Slavkovský zpravodaj

Vážení a milí spoluobčané,
vůně vánočního cukroví, světla svíček a kouzelná
atmosféra Vánoc patří k vánočním svátkům stejně tak, jako
sváteční a vlídné slovo. Letošní rok byl pro všechny z nás
jiný, opravdu jiný než ty ostatní. Přišla doba plná nemoci,
obav o své zdraví a zdraví našich nejbližších. A právě
v tuto chvíli jsme si všichni začali uvědomovat sílu
a význam slov úcta, respekt a pomoc. Mnozí z vás osobně
pomáhali spoluobčanům v této nelehké době, šili roušky,
dodávali látky, zajišťovali nákupy, poskytovali dezinfekci
– nesmírně si toho vážíme. Zároveň věříme, že se vzniklou
situaci podaří co nejdříve zvládnout a budeme se moci
vrátit k běžnému společenskému životu, který nám tolik
schází. Velice nás mrzí, že jsme museli pro letošní rok
zrušit tradiční předvánoční akce: Mikulášskou nadílku,
Vánoční koncert i Zpívání koled u vánočního stromu.
A řada dalších akcí bohužel nemohla proběhnout dle plánu
v průběhu celého roku. Musíme však k dané situaci
přistupovat zodpovědně, přizpůsobit se a třeba i pozměnit
naše zvyklosti. Zůstávejme ale duchem pozitivní a věřme,
že rok 2021 přinese zase hodně radosti, smíchu,
spokojenosti a pohody. Už jen proto, že naše obec bude
slavit kulatiny – 760 let od první písemné zmínky.
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Pomalu se blíží kouzelný čas vánočních svátků, které patří
k těm nejkrásnějším svátkům v roce. Nezapomínejme
proto v tomto čase na své blízké a přátele, užívejme si klid
a pohodu těchto dnů, prožívejme štěstí a radost
a zapomeňme alespoň chvíli na starosti. Věnujme každému
hezké slovo, lásku, porozumění, toleranci a podanou ruku,
co pomůže vstát. To jsou ty největší dárky, které můžeme
dát a dostat. Nestojí nic, ale pohladí na duši a zahřejí
u srdce.
- Libor Švardala, Olga Kvasničková -

Ať klid, pohoda a láska
naplní každý slavkovský dům,
štěstí a pevné zdraví
je dopřáno všem spoluobčanům,
ať příští rok je plný jen dobrých zpráv
a prožíváme jej bez obav.
Radost, úspěch a pevný krok,
ať je šťastný ten nový rok!
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TELEFONNÍ KONTAKTY

Obecní úřad Slavkov
Mgr. Libor Švardala, starosta
Bc. Olga Kvasničková, místostarostka
Dana Krhovská, účetní
Iva Hrudová, administrativa
Milan Krystýn, provozář
Miroslav Daněk, provozář

572 648 823
724 178 679
724 469 080
602 725 810
774 554 994
608 837 730
734 751 719

Praktický lékař: MUDr. Jiří Straka
Dětská lékařka: MUDr. Eva Srncová
Mateřská škola: Ing. Jana Končitíková
Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov
Farnost – farář: P. Petr Hofírek
Kaple sv. Zdislavy: Marie Machálková
Knihovna: PaedDr. Miroslava Končitíková
Poštovna Slavkov: Iva Hrudová
Pošta Horní Němčí
Kadeřnictví: Marie Mitáčková
Sportovní hala: Jaroslav Zubík
Vinárna Pod Třešněmi: Vlastimil Krhovský
Potraviny Hruška
Bazar Slavkov: Karel Hrdina

775 946 823
572 648 756
572 648 851
724 651 261
572 648 732
605 034 946
723 636 981
774 554 994
954 268 764
608 119 012
739 832 725
777 577 322
572 648 844
774 805 898

Poruchová služba – elektřina
Poruchová služba – plyn
Poruchová služba – voda

800 225 577
1239
572 552 137

Hasiči Slavkov
Velitel jednotky: Marcel Kvasnička
Starosta sboru: Milan Krystýn

608 471 789
608 837 730
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Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli
byste být informováni o aktuálním dění v naší obci?
Přihlaste se na komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz,
díky kterému vás budeme informovat SMS zprávami,
mailem, mobilní aplikací, přes webové stránky nebo
Facebook. Stačí si jen vybrat možnost, jak chcete hlášení
odebírat. Je to snadné a zcela zdarma – přihlaste se na
http://www.obecslavkov.hlasenirozhlasu.cz
nebo osobně na obecním úřadě.

SVOZY PLASTŮ - PYTLOVÝ SBĚR
1. pololetí 2021

Společnost Rumpold informuje občany, že svoz plastů
(pytlový sběr) bude probíhat v těchto termínech:

středa 20.1.2021
středa 17.2.2021
středa 17.3.2021

středa 28.4.2021
středa 26.5.2021
středa 23.6.2021

Upozorňujeme občany, že plasty v pytlích je vhodné
připravit den předem.
Otevírací doba Poštovna Slavkov

Dopoledne:
Odpoledne:

Pondělí – Pátek
Pondělí
Středa

8:00 – 10:00
15:00 – 17:00
15:00 – 16:00

Otevírací doba Pošta Horní Němčí

Dopoledne:
Odpoledne:

Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00 – 12:00
Pondělí, Středa
13:00 – 18:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 13:00 – 14:00
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Slovo starosty

Bezbariérový chodník

Vážení spoluobčané,
události roku 2020 nás všechny, nejen ve Slavkově a nejen
v České republice, hodně potrápily. Museli jsme všichni
měnit své plány a reagovat na nečekanou situaci okolo
pandemie covid-19. Zastavil se společenský, kulturní
a také sportovní život. Museli jsme zrušit i naši největší
plánovanou akci Folklorní den. Dodávám, že ten se
uskuteční až v roce 2022, neboť v příštím roce budeme
slavit výročí 760 let obce. Snad už nám to situace dovolí.
Velké budou také ekonomické dopady. Z plánovaných
aktivit na letošní rok se nám ještě podařilo splnit téměř
všechno, ale v přípravě rozpočtu na příští rok budeme
muset některé plány omezit nebo odložit.
Co všechno se v naší obci podařilo udělat, zorganizovat,
naplánovat apod. se dočtete v tomto zpravodaji. Jako
každý rok, není toho málo. Tak vám přeji příjemné čtení.
Slavkov je krásná obec a má skvělé obyvatele. Těm
aktivním, kteří se zapojují do chodu obce, do činnosti
spolků, do brigádních aktivit, do kultury či sportu, anebo
jen uklízejí kolem svého domu a pečují o zahrádky – bych
chtěl za odvedenou práci moc poděkovat. Obec a to, jak se
v obci žije, určujeme my všichni svým každodenním
jednáním. Práce nás všech, nápady, aktivita, ochota
pomáhat, organizovat, realizovat, zkrátka přiložit ruku
k dílu ve prospěch ostatních je tím správným hnacím
motorem. Zvláštní poděkování pak posílám paní
místostarostce, všem členkám a členům zastupitelstva,
členkám výborů a zaměstnancům obce. Moc děkuji všem
za výbornou spolupráci.
- Libor Švardala -

Letošní největší investiční akcí byla realizace projektu
„Slavkov – bezbariérový chodník“. Stavba obsahovala
nejen rekonstrukci samotného chodníku, ale také výměnu
silniční obruby, výměnu veřejného osvětlení a položení
optického kabelu pro připojení internetu. Hlavním cílem
bylo zvýšení bezpečnosti pro pěší v uvedené lokalitě.
Na projekt se nám podařilo zajistit finanční podporu z EU.
Konkrétně se jednalo o dotaci ve výši 3,5 mil. Kč
z Integrovaného regionálního operačního programu.
Celkové náklady stavby byly cca 4,9 mil. Kč
a prováděla ji společnost EKOSTAV-STAVBY CZ s.r.o.
v období od května do srpna.
Moc děkuji všem spoluobčanům (zejména těm, kteří bydlí
v okolí stavby) za spolupráci, trpělivost a pochopení.
V uvedené lokalitě byl zvýšený hluk, prašnost, omezeno
parkování, přístup k vjezdům, vypnuto veřejné osvětlení,
často se pracovalo i o víkendu. Odměnou nám všem je
nový bezbariérový chodník, který zcela jistě zlepšil
bezpečnost a komfort chodců.

Realizované projekty v roce 2020
Prodloužení stoky A

Konečně se nám podařilo uskutečnit delší dobu plánované
zatrubnění kanalizace mezi domy p. Juřeny a p. Londýna.
Splaškové vody z obce zde cca 75 metrů odtékaly
otevřeným korytem. Nyní je tedy už vše v potrubí. Břeh
potoka se zvýšil a zpevnil kameny. Při větších srážkách
a zvednuté hladině jsou tedy rodinné domy v blízkém okolí
ve větším bezpečí. Stavbu realizovala firma TUFÍR, spol.
s r.o. za cca 0,5 mil. Kč. V uvedené lokalitě budou ještě
postupně realizovány terénní úpravy tak, aby se celá
lokalita výškově srovnala a následně zatravnila.
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Autobusová čekárna – horní konec

V současné době dokončujeme umístění nové autobusové
čekárny na horním konci. Snažili jsme se najít vhodnější
místo a vyřešit zastávku komplexněji i se zálivem pro
zajíždění autobusů, ale narazili jsme na spoustu
legislativních překážek. Dopravní normy jsou u nových
staveb velmi přísné. Finančně by se jednalo o velmi
nákladnou záležitost, a hlavně časově by se to dále
natahovalo. Proto jsme se rozhodli již nečekat a pro
cestující opět zajistit komfortnější cestování. Novou
čekárnu jsme tedy umístili do stejného místa – jen jsme ji
mírně posunuli dál od cesty. Snad se řešení bude líbit.
Každopádně myšlenky vybudovat úplně novou zastávku
na jiném, bezpečnějším místě se nevzdáváme. A postupně
chceme řešit i ostatní autobusové čekárny.

Požární bezpečnost na charitním domě

Charitní dům funguje v naší obci nepřetržitě od roku 1995.
Obec pronajímá nemovitost Charitě Uherský Brod, která
zajišťuje veškerý provoz a nabízí sociální služby
potřebným klientům. Během těch 25 let provozu se však
velmi zpřísnily normy v oblasti požární bezpečnosti
budov. Při kontrole bylo zjištěno, že je nutné udělat
opatření, aby bylo současným normám vyhověno. Do
každého pokoje a na chodby bylo instalováno zařízení pro
autonomní detekci a signalizaci kouře. Dveře z každého
pokoje byly vyměněny za protipožární a vchodové dveře
byly vybaveny panikovou klikou. Bylo rovněž nutné, aby
provozovatel upravil popis cílové skupiny.
Popis realizace poskytování sociálních služeb
Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov
Provozovatel: Charita Uherský Brod

Ubytovací kapacita je 12 lůžek. Klienti jsou ubytováni
v jedno nebo dvoulůžkových pokojích bez sociálního
zařízení. Charitní dům zajišťuje celodenní stravu.
Poslání: individuálně zajistit podporu, pomoc a péči
osobám, která mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Snahou je, aby klienti prožili svůj život
v klidném, příjemném prostředí, a to způsobem, který bude
co nejvíce odpovídat jejich potřebám a přáním. Jde
o domov pro seniory, poskytující pobytovou službu
v nepřetržitém provozu.
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Cílová skupina: senioři od 60 let, kteří mají sníženou
soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc a podporu
druhé osoby, přičemž péči nelze zabezpečit osobou
blízkou ani jinou formou sociální služby. Službu můžeme
zajistit lidem, kteří jsou schopni se pohybovat ve vnitřním
prostoru zařízení.
Cíl služby: zajistit klientům důstojný život. Toto bychom
rádi dosáhli poskytováním takových služeb, které jsou
přizpůsobené individuálním potřebám klientů a lze je
prostřednictvím naší služby realizovat. Cílem je tedy
klient, který bude rozvíjet svoji soběstačnost a bude dle
svých možností co nejdéle využívat a udržovat své
schopnosti.
Jednání se zájemcem o službu, vstup klienta do služby:
Zájemce musí vyplnit Žádost o přijetí do zařízení, která je
k dispozici buď přímo v budově CHD Slavkov,
na středisku Charity Uherský Brod nebo na webových
stránkách www.uhbrod.charita.cz v sekci Ke stažení.
Žádost může zájemce odevzdat osobně nebo zašle poštou
nebo elektronicky. Po doručení žádosti do zařízení je
žadatel kontaktován s potvrzením o přijetí žádosti
a informován o vyhodnocení a případném zařazení do
evidence žadatelů.
V případě uvolnění místa v charitním domě je zahájeno
výběrové řízení na obsazení lůžka, jehož součástí je
provedení sociálního šetření a následný výběr vhodného
kandidáta. Podmínkou pro přijetí do domova je doložení
lékařského doporučení, ve kterém lékař mj. potvrzuje, že
je žadatel schopen úplného nebo alespoň částečného
pohybu (např. s pomůckou) ve vnitřním prostoru.
Před přijetím je žadatel důkladně informován o výši úhrad
za poskytovanou službu a o pravidlech poskytování
služby, které obdrží v písemné podobě. V případě přijetí je
s žadatelem sepsána Smlouva o poskytování sociální
služby v domově pro seniory na dobu určitou.
Po celou dobu poskytování služby v našem domově je pro
nás prioritou rozhodnutí klienta a služba nastavená podle
jeho potřeb. Proto očekáváme, že rodina či jiné blízké
osoby to budou respektovat.
Prostory: Kapacita zařízení je 12 lůžek. V zařízení je
8 pokojů, z toho jsou 4 jednolůžkové a 4 dvoulůžkové.
V přízemí se nachází 2 dvoulůžkové pokoje bez sociálního
zázemí. Klienti mají na podlaží k dispozici bezbariérovou
sprchu s WC. V prvním patře se nachází 4 jednolůžkové
pokoje a 2 dvoulůžkové pokoje bez sociálního zázemí.
Na patře jsou k dispozici 2 WC a bezbariérová sprcha.
Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacím lůžkem,
nočním stolkem, skříní a poličkou. V každém pokoji je
signalizační zařízení. V přízemí se pro klienty dále nachází
společenská místnost – jídelna. Pro personál pak kancelář,
kuchyňka a úklidová místnost. V přilehlé budově je
prádelna, sušárna a kotelna. V budově na dvoře se nachází
dílna a skladiště. Součástí zařízení je dvorek s pergolou
a malou okrasnou zahrádkou.
Více informací na https://www.uhbrod.charita.cz/
- převzato Charita Uherský Brod -

Slavkovský zpravodaj
Prodloužení vodovodu – průmyslová zóna

Společnosti zumm logic, Kredit a MESgroup Czech
vybudovali společnými silami prodloužení vodovodní sítě
do průmyslové zóny. Cílem bylo zajištění pitné vody pro
jednotlivé podniky a především zajištění požární vody přes
nadzemní hydrant. Celkem se jednalo o položení nového
úseku vodovodu o délce 95 metrů. V průběhu letošního
roku bezplatně převzala tuto stavbu do svého majetku obec
Slavkov a úsek byl zařazen do vodovodního systému obce.
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V lokalitě podél komunikace I. třídy směrem na Boršice
byla v těchto dnech dokončena výsadba 81 nových stromů.
Ty nahradily pokácené stromy (32 ks) z původní aleje,
která již byla v havarijním stavu. Realizátorem akce je
Ředitelství silnic a dálnic. Za spolupráci při řešení této
výsadby děkuji paní Vlastě Ondrové a panu Miloši
Šťastnému z ČSOP Pantoflíček a zástupcům CHKO Bílé
Karpaty.

