cílem pro následující období v tomto směru je
zavedení bezpapírového provozu skladů a oddělení
expedice pomocí bezdrátových terminálů napojených na
celopodnikový informační systém.
Poté budeme
pokračovat k dalšímu kroku digitalizace v podobě
bezpapírového řízení výroby a montáží. Tyto časově
a finančně nákladné kroky nám přinesou velkou úsporu
času našich pracovníků, kteří tak budou moci svou energii,
znalosti a schopnosti využívat účelněji.
Naše firma se od doby svého založení v roce 2013 již
dvakrát stěhovala vždy do větších prostor z důvodu
rychlého růstu. Stěhovací manévry v duchu pořekadla „do
třetice všeho dobrého“ ukončíme v následujícím roce
2019, kdy se přestěhujeme do nově zbudovaného objektu
v areálu bývalého zemědělského družstva Slavkov.
Úpravy staveniště již byly zahájeny, stavební práce
započnou ještě letos. Naší snahou je spolupráce s ostatními
firmami z této nově vznikající průmyslové zóny na
společné rekultivaci stávajícího stavu a vzhledu areálu, aby
se tento areál stal reprezentativním vstupem do Slavkova.
Jedná se o největší investiční projekt v historii naší firmy.
Administrativní budova a výrobní prostory kapacitně
pojmou celkem 60 zaměstnanců a pozemek skýtá možnost
budoucí výstavby dodatečného výrobního objektu.
Myslíme také na ekologickou udržitelnost rozvoje
a hygienu práce, a proto bude v objektu nainstalováno
inteligentní automatizované řízení energií, což bude
znamenat nižší energetickou zátěž a tím pádem nižší dopad
na životní prostředí. Věříme, že pracovní podmínky všech
našich zaměstnanců budou v tomto novém objektu v rámci
regionu na velmi vysoké úrovni.
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Během tohoto roku navštívilo naši firmu mnoho
zahraničních hostů, zatím nejzajímavější byla šestičlenná
delegace z Japonska, která kvitovala pořádek na
pracovištích a systematičnost naší firmy. Spokojenost
našich zákazníků, ale hlavně jejich podměty a požadavky
nás pohánějí stále dopředu, protože čím více znalostí
a zkušeností s výrobou, informačními technologiemi
i s mezinárodním a tuzemským obchodem máme, tím více
vidíme, kolik činností a věcí je možno zlepšovat. A to je
náš cíl, který zároveň přenášíme na všechny zaměstnance.
V řízení se zaměřujeme na neustálé a postupné zlepšování
firmy, a to je naše vize, jak obstát v neustále se vyvíjejícím
konkurenčním prostředí našeho oboru. Důkazem tohoto
přístupu pak bude zahájení implementace mezinárodních
norem řízení jakosti ISO 9001 a ochrany životního
prostředí ISO 14001.
Na závěr mi dovolte, abych všem popřál klidné prožití
svátků vánočních, pevné zdraví a hodně štěstí v novém
roce 2019.
Za majitele firmy MESgroup Czech, s.r.o.
Ing. David Lukaštík, jednatel společnosti
Oslava 25. výročí založení firmy Kredit
a otevření nové výrobní haly ve Slavkově

Firma Kredit patří k největším zaměstnavatelům ve
Slavkově. Dne 28.10. proběhla v areálu firmy oslava
k 25. výročí založení firmy a současně byla představena
nová výrobní hala. Ta sice ještě není zcela dokončená, ale
hrubá stavba již v termínu oslavy stála.
Firma Kredit původně sídlila v areálu družstva v Dolním
Němčí, po dvou letech se přesunula do vlastních objektů
po zemědělském družstvu ve Slavkově. Postupně byly
adaptovány budovy původního skladu náhradních dílů
družstva a opravárenské haly zemědělských strojů.
Počáteční počet zaměstnaců byl kolem 15 a ten se
postupně navyšoval na současných asi 180 pracovníků.
Kredit je podporovatelem řady společenských organizací
v okolí a podílí se na životě okolních obcí. Firma exportuje
do mnoha zemí světa, takže jméno Kreditu Slavkov není
na světovém trhu skladových technologií neznámé.
Lze předpokládat, že se firma Kredit bude dále rozvíjet
a dál bude hrát v obci Slavkov významnou úlohu. Na
dalším rozvoji se úspěšně podílí a bude podílet mnoho
slavkovských občanů.
- Ing. Jiří Ort -

