Slavkovský zpravodaj

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám všem jménem zastupitelstva obce
radostně prožité vánoční dny se svými blízkými
v příjemném klidu a sváteční pohodě. Do nového
roku přejeme všem dostatek zdraví a životní energie,
štěstí, plno optimismu, dobrou náladu a hodně
osobních i pracovních úspěchů.
Vánoční koncert byl letos nádherný. Kdo se nezúčastnil,
přišel o hodně. V první části předvedli své umění mladí
hudebníci ze Slavkova a okolí. O hlavní část programu se
pak postarali dva skvělí umělci. Na klavír a klávesy hrál
Ilja Chernoklinov a na housle Marco Čaňo. Oba již delší
čas žijí v Praze, ale prozradíme, že Ilja je původem
z Moskvy a Marco pochází ze sousedního Strání.
Houslista Marco Čaňo na společných pódiích čerpal
inspiraci od osobností, jako jsou Ennio Morricone, Hans
Zimmer, Andrea Bocelli, Chick Corea a další. Zúčastnil se
světových turné s Českou filharmonii (Carnegie Hall,
Suntory Hall) a jako koncertní mistr Českého Národního
Symfonického Orchestru čtyřměsíčního americkokanadského turné.
Kromě vážné hudby se oba spolu s dalšími kolegy věnují
neobvyklému instrumentálnímu
podání
slavných
populárních hitů. V jejich tvorbě se odráží znalosti klasické
a filmové hudby, jazzu, hip-hopu a světové pop music.
V sobotu 21. prosince jim budeme fandit, protože bude
v Německu probíhat finále soutěže Das Supertalent. Tam
je porota katapultovala přímo ze základního kola (finále
soutěže můžete sledovat na stanici RTL).
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Mikulášská nadílka pro děti byla v letošním roce
plánována netradičně ve venkovním prostředí. Hořel by
pekelný oheň, Mikuláš by přijel na voze – zkrátka vše bylo
připraveno, jen počasí bylo proti. Ale i v hale to byla
pořádná zábava a trochu i strach, protože čerti byli letos
hodně strašidelní. Nakonec vše dobře dopadlo a Mikuláš
s andělem rozdali všem dětem zasloužené dárečky. Velké
díky děvčatům z kulturního výboru a všem ostatním, kteří
pomohli s přípravou, realizací nebo úklidem.
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Do fotbalového klubu FK JAVOŘINA přijímáme
děti jak do školičky (ročník 2014 a mladší),
tak i děti do mladší přípravky (2011–2013)
a děti do starší přípravky (2009-2010).
Pojď hrát za FKJ – rádi tě přivítáme!
www.fkjavorina.cz • 724 178 679 (Libor Švardala)
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
další rok utekl jako voda, blíží se Vánoce a s tím všechno,
co patří k závěru roku. Nejdříve trochu spěch (přece jen
chceme mít všechno hotové, ukončené, připravené) a pak
snad i trochu klid, pohoda, odpočinek, setkávání, radost…
Rok 2019 uběhl neskutečným tempem. Hodně se v obci
podařilo, něco bylo nutné odložit a něco třeba i neproběhlo
podle plánů a představ. Než se dostanu k tradičnímu
bilancování, rekapitulaci uskutečněných projektů a také
k plánům do budoucna, chtěl bych za odvedenou práci
poděkovat paní místostarostce, všem členkám a členům
zastupitelstva, členkám výborů, zaměstnancům obce,
brigádníkům, pomocníkům, aktivním občanům, vedoucím
a členům všech spolků a dalším osobám, které se nějak
podílejí na životě obce. Vaše práce, nápady, aktivita,
ochota pomáhat, organizovat, realizovat, zkrátka přiložit
ruku k dílu ve prospěch ostatních, je příkladná a znamená,
že se v naší obci zcela jistě lépe žije.
- Libor Švardala Realizované projekty v roce 2019

V letošním roce jsme realizovali poměrně hodně projektů.
To je však možné jenom díky tomu, že se nám podařilo
téměř na všechny plánované záměry získat nějakou dotaci.
Je jasné, že jenom z vlastních rozpočtových prostředků
bychom tolik budovat nemohli. V dotační politice jsme
úspěšní, a i když to s sebou nese velkou administrativní
zátěž, je čerpání dotací pro naši malou obec velmi důležité.
V letošním roce se podařilo získat navíc do rozpočtu obce
více než 8,5 mil. Kč, což je skvělý výsledek.
Energetické úspory OÚ Slavkov