Spolupráce s E.ON

Plánované projekty 2021

V příštím roce se v lokalitě kolem průmyslové zóny (vedle
cyklostezky) bude znovu kopat. Do země se bude pokládat
nové vedení nízkého i vysokého napětí. Budou
vybudovány dvě nové trafostanice a zrušeny některé
betonové sloupy s nadzemním vedením. Akce by měla
probíhat v jarních měsících.

Přes dotační výzvu MAS Východní Slovácko jsme podali
dvě žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Státního
zemědělského intervenčního fondu.

V současné době se také připravuje projektová
dokumentace na úpravu vedení el. energie v lokalitě kolem
obecního úřadu. Snahou je zrušit nadzemní vedení včetně
některých betonových sloupů a nově vést kabely v zemi.
Péče o zeleň

Po několika letech urgencí provedl konečně vlastník (Lesy
ČR) vyčištění břehového porostu na Zlejšovském potoku.
Dřeviny byly vrostlé přímo v průtočném profilu
a významně ohrožovaly plynulý průtok vody. Odstraněno
bylo 9ks stromů a 590 m2 křovin.
V letošním roce také probíhala následná péče o vysazené
stromy a keře v nově vzniklém biokoridoru nad obcí (vedle
cesty na mysliveckou chatu). Uschlé kusy byly nahrazeny
novými a několikrát byla provedena zálivka. Dále
proběhlo vyžínání, výchovný řez atd. Zhotovitel
společnost FLORSTYL lokalitu pravidelně kontroluje.

Cílem prvního projektu je pořízení nového nábytku do
knihovny (zejména na uložení knihovního fondu) a dalšího
vybavení (notebook, multifunkční zařízení, laminátor).
Knihovna je nyní vybavena novým výpůjčním pultem,
počítači pro návštěvníky, pracovními stoly pod počítače
a odkládacími stolky. Nejdůležitějším zařízením knihovny
je však nábytek na uložení knihovního fondu – regály.
Ty se nacházejí ve velmi špatném technickém stavu. Jsou
nestabilní, některé se rozpadají a nesplňují bezpečnostní
kritéria, ani standarty dané Moravskou zemskou
knihovnou v Brně. Regály patří mezi původní nábytek
knihovny a jsou staré více než 50 let. Nákup by výrazně
zkvalitnil úroveň poskytovaných služeb knihovny. Naší
snahou je, aby knihovna ve Slavkově tvořila jakési
centrum života obce pro všechny generace.

Druhý projekt řeší vybavení podkoroví obecního úřadu.
Loni jsme rekonstruovali prostory původní půdy a vznikly
zde nové místnosti pro spolkovou činnost. Místnosti jsou
nově opravené ovšem bez základního vybavení.
Výsledkem projektu je pořízení nového nábytku, který
umožní zkvalitnit práci zejména s dětmi a mládeží.
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Už v minulém zpravodaji jsme informovali o záměru
rekonstruovat chodník podél Zlejšovského potoka. Ten
propojuje hlavní komunikaci v obci se spodním
záhumním. Záměrem je vyměnit nevhodné panelové bloky
za zámkovou dlažbu.
Na začátku letošního roku jsme žádali o dotaci Zlínský
kraj, ale žádost nebyla schválena. Jedním z bodovaných
kritérií hodnocení je totiž souběh chodníku a nějaké
silnice, což v našem případě splněno není. Zvažovali jsme
i realizaci z vlastních prostředků (bez dotace), ale
vzhledem k ekonomické situaci a propadu daňových
příjmů jsme stavbu odložili. Nyní zkusíme opět podat
žádost o dotaci. V případě schválení budeme stavět. Pokud
úspěšní nebudeme, opět se budeme rozhodovat dle
ekonomické situace.

6

1/2020
Ekonomické dopady na rozpočet obce

Vládní daňový balíček, který schválila Sněmovna
a 10. prosince o něm bude jednat Senát, zvyšuje základní
daňovou slevu na poplatníka a zároveň snižuje daň
z příjmů zaměstnanců. Veřejné rozpočty by tím podle
Ministerstva financí (MF) přišly příští rok o 130 miliard
korun, z toho obce o 31 miliard a kraje o 12 miliard.
Konkrétní dopad na rozpočet naší obce by podle
předpokladů MF byl cca -1,5 mil. Kč (díky zrušení
superhrubé mzdy -1 mil. Kč a díky zvýšené slevě na
poplatníka -0,5 mil. Kč). Předpokládá se také snížení
celostátních daňových výnosů. V rámci rozpočtového
určení daní by tak obec dostala méně financí. Všechny
údaje jsou ovšem nyní jen na úrovni předpovědí, protože
vyčíslit možné daňové příjmy obcí pro rok 2021 je v tuto
chvíli prakticky nemožné. Každopádně s poklesem financí
musíme počítat a je jasné, že některé plánované investiční
akce budeme muset odložit.
Systém financování obcí

Připravujeme také projekt na rekonstrukci sociálního
zařízení (WC a umývárna) a prostoru jídelny a kuchyně
v mateřské škole. Důvodem je především nutná
rekonstrukce odvětrávání toalet v přízemí i v patře.
Problémem je i dispoziční řešení tohoto prostoru. Velká
část kuchyně je v původním stavu z doby založení školy.
Při poslední hygienické kontrole byla doporučena
rekonstrukce rozvodů vody a odpadů, aby zde bylo možno
rozčlenění na požadovaná centra (přípravy masa, výdeje,
přípravy svačin apod.) s dodržením všech hygienických
předpisů. Obklad kuchyně je také původní. V jídelně je
nutná rekonstrukce svítidel a výmalba omyvatelnou
barvou do standardizované výšky a okolí výdejního
okénka. V případě získání dotace budeme realizovat.
Dále zpracováváme projektovou dokumentaci na
rekonstrukci chodníku směrem na Boršice, dokumentaci
na vybudování osvětlení cyklostezky směrem k bazaru,
dokumentaci na propojení „hřbitovní“ ulice až k Hornímu
Němčí a další projekty. V současné době probíhá
aktualizace územního plánu a snažíme se postupně
posunovat i v problematice přípravy rozvojových ploch
pro bydlení. Toto je oblast nesmírně složitá zejména
s ohledem na vlastnictví pozemků v rozvojových
lokalitách. Plánů je mnoho a hodně bude záležet v jaké
ekonomické kondici bude celá ČR.
Podpora zaměstnanosti v Mikroregionu Bílé Karpaty

Cílem projektu je zvýšení zapojení Mikroregionu Bílé
Karpaty do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech prostřednictvím
9 nově vzniklých pracovních míst a poskytnutím podpory
cílové skupině v dané lokalitě. Do provozu obce Slavkov
jsme získaly dvě pracovní místa, která jsou dotovaná
z tohoto projektu.

Rozpočtové určení daní (RUD) je systém financování
všech obcí a měst v ČR. Z určitých daní, které stát vybere,
dostanou obecní rozpočty 23,58 %. Konkrétně jde o daň
z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a funkčních požitků (zaměstnanci), daně z příjmů
fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
(dohody), daně z příjmů fyzických a právnických osob.
RUD je hlavní, nikoli jediný zdroj příjmů obcí.
Výběr daní ovlivňuje výkonnost ekonomiky: je-li
ekonomika v kondici, jsou výběry daní, tedy i příjmy obcí
vyšší, a naopak.
Příjmy obcí na jednoho obyvatele se liší; zjednodušeně
řečeno, čím větší obec či město, tím je příjem na jednoho
obyvatele vyšší. Mezi „nejchudšími“ obcemi a Prahou je
rozdíl zhruba 4,5násobek na obyvatele. „Nejchudší“ obce
nyní dostanou zhruba 8 200 Kč na obyvatele, Praha 31 900
Kč (hlavní město je zároveň kraj, v částce je tedy zahrnuto
cca 6000 Kč na obyvatele, které extra dostávají jednotlivé
kraje). Do roku 2008 byl tento rozdíl dokonce 6,5násobný.
Každá obec se na celostátním hrubém výnosu sdílených
daní podílí procentem stanoveným každoročně vyhláškou
Ministerstva financí o procentním podílu jednotlivých obcí
na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané
hodnoty a daní z příjmů. Procentní podíl každé obce se
vypočte jako součet vah 4 kritérií, která jsou definována
v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o tato kritéria (a jejich
podíl ve výpočtu):
◾výměra katastrálního území obce (3 %)
◾prostý počet obyvatel obce (10 %)
◾počet dětí a žáků ve škole zřizovanou obcí (9 %)
◾koeficient podle počtu obyvatel (78 %).
Na daňových příjmech se okrajově podílí i počet
zaměstnanců v každé obci.

Slavkovský zpravodaj
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Výdejní místo České pošty Slavkov

V obci se jezdí padesátkou!

Na začátku roku došlo ke změně provozovatelky. Dlouhou
dobu pro nás všechny zodpovědně zajišťovala poštovní
služby paní Jitka Hozová. Čas ale nezastavíme, a přestože
bychom ji tady stále rádi měli, požádala o ukončení
spolupráce, aby mohla užívat zaslouženého odpočinku.
Nezbývá než upřímně poděkovat za odvedenou práci pro
nás všechny. Nyní o výdejní místo pečuje paní Iva
Hrudová. Přejeme jí hodně elánu a sil.
Poštovnu jsme rekonstruovali a vybavili novým nábytkem,
tak snad se líbí a bude dlouho fungovat a sloužit našim
občanům.

Dlouhodobě se potýkáme s neukázněnými řidiči, kteří
výrazně překračují maximální dovolenou rychlost v obci.
V souvislosti s rychlou jízdou aut jsme obdrželi na obecní
úřad petici s názvem „Za bezpečnější provoz v obci
Slavkov“. Podepsaní občané, zejména z lokality směrem
na Dolní Němčí, se na nás obrátili o pomoc při řešení
tohoto problému. Každý přece ví, že v obci smí jet vozidlo
maximálně rychlostí 50 km/h. Při rychlostech vyšších není
řidič ani chodec schopen zareagovat na neočekávanou
situaci. Přejít komunikaci třeba právě ve směru na Dolní
Němčí je mnohdy opravdu nebezpečné. Apelujeme tedy na
řidiče, aby dodržovali povolenou rychlost v obci a zároveň
upozorňujeme, že v naší obci bude probíhat častější měření
rychlosti Policií ČR. A netýká se to jen směru na Dolní
Němčí, ale také na Boršice, Strání nebo průjezdu obcí na
Horní Němčí. Hlavně je třeba si uvědomit, že cílem není
vybírat pokuty, ale zvýšit bezpečnost.
Zvažujeme různé možnosti a konzultovali jsme je také na
společném jednání s vedoucím Dopravního inspektorátu
Uherské Hradiště. Některá opatření jsou finančně velmi
náročná, jiná nejdou vyřešit okamžitě. Jdeme postupnými
kroky, ale to nejjednodušší a nejlevnější řešení je na
zodpovědnosti každého řidiče. Když všichni dodrží
stanovené předpisy, nemusíme nic vymýšlet.

WWW stránky obce v novém kabátě

V průběhu letošního září dopadla na většinu obcí nová
pravidla, která stanovuje zákon č. 99/2019 Sb.,
o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
S předstihem jsme se tedy pustili do úprav obecních www
stránek a kromě funkčních věcí jsme upravili i grafickou
podobu (nyní máme responzivní design). Ještě pořád není
úplně hotovo. Postupně po chvilkách dolaďujeme,
upravujeme a hlavně je potřeba doplnit chybějící obsah.
To je náročné hlavně na čas a tak to při všech ostatních
činnostech jde pomalu. Ale základ máme, tak mrkněte
www.obecslavkov.cz

Kompostéry

Již v lednu 2019 jsme uspořádali průzkum zájmu
o druhou vlnu kompostérů zdarma do vašich zahrad.
Ve Slavkově se přihlásilo téměř 100 zájemců. Podobný
průzkum proběhl i v ostatních obcích Mikroregionu Bílé
Karpaty. V letošním roce byla dotační výzva konečně
vyhlášena, a tak jsme zpracovali
projekt a za mikroregion podali
žádost o dotaci na nákup
kompostérů. Podle posledních zpráv
jsme byli se žádostí úspěšní. Pokud
tedy bude dotace potvrzena,
rozdáme v roce 2021 kompostéry
všem přihlášeným zájemcům.

Slavkovský zpravodaj
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Nová ředitelka MŠ Slavkov se ujala své funkce

Kaple sv. Zdislavy slavila bez oslavy

V září proběhl konkurs na pracovní místo ředitelky
Mateřské školy Slavkov. Konkursní komise byla
jmenována starostou obce a pracovala ve složení:
Mgr. Libor Švardala – za zřizovatele
Mgr. Petra Ondrová – za zřizovatele
Mgr. Věra Korcová – za Krajský úřad Zlínského kraje
Mgr. Lenka Zvoníčková – školní psycholožka
Mgr. Jaroslava Kvasničková – odbornice za ČŠI
Marcela Kameníková – ped. pracovnice organizace
Mgr. Světla Mitáčková – školní inspektorka ČŠI
Konkurzu se zúčastnily dvě uchazečky: Ing. Jana
Končitíková a Mgr. Dana Janů. Obě uchazečky
absolvovaly řízený pohovor a následně se komise
hlasováním usnesla, že pro výkon činnosti ředitelky je
vhodná uchazečka Ing. Jana Končitíková. V úterý
29.9.2020 tedy převzala od starosty obce jmenovací dekret
a dne 1.10.2020 se oficiálně ujala funkce ředitelky.
Nové paní ředitelce Ing. Janě Končitíkové gratulujeme
a přejeme hodně elánu a úspěchů při péči o naše děti a při
rozvoji mateřské školy a školní družiny v naší obci.
Zároveň moc děkujeme bývalé paní ředitelce paní Jarmile
Zichové za dlouholeté vynikající vedení MŠ Slavkov.

Dne 15.10.2000 požehnal olomoucký arcibiskup Jan
Graubner naši Kapli sv. Zdislavy. V říjnu jsme si tedy
připomněli její dvacetileté výročí. S otcem Hofírkem
a pomocným biskupem Josefem Nuzíkem jsme plánovali
slavnostní mši svatou. V plánu byl také slavnostní průvod
s dechovkou, drobným občerstvením apod. Vzhledem
k vážné situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19
a přijatým vládním opatřením jsme byli nuceni přípravy
zastavit a tuto slavnostní akci odložit. Kaple tak alespoň
získala nový kabát v podobě opravy a nátěru fasády
a dřevěných prvků. Za finanční podporu těchto oprav
děkujeme farnosti.
Kaple byla postavena v letech 1999-2000 za pana starosty
Vladislava Kolíska. Projektovou dokumentaci vypracoval
Ing. Fiala, odpovědný projektant byl Ing. arch. Špok.
Stavbu realizovala firma ZEVOS a.s., Uherské Hradiště.
Cena stavby byla tehdy cca 2,5 mil. Kč.