Slavkovský zpravodaj
Fotografický přehled života v obci…
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V sobotu 2. března 2019 se můžeme opět těšit na tradiční
fašankovou obchůzku maškar. Výzva pro členy všech
spolků a další aktivní dobrovolníky – zapojte se do průvodu
a pojďte nám pomoci udržet a dále rozvíjet tento tradiční
zvyk. Našim přáním je dostat do průvodu co nejvíce masek
– v ideálním případě těch tradičních: medvěd, medvědář,
bába s nůší, kobyla, smrtka, kominík, slaměný, řezník,
vajčářka apod. I proto informujeme dopředu, abyste mohli
popřemýšlet a masky si připravit. Přijďte se poveselit do
fašankového průvodu nebo přivítejte a obdarujte
fašančáry slivovičkou, slaninou, vejci, koblihami, božími
milostmi nebo příspěvkem na spolkovou činnost v naší
obci. Za podporu všem děkujeme.

Zpívání koled u vánočního stromu 2017

Fašanková obchůzka

NOHEJBALOVÝ TURNAJ ve Slavkově, prosinec 2017,
tradičně výborná sportovní akce :-) Zúčastnilo se 7 týmů,
hrál každý s každým. Stejně jako v předchozím roce zvítězil
tým: Petr Zimčík, Marek Uher, František Frýdecký.
Na druhém místě skončil tým: Martin Zimčík, Miroslav
Mančík, Libor Švardala a na třetím místě tým: Martin
Jankůj, Martin Chovanec a Roman Stojaspal. Všem
zúčastněným – pořadatelům, hráčům i divákům – díky
za vydařenou akci. Letošní turnaj se koná 29.12.2018!
Maškarní karneval pro děti

Tříkrálová sbírka

Fašanková obchůzka

V dubnu k nám přijelo cca 40 starostů a zastupitelů z MAS
Moravská brána a Mikroregionů Pobečví a Záhoří. Byli
zvědaví na Vesnici Zlínského kraje 2017 - jaké
připravujeme projekty, jak jsme úspěšní v dotacích, jak
zvládáme zvyšující se administrativu, jaký je společenský
život, jak fungují spolky, jak zapojujeme děti a mládež, jaké
jsme získali zkušenosti v soutěži Vesnice roku apod.
Zkrátka, byla to velmi příjemná návštěva s předáním
zkušeností z různých oblastí územní samosprávy. Zájem
ostatních starostů o Slavkov nás moc těší.

Slavkovský zpravodaj
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Fotbalová přípravka na klubové ukončené

Den matek ve vinárně

Do vítání občánků se zapojují i děti z mateřské školy

Slavkovský Gulášfest: 15 soutěžních týmů, 15 skvělých
gulášů, doprovodné soutěže, obětaví pořadatelé, nadšení
návštěvníci, zodpovědná porota, pohotový DJ, skákací
hrad, krásné počasí, lákavé ceny, jeden vítěz – ALE
HLAVNĚ VÝBORNÁ ZÁBAVA S VELKOU BANDOU
SUPER LIDÍ. Chcete se také zúčastnit? Zapamatujte si
termín: sobota 18. května 2019!

Den Země a stavění májky

Ekohrátky ke dni dětí v místním parku
(pořádá ČSOP Pantoflíček pro děti z MŠ a ZŠ)

Slavkovský zpravodaj
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Hodové utkání si nenechala ujít ani jedna nejmenovaná
televize a do Slavkova vyslala svůj štáb, který skvělým
způsobem zpestřil početné návštěvě poločasovou přestávku

Den dětí v lese ve spolupráci s mysliveckým spolkem

Hodové utkání HORNÍ - DOLNÍ letos ovládli „Dolňáci“

… a jestli měl někdo chuť na sladkosti? Žádný problém.
Ty totiž letos padaly z nebe :-)
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V sobotu 18. srpna se v Kroměříži konaly Dožínky
Zlínského kraje. V letošním roce se poprvé dožínkového
průvodu zúčastnila i skupina krojovaných z naší obce.
Všem zúčastněným velké díky za skvělou reprezentaci.

V Beckově na oslavě výročí jejich fotbalového oddílu
Na Slavnosti vína do Uherského Hradiště vyrazila v sobotu
8. září zatím nejpočetnější skupina ze Slavkova v historii
této akce. Celkem se letos do průvodu zapojilo
49 krojovaných z naší obce. Průvod jsme si moc užili,
nálada byla parádní a reprezentace obce na vysoké úrovni.
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V sobotu 1. září se v obci Březová konal další ročník
kulinářské soutěže Slovácká jaternica. Letos výjimečné
tím, že součástí bylo i Evropské setkání "FOR A MORE
VISIBLE EUROPE“, kterého se zúčastnilo 25 obcí z 10
zemí světa. Nechyběl ani náš Slavkov. Vařili jsme tradiční
zabijačkové dobroty, a nakonec jsme si odvezli ocenění
za nejlepší zabijačkovou polévku. Velké díky mistru
řezníkovi – Karlu Borýskovi a všem ostatním pomocníkům.
Poděkování posíláme také do Březové za skvělou
organizaci tohoto úžasného setkání.