Na konci června jsme dokončili realizaci projektu
Energetické úspory budovy OÚ Slavkov. Jednalo se
o druhou etapu rekonstrukce obecního úřadu (v první etapě
jsme loni vyměnili střechu a nachystali půdní prostory na
případnou podkrovní vestavbu). V letošním roce jsme
zateplili obálku budovy a v celé budově změnili topný
systém. Zastaralá, nevhodná a poruchová elektrická
akumulační kamna nahradil nový plynový kondenzační
kotel s rozvodem vody do radiátorů. Zejména instalace
topení byla „logisticky“ náročná – do všech místností bylo
nutné připravit rozvody a umístit radiátory, takže jsme
neustále stěhovali a stěhovali. Nyní už je v rámci tohoto
projektu vše dokončeno. Topíme v novém a je to opravdu
velký rozdíl k lepšímu. Zateplení budovy se s nastupující
zimou začíná projevovat, navíc budova obecního úřadu
prokoukla i esteticky.
Celkově hotovo ale ještě nemáme. V těchto dnech
dokončujeme podkroví (více v následujícím odstavci). Na
jaře chceme opravit schody u hlavního vchodu a také
rekonstruovat WC v přízemí a hlavně zasedací místnost.
Tam, kde je to potřeba, proběhne malování. Ve spodní
kanceláři vznikne nová kuchyňka a drobné úpravy budou
i v poštovně. Proti letošnímu roku se ovšem jedná
o drobnosti, které jsou ale k celkovému dojmu velmi
důležité. Jakmile bude vše hotovo, určitě uspořádáme
„slavnostní prohlídku“ budovy.
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Budova obecního úřad – před …

Budova obecního úřadu – po …
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Změna účelu užívání podkroví OÚ Slavkov

Nákup cisternové stříkačky pro JSDH

Na začátku roku jsme podali žádost o dotaci na etapu třetí,
která řeší vnitřní prostory pod střechou. Ve velké
konkurenci žádostí jsme uspěli a na podzim jsme začali
budovat na OÚ i podkroví. Před několika dny jsme práce
dokončili. Máme radost z realizace, ale také z toho, že se
nám podařilo na každou etapu rekonstrukce budovy
obecního úřadu zajistit spolufinancování z dotačních
prostředků. V podkroví je velká místnost pro zájmové
kroužky dětí a mládeže (keramika, modeláři, tvoření…),
místnost pro využití spolky (cvičení jógy, noc
s Andersenem, spolková činnost…), ale také úložné
prostory pro krojové vybavení a další předměty týkající se
našich tradic, kultury a společenského života.
Úpravy spočívaly v rozdělení prostoru na jednotlivé
místnosti, bylo třeba udělat elektroinstalaci, rozvody
topení, vody a odpadů. Instalovat dveře, sociální zařízení,
připravit podlahy a prostory vymalovat. Z hlediska požární
bezpečnosti bylo nutné vybudovat venkovní požární
únikové schodiště a v 2. nadzemním podlaží instalovat
nový hydrant. V podkroví tímto projektem vznikly 4 hlavní
místnosti a dále schodiště, chodba, WC s umývárnou
a revizní místnost.

Účelem projektu byla obměna technicky zastaralého
vozidla Škoda 706 RTHP CAS 25, které sloužilo JSDHO
Slavkov k dopravě členů jednotky, hasebních prostředků
a materiálů na místo zásahu. Jeho další provoz či případná
repase však byla finančně a technicky nerentabilní, neboť
jeho užívání od roku 1978 vedlo k nevratným poškozením
konstrukce vozidla. Vozidlo Škoda 706 RTHP CAS 25 již
neprošlo technickou kontrolou a jeho další provoz byl
nemožný. V rámci projektu byla proto pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Slavkov zakoupena od obce Strání
cisternová automobilová stříkačka Praga NTS 265, CAS
K25. Nákup používané cisternové automobilové stříkačky
pro JSDHO Slavkov byl spolufinancován Zlínským
krajem. Výše dotace 250.000,- Kč. Celkové náklady
projektu 1.387.000,- Kč. Cena byla stanovena znaleckým
posudkem č.135-2/19.