Povodňová pohotovost

Deště bylo v letošním roce dostatek. A jak na jaře, tak
i na podzim nás vytrvalé srážky dokonce trochu potrápily.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla v povodňové
pohotovosti. Průběžně probíhala kontrola vodních toků,
a to i v pozdních večerních hodinách. Naštěstí potoky
zůstaly ve svých korytech, ale někdy to bylo doslova na
hraně. Průběžně jsme několikrát čistili železné mříže na
propustcích, které se postupně zanesly (u charitního domu,
ve hřbitovní ulici, u hrušky). Před jarním obdobím opět
proběhne kontrola koryta potoka a překážky budou
odstraněny. Mapování situace je důležité, a tak děkujeme
občanům za upozorňování na případné problémy.
Začátkem prosince jsme vyčistili nánosy v korytě potoka
v lokalitě kolem mostu pod silnicí směrem na Strání. Také
byla provedena oblídka rizikových míst se zástupcem
Povodí Moravy. Z jejich strany byla přislíbena spolupráce
a začátkem roku by měly proběhnout terénní úpravy
ve dvou lokalitách. V zimním období proběhne také
obhlídka zeleně kolem potoka Okluky a budou
naplánovány prořezy.
Odkaz na stav hladinoměrů najdete na www stránkách obce

Nájem hrobových míst

V minulém roce a částečně také v letošním roce byly
uzavírány nové nájemní smlouvy na hrobová místa.
U některých hrobů jsme ale zatím nedokázali dohledat
nájemníky. Obracíme se tedy na vás občany s prosbou
o pomoc. Hroby, u kterých zatím není uzavřena nájemní
smlouva jsou na hřbitově označeny žlutým číslem. Pokud
budete vědět, kdo se třeba o hrob stará nebo na kterou
rodinu se obrátit, kontaktujte prosím na obecním úřadu
paní Ivu Hrudovou (tel. 774 554 994). Za pomoc předem
děkujeme.

Příklad označení hrobu, kde zatím nemáme nájemní smlouvu

Slavkovský zpravodaj
Co se dělo v knihovně v roce 2020

Přestože knihovna byla v tomto roce na jaře a na podzim
často pro veřejnost zavřena, snažili jsme se ve zbývajícím
čase nabídnout zajímavá setkání a kvalitní četbu.
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Od března byla přerušena činnost knihovních kroužků pro
děti – Herna, Flétnička a Tvořivý čtvrtek.

I letos jsme zvali naše čtenáře do knihovny na
cestovatelské besedy. V lednu nás skvělý vypravěč Honza
Dušek přesvědčil, že rčení „Co je malé, to je hezké“ platí
dvojnásob v případě dvou malých evropských zemí –
Belgie a Lucemburska.

V červnu pan starosta pasoval prvňáčky na čtenáře.
V průběhu června a září proběhlo v knihovně několik
setkání členů čtenářského klubu, který pracuje při ZŠ
Horní Němčí. Pondělní večery v knihovně jsou vyhrazené
pro cvičení Jógy s Táňou.
V únoru se s námi podělila o své zážitky z cestování po
Indonésii Lucka Nováková. Prozradila nám, jak se stát
dobrovolníkem na Sumatře, který pomáhá řešit tamní
ekologické problémy.

V červenci jsme uspořádali zdravotní přednášku
O bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového
aparátu člověka s lázeňským lektorem a bylinkářem
Karlem Štenbauerem.

V tomto roce naše knihovna získala nový prostor, Čítárnu.
Byla vybavena pěkným sedacím nábytkem. Je zde
umístěno oddělení naučné literatury pro dospělé a má
sloužit jako klidná a relaxační zóna právě pro ně. Aby si
zde mohli v klidu vyhledat informace například z odborné
literatury, prolistovat knihu, která je zaujala nebo jen tak
posedět a popovídat s kamarádem, s nímž se v knihovně
setkali. Třeba u dobrého kafíčka.

- knihovnice Mirka a Jana Končitíkovy -

Slavkovský zpravodaj
Mateřská škola Slavkov

Do nového školního roku 2020/2021 nastoupilo do
mateřské školy 22 dětí. Po krátké adaptaci se vesele pustily
do všech činností, které jim prostor a program nabízel.
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V říjnu jsme si vydlabali dvě obrovské dýně a zařádili si
v maskách na strašidelném bále.

Ze samého těšení na adventní čas jsme se pustili do pečení.
Zvládli jsme už linecké cukroví či perníčky – a všechno
taky sníst. V prosinci k nám přišel Mikuláš s andělem
a čertem. Všechny děti byly moc hodné, a tak čert odešel
s nepořízenou.
Kvůli komplikované situaci, která nepřeje společenským
ani kulturním akcím, se vše odehrává především na půdě
školy. Divadlo si rádi zahrajeme i sami, například pohádky
O veliké řepě, O třech medvědech, Červenou karkulku
nebo O třech prasátkách. Jednou se nám dokonce podařilo
udělat si ve školce kino.

Z jablíček z naší zahrádky jsme připravili ozdoby na
vánoční stromeček pro zvířátka, který jsme ozdobili u lesa,
aby měla taky krásné svátky. Těsně před vánočními
prázdninami jsme se vydali po stopách Ježíška, kterého
jsme našli pod Slavkovským vánočním stromem
v jesličkách. Zazpívali jsme mu koledu a po návratu do
školky jsme pod stromečkem našli dárky.
- Jana Končitíková, ředitelka - Marcela Kameníková, učitelka Rádi s dětmi trávíme čas venku na místních sportovištích,
školní zahradě anebo v lese. Do lesa jsme se vydali po
stopách medvěda nebo lesních skřítků, kterým jsme tam
postavili domečky. Z přírodnin, které jsme si nasbírali
v lese, nebo těch, které si přinesly děti z domu, jsme
vyzdobili školku.

Slavkovský zpravodaj
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Školní družina

I v novém roce 2020 jsme s dětmi školní družiny navázali
na celoroční družinovou soutěž „Děti a slušné chování“
a s velkým zájmem plnili další úkoly, jezdili na výstavy,
besedy, zpívali, malovali, tvořili a průběžně si osvojovali
základy slušného chování.
Velké ocenění jsme získali při výtvarné soutěži „Namaluj
tři krále“, kterou pořádalo Centrum pro rodinu Uherský
Brod. Naše děvčata Justýna Hermanová a Barbora Jančová
dostaly cenu poroty a jejich práce byly vystaveny. Další
úspěch jsme slavili ve výtvarné soutěži pro školní družiny
„Paletka“ v Havřicích. S těžkým úkolem „Namaluj
draka“, kombinovanou technikou, si Justýna Hermanová
poradila skvěle a dokázala tak, že je opravdu talentovaná
malířka. Za svůj obrázek získala 2. místo.

19. února se ve školní družině konal „Karneval“. Děti si
vyrobily masky, přinesly kostýmy a zábava mohla začít.
Namotávání klauna, skákání v pytli, lovení lentilek,
navlékání cukroví nebo balonková show byla pro děti
fascinující a krásné odpoledne si opravdu užily.

Na začátku měsíce února jsme navštívili výstavu „Pat
a Mat“ v Galerii Uherský Brod, kde si děti mohly nejen
prohlédnout postavičky ze známého seriálu, ale i plnit
různé úkoly. Do pracovních listů, které na začátku výstavy
dostaly, vyplňovaly například: poskládej obrázek
z molitanových kostek, najdi 10 rozdílů, zjisti kdo je kdo,
vylušti křížovku, roztoč a rozpohybuj obrázky, nebo sestav
si na magnetické tabuli vlastní vtipnou scénu. Výstava byla
moc zajímavá a také poučná.

Březen je měsícem čtenářů, a proto jsme si připomněli
práci některých autorů a ilustrátorů. Prvním byl pan Adolf
Born a druhým pan Ondřej Sekora. Děti odpovídaly na
otázky, luštily tajenky, doplňovaly názvy postav z knih,
skládaly a vykreslovaly obrázky. Jejich znalosti byly
opravdu velké, je vidět, že rády a hodně čtou.
Od 11. 3. 2020 byla uzavřena školní družina z důvodu
epidemiologické situace způsobené virem COVID – 19.

5. února jsme navštívili Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež „Šrumec“ v Uherském Brodě. Tam byla pro děti
připravena zajímavá beseda na téma „Práva a povinnosti
dítěte“, kterou vedly zkušené lektorky. Po besedě si měly
možnost toto krásné nové zařízení prohlédnout a také si
v něm pohrát. Moc se nám tam líbilo a určitě si návštěvu
zopakujeme.

Od začátku školního roku 2020-2021 se děti školní družiny
Slavkov zapojily do celoroční soutěže „Cestujeme po
hradech a zámcích“, kde se formou námětové hry,
malování, tvoření, zpívání a besed seznamují s hrady
a zámky v České republice. Třída školní družiny se na
tento rok proměnila v „Slavkovský zámek“, z dětí se
staly „Princezny a princové“. Toto téma je pro děti
opravdu zajímavé a lákavé. Vyrobily si šperkovnice,
korunky, meče, korále z přírodnin, namalovaly princezny
a prince křídou, vyrobily zámky z písku. Za získané body
v soutěži jsou děti odměňovány, diamanty a lesklými
korálky, které sbírají děvčata do šperkovnice a chlapci si
vyzdobují své meče.

Slavkovský zpravodaj
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Keramický kroužek

Je to již pět let, kdy začal v naší obci svoji činnost
keramický kroužek. Navštěvují jej děti předškolního
a školního věku. V kroužku mají možnost naučit se
základním technikám s keramickou hlínou, zejména
modelování z plátů a válečků.
Existuje několik možností práce s hlínou, ať už se jedná
o jednoduché vykrajování z plátů nebo o modelování podle
fantazie. Práce s hlínou pomáhá při rozvoji fantazie,
procvičování jemné motoriky, nahrazuje dotek a má efekt
relaxační a rehabilitační. Účelem není vytvořit umělecké
dílo, ale je důležité vyzkoušet si vlastnosti hlíny, umět si
s ní pohrát a být v prostředí, kde se dítě cítí příjemně.
2. října jsme se společně vydali za pokladem k „Hrušce na
Horním poli“. Cestou, která byla označena fáborky, plnily
děti úkoly s přírodovědnou tématikou. Měly poznávat
různé květiny a byliny z okolí Slavkova, vědět k čemu se
užívají a jaké dorůstají výšky. U hrušky bylo pro děti
připraveno překvapení. Hledaly zakopaný královský
poklad a tou byla šperkovnice s čokoládovými mincemi.

Děti v našem kroužku jsou moc šikovné, nápadité a práce
s hlínou je moc baví. Je veliká škoda, že jsme museli naše
tvoření, vlivem vydaných opatření, v tomto roce předčasně
ukončit. Věřím však, že nám to situace brzy dovolí a děti
si své krásné výtvory „dotvoří“ a odnesou domů, aby
mohly dělat radost nejen jim, ale i jejich blízkým.

Před opětovným uzavřením školní družiny 14. října 2020
z důvodu epidemiologické situace způsobené virem
COVID – 19, jsme ještě stihly vytvořit různá strašidýlka
z přírodnin, dýní a kaštanů, které nám zdobí šatnu naší
mateřské školy.

Přeji všem krásné vánoční svátky, ať jsou jak z pohádky,
láska, štěstí a zdraví je provází a dětský úsměv jim
neschází. Radostné Vánoce a šťastný nový rok.
- Olga Kvasničková Víceúčelové hřiště Slavkov

Hřiště je veřejně přístupné, ale přednost mají návštěvníci
s platnou rezervací. Ta probíhá prostřednictvím
rezervačního systému na www stránkách obce. Osvětlení
je za poplatek 50 Kč/hod. Rozměr hřiště je 36 x 23,5 m.
- Mgr. Dana Janů -

Slavkovský zpravodaj
Základní škola Horní Němčí

Období kalendářního roku znamená pro školu dvě pololetí
dvou různých školních roků. Rok 2020 byl svým průběhem
výjimečný pro všechny z nás. Pro horněmčanskou školu
také.
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Na konci srpna realizovala škola v rámci projektu AŠSK
dva vzdělávací dny na zvládnutí přechodu dětí z období
karantény do normálního režimu prezenční výuky.
Alespoň jednoho z obou těchto dnů se zúčastnila většina
žáků školy.

V lednu jsme jako vždy stihli školní turnaj ve florbalu
v hale ve Slavkově a rozdali jsme vysvědčení za 1. pololetí.
Čtvrťáci a páťáci se zúčastnili okresního přeboru
v přehazované. V únoru se žáci 5. ročníku zúčastnili
celostátního srovnávacího testování v předmětech ČJ, AJ
a M. Celkové výsledky naší školy ukázaly, že naši žáci
mají nadprůměrné výsledky ve všech těchto oblastech.
Výjimečně nadprůměrní pak byli v oblasti AJ.

Po měsíci výuky ve druhém pololetí následovaly jarní
prázdniny, po kterých jsme se učili už jen dva dny. Po té
přišlo období, které nikdo nečekal a na které nebyl nikdo
připraven. Ve chvíli, kdy začalo být jasné, že koronavirová
krize jen tak neskončí, jsme se museli naučit fungovat jako
škola a v maximální možné míře naplnit výstupy našeho
vzdělávacího programu. Výuka na dálku byla několik dnů
trochu chaotická. Ze svých chyb jsme se ale dokázali
poučit a s pomocí instruktážních videí a úkolů rozdělených
do jednotlivých dnů jsme vše zvládli celkem dobře, což
v našem interním šetření ocenili jak naši žáci, tak jejich
rodiče. Od 25. května se většina žáků vrátila do školy, ale
řada dětí se i nadále učila dálkově a do školy se vrátily až
po prázdninách.

V září nastoupilo do 1. třídy 7 dětí (3 chlapci z Horního
Němčí a 4 děvčata ze Slavkova). Pod vedením zkušené
učitelky Miroslavy Končitíkové prvňáci pěkně zvládali
první písmenka, slova i příklady. Od 13. října však musely
školy přejít opět na dálkovou výuku, což bylo zejména pro
prvňáky, ale i druháky, kteří si již distanční výukou prošli
loni, velmi nemilé, stejně tak pro jejich rodiče a učitele.
Ani sebelepší technika nenahradí přímý kontakt učitele
s žáky. Tentokrát byli učitelé lépe technicky vybaveni
a také zájemcům z řad žáků byla školou zapůjčena
potřebná technika k úspěšnému absolvování distanční
výuky. Období distanční výuky je náročné pro všechny.
Více však zasahuje kromě již zmíněných prvňáků
a druháků také současné páťáky, kteří se chystají
k přechodu na 2. stupeň ZŠ nebo gymnázium.

Současná doba plná zákazů a restrikcí poznamenává život
školy i v dalších ohledech. Museli jsme zrušit celou řadu
akcí, které běžně pořádáme, jako například Den stromů,
školní Haloween, Mikuláše nebo tradiční akci pro
veřejnost Adventní dílničky. Co bude dál, uvidíme. Ve
chvíli, kdy dopisuji tento text, se těším, že od 30. listopadu
se ve škole opět sejdeme všichni. Sice za velmi přísných
opatření, která způsobí naší škole nemalé organizační
těžkosti, ale i tak to bude skvělé. Věřím, že děti musely
takto zůstat doma naposledy. Opakované uzavírání
a otevírání škol, neustálé střídání prezenční a distanční
výuky, to vše značně poznamenává výuku a naplňování
našich cílů a výstupů.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál pevné zdraví
a poklidné prožití Vánoc v kruhu Vašich nejbližších.