V sobotu 14. dubna jsme jeli prezentovat naši obec do
Prahy. V sídle Ministerstva pro místní rozvoj probíhal
Jarmark Vesnice roku a tam jsme nemohli chybět. Přivezli
jsme z Moravy výborné pochutiny, propagační materiály
o naší obci a Robert Krhovský předváděl své řezbářské
umění. V Praze jsme strávili krásný den, ale shodli jsme se,
že ve Slavkově se nám přece jen žije lépe :-)
V sobotu 25. 8. měli naši hasiči velmi náročný program.
Dopoledne probíhaly poslední přípravy na oslavu výročí
110 let od vzniku sboru, od 13 hodin začal slavnostní
program oslav a večer ještě dokázali sestavit dva týmy
(ženy, muži) a zúčastnili se nočních závodů v sousedních
Boršicích. Před tímto celodenním výkonem smekám,
a i když to v Boršicích nevyšlo na stupně vítězů, jsou pro
mě jednoznačnými vítězi.
Večerní program po folklorním dni

Tradiční Mikulášská nadílka

Mezinárodní setkávání

Slavkovů 2008 – 2018

2008

Slawkow

2009

pierwsza napisana wzmianka: 1286
liczba mieszkańców: 7124
powierzchnia: 3660 ha
wysokość: 316 m n.p.m.
powiat: Będziński
województwo: Śląskie
www.slawkow.pl
2011

Horní Slavkov

Nižný Slavkov

2012

Slavkovce
prvá písomná zmienka: 1315
počet obyvateľov: 690
rozloha katastra: 918 ha
nadmorská výška: 102 m.n.m.
okres: Michalovce
kraj: Košický
www.obecslavkovce.sk

Vyšný Slavkov

2013

2015

Slavkov
první písemná zmínka: 1224
počet obyvatel: 2035
rozloha katastru: 1105 ha
nadmořská výška: 299 m.n.m.
okres: Opava
kraj: Moravskoslezský
www.slavkov-u-opavy.cz

2018

Slavkov
první písemná zmínka: 1261
počet obyvatel: 662
rozloha katastru: 1375 ha
nadmořská výška: 302 m.n.m.
okres: Uherské Hradiště
kraj: Zlínský
www.obecslavkov.cz

Malý Slavkov
prvá písomná zmienka: 1347
počet obyvateľov: 1084
rozloha katastra: 499 ha
nadmorská výška: 652 m.n.m.
okres: Kežmarok
kraj: Prešovský
www.obecmalyslavkov.sk

prvá písomná zmienka: 1312
počet obyvateľov: 255
rozloha katastra: 1718 ha
nadmorská výška: 560 m.n.m.
okres: Levoča
kraj: Prešovský
www.vysny-slavkov.sk

prvá písomná zmienka: 1214
počet obyvateľov: 868
rozloha katastra: 2314 ha
nadmorská výška: 520 m.n.m.
okres: Sabinov
kraj: Prešovský
www.niznyslavkov.sk
2017

2010

první písemná zmínka: 1349
počet obyvatel: 637
rozloha katastru: 521 ha
nadmořská výška: 362 m.n.m.
okres: Kroměříž
kraj: Zlínský
www.slavkov-ph.cz

první písemná zmínka: 1357
počet obyvatel: 5420
rozloha katastru: 3682 ha
nadmořská výška: 558 m.n.m.
okres: Sokolov
kraj: Karlovarský
www.hornislavkov.cz
2014

Slavkov pod
Hostýnem

Slavkov u Brna
první písemná zmínka: 1237
počet obyvatel: 6600
rozloha katastru: 1500 ha
nadmořská výška: 211 m.n.m.
okres: Vyškov
kraj: Jihomoravský
www.slavkov.cz

2016

Veľký Slavkov
prvá písomná zmienka: 1251
počet obyvateľov: 1460
rozloha katastra: 1226 ha
nadmorská výška: 677 m.n.m.
okres: Poprad
kraj: Prešovský kraj
www.velkyslavkov.sk