Obec Slavkov se rozkládá na rozloze 13,74 kilometrů
čtverečních. Značná část katastrálního území je součástí
CHKO Bílé Karpaty a také biosferické rezervace s velkým
množství lesních porostů. V obci se nachází rozvinutá
průmyslová zóna (cca 900 pracovních míst), ve které jsou
situovány provozy se zvýšeným rizikem vzniku požárů.
K řádnému zajištění požární ochrany výše popsaných
subjektů a porostů je vhodné, aby požární jednotka
zabezpečující ochranu obce Slavkov byla vybavena
funkčním cisternovým vozidlem s dostatečným množstvím
hasiva. Pořízení použité cisternové stříkačky zlepší
akceschopnost jednotky SDH Slavkov, což přispěje ke
zlepšení
akceschopnosti
celého
Integrovaného
záchranného systému. Jedná se zejména o řešení požárů,
mimořádných situací spojených se suchem, přívalovými
dešti a dalšími činnostmi při ochraně života, zdraví
a majetku obyvatel.
Původní vozidlo Škoda 706 dosloužilo a bude prodáno
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Rekonstrukce dětského hřiště

Víceúčelové hřiště Slavkov

Dětské hřiště v místním parku dosloužilo. Původní
vybavení hřiště již nesplňovalo bezpečnostní kritéria pro
provoz, a proto jsme se rozhodli je nahradit prvky novými.
Už minulou zimu jsme zpracovali projekt na rekonstrukci
a snažili se zajistit finance. To se podařilo, získali jsme
dotaci od Zlínského kraje. V polovině července pak začala
společnost TR Antoš s instalací akátových herních prvků.
Předtím jsme demontovali zbytky starého hřiště
a vyvozili kamínky z dopadové plochy, aby se mohla
provést betonáž nových patek. Po montáži prvků bylo
nutné zase navozit dopadovou plochu zpět. Tyto přípravné
práce z důvodu úspor nebyly součástí projektu a zvládli
jsme je brigádně. Dvakrát se tedy sešli dobrovolníci, kteří
to vše zvládli za několik hodin. Moc děkuji myslivcům
a všem ostatním dobrovolníkům za velkou pomoc při obou
brigádách na dětském hřišti. Moc si vážím vašeho
aktivního přístupu a těší mě, že je ve Slavkově dobrá parta,
která mákne, když je potřeba.

Hřiště se nachází ve sportovním areálu v těsné blízkosti
fotbalového hřiště. Jedná se o hodně navštěvovaný
a využívaný prostor veřejností i spolky ke sportovní
činnosti i aktivnímu a pasivnímu odpočinku. Víceúčelový
sportovní prostor pro různé sportovní i relaxační využití
nám však v areálu citelně scházel. Situaci jsme se rozhodli
řešit výstavbou víceúčelového hřiště s umělým trávníkem
včetně nového oplocení a osvětlení na místě poškozeného
a nevyhovujícího antukového kurtu.

Stavba nového hřiště obsahovala přípravu území,
odvodňovací systém, podkladní vrstvy s použitím
štěrkodrtí, umělý vodopropustný povrch, zpevněné
přístupové plochy, záchytné oplocení, sportovní vybavení,
umělé osvětlení, mobiliář a drobné terénní úpravy. Jedná
se o víceúčelové hřiště 23,5 x 36 m s umělým trávníkem,
na kterém se dají provozovat různé sportovní aktivity:
tenis, volejbal, fotbal, nohejbal, basketbal, házená, florbal,
aerobní cvičení a další aktivity spojené s pohybem na
čerstvém vzduchu apod.
Celkové náklady projektu 3.984.290,64 Kč. Výše dotace
2.730.000,- Kč.

Celkově došlo k rozšíření hřiště a zkvalitnění stávajícího
funkčního vybavení. Po zahájení provozu se nové hřiště
okamžitě stalo cílem mnoha dětí. Těší nás, že se nové
prvky líbí a rekonstrukce se podařila.