Zakončení školního roku (foto Petra Závodná)

- Břetislav Lebloch, ředitel školy -

Slavkovský zpravodaj
Myslivecký spolek Kasivec
82. ročník Memoriálu Karla Podhajského
tentokrát na Moravském Slovácku

(Zkrácený výtažek článku z časopisu Myslivost
- autor MVDr. Čestmír Šrámek, CSc. – vrchní rozhodčí)
82. ročník vrcholové mezinárodní soutěže se zadáním
titulů čekatelství CACIT, res.CACIT, CACT a res.CACT
pro všechna plemena ohařů přivítal ve dnech 2. – 4. října
2020 kraj přátelských a pracovitých lidí bohatých na
kulturní, národopisné a folklorní tradice. Centrum
kynologické akce se nacházelo v malebné obci Dolní
Němčí.

Pořadatel Okresní myslivecký spolek ČMMJ Uherské
Hradiště ustanovil pracovní výbor v čele s ředitelem
Karlem Blahůškem (kterého těsně před zahájením akce
vystřídal předseda OMS Uh. Hradiště Libor Beníček),
jednatelkou ing. Marií Gejdošovou a správcem
a předsedou kynologické komise ing. Leošem Kadlčkem,
včetně dalších obětavých kynologů a myslivců, aby
provedli organizaci celého memoriálu.
Příprava byla dlouhá a náročná. Všichni spolupracovali
nezištně a s nadšením ve svém volném čase, bez ohledu na
nejistý osud akce z důvodu pandemie. Do poslední chvíle
před zahájením bylo nutné provádět personální změny
zejména u rozhodčích z důvodu jejich onemocnění nebo
karantény. Proto se taky omluvili všichni rozhodčí ze
Slovenska.
K překvapení všech zúčastněných přijela velmi početná
korona diváků. Za normální situace by se počet
návštěvníků této prestižní mezinárodní akce ještě výrazně
zvýšil. Bohužel letos přijet nemohli ani Slováci, kteří to
k nám mají nejblíže, ani přátelé myslivecké kynologie
z okolních států EU.
V sobotu 3. října stanulo na slavnostním zahájení 20 ohařů,
a to 18 z ČR a 2 ze Slovenska. Za normální situace by
startovalo 10 psů z ČR, 5 psů ze Slovenska a 5 psů
z ostatních států EU.
Po slavnostním zahájení na stadionu FK Dolní Němčí se
účastníci rozjeli na jednotlivá pracoviště. Pro všechny bylo
dokonalé značení cest na všechna pracoviště
i v sousedních obcích, které bohatě využívali
a pochvalovali si návštěvníci po oba dva dny.
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Disciplíny z velkého a malého pole probíhaly v honitbě
MS Dolní Němčí. Vodní práce probíhaly v evropsky
významné lokalitě Popovické rybníky, které je známa
výskytem vzácných druhů fauny a flory. Pořadatel MS
Popovice. A konečně lesní práce – pořadatelem
a organizátorem byl MS Kasivec Slavkov zastoupený
předsedou Antonínem Bartošem a hospodářem
Miroslavem Mančíkem.
MS Kasivec Slavkov je dlouholetým a zkušeným
pořadatelem různých zkoušek z lesní práce pro všechna
plemena loveckých psů. Před vjezdem do lesa bylo zřízeno
velké parkoviště pro auta, kterých se sjelo opravdu hodně.
Obsluhu a koordinaci tohoto pracoviště po oba dva dny
zajišťovali členové místního sboru dobrovolných hasičů.
Centrum s bohatým občerstvením se nacházelo u lovecké
chaty.

Slavnostní přivítání a zahájení lesních prací provedl
vedoucí lesních prací Antonín Bartoš. Poté se všichni
odebrali na první disciplínu, tou bylo přinášení lišky přes
překážku. Ohrádka byla umístěna do svahu, takže korona
měla dokonalý výhled jako na galerii. Psům, kteří byli
hodnoceni známkou 4, vždy za odměnu zatroubila Halali
ing. Anna Beníčková (známka 4 je nejvyšší známka).
Následovala společná disciplína chování na stanovišti.
První dvě disciplíny tradičně hodnotil kolektiv rozhodčích
společně a pak následovalo střídání skupin podle
vylosovaných čísel. Každá skupina měla svého vedoucího
a střídání probíhalo u lovecké chaty. Vedoucím skupiny na
barvách byl František Bahula. Na borlice při úspěšném
dosledu spárkaté zvěře troubil Pavel Pastorek st. a Pavel
Pastorek ml. Vedoucím na vlečkách byl Tomáš Pančík
a vedoucím na drobných disciplínách byl ing. Miroslav
Havlásek.

Slavkovský zpravodaj
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Na MKP soutěžilo celkem 20 ohařů, uspělo 11 a 9 psů
neobstálo. Celkovým vítězem se stal pointr Aston
z Raklesu vedený Petrem Glozou. Druhé místo obsadil pes
český fousek Zart z Kyjovic vedený Pavlem Hermanem
a třetí místo získal německý ohař krátkosrstý Prima
z Kocmánku vedený Pavlem Kaplanem.

Nesahejte v lese nebo na louce na mláďata!

Jménem svým, jménem všech rozhodčích a vůdců psů
děkuji všem pořadatelům této úspěšné akce – svátku
lovecké kynologie. Vytvořili nádherné dílo vysoké
společenské a morální hodnoty, které se finančně nedá
ohodnotit. Zato nás myslivce a kynology sbližuje naše
přátelství a mezilidské vztahy. Nezbývá než si přát, aby si
nadále ohaři zachovali svoje příznivce věnující se jim
i přes stále obtížnější podmínky jejich výcviku a využívání
v myslivecké praxi.

Poděkování starosty

Ve dnech 2.-4. října 2020 se uskutečnil 82. ročník
mezinárodní soutěže ohařů Memoriál Karla Podhajského.
V naší obci se konaly práce v lese, v Dolním Němčí práce
na poli a v Popovicích práce na vodě. Pořadatelé se
potýkali nejen s omezeními v souvislosti s pandemií
COVID-19, ale v průběhu soutěže je potrápilo také počasí.
Přes všechna tato úskalí však dokázali připravit pro
soutěžící, rozhodčí, hosty i ostatní návštěvníky skvělé
prostředí a podmínky. Chtěl bych tedy poděkovat všem
organizátorům a zejména všem aktivním členům z našeho
domácího Mysliveckého spolku Kasivec. Svým rozsahem
se jednalo opravdu o velkou akci a příprava a realizace byla
velmi náročná. Zvládli to výborně a zasloužili se
o propagaci dobrého jména nejen svého spolku, ale také
naší krásné obce. Poděkování a chvála je určitě na místě.
Potěšila mě také pomoc a spolupráce od dobrovolných
hasičů, kteří v obou soutěžních dnech koordinovali
dopravu na příjezdu k myslivecké chatě. Gratuluji vítězům
a těším se na další podobně vydařené akce.

Na jaře se v lesích každoročně objevují mláďata divokých
zvířat. Málokdo si uvědomuje, že i pouhý dotek je může
zabít. Jejich rodiče totiž odradí pach člověka natolik, že se
o mládě dále nestarají, a to pojde hlady.
V přírodě je běžné, že samice porodí, o mládě se postará,
očistí ho, nakrmí a zmizí, aby svou přítomností nelákala
pozornost predátorů a nevystavovala mládě nebezpečí.
Pravidelně se ale vrací a mládě krmí.
Nesahat, nesbírat a nenosit! Tím by se měli řídit všichni,
kteří najdou opuštěné mládě v přírodě.

Slavkovský zpravodaj
Představujeme…

Náš spoluobčan pan Roman Mančík je členem místního
mysliveckého spolku, ale do lesa jej to táhne ještě i z jiného
důvodu. Jeho velkou zálibou je fotografování. Nejvíce se
specializuje na fotky zvěře. Výsledkem mnohdy dlouhého
nehybného čekání jsou pak takovéto skvělé záběry.
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Slavkovský zpravodaj
Český svaz ochránců přírody Pantoflíček Slavkov

Jak si letos vedl Pantoflíček?
Covidové karantény nám, stejně jako všem ostatním,
zrušily několik pěkných akcí. Přesto můžeme letošní rok
pro nás považovat za velmi úspěšný.
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Tůňky jsou hotové, momentálně plné vody. S finančním
krytím nám pomohla Správa CHKO Bílé Karpaty a díky
šikovnému bagristovi Ríšovi Ježkovi se dílo podařilo.
Doufáme, že to bude přírodě k užitku.

V první řadě se nám podařilo objevit na Slavkovsku novou
lokalitu orchidejí, a to vstavačů bledých na Kopance. Je
jich tam tak do 200, ale nedalo se to přesně spočítat,
protože je to veliká houština. Ale máme z toho radost,
stejně jako z pantoflíčků a všivců statných. Ty poslední
vlastně rostou na slavkovském území na jediném místě
nejen u nás, ale v celé střední Evropě.

A poslední nezanedbatelná věc – naši členové vysadili
v rámci programu Sázíme pro budoucnost celkem 165
stromků! Přidejte se i vy.

Vstavač bledý
Ale do práce. Jako každý rok jsme pokosili a uklidili Kolo
i K2. Jenom nás mrzí, že těch našich orchidejek na Kole je
čím dál míň. Letos jenom 480 kvetoucích rostlin. A vůbec
nevíme, čím je to způsobeno. Možná počasím – uvidíme
příští rok.
Na K2 jsme letos zkusili tzv. mozaikovou seč.
To znamená, že asi třetinu porostu jsme ponechali
motýlům a jiným druhům hmyzu a ten jsme pokosili
a uklidili asi o 2 měsíce později.
Za největší úspěch nejen letoška, ale celého působení
ČSOP Pantoflíček považujeme vybudování 3 tůněk v údolí
Kasivce. Vedla nás k tomu skutečnost, že potok Kasivec
každé léto vysychá a zvěř, ptáci a hmyzáčci nemají kde
uhasit žízeň.
- Vlasta Ondrová -

Co umí stromy?
•
1 vzrostlý strom má takovou chladící sílu, že to
odpovídá výkonu 10 klimatizací
•
1 stoletý buk vytvoří denně tolik kyslíku, že to vystačí
k dýchání 10 lidem
•
1 stoletý dub vstřebá tolik emisí CO2, co vytvoří auto,
které 3krát objelo Zemi.

Slavkovský zpravodaj
Přehled plánovaných akcí na rok 2021

(Nyní samozřejmě nevíme, jestli akce budou moci být
realizovány tak, jak je plánováno. Rozhodovat se bude
vždy podle aktuální situace. Snad toho vyjde co nejvíce.)
6.2.2021
13.2.2021
12.-14.3.2021
9.5.2021
22.5.2021
30.5.2021
4.6.2021
19.6.2021
26.6.2021
28.6.2021
11.9.2021
6.10.2021
29.-31.10.2021
19.-21.11.2021
27.11.2021
4.12.2021
23.12.2021

Hasičský ples
Fašanková obchůzka
Zvěřinové hody, Vinárna Pod Třešněmi
Den matek
Slavkovský gulášfest
Počítání orchidejí,Přírodní rezervace Kolo
Ekohrátky v místním parku ke Dni dětí
Fotbal. turnaj přípravek JAVOŘINA CUP
Sportovní hodové odpoledne a zábava
Tradiční hodky s drkotinou, Vinárna
Slovácké Slavnosti vína, Uh. Hradiště
Den stromů, Hruška v Horním poli
Husí hody, Vinárna Pod Třešněmi
Zvěřinové hody, Vinárna Pod Třešněmi
Poslední leč
Mikulášská nadílka pro děti
Zpívání koled u vánočního stromu

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče

Domácí prostředí, péče, láska, pomoc, podpora, útěcha –
těmito slovy se dá charakterizovat PAHOP, Zdravotní
ústav paliativní a hospicové péče,z.ú. Hlavní činností
domácího hospice je specializovaná zdravotní péče
nevyléčitelně nemocným pacientům. O nemocné pečuje
multidisciplinární tým, který tvoří lékař, zdravotní sestry,
sociální pracovník, pečovatelky, psycholog a dle přání
nemocného kněz.
Služby jsou zajištěny nepřetržitě 24 hodin denně, včetně
víkendů a svátků. Zdravotní péči lékařů a sester plně hradí
pojišťovny.
Součástí domácího hospice je terénní odlehčovací služba,
která nahradí pečujícího blízkého člověka a umožní mu,
aby si v této náročné službě odpočinul. Úhrada za
poskytované služby je v souladu se zákonem o sociálních
službách 108/2006 Sb., §44.
PAHOP JE NEMOCNICE DOMA, která pomáhá jak
samotným pacientům, tak i osobám, které o ně pečují
v regionu Uherské Hradiště, Uherský Brod, Luhačovice,
Zlínsko a části Jihomoravského kraje.
Jak požádat PAHOP o péči:
- osobně – PAHOP, Palackého náměstí č.p. 293, Uherské
Hradiště, 2.patro; pondělí až pátek: 8:00 – 15:30 hodin;
- telefonicky: 737 077 376
- elektronicky: www.centrum-pahop.cz
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Charitní dům ve Slavkově poskytuje své služby
v plné šíři – bez ohledu na COVID-19

Charitní dům sv. Petra a Pavla
ve Slavkově poskytuje sociální
službu domov pro seniory od roku
1996. Jsme domov s kapacitou
12 klientů, tudíž můžeme svým
klientům nabídnout a garantovat
rodinné prostředí a individuální
přístup, a tím pro ně vytvořit pocit
opravdového domova. To vše
v nepřetržitém provozu.
Od ledna 2020 došlo v našem domově ke změně cílové
skupiny a našimi klienty jsou senioři od 60 let, kteří mají
sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc
a podporu druhé osoby, přičemž péči nelze zabezpečit
osobou blízkou ani jinou formou sociální služby. Službu
můžeme zajistit lidem, kteří jsou schopni se pohybovat
ve vnitřním prostoru zařízení.
Klienti jsou ubytovaní v jednolůžkových či
dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny elektrickým
polohovacím lůžkem, signalizačním zařízením a také
potřebným nábytkem.
V současné době se musíme všichni vypořádat
s opatřeními, která souvisejí s výskytem nemoci Covid-19.
Není to doba snadná pro nikoho z nás, pro naše klienty je
však ještě tíživější. Izolace od rodiny, obavy o své zdraví
a život, nejistoty, které jsou s tím spojené, mohou
vyvolávat v našich klientech pocity smutku a obav. O to
větších, protože nikdo neví, kdy celá situace skončí.
Klienti se nás ptají, kdy budou moci vidět své blízké…?
Na tuto otázku bohužel neznáme odpověď. Snažíme se
však jejich frustraci mírnit alespoň zprostředkováním
telefonátů či videohovorů. Nabízíme pomoc při
korespondenci s rodinou a snažíme se najít různé cesty, jak
klienty s jejich rodinami spojit. Věnujeme se
volnočasovým činnostem, které klienty potěší a umožní
jim přijít na jiné myšlenky.
Všichni věříme, že brzy nastane příležitost, aby klienti
prožili s rodinami osobní kontakt. Mohli se obejmout,
držet za ruce a mluvit spolu. Takový blízký kontakt se
bohužel žádnou technikou nahradit nedá. A ač se personál
snaží, tráví s klienty veškerý čas, rodinu nikdo nenahradí.
- Bc. Lenka Staníková vedoucí zařízení a sociální pracovnice

Slavkovský zpravodaj
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Klub seniorů – jaký byl letošní rok 2020

Při bilancování letošního roku jsme zase o rok starší a díky
tomu se nám zdravotní problémy zcela nevyhýbají.
Navíc v roce 2020 náš život ovlivnila epidemie
koronaviru, z níž mají právě senioři velké obavy. Nicméně
pojďme si říct, jaký ten rok pro nás vlastně byl.
Na začátku roku jsme úspěšně absolvovali výroční
členskou schůzi a už v tu dobu jsme slyšeli, že se blíží
covid, nikdo z nás to ovšem ještě nebral vážně a nikdo
tomu nevěnoval zvláštní pozornost.
V březnu jsme oslavili MDŽ, předali našim ženám květinu.
A pak to začalo – zavřely se školy, restaurace, obchody,
nošení roušek. Co bylo nejhorší, že naše generace 65
a více let se dostala mezi rizikovou skupinu, která je vážně
ohrožena neznámou pandemií. Postupně se nakazili lidé,
doktoři, sestry, prodavači, ale co se dělo v našich hlavách,
jaké jsme měli obavy a jak jsme to prožívali v rodinách,
si málokdo dovede představit.
Náš společný život se vytratil a akce, které jsme si
naplánovali, vzaly za své. Nebylo možné jet do koupelek,
zrušili jsme čaje a co nás nejvíce mrzí, že jsme se na
poslední chvíli odhlásili z letošního „GULÁŠFESTU.“

Kultura ve Slavkově 2020

Uplynulý rok nebyl, jak jistě všichni víme, z hlediska
kulturního vyžití moc bohatý. Z důvodu epidemiologické
situace jsme byli nuceni většinu plánovaných akcí zrušit,
nicméně jsme rádi alespoň za dvě, které se uskutečnit
podařilo.
První akcí, která mohla v červnu proběhnout, byl Dětský
den na myslivecké chatě. Díky skvělé spolupráci
mysliveckého spolku, hasičů, sdružení Pantoflíček
a obecního úřadu se děti i rodiče mohli po dlouhém jaru
všichni potkat a užít si krásný den ve slavkovské přírodě.

Pak jsme řešili, zda pojedeme do vinného sklepa p.Vaďury
v Polešovicích, kde byla podmínka zajistit minimálně
40 lidí. Při předběžném průzkumu účast přislíbilo 45 lidí
včetně nečlenů. Mrzí nás, že se někteří naši členové
odhlásili těsně před odjezdem, nicméně chápeme, že v tak
složité době mají hlavně senioři obavy ze setkávání. Akci
však můžeme hodnotit jako velmi zdařilou. Všeho
bylo dostatek – guláš, přípitek, dobré víno a výborný
burčák, vše za příznivou cenu. Byli jsme navýsost
spokojeni, pokecali jsme si a co je důležité, že se nikdo
nenakazil koronavirem a vše proběhlo bez problémů.
Mimo těchto akcí jsme uspořádali 2x čaj o páté, kde našeho
Lojzíka vystřídal jeho syn junior. Na první akci jsme
poseděli u pizzy, na druhou byla připravena výborná
kolena od pana Víti z restaurace Pod Třešněmi.
Na podzim letošního roku bohužel začala druhá vlna
epidemie, vláda byla nucena přijmout opatření proti šíření
a tento stav trval více jak dva měsíce. Znovu mnoho
nakažených a bohužel i mnoho úmrtí. Co s tím, záleží na
každém z nás, jak se k tomu postavíme. Zda budeme
dodržovat opatření, která jsou pro nás tak důležitá, budeme
opatrní a nebude se zbytečně vystavovat riziku
nákazy. Doufám, že ne tak, jako pan Václav Klaus, který
bez roušky si tiskl ruce se seniory přesto, že je to jasné
porušení vládního nařízení a výsledek jako vždy žádný.
Vážení a milí senioři. Jsme s Vámi a nezapomínáme na
Vás. Proto výbor připravil vánoční překvapení. Budete
navštíveni členy výboru, kteří Vám předají malý dáreček
a popřejí v tomto složitém období nejen veselé Vánoce,
mnoho lásky a štěstí, ale zejména mnoho zdraví. Našim
přáním je, abychom se i dále vídali na společných akcích.
- Za výbor: J. Zubík, L. Mecová, J. Zlámalová, L. Ježek -

Děti si nejdříve prošly indiánským územím, kde na ně
čekalo plno úkolů. U myslivecké chaty bylo poté pro ně
i rodiče přichystáno drobné občerstvení a také další
aktivity, jako např. střelba z luku i ze vzduchovky,
navlékání korálků, poznávání přírodnin a zvířat. Hojná
účast, příjemná atmosféra, a i krásné počasí přispělo
k tomu, že tuto akci můžeme hodnotit jako velmi zdařilou.

Slavkovský zpravodaj
Druhou akcí, kterou jsme mohli uspořádat, byl tradiční
Gulášfest. Ani zvýšené hygienické podmínky a přeložený
termín nezabránily tomu, že se akce účastnilo 13 týmů
a taktéž plno diváků, kteří přišli ochutnat guláše od všech
soutěžních týmů. Změnou oproti jiným ročníkům bylo
hlasování pro vítězný guláš – tentokrát nebyla zvolena
komise ze zástupců soutěžících týmů ani diváků, hlasovat
mohli všichni zúčastnění vhozením tří hlasovacích lístků
s označením týmu, jehož guláš chutnal nejvíce. Během
vaření probíhaly za hudební podpory DJ Bobka soutěže
v kuchařských dovednostech, vzájemné výměny
kulinářských zkušeností, týmy se také nezapomínaly
posilňovat lahodnými nápoji, nicméně ve 12 hodin už
museli mít všichni navařeno. A jak rozhodli návštěvníci?
Vítězem se již potřetí v historii stal ULIČKA TÝM, na
druhém místě se umístili MOKRÝ BANDITI a třetí místo
obsadil HARRYTEAM. Jsme rádi, že i letošní ročník
Gulášfestu proběhl úspěšně a že je stále plno zájemců
o účast v této soutěží.
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Upozornění hasičů na jarní pálení

V jarních dnech vyjíždějí hasiči mnohem častěji k různým
požárům. Krásné počasí láká obyvatele k procházkám do
přírody či práci na zahradách. Při rozdělávání ohně je však
velmi důležité dbát na bezpečnost, proto zde přinášíme
rady od hasičů, jak nezpůsobit v přírodě požár a neohrozit
sebe ani ostatní
V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů
otevřeného ohně (zápalky, cigarety, zapalovač, vařič).
Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí,
a můžete svou neopatrností způsobit požár.
Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na
vyhrazených místech a kouření je zcela zakázáno. Vhodné
místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od
okraje lesa, nejméně 100 m od stohu a v dostatečné
vzdálenosti od obytných a hospodářských budov.
Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od
okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním
pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších
ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem,
který bude zbavený veškerých hořlavin.
K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě
nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu
či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může
způsobit i vážné popáleniny.
Dle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze
spalovat žádné chemické látky (např. plasty, pneumatiky).
Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si
předem dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň
vymykal kontrole. Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti
vodního zdroje. Děti by neměly být u ohniště ponechány
bez dozoru plnoleté osoby.
Místo opusťte jen tehdy, až je oheň řádně uhašený –
nejlepší je ohniště pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat
zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i
půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve
zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé
oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese
do okolí. Za silného větru nebo v období extrémního sucha
byste v přírodě nebo na volném prostranství neměli oheň
rozdělávat vůbec.
Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální
a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty
až do výše 25 000,- Kč.
Spalování klestí nebo většího množství biologického
odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.

Věříme, že nadcházející rok už bude ke kulturním
aktivitám vstřícnější a těšíme se, že se na tradičních nebo
na nových akcích zase všichni společně potkáme.
- za kulturní výbor Petra Ondrová -

Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli
jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na
uhašení ohně můžete použít jakoukoli vodu, lopatu, písek
nebo zeminu. Pokud si nejste jisti, je lepší utéci do
dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolat hasiče
na tísňovou linku 150 nebo 112.
Odkaz na ohlášení
plánovaného pálení najdete
na www stránkách obce.

Slavkovský zpravodaj
Hasiči Slavkov

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych na následujících řádcích
krátce zhodnotil činnost místního Sboru dobrovolných
hasičů a zásahové jednotky obce.
Naše letošní činnost byla, tak jako u všech spolků,
poznamenána mimořádnými protiepidemiologickými
opatřeními a z tohoto důvodu musela být celá řada
plánovaných činností posunuta na příští rok, nebo zcela
zrušena. I přes tyto komplikace se nám v rámci sboru
i zásahové jednotky podařilo uskutečnit několik zdařilých
akcí.
V měsíci lednu jsme zahájili naši činnost výroční schůzí,
na které došlo ke zvolení nových funkcionářů sboru.
Z pracovních a rodinných důvodů odstoupil z funkce
starosty SDH Josef Herman a na jeho místo byl zvolen
Milan Krystýn. Do funkce velitele zásahové jednotky byl
opětovně zvolen Marcel Kvasnička.

V rámci plesové sezóny jsme navštívili hasičské plesy
konané spřátelenými SDH, abychom utužili družbu
a přátelství s ostatními hasiči, a také získali inspiraci pro
Tradiční hasičský ples, konaný dne 25.01.2020 v místní
sportovní hale.
V následujícím měsíci rozšířily vybavení zásahové
jednotky čtyři dýchací přístroje, které slouží hasičům při
zásazích v zakouřených prostorách a vybraní členové
jednotky
absolvovali
na
polygonu
zřízeném
profesionálními hasiči speciální výcvik v jejich používání.
Jednotka byla v tomto období operačním střediskem HZS
vyslána k zásahu při zprůjezdnění komunikace směrem na
Boršice u Blatnice, přes kterou spadl strom. Únor jsme
uzavřeli účastí na tradiční fašankové obchůzce obce.
V průběhu jara jsme vypomáhali silničářům při sesuvu
půdy na stavbě cyklostezky u Kamenné búdy a dále při
čištění a úklidu místního hřbitova.
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Na červen jsme ve spolupráci s obcí a místním
mysliveckým sdružením připravili pro nejmladší občany
Slavkova Den dětí na myslivecké chatě, odkud nás
operační středisko vyslalo k likvidaci požáru biomasy na
místní kompostárně. Požár nezpůsobil žádné škody,
a i přes silný vítr se nám podařilo zabránit jeho rozšíření.
Dále členové zásahové jednotky v tomto období několikrát
vypomáhali s transportem imobilních seniorů v prostorách
Charitního domu sv. Petra a Pavla.
V horkých letních měsících členové SDH Slavkov
pravidelně za pomoci cisternového automobilu prováděli
zalévání nově vysazených travních porostů podél
vybudovaného chodníku v obci. Naši členové se také
zúčastnili Gulášfestu, kde si s ostatními týmy v přátelském
duchu poměřili své kuchařské umění.
Na podzim jsme se organizačně podíleli na hojně
navštíveném fotbalovém turnaji pořádaném celkem FK
Javořina na místním hřišti a také na mezinárodní soutěži
ohařů, jejíž 82. ročník se konal pod záštitou MS Kasivec
na myslivecké chatě. Tak jako každý rok jsme i letos
uspořádali sběr kovového odpadu v naší obci, jehož
výtěžek nám pomáhá financovat naše další aktivity.

Dne 12.10.2020 byla naše jednotka uvedena do
pohotovosti z důvodu pokračujících silných dešťových
srážek, které rozvodnily místní potok až na třetí stupeň
povodňové aktivity. Deště v naší obci naštěstí nezpůsobily
žádné škody a naše jednotka byla svým spoluobčanům
nápomocna pouze při čerpání vody ze sklepů a čištění
studny. V závěru roku jsme jako každoročně potěšili naše
nejmenší v místní mateřské škole předáním mikulášských
balíčků.
Závěrem tohoto článku mi dovolte, abych Vám za
slavkovské hasiče poděkoval za přízeň a popřál klidné
vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
v příštím roce.
- Bc. Josef Herman, člen SDH a JSDHO Slavkov -

Slavkovský zpravodaj
Mládežnický fotbalový klub FK Javořina

Fotbalový rok byl pro děti z FK Javořina
opět velmi pestrý, a to i přesto, že jsme se
museli vyrovnat s jarním i podzimním
přerušením
společných
tréninkových
i zápasových aktivit. Stručnou rekapitulaci
naší činnosti vám tedy nyní předkládáme.
Hodnocení zimní přípravy mladší a starší přípravky:
se starší přípravkou jsme absolvovali celkem čtyři
turnaje: Vincent CUP v Luhačovicích (4. místo), Turnaj
OFS ve Starém Městě (2. místo), Kudy CUP
v Bojkovicích (7. místo) a Javořina CUP v Hluku
(3. a 5. místo – na turnaji jsme měli dva týmy). Bohužel,
další turnaje v Nezdenicích a v Moravském Písku už jsme
z důvodu pandemie covid-19 nestihli;
prověřili nás kvalitní soupeři např.: FC Slovácko,
Fastav Zlín, ČSK Uherský Brod, Bojkovice, Brumov,
Luhačovice, Ostrožská Nová Ves, Valašská Polanka,
Štítná nad Vláří;
mladší přípravka byla na dvou turnajích:
v Hradčovicích a v Dubňanech – kluci nasbírali cenné
zkušenosti a vyzkoušeli si turnajovou atmosféru;
v únoru jsme na trénink pozvali skvělého metodika
a trenéra mládeže OFS Ondřeje Machalu, který vedl
ukázkovou tréninkovou jednotku pro starší a následně i pro
mladší přípravku. Děti si tak vyzkoušely některá nová
cvičení a trenéři nasbírali mnoho inspirace a metodických
poznatků do další práce. Moc děkujeme Ondrovi, že po
letní ukázce na fotbalovém hřišti přijal pozvání i do naší
sportovní haly. Naší spolupráce si velmi vážíme.

všichni jsme v průběhu zimních měsíců odmakali
celou řadu tréninků ve sportovní hale Slavkov – jen
plánované soustředění už jsme bohužel museli zrušit.
Akce TRÉNUJ DOMA
V březnu jsme bohužel museli společné aktivity přerušit.
S hráči jsme ale zůstali v kontaktu a připravili pro ně
domácí aktivity s využitím elektronických nástrojů.
Konkrétně se jednalo o sérii tréninkových videí se
zaměřením na ovládání míče. Za splněné úkoly pak hráči
získali fotbalové kartičky z edice EURO 2020 od
společnosti CORFIX DISTRIBUTION s.r.o. Akci jsme
pak byli nuceni zopakovat ještě i na podzim, kdy udeřila
druhá vlna koronaviru. Úkol zněl jasně:
Využij čas doma – trénuj v bezpečí – získej odměnu
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Zimní JAVOŘINA CUP
V neděli 16.2.2020 jsme ve Sportovní hale Hluk pořádali
první ročník halového turnaje starších přípravek
JAVOŘINA CUP. Do turnaje jsme nasadili dva týmy. FKJ
MODŘÍ obsadili na turnaji 5. místo. Nejlepším hráčem
týmu byl vyhlášen brankář Michal Zámečník, který stihl
vstřelit i 3 branky. Hráči druhého týmu FKJ ZELENÍ
v turnaji ani jednou neprohráli, ale třikrát remizovali.
Nakonec obsadili bronzovou pozici. Nejlepším hráčem
týmu byl Přemysl Soukeník a nejlepším střelcem Jakub
Antl se 4 góly. Matyáš Hrbáč byl zvolen nejlepším
brankářem turnaje. Turnaj nakonec vyhrál tým FK
Luhačovice (gratulujeme), ale všichni zúčastnění zaslouží
velké uznání za skvělé výkony. Sponzorem turnaje byla
firma Střechy Jurásek – děkujeme.