Děkujeme Zlínskému kraji za poskytnutí dotace na tento
projekt a také všem brigádníkům, kteří pomohli s úpravou
prostoru pro naše nejmenší spoluobčany. Celkové náklady
projektu 894.076,- Kč. Výše dotace 438.000,- Kč.
Rekonstrukce dětského hřiště Slavkov je spolufinancována
Zlínským krajem.
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Provozní objekt sportovního areálu Slavkov

Studie sídelní zeleně

Další práce ve sportovním areálu probíhaly na postupné
rekonstrukci hlavní provozní budovy. Dokončili jsme
opravu horního ubytovacího patra. Byly instalovány nové
sádrokartonové podhledy a příčky se zateplením, opravili
jsme elektroinstalaci, vyměnili podlahy. Budova prošla
kolaudací, aby vše odpovídalo současným platným
normám. V těchto dnech ještě probíhají práce na zateplení
nově opravené přístupové chodby ze strany tribuny.
Sportovní areál patří mezi výstavní plochy naší obce a jsme
rádi, že se ho v letošním roce podařilo ještě více
zatraktivnit.

V letošním roce jsme nechali vypracovat studii sídelní
zeleně pro naši obec. Jedná se o koncepční dokument pro
plánování v této oblasti. V souladu s tímto dokumentem
budeme připravovat podrobnější dokumentaci k výsadbě
zeleně v konkrétních lokalitách.

Slavkov – krajinná zeleň

Ve čtyřech lokalitách v území mezi Slavkovem a Horním
Němčím byly provedeny plánované výsadby. Celkem bylo
vysazeno 480 keřů a 312 stromů. Realizaci provedla
společnost FLORSTYL s.r.o., která bude další tři roky
provádět i následnou péči.
Cílem projektu je zvýšení ekologické stability v krajině,
podpoření biodiverzity, založení lokálního biokoridoru
k přirozené a bezpečné migraci zvěře. Vznik nových
vegetačních prvků bude mít pozitivní vliv na potlačení
vodní i větrné eroze, dojde také ke zvýšení retenční
schopnosti krajiny. Projekt s názvem „Slavkov – krajinná
zeleň“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským
fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního
programu Životní prostředí.

Územní studie sídelní zeleně je základní podklad pro
zakládání, péči a údržbu veřejné zeleně v obci. Slouží jako
obecné východisko pro pořizování územně plánovací
dokumentace a pro následné zpracovávání podrobné
projektové dokumentace, dílčích studií, pasportu zeleně
apod. Studie sídelní zeleně vychází z místních přírodních,
kulturních a historických podmínek, vytváří obecný
kompoziční a provozní rámec na úrovni sídla, zohledňuje
návaznosti na krajinu, vytváří funkční systém zeleně
a zvýšení ekologické stability sídla. V návrhové části se
snaží zohlednit ekonomické, ekologické a estetické
aspekty veřejné zeleně a přizpůsobit je požadavkům
současného člověka. Zpracovaná studie sídelní zeleně by
se měla na dlouhou dobu stát koncepčním podkladem pro
ochranu, správu a rozvoj veřejné zeleně ve Slavkově.
Plánované projekty 2020
Chodníky

Novou fasádu obecního úřadu zdobí obecní znak...

... i hasiči mají na budově nový nápis.

Hlavní akcí v roce 2020 by měla být rekonstrukce velkého
úseku chodníku v centrální části obce (trasa Kolískovi –
Štefaníkovi). O tomto projektovém záměru jsem psal již
několikrát. S projektem jsme ale museli čekat. Ze strany
poskytovatele dotace totiž docházelo k posouvání termínu
vyhlášení výzvy a bez dotace bychom tak velký projekt
nebyli schopni realizovat. V letošním roce byla výzva
konečně zveřejněna a okamžitě jsme podali projektovou
žádost. V současné době probíhá hodnocení. Věřím, že
máme vše nachystáno kvalitně a hodnotící komise náš
záměr podpoří. V tom případě se pustíme do stavby.
V tak velkém projektu je pro nás získání dotace klíčové.
Součástí akce bude v tomto úseku i rekonstrukce veřejného
osvětlení a výměna silničních obrub.

Slavkovský zpravodaj
Rádi bychom opravili také chodník z nevhodných
panelových bloků podél Zlejšovského potoka, který
propojuje hlavní komunikaci v obci se spodním
záhumním. Projektovou dokumentaci máme připravenou.
I na tento úsek se pokusíme zajistit finanční prostředky.