Letní JAVOŘINA CUP
Po úspěšném průběhu zimního turnaje jsme se odhodlali
také k organizaci turnaje letního. Původně se měl konat
v sobotu 20. června. Počasí nám ovšem nepřálo. Kvůli
vytrvalému dešti jsme museli nakonec turnaj zrušit a hledat
náhradní termín. Ten jsme našli až začátkem září,
konkrétně v sobotu 5. září. Tentokrát už počasí vyšlo
a turnaj si mohli všichni užít. A jak to dopadlo?

KATEGORIE ŠKOLIČKA:
Všechny týmy získaly diplom, medaile a pohár za 1. místo:
FK Hodonín U8, FK Javořina, TJ Vlčnov, TJ Sokol
Hradčovice, Kordárna Velká nad Veličkou I, TJ Pilana
Zborovice, Fotbal Kunovice, Kordárna Velká nad
Veličkou II.

Slavkovský zpravodaj
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KATEGORIE MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
Domácí tým v turnaji dvakrát těsně prohrál o gól, a tak
z toho bylo po výhře nad Tupesy nakonec páté místo.
Nejlepším hráčem týmu byl Tomáš Chladníček.

1/2020

Turnaj měl velmi dobrou úroveň a hráči ze školičky i obou
přípravek zaslouží velkou pochvalu. Trenéři i rodiče
z ostatních týmů pak velmi chválili organizaci a zajištění
celého turnaje. Jejich vyjádření a spokojenost dětí byla tou
největší odměnou pořadatelům. A že jich nebylo málo:
ženy v baru, chlapi u občerstvení, fotografové, zdravotník,
zapisovatelé výsledků, správce hřiště, pomocníci a další –
děkujeme. Poděkování také posíláme Sboru dobrovolných
hasičů Slavkov, kteří organizovali parkování a také firmám
Kasko a Stamit za poskytnutí parkovacích ploch a ostatním
sponzorům za podporu tohoto velkého turnaje.

KATEGORIE STARŠÍ PŘÍPRAVKA:
Borci ze starší přípravky prohráli v turnaji jen jedno utkání
s Hodonínem 0:1. A když se s Luhačovicemi a Tupesy
rozešli nerozhodně, byl z toho parádní bronz. Nejlepším
hráčem týmu byl Ondřej Křivák.

Mladší přípravka:
1. Velká n. Veličkou
2. TJ Sokol Hradčovice
3. FK Dolní Němčí
4. SK Ostrožská Lhota
5. FK Javořina
6. TJ Tupesy

Starší přípravka:
1. FK Luhačovice
2. TJ Tupesy
3. FK Javořina
4. FK Dolní Němčí
5. FK Hodonín U11
6. SK Ostrožská Lhota
7. TJ Sokol Hradčovice

Bobík CUP
V sobotu 27.6. se mladší i starší přípravka zúčastnila ještě
velmi kvalitně obsazeného turnaje BobíkCUP v nedalekém
Hluku. Mladší obsadili 10. místo z 12 účastníků. Starší
skončili na 9. místě také z 12 účastníků.

Slavkovský zpravodaj
Ukončená – červen
V pátek 26.6. jsme ukončovali sezónu. Rodiče si zahráli
fotbal proti dětem a mnozí zjistili, že to s tím míčem není
až tak jednoduché. Vyhodnotili jsme si jarní část a předali
odměny všem hráčkám a hráčům. Speciální odměnu
obdrželi "absolventi", tedy ti, kteří už od této sezóny kopou
za mladší žáky. Moc pěknou a hodnotnou odměnu dostali
od rodičů i všichni trenéři. Připraveno bylo občerstvení,
zájemci si opekli špekáčky, dospěláci ochutnali novinku
z Vinařství Zlomek & Vávra – osvěžující PERLITO a pan
fotograf Roman Mančík nám udělal skvělé fotky. Byla to
parádní tečka za sezónou, která byla hodně ovlivněná
pandemií, ale zvládli jsme to. Rodiče, hráči, trenéři,
funkcionáři, sponzoři, podporovatelé, prostě příznivci FK
Javořina = super parta bezvadných lidí = jedna rodina
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Fotbalová školička FKJ
Od ledna 2020 pracujeme i s těmi nejmenšími dětmi.
Cvičení děláme zábavnou formou tak, aby to děti co
nejvíce bavilo – prostě si hodně hrajeme ;-) V současné
době máme ve školičce cca 20 dětí z ročníků 2013-2017.
Přidejte se také – vítáme holky i kluky.
Dotace
I v letošním roce jsme byli úspěšní v získávání dotací.
Využíváme programy MŠMT (Národní agentury sportu),
výzvy Zlínského kraje nebo Nadace Synot.
V rámci projektu „Podpora pro fotbalovou přípravku“ nám
poskytl Zlínský kraj dotaci ve výši 21.000 Kč. Mimo jiné
jsme pořídili tréninková trika pro děti ze školičky a nové
vybavení. Část peněz byla využita na turnajové startovné.

Absolventi FK Javořina – kategorie přípravka (červen 2020)

Kemp starší přípravky – srpen
Přípravný kemp jsme měli v domácích podmínkách.
Nocovali jsme ve sportovní hale a využili všechny
sportoviště k celodennímu pohyby. Kluci měli denně
několik tréninků a stihli jsme i koupaliště, kola, florbal,
workout, večerní hry a bodovací soutěž. Prostě: velká
porce pohybu a zábavy, skvělá parta, jedny kulaté
narozeniny, bohužel i jeden úraz, spousta zážitků.
Srdečně děkujeme za sponzoring:
- oběd a vstup na koupaliště – Penzion Bodiš
- oběd, večeře a zmrzlina – Vinárna Pod Třešněmi
Vaší podpory a spolupráce si moc vážíme.

Spolupráce obcí v sezóně 2020/2021
Na úrovni žákovských kategorií došlo ke spojení obcí:
Boršice u Blatnice, Dolní Němčí, Horní Němčí a Slavkov.
Pod hlavičkou FK Javořina tedy hrají tyto týmy:
starší žáci (2006, 2007) - krajská soutěž sk. B;
mladší žáci (2008, 2009) - krajská soutěž sk. B;
(tréninky v Dol. Němčí; domácí utkání v Hor. Němčí)
žáci (2006-2009) - okresní soutěž M;
(tréninky a domácí utkání v Boršicích).
Na úrovni přípravkových kategorií a školičky zůstává
stav stejný jako v minulé sezóně:
starší přípravka (2010, 2011) - okresní přebor;
mladší přípravka (2012 a ml.) - okresní přebor;
školička (2014 a ml.) - bez soutěže;
(tréninky a domácí utkání ve Slavkově).
Závěrem bych chtěl poděkovat všem dětem i dospělým,
kteří se na chodu mládežnického klubu FK Javořina
jakkoli podíleli a těším se se všemi na spolupráci v roce
nadcházejícím. Přeji všem příjemné prožití svátků
vánočních a v novém roce hodně úspěchů nejen ve fotbale.
Více informací na: www.fkjavorina.cz
Facebook: www.facebook.com/JavorinaFK/
- Libor Švardala -

Slavkovský zpravodaj

25

1/2020

Český svaz včelařů Základní organizace Dolní Němčí

TJ Sokol Slavkov

Letošní rok byl v činnosti fotbalistů TJ
Sokol Slavkov poznamenán pandemií
COVID19.
Družstvo mužů v rámci zimní přípravy
absolvovalo turnaj na umělé trávě
v Uherském Brodě, kde skončilo na 4. místě. Zimní
příprava pak byla zakončena kvalitním soustředěním na
hotelu VEGA v Luhačovicích.
Tým byl připraven na jarní část sezony, avšak týden před
zahájením I.B třídy, kam jsme z podzimu vstupovali
z pěkného 6. místa s ambicemi posunout se i výše, byly
amatérské fotbalové soutěže přerušeny. A následně byl z
důvodu pandemie ukončen celý ročník 2019/2020 bez
určení postupujících a sestupujících týmů.

V letošním roce jsme založili novou organizaci, kde jsou
včelaři ze Slavkova, Dolního a Horního Němčí.
Organizace má 39 členů, z toho 10 ze Slavkova. Celkem
na 58 stanovištích obhospodařují 531 včelstev.
Dne 5. září se konalo první včelařské setkání v Horním
Němčí na myslivecké chatě Lásky, kde se konala také
přednáška na téma Léčení včel, kterou nám přednesl učitel
včelařství Ing. Jiří Kalenda. Výrobce úlů pan Zimčík
z Dolního Němčí zde prezentoval svůj výrobek – každý
včelař měl možnost k nahlédnutí. Akce se nám povedla za
dobré účasti i díky pěknému počasí.

Do nového ročníku 2020/2021 tedy vstupovala družstva
vesměs v těch soutěžích, kde hrála v sezoně 2019/2020.
Po odehrání devíti kol bylo naše mužstvo opět na pěkném
6. místě s kladným skóre 20:14 a ziskem 13 bodů.
Z důvodu druhé vlny pandemie byla soutěž opět přerušena
s tím, že se zbylá 4 kola budou dohrávat na jaře.
V únoru jsme pořádali tradiční Sportovní ples. Mrzí nás,
že i přes výbornou kapelu Motýl band ze Zlína a velmi
bohatou a hodnotnou tombolu, byl ples málo navštívený.
Z toho důvodu se výbor TJ dohodl na tom, že v roce 2021
ples pořádat nebudeme.
Hojně navštívená naopak byla hodová sobotní zábava, kdy
také proběhlo tradiční fotbalové derby Horní – Dolní, letos
se ziskem putovního poháru pro Horní konec.
Velmi se má k světu a velmi dobře funguje fotbalová
školička a přípravka, kde pod společným názvem FK
Javořina si osvojují fotbalové dovednosti nejmladší
fotbalisti ze Slavkova, Horního Němčí a Boršic u Blatnice.
Závěrem mně dovolte všem členům naší TJ i všem
občanům naší obce popřát hodně zdraví a sportovních
úspěchů a abychom se zase na jaře mohli potkat na našem
hřišti u dobrého fotbalu, piva a klobásky a zakřičet si:
„Slavkov do toho“.
- Jaroslav Habarta, předseda TJ Sokol Přehled podzimních výsledků 2020 - muži
15.08.2020 So Slavkov
- Morkovice B
4:0
22.08.2020

So O. N. Ves

- Slavkov

0:1

30.08.2020

Ne Zdounky

- Slavkov

2:1

06.09.2020

Ne Slavkov

- Malenovice

1:2

13.09.2020

Ne Uh. Ostroh

- Slavkov

4:2

19.09.2020

So Slavkov

- Jankovice

8:0

27.09.2020

Ne Vlčnov

- Slavkov

3:2p

04.10.2020

So Slavkov

- Topolná

1:0

10.10.2020

So Ořechov

- Slavkov

4:0

- Staré Město

jaro 2021

Slavkov

-:-

jaro 2021

Vel. Ořechov - Slavkov

jaro 2021

Slavkov

- Tlumačov

-:-

jaro 2021

Slovácko C

- Slavkov

-:-

-:-

Tím jsme završili včelařský rok, který končí k 15. září.
To už má každý včelař zazimovaná svá včelstva. Tento rok
nebyl rokem úspěšným zejména co se týká výnosu medu.
Díky družstvu, které po sklizni zaselo svazenku – jistě jste
si všimli fialových polí na našem katastru – se nám naše
včelstva dala do dobré kondice, což je předpoklad
zdárného přezimování a doufáme, že příští rok bude lepší.
- za včelaře ze Slavkova Milan Polaštík Pomozte nám s množením nejen toulavých koček
informace najdete na www.kasprocats.cz

Slavkovský zpravodaj
Průmyslová zóna Slavkov
MESgroup Czech s.r.o. má pevné základy
- úspěšně vzdorujeme dopadům pandemie
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Letos jsme zahájili činnost konstrukčního oddělení.
Účelem
zadaných
projektů
je
zjednodušení
a zefektivnění výroby. Rozpracována je konstrukce
otočného dílenského jeřábu a vývoj vlastního
paletizačního a upínacího systému pro rychlou výměnu
obrobků během obrábění. Oddělení technologie soustavně
pracuje na zlepšování nástrojového vybavení. Nyní ke
konci roku jsme mimo jiné dovybavili soustružnické
pracoviště sofistikovanými nástroji, díky kterým bude
výroba složitějších rotačních dílů rychlejší a přesnější.
V současné době disponujeme optimálním využitím
výrobních kapacit a daří se nám udržovat průměrný objem
zakázek na období dvou měsíců. Po letošním propadu
zakázek
jsme
opět
schopni
zadávat
práci
i našim dlouhodobým a prověřeným subdodavatelům.
Věříme, že se nám podaří i přes stále platná a nově
přijímaná omezení tento trend udržet i v následujícím
období.

Letošní rok byl pro všechny z nás odlišný od toho, co pro
nás bylo doposud známé a normální. Ve jménu boje proti
pandemii pociťujeme omezení osobních svobod a hlavně
zmrazení velké části ekonomiky. Naše firma na jaře
reagovala velmi rychle v zavádění opatření proti šíření viru
a z preventivních důvodů jsme pozastavili realizaci
investičních plánů. Náš dlouhodobý důraz na různorodost
obsluhovaných průmyslových segmentů se v této nejisté
době vyplatil. Kvůli poklesu došlých zakázek od některých
zákazníků jsme bohužel byli nuceni rozloučit se s několika
kolegy. Dočasně jsme také zrušili sobotní směny
a přesčasy. Zde je na místě vyzdvihnout vysokou míru
spolupráce a pochopení našich pracovníků.
V personální oblasti jsme rozšířili náš odborný tým
technologů a v lednu k nám nastoupí posila na pracoviště
kontroly kvality. Rádi bychom do našich řad přivítali
zkušeného seřizovače CNC obráběcích center, který nám
schází. Letos jsme v rámci zvyšování kvalifikace
zorganizovali firemní lekce anglického jazyka vedené
zkušenou místní lektorkou Eliškou Šnajdarovou. Tento
pilotní projekt se týká administrativních pracovníků naší
firmy, a jakožto benefit probíhá v rámci pracovní doby.
Bohužel kvůli nařízeným omezením jsme tuto činnost
museli na podzim přerušit.
Jak už bylo uvedeno výše, v tomto roce jsme zaznamenali
pokles zakázek od některých dlouhodobých partnerů.
Nicméně zvýšené úsilí obchodního týmu a naše včasná
proaktivní spolupráce se státní pro-exportní agenturou
CzechTrade přinesli ovoce a i letos se nám podařilo získat
několik nových perspektivních zahraničních zákazníků.
Další potenciální zákazníci jsou ve fázi probíhajících
jednání o zahájení spolupráce na dodávkách strojních dílů.
Při obchodních jednáních upřednostňujeme osobní kontakt
a bohužel přijatá opatření napříč Evropou nám znesnadnila
budování naší obchodní politiky doposud používanými
prostředky. Naučili jsme se však hledat jiná řešení
a alternativní komunikační cesty k zákazníkům.