Chtěli bychom také začít s přípravou projektové
dokumentace na druhý velký úsek chodníků: průmyslová
zóna – obecní úřad. Součástí dokumentace by mělo být
i řešení oblasti hlavní křižovatky včetně autobusových
zastávek. Zejména na horním konci bychom rádi umístění
autobusových zastávek dořešili. Vše s ohledem na zvýšení
bezpečnosti cestujících, chodců a dalších účastníků
silničního provozu. Prvním krokem je tedy zpracovat
studie řešení, vybrat nejvhodnější a postupně připravovat
projektovou dokumentaci. Tento záměr jsme avizovali již
v minulém zpravodaji, ale projektanti a zejména ti
dopravní jsou v posledních letech zahlceni zakázkami.
Proto jsme nuceni některé záměry a plány posouvat na
delší časové období. Je pravděpodobné, že celkový záměr
rozdělíme do menší úseků a budeme realizovat postupně.
Každopádně chodníky jsou nyní prioritou. Jejich stav je
v některých úsecích havarijní.
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Ostatní projekty a plány do budoucna

V pomyslném zásobníku máme připraveno hodně dalších
akcí, ale jejich realizaci zvažujeme podle dotačních
možností, finanční náročnosti a aktuální potřebnosti.
Máme připravené projekty na rozšíření veřejného
osvětlení, osvětlení kluziště, výsadbu ovocného sadu
i další zeleně v obci, rekonstrukci chodníku k charitnímu
domu nebo studii na rekonstrukci požární nádrže. Chceme
připravit projekt na nové výsadby zeleně na hřbitově,
v místním parku a u charitního domu. Chceme instalovat
nové autobusové čekárny. Chceme se více zaměřit na
rozvojové plochy pro bydlení. Chceme propojit Slavkov
a Horní Němčí komunikací od hřbitova ke hrušce…
Plánů je hodně. Je jasné, že nejde všechno hned, ale
postupnými kroky chceme naše vize naplňovat.
Různé
Nová služba pro občany

Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu a chtěli
byste být informováni o aktuálním dění v naší obci?
Spustili jsme pro vás nový komunikační kanál
Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému vás budeme informovat
SMS zprávami, e-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.

Kanalizace

V polovině roku 2019 jsme získali pravomocné stavební
povolení na zatrubnění kanalizační stoky mezi domy pana
J. Juřeny a pana J. Londýna. Začátkem roku by mělo
proběhnout výběrové řízení na dodavatele a v průběhu
roku 2020 bychom chtěli tento projekt konečně realizovat.
Nyní je vše závislé na finančních prostředcích, které
budeme v rámci tvorby rozpočtu hledat.

O co v projektu jde? Splaškové vody z obce zde
v zatrubněné části končí těsně za místní komunikací a pak
v délce cca 75 metrů odtékají otevřeným korytem do
potoka. Tento neutěšený stav je nutné napravit. Navíc ve
spojení této stoky a potoka je přerušený břeh a při zvednuté
hladině vody může dojít ohrožení rodinných domů v okolí.
Stavba tedy obnáší: celkové zatrubnění stoky, instalaci
kanalizačních šachet, úpravu výusti do potoka a zpevnění
břehu kameny. Nutno dodat, že na akci tohoto typu dotace
není a budeme ji realizovat celou z vlastního rozpočtu.

SVOZY PLASTŮ - PYTLOVÝ SBĚR
1. pololetí 2020

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

středa 22.1.2020
středa 18.3.2020
středa 27.5.2020

středa 19.2.2020
středa 15.4.2020
středa 24.6.2020

Upozorňujeme občany, že plasty v pytlích je vhodné
připravit den předem.

Slavkovský zpravodaj
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Zeleň

Sběr jedlých olejů a tuků

Dne 6. března 2019 proběhlo u místního hřbitova kácení
topolů. To bylo nařízeno na základě znaleckého posudku.
Stromy byly nebezpečné, v korunách stromů se nacházely
suché větve a suché pahýly. Jeden topol byl v loňském roce
zasažen bleskem. Na bázi kmenů se nacházely rozsáhlé
dutiny s aktivní hnilobou, vyskytovaly se také praskliny na
kmenech. V blízkosti báze kmenů rostly plodnice hnojníku
setého, který poškozoval kořenový systém stromů.
Likvidace byla tedy nezbytná a opodstatněná. Pokáceny
byly také suché břízy v parku a na hřbitově a na kácení
ještě čekají suché smrky v horní části hřbitova. Zeleň na
hřbitově a v parku bude časem obnovena. Vše na základě
odborného návrhu na výsadbu v souladu se zpracovanou
studií sídelní zeleně.