A jak vidíme rok 2021? Nejistá doba zbrzdila naše
investiční plány, a tak nás čeká odložená implementace
systému řízení kvality ISO 9001, pokračování v zavádění
prvků Industry 4.0, dokončení designových prvků interiéru
a exteriéru naší firmy. Dále se rýsují plány na pořízení 3D
souřadnicového měřicího zařízení a 5ti osého obráběcího
centra. To vše je možné realizovat pouze za součinnosti
expanzivní obchodní činnosti, propracované technologie a
efektivní výroby. Takto do budoucna zabezpečíme
dostatek zajímavých zakázek. Vím, že jsme díky vizi
neustálého zlepšování procesů připraveni vykročit do
dalšího roku bez obav, i když netušíme, jaká překvapení
nám přinese.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval našim
zaměstnancům a partnerům za spolupráci v tomto roce
a všem popřál klidné prožití svátků vánočních, pevné
zdraví a hodně štěstí v novém roce 2021.
Za majitele firmy MESgroup Czech s.r.o.
- Ing. David Lukaštík, jednatel společnosti -

Slavkovský zpravodaj
KASKO 2020 - Jak jsme bojovali

Název článku vystihuje uplynulé období (nejen) v naší
firmě KASKO. Ano, uplynulý rok lze bez nadsázky nazvat
bojem. Na rozdíl od jiných firem jsme nebojovali o přežití,
ale hlavně o dlouhodobou budoucnost pro všechny naše
zaměstnance.
Po standardním první čtvrtletí přišel náraz jako do zdi.
V měsíci dubnu, díky zavření ekonomiky z důvodu
pandemie, nám poklesly tržby o 90%. Tak rychlé a tak
drastické snížení tady ještě nebylo. Původní plány
a záměry vzaly za své. Tedy některé, jako např. plány
ohledně tržeb a zisku. Všechno ostatní jsme záměrně
a cíleně zachovali. S cílem aktivně přežít toto náročné
období a pracovat na budoucnosti. Nebylo to lehké, ale
díky vlastním aktivitám a podpoře od majitelů, pánů
Kadlčků se nám to podařilo.
Jaké plány se konkrétně podařily?
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Jak je naším zvykem, pokud to bylo možné, zadávali jsme
dodavatelské práce řemeslníkům a firmám z okolí. Tak,
jak to děláme dlouhodobě a tím podporujeme náš region.
Nejzásadnější věc, která se nám podařila, bylo udržení
zaměstnanosti.
Pro snižování nákladů jsme nešli cestou jako v jiných
firmách, kdy se zaměstnancům snížily mzdy a benefity.
Tomu jsme se chtěli vyhnout a podařilo se nám to.
Dokonce jsme stejně jako v minulých letech vyplatili
i vánoční prémie, a to největší za dobu fungování firmy. Je
to poděkování všem našim zaměstnancům za úspěšné
zvládnutí letošního hodně náročného roku.
Nezapomínali jsme ani na prevenci a podporu zdraví.
Nejen, že jsme pečlivě sledovali a zveřejňovali aktuální
„Covidová čísla“ v KASKU, ale také jsme všem našim
zaměstnancům poskytli roušky, desinfikovali jsme
pracoviště, zavedli organizační opatření, dali vitamíny
a koupili speciální technologii pro desinfekci prostor
pomocí „ozonizace“.

Výroba ochranných štítů pro ZŠ Horní Němčí

Nové skladové prostory
Měli jsme naplánovány investice jedny z největších za
historii firmy. Ty jsme všechny dle plánu zrealizovali. Tím
se připravujeme na další roky. Rozšířili jsme skladové
prostory, nakoupili nové technologie, investovali jsme do
robotizace.
a také pro pro MŠ a ZŠ Javorník
Uplynulý rok byl hodně náročný, ale jako velké ocenění
bereme i to, že stále více lidí z našeho regionu se k nám
hlásí a stávají se našimi spokojenými zaměstnanci.
nový sklad

Robotizované pracoviště

- Ing. Petr Valda, výkonný ředitel společnosti -
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První rok Obchodní společnosti KREDIT Slavkov
pod novým logem

Obchodní společnost KREDIT sídlící ve Slavkově se již od
svého založení zabývá výrobou skladovací techniky
a regálových systémů se zaměřením na pojízdná skladová
zařízení. Z původní firmy se šesti zaměstnanci pracujících
v pronajatých výrobních prostorách se stala silná výrobní
společnost s téměř 200 zaměstnanci, pracující ve vlastním
areálu s výrobní plochou cca 15 000 m2 a dodávající
produkty do několika desítek zemí celého světa.
Ve Slavkově se vyvíjí a vyrábí celá řada produktů z oblasti
skladových zařízení, přičemž ve výrobě pojízdných
regálových systémů patří firma KREDIT již několik let
mezi světovou špičku.
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Dnes, více než rok od změny vlastníka, již můžeme
konstatovat, že rozhodnutí původních majitelů prodat
firmu KREDIT právě skupině GONVARRI bylo dobré
rozhodnutí. Noví vlastníci po převzetí firmy zahájili
činnosti směřující k zefektivnění procesů ve firmě
KREDIT
s
cílem
ještě
více
posílit
její
konkurenceschopnost. Důležité pro zaměstnance však
bylo, že nedošlo k žádným personálním změnám a ani ke
změnám ve výrobním programu firmy. Naopak díky této
transakci se významně rozšířilo portfolio zákazníků
a objevily se další možnosti, jak využít stávající výrobní
kapacity.
Nejviditelnější změnou především pro veřejnost
a obchodní partnery se tak určitě stalo nové logo, které od
počátku roku 2020 začal KREDIT používat. Toto logo
zdůrazňuje zachování vlastní identity firmy KREDIT i po
začlenění do nové, a přitom významně větší společnosti.

V letošním roce měl tedy KREDIT začít novou etapu ve
svém dalším vývoji. Nikdo z nás ale nemohl předvídat, že
to nebude ta hlavní výzva, která na nás letos čekala. Tou se
pro KREDIT stal stejně, jako pro všechny ostatní firmy
a lidi na celém světě, boj s koronavirem.

Jak už většina z Vás asi ví, došlo na konci minulého roku
ke změně vlastníků firmy KREDIT. Firma se tak po více
než 25 letech své činnosti stala součástí nadnárodní
společnosti GONVARRI, respektive její evropské skupiny
GONVARI MATERIAL HANDLING se sídlem v Norsku
(dále jen GMH), která působí na trhu skladových
technologií. Po schválení této transakce evropským
antimonopolním úřadem a orgány pro hospodářskou
soutěž oznámila společnost GONVARRI ke konci roku
2019 dohodu o nabytí 100 % vlastnictví společnosti
KREDIT.
Do společnosti GMH byl KREDIT začleněn jako nezávislá
firma s vlastními produkty, značkou a distribučními kanály
a jejími novými jednateli se stali Frank Pohl, Gerhard
Schwager a Jesus Calvo Moreira. Přímé vedení firmy však
zůstalo v českých rukou. Generálním ředitelem (CEO) je
od roku 2018 Petr Ševčík, syn jednoho z původních čtyř
zakladatelů společnosti, který ve společnosti začínal před
více než desíti lety a v roce 2016 se stal jedním z jejich
majitelů. Petr Ševčík byl v roce 2019 jmenován i do
výkonného
managementu
skupiny
GONVARI
MATERIAL HANDLING.

Vedení firmy KREDIT a všichni jeho zaměstnanci tak
museli ze dne na den řešit nové situace, které z dřívějška
nepoznali. Ze strany firmy jde především o zabezpečení
preventivních opatření směřujících k ochraně zaměstnanců
před rozšířením nákazy, a to nejen v areálu firmy, ale i na
montážích v tuzemsku i zahraničí, které se daří, i díky
velké ochotě zaměstnanců, realizovat bez přerušení od
začátku pandemie až do dnešního dne.
KREDIT dodržuje všechny pokyny stanovené vládními
orgány, ať už jde o obecná nařízení ochrany zdraví nebo
případná omezení při cestách do zahraničí, a přijímá další
opatření i nad rámec vládních nařízení. Cílem je, aby
zaměstnanci pracovali v bezpečném prostředí.
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Dá se říci, že „úzká“ místa se podařilo eliminovat. Při
příjmu materiálu a v expedici byl nastaven režim, jak se
vyhnout přímému kontaktu s dopravci. Nákupní oddělení
zajistilo pravidelné dodávky dezinfekce a pro všechny
zaměstnance dostatečné množství roušek (na úplném
začátku i díky nezištné pomoci firmy KASKO, za což jejím
majitelům patří velký dík). Byla zavedena každodenní
kontrola teploty všech zaměstnanců při příchodu do práce,
stanovily se zásady pro bezpečné střídání směn
a pracovních skupin a zavedl se nový režim stravování
v jídelně s cílem minimalizovat osobní kontakty. U profesí,
kde to bylo možné, byla zavedena a dosud se stále využívá
práce z domu, tzv. home-office.
Nezbytným opatřením pro udržení zdravého pracovního
prostředí bylo zajistit dezinfekci všech kancelářských
a výrobních prostor. K tomu účelu si firma zakoupila
dezinfekční mlhovací jednotku, kterou v pravidelných
intervalech využívá.
Důležitou se stala i osvěta zaměstnanců, kteří jsou
pravidelně ze strany vedení firmy informováni o všech
preventivních opatřeních ve firmě a od nástupu pandemie
obdrželi řadu doporučení a pokynů, jak mají i v osobním
životě nákaze Covid-19 předcházet. I díky všem těmto
opatřením firma věří, že toto těžké období zvládne.
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Naopak i dnes firma bojuje s nedostatkem pracovníků
především v dělnických profesích. Ať už se jedná
o zámečníky, svářeče, obráběče kovů, lakýrníky nebo
elektrikáře, každý zájemce o práci v těchto profesích je
v KREDIT vítaný a o to víc, je-li z nejbližšího okolí. Jak je
známo, tou největší hodnotou každé firmy jsou její stálí
a loajální zaměstnanci. I firma KREDIT je úspěšná
především díky zkušenostem a ochotě svých zaměstnanců
učit se novým věcem. Vedení firmy si tuto skutečnost
uvědomuje, a proto již před několika lety s cílem zajistit si
kvalitní zaměstnance začalo spolupracovat se Střední
průmyslovou školou a Obchodní akademií v Uherském
Brodě na projektu „Firemní žáci“, v němž se podílí na
přípravě svých potencionálních budoucích zaměstnanců.
Základem tohoto partnerství je nejenom praxe žáků ve
firmách (tedy i v KREDIT), sladění učebních osnov
s požadavky firem, ale také jedinečná finanční podpora
žáků po celou dobu studia. Ta vrcholí garancí pracovního
místa po jeho ukončení. V rámci učebních oborů probíhá
praxe ve firmě částečně již během 1. a 2. ročníku.
Ve 3. ročníku pak žáci chodí na praxi do firmy již
pravidelně po celou dobu školního roku.

Jak dlouho ještě budeme bojovat s koronavirovou krizí?
Co přinesla a jaké máme vyhlídky? Podobné otázky jsou
jako všude i u nás téměř na denním pořádku. Tato krize
přišla neohlášená, ale ze zkušeností z uplynulých měsíců
vyplývá, že by si firma s jejími následky měla poradit.
Firmě KREDIT se podařilo vyhnout odstávce výroby, a to
jak v jarním, tak i v aktuálním období. Při sníženém
objemu produkce v měsících březen až červen využilo
vedení firmy vládního dotačního programu „Antivirus“,
díky němuž se podařilo snížit finanční dopad pandemie na
fungování firmy, a tak zachovat všechna pracovní místa.
Co tedy říci závěrem? Pevně věříme, že pro zaměstnance
KREDIT bude nové firemní logo představovat minimálně
dalších 25 let jistotu dobrého zaměstnání, pro všechny
zákazníky kvalitního dodavatele efektivních skladových
systémů a pro obec Slavkov a okolní region spolehlivého
partnera.
- Pavel Šenkeřík, správní ředitel -
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Porážky – bělokarpatský klenot za našimi humny
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Geologicky se území nijak zásadně neliší od ostatních
bělokarpatských lokalit – podklad tvoří flyšové vrstvy
bělokarpatské jednotky, které se skládají z vápnitých
jílovců, slínovců a vápnitých pískovců třetihorního stáří.
Luční komplex se nachází na ploché vrcholové části
širokého hřbetu západně kóty 650,3 m. Hřbet má směr JV–
SZ, mírně se svažuje rovněž k severozápadu. Na jižní
stranu spadá do téměř 200 m vysokého údolního svahu
Veličky, na severní straně přechází pozvolněji
do pramenné oblasti jedné ze zdrojnic potoka Kazivec.
Rozpětí nadmořské výšky je od 400 do 640 m n. m.
Typické je zde střídání suchých a vlhčích míst s lokálními,
více či méně znatelnými sesuvy půdy.

Východní moravské pohraničí bývalo v minulých staletích
krajem velice neklidným. Nejprve vpády Turků, kuruců
a jiných nájezdníků, později pro změnu zbojnické bandy.
Lidové písně a pověsti jsou jich plné. Některé místní názvy
dávné vzpomínky jen potvrzují a tato doba dala jméno
i jednomu z nejkrásnějších území Bílých Karpat – národní
přírodní rezervaci Porážky. Podle jedné z pověstí tady
uherští zbojníci přepadli kupce, ukradli mu vola a na místě
jej porazili a upekli…
Součást klenotů Bílých Karpat
Území, které by kdekoli jinde v České republice nebo
i za našimi hranicemi stálo v centru pozornosti
na zaslouženém prvním místě, musí v Bílých Karpatech
o své místo bojovat s mediálně známějšími Čertoryjemi.
Porážky jsou menší i svou rozlohou. Vlastní chráněné
území o rozloze 50 hektarů však tvoří spolu s dalšími 370
hektary Předních luk, vyhlášenými jako ochranné pásmo
NPR, komplex, který si svými krajinnými scenériemi luk
s rozptýlenými duby ani svým druhovým bohatstvím
s Čertoryjemi nijak nezadá. Jeho majestátnost navíc
umocňuje poloha na jednom z výběžků nejvyššího vrcholu
pohoří – Velké Javořiny. Porážky mají ještě jeden trumf –
jedním z hlavních předmětů ochrany je všivec statný,
výjimečná rostlina, jejíž nejbližší lokality se nacházejí až
na Ukrajině a v Rumunsku. K jeho dramatickému příběhu
se ještě vrátíme.