Od 1. ledna 2020 mají obce povinnost umožnit oddělený
sběr jedlých olejů a tuků, proto jsme do sběrného dvora
umístili speciální sběrnou nádobu. Tato nádoba je určena
pouze na použitý potravinářský olej a tuk v uzavřených
obalech (např. v PET lahvích). Nepatří sem motorové
oleje a jiné nebezpečné odpady!

Místo pro ukládání odpadu ze zeleně

V letošním roce se nám údržba tohoto místa moc nedařila
a nyní vypadá přesně tak, jak bychom nechtěli. Lokalitu
vyčistíme a připravíme na další rok a vás občany žádáme,
abyste nám pomohli a dodržovali následující pokyny:
- neumisťujte na toto místo jiný odpad než ze zeleně plastové pytle, papíry, železo apod. sem nepatří - tento
odpad odevzdejte ve sběrném dvoru (již několikrát
pracovníci obce uklízeli plastový pytel, ve kterém sice byl
odpad ze zeleně, ale dotyčná osoba zřejmě zapomněla
obsah z pytle vysypat);
- do dřevěných boxů nedávejte větve ani jiné dřevo
(opakovaně z boxů taháme větve, pařezy nebo
vyhrabujeme odřezky desek z hromady pilin – piliny
nevadí, ale kusy dřeva ano);
- do okolí tohoto sběrného místa nevyvážejte stavební suť
ani výkopovou zeminu – plochu jsme vytvořili jen pro
odpad ze zeleně, žádný jiný odpad sem nepatří;
Moc děkujeme, za dodržování těchto jednoduchých
pravidel – hodně nám to pomůže. Údržbě se budeme určitě
věnovat více, aby se neopakovala současná situace.
Ukládání nábytku ve sběrném dvoru

Upozorňujeme, že v našem sběrném dvoru je možné
ukládat i nábytek, ale ten musí být rozebrán nebo rozbit na
jednotlivé desky. Toto můžete provést i v areálu dvora,
potřebné nářadí vám ochotně zapůjčí obsluha. Každý
původce odpadu uloží odpad přímo do kontejnerů nebo na
místa k tomu určená dle pokynů obsluhy. Děkujeme.

Inženýrské sítě – Zlínský kraj

Občanům, kteří pro účely územního nebo stavebního řízení
potřebují vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, nabízí
Zlínský kraj bezplatnou elektronickou službu s názvem
UtilityReport. Ta celý tento proces významně
zjednodušuje, neboť vygeneruje a současně elektronicky
odešle žádost všem dotčeným správcům inženýrských sítí
v zájmovém území.
„Jde o elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak mohou
občané podat žádost o vyjádření správcům inženýrských
sítí a mít při tom jistotu, že na nikoho nezapomněli.
Aplikace UtilityReport je přístupná na odkazu
site.kr-zlinsky.cz“
Slavkovský zpravodaj
periodický tisk územního samosprávného celku
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IČ: 00291315, mail: zpravodaj@obecslavkov.cz
Vydáno: 11.12.2019 (číslo 1/2019) ve Slavkově
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Jednání Předsednictva krajského shromáždění SMS ČR

Sdělení ke kompostérům

a náměstka hejtmana pro dopravu Zlínského kraje

V lednu 2019 jsme uspořádali průzkum zájmu
o kompostéry zdarma do vašich zahrad. Ve Slavkově se
přihlásilo téměř 100 zájemců. Podobný průzkum proběhl
i v ostatních obcích Mikroregionu Bílé Karpaty, neboť
jsme chtěli připravit společný projekt a požádat za celý
mikroregion o dotaci na jejich nákup. Výzva byla sice
vyhlášena, ale bohužel jen na dovybavení sběrných dvorů
a nešlo podat žádost o kompostéry. Musíme tedy počkat na
výzvu další a doufat, že v ní bude nákup kompostérů
podporován. Průběžně je možné zájem o kompostér hlásit.
Seznam aktualizujeme, a až bude možnost, podáme žádost
o dotaci. Děkujeme za pochopení.

Jako podněty k jednání jsme zaslali:

• Slavkov nesouhlasí se zavedením mýtného na I/50 –
máme obavu se zvýšení intenzity dopravy na silnici I/54,
která prochází naší obcí.
• Na silnici I/54 je od naší obce přes obec Strání směrem
k hranici se Slovenskem omezení nákladní dopravy do 3,5t
– apelujeme na vrcholné představitele kraje, aby toto
omezení zůstalo bez výjimky v platnosti. Bude toto
omezení