Ve vlhčích letech hrají Přední louky všemi barvami ještě
koncem července (na snímku chrpa úzkoperá, v popředí
rozrazil přímořský). Foto Libor Ambrozek

Při hlavní seči v průběhu července jsou ponechávány
biopásy. Foto Libor Ambrozek
Společenstva „bělokarpatských luk“
Na rozsáhlých plochách jsou zde vyvinuta společenstva
„bělokarpatských luk“, která jsou dnes řazena
fytocenology do svazu Bromion (širokolisté suché
trávníky) jako samostatné společenstvo Brachypodio
pinnati-Molinietum arundinaceae Klika 1939. Už v názvu
asociace se skrývá zdánlivý rozpor a zároveň jedno
z vysvětlení druhového bohatství zdejších luk. Zatímco
válečka prapořitá patří mezi indikační druhy suchých
trávníků, bezkolenec rákosovitý je naopak typickým
reprezentantem střídavě vlhkých luk. Travinné dominanty
doplňuje ještě sveřep vzpřímený, ostřice horská a kostřava
žlábkatá. Pro toto společenstvo je typický hojný výskyt
původně lesních druhů, které rostly už v podrostu
původních lesů (od teplomilných doubrav přes
dubohabřiny až po bučiny). Společně s nimi zde ovšem
rostou druhy lesních lemů, střídavě vlhkých půd,
mezofilních luk i teplomilné druhy suchých trávníků.
K tomu ještě přistupují druhy vázané na travertinová
prameniště. Není divu, že bělokarpatské louky patří mezi
druhově nejbohatší společenstva na světě. Ostatně
i Porážky drží v současné honbě botaniků za rekordy krok
– v roce 2014 zde bylo napočítáno na 16m2 neuvěřitelných
109 druhů, což je světové prvenství.
Všivec statný, rostoucí jen na jediné malé lokalitě, je
považován za jednu z nejvzácnějších rostlin české
květeny. Byl proto zařazen vyhláškou MŽP ČR
a stejně i Červeným seznamem mezi kriticky
ohrožené druhy České republiky.
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Symbolem Porážek je bezesporu všivec statný.
Foto archiv AOPK ČR
Na území vlastní rezervace bylo při inventarizačním
průzkumu nalezeno 317 druhů rostlin, v ochranném pásmu
521 druhů. Toto druhové bohatství se odráží i v počtu
chráněných druhů – plán péče jich uvádí rovných čtyřicet
a podrobným zkoumáním přibývají další. Vedle všivce
statného patří k nejvzácnějším srpice karbincolistá, zvonek
hadincovitý a ostřice ječmenovitá. Na hřbetu Předních luk
se vyskytuje řada druhů vlhčích luk, jako např. hvozdík
pyšný, mečík střechovitý a pryšec huňatý, na podzim zde
rozkvétá nejbohatší bělokarpatská populace hořce
hořepníku. Mezi vzácné druhy patří i kosatce – k. sibiřský,
k. trávolistý a k. pestrý. Z teplomilných druhů najdeme
na jižním svahu len žlutý, který zde má jeden z nejvýše
položených výskytů u nás, nebo šantu lesostepní.
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Orchideje Bílých Karpat
Samostatnou kapitolku si zaslouží orchideje, kterými jsou
Bílé Karpaty známé dnes už i v široké veřejnosti.
Každoročně přibývá návštěvníků, kteří touží po jejich
fotografiích, takže místa s výskytem těch nejvzácnějších
druhů často vidíme už zdálky podle vyšlapané trávy kolem
nich. Na Porážkách a Předních loukách můžeme najít
na 20 druhů, včetně těch nejvzácnějších, kterými jsou tořič
čmelákovitý, prstnatec plamatý sedmihradský nebo
střevíčník pantoflíček. Na jaře upoutá nápadnými barvami
prstnatec bezový, později rozkvétají vstavač mužský,
v. osmahlý a hlavinka horská. Početné jsou populace
pětiprstek a vemeníků, v mokřadech rostou prstnatec
májový a pleťový a kruštík bahenní. Nejslavnějším
druhem rezervace je ovšem všivec statný. I když
nejnovější genetické rozbory ukazují, že všivec statný
a v. Hacquetův jsou jedním druhem, jedná se o výjimečný
výskyt vzdálený stovky kilometrů od nejbližších lokalit.
Koncem 70. let minulého století se ocitl na hraně
existence, když po nepovedeném rekultivačním zásahu
socialistických zemědělců došlo k rozsáhlému sesuvu.
Vegetační kryt byl narušen, místy došlo k odkryvu podloží
a navíc byla rekultivovaná část nad sesuvem oseta kulturní
směsí trav a jetelovin. Naštěstí se všivec podařilo
ochráncům přírody zachránit. Několik zbývajících jedinců
bylo podpořeno rostlinami namnoženými v kultuře
a výsevem. Dnes roste na Porážkách na dvou místech
a ročně zde vykvétá přes 200 rostlin, dokonce má tendenci
k mírnému šíření.

Místy se na flyšovém podloží tvoří mokřady, v nichž roste
např. prstnatec májový. Foto archiv AOPK ČR
Bohatá je i fauna
Mimořádně bohatá je i zdejší fauna. Všechny zoologické
skupiny ovšem nejsou zdaleka tak prozkoumané jako
rostlinstvo, takže mnohé nálezy lze ještě očekávat. Dobré
informace máme vzhledem k projektu LIFE+ o motýlech
– na vlhčích loukách se vyskytují oba modrásci vázaní
na krvavec toten – modrásek bahenní a m. očkovaný. Dále
zde ze vzácných druhů najdeme hnědáska černýšového,
jasoně dymnivkového, přástevníka kostivalového,
perleťovce dvouřadého, ohniváčka černočárného, otakárky
fenyklového i ovocného. Výzkum brouků proběhl v roce
2009, z významnějších druhů byly zjištěny např. krasec,
majka a tesařík. Podobně jako i na dalších zachovalých
loukách se zde hojně vyskytuje vzácná kobylka zavalitá
a saranče, která se vyskytuje pouze v Bílých Karpatech.
Nalezneme zde ptačí druhy, typické pro bělokarpatské
louky s rozptýlenou zelení a solitérními stromy,
k nejvýznamnějším patří strnad luční, bramborníček
hnědý, chřástal polní, ťuhýk šedý a žluva hajní.
V ochranném pásmu hnízdí i ostříž lesní.

Živnou rostlinou vzácného modráska bahenního
je krvavec toten. Foto Libor Ambrozek
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K letní květeně patří vzácný hořec hořepník.
Foto Libor Ambrozek
Po staletí byly zdejší louky pravidelně jednou ročně
koseny. Pozemky patřily lidem z několika obcí, dodnes se
vám při pohledu na katastrální mapu zachmuří čelo. Často
jen několik metrů široké pásky několika set vlastníků by
šlo dnes udržovat jen obtížně. Naštěstí zde hospodaří
několik větších zemědělských subjektů, se kterými uzavírá
správa CHKO dohody. Jen prudší svahy, které nejde kosit
těžkou technikou, kosí několik vlastníků a zhotovitelů. Ani
zdejší louky nebyly přes svou odlehlost uchráněny před
destruktivními zásahy socialistického zemědělství.
Příkřejší svahy především v údolíčkách drobných vodotečí
zarostly náletem. Přední louky byly občas přihnojeny
minerálními hnojivy, zatímco Zadní louky v k. ú. Slavkov,
dalších 200 hektarů původně druhově bohatých luk v údolí
Kazivce, byly totálně vyhnojeny a zčásti i rozorány.
Uchoval se jen mokřad zvaný Kolo, který je dnes v péči
ZO ČSOP Pantoflíček. Vlastní Porážky byly zasaženy
sesuvem, jak už bylo zmíněno, poté už naštěstí další
negativní zásahy nepokračovaly. Po roce 1990 byly
rozorané plochy znovu zalučněny, skončilo přihnojování
luk a vzácnější druhy se pomalu vracejí. Byla vyčištěna
i část zarostlých ploch, především na jižním okraji
Předních luk, na kterých bylo obnoveno ruční kosení.
Klíčová je mozaikovitá seč
V současnosti probíhá na většině plochy mozaiková seč.
Více než 200 hektarů je v režimu agroenvironmentálních
dotací zařazeno do AEKO 0, což znamená, že zemědělci
pobírají jen základní platbu a zbytek je financován
z prostředků Programu péče o krajinu. Státní ochrana
přírody má tak rozhodující slovo při určování termínů sečí.
Ty jsou v každoročně uzavíraných dohodách stanoveny
tak, aby vyšly vstříc požadavkům botaniků i zoologů, což
není vždy úplně jednoduché. Ukazuje se ale, že časná seč
umožňuje při aspoň trochu normálním průběhu počasí
živným rostlinám motýlů znovu vykvést v otavách. Část
porostů se kosí až na podzim nebo následující rok.
V jihozápadní části Předních luk je několik hektarů paseno
stádem ovcí.

Hvozdík pyšný je ozdobou letního aspektu.
Foto Libor Ambrozek
Přijměte tedy pozvání na rozlehlé pláně s nádherným
výhledem na krajinu moravských Karpat. Záleží jen
na vás, jestli se chcete kochat kilometry rozkvetlých
petrklíčů koncem dubna, nebo orchidejemi v máji. Nebo
dáte přednost červnovému aspektu s tisíci květů, před
začátkem hlavní seče jsou totiž louky nejbarevnější.
I podzim, který barví solitérní duby, vám utkví dlouho
v paměti. Nenechte se odradit názvem chráněného území,
Porážky jsou opravdovým klenotem Bílých Karpat, který
si vás získá.
Autor: Libor Ambrozek
Národní přírodní rezervace Porážky tvoří rozsáhlý
komplex bělokarpatských luk, místy s rozptýlenými
dřevinami, především solitérními duby. Nachází se
v katastrálním území obcí Slavkov a Nová Lhota.

NPR Porážky

Slavkovský zpravodaj
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Slavkovský zpravodaj
Přehled života v obci…

V sobotu 4. ledna 2020 poběhla v naší obci tradiční
Tříkrálová sbírka. Ve Slavkově bylo vybráno celkem
29.436 Kč. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak potřebným skupinám lidí. Všem
dárcům za příspěvky děkujeme.
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Hasiči – jejich "oslava" svátku práce:
13:37 zpráva do komunikační skupiny od starosty obce:
„Ahoj hasiči, v týdnu jsme v horní části hřbitova pokáceli
suché smrky napadené kůrovcem. Je toho celkem dost (9
stromů) a proto bych chtěl požádat váš spolek
o pomoc s úklidem – brigádu... Zkuste popřemýšlet
o termínu a dejte vědět. Díky.“
13:38 první reakce – Adam: „Já můžu klidně i dneska
cca za hodinu. Přidá se někdo?“
pak v rychlém sledu další reakce a rychlá domluva.
15:00 sraz na hasičské zbrojnici – příprava nářadí
a začátek brigády
19:14 vše hotovo – uklizeno, vyhrabáno, odvezeno.
Smekám před bleskurychlou reakcí, ochotou a pracovitostí
všech zúčastněných.
Kamarádi hasiči/hasičky, moc děkuji za velkou pomoc.
Fakt jsem netušil, že když vás ve 13:37 oslovím, bude už
za pár hodin vše hotové. Fakt super – díky.

V sobotu 22. února proběhla v naší obci tradiční fašanková
obchůzka. Chceme poděkovat všem, kteří se zapojili
v maskách do průvodu, muzikantům a hlavně občanům, že
fašančáry přivítali a obdarovali slivovičkou, slaninou,
vejci, koblihami, božími milostmi a jinými pochutinami
a také finančními příspěvky, které jsou všechny využity na
podporu místních spolků. Jsem rád, že se tímto způsobem
podporuje spolkový život v obci a drží se tato krásná
tradice. V roce 2021 by měla být fašanková obchůzka
v sobotu 13.února – snad nám to situace dovolí. Těšíme se.

Výsledky turnaje v nohejbalu: 1. Zimčík, Uher, Frýdecký;
2. Mančík, Bobčík, Bukvic; 3. Zimčík, Mančík, Švardala.

Výzva: zapoj se příště taky do průvodu masek ;-)

Slavkovský zpravodaj
Z provozních důvodů jsme museli pokácet 7 smrků v těsné
blízkosti víceúčelového hřiště. Už při výstavbě nás
upozorňoval zhotovitel, že nás budou asi zlobit. Nechtěli
jsme je nejdříve dávat pryč, ale po pár měsících provozu,
to bylo nezbytné. Na plochu hřiště padalo suché jehličí
a v umělém koberci dělalo neplechu. Akci si vzali na
starost obyvatelé místní „uličky“. Proběhla rychlá
domluva, Mira řezal, ostatní uklízeli a za hodinu bylo
hotovo. Některé smrky ještě posloužily jako májky
a napentlené udělali radost na různých místech v obci.
Díky všem zúčastněným za pomoc a odvedenou práci.
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Na jaře bylo rušno také na hřišti. Bylo třeba připravit
trávník na jarní boje. Z hrací plochy se vertikutací vyčesalo
velké množství travní plsti, a tak její sběr a čištění hřiště
probíhalo až do podvečerních hodin. Poté už bylo hřiště
krásně provzdušněné a perfektně vyčesané. Díky všem
traktoristům za velké nasazení a TJ Sokol za péči o celý
sportovní areál.

Přizpůsobit situaci jsme museli i zasedání zastupitelstva
obce. Jednání jsme zvládli i v nouzovém režimu... a navíc
jsme „otestovali“ nové prostory v podkroví obecního úřadu
a také novou zasedačku (ještě zbývá dovybavit nábytkem).

Do brigádnické činnosti se zapojili také naši myslivci.
Požádal jsem je, aby zlepšili přístup k odpočinkovému
místu u lesa. Výhled je od altánu suprový, ale dostat se
k němu přes příkopu bylo trochu krkolomné. Na jaře chlapi
z MS Kasivec vyrobili a umístili lávku. A ještě stihli
instalovat pachové ohradníky podél silnice I. třídy směrem
na Boršice u Blatnice. Skvělá práce, děkujeme.

V květnu jsme bohužel museli řešit nepříjemnou věc.
Pátrali jsme po "umělcích", kteří poškodili dřevěný altán
u dětského hřiště v parku. Událost řešila i Policie ČR.
Podobné jednání vždy hodně zamrzí a naštve. Snažíme se
mít to v obci hezké a někdo to pak všem takto pokazí. Snad
už se nic podobného nebude opakovat.

Slavkovský zpravodaj
Úspěšně jsme zvládli i hodové veselí a zase je na co
vzpomínat. Program byl bohatý (od pátku do pondělí),
počasí luxusní, zábava nekonečná...

36
Bohatství našich lesů – lán česneku hadího

Gulášfest se znovu vydařil

Ve fotbalovém derby utkání byli tentokrát lepší
"HORŇÁCI", tak moc gratulujeme k jejich vítězství.
Poděkování a obdiv, ale zaslouží všichni aktéři.

Velká voda v říjnu…
v některých místech bylo koryto potoka až po okraj.
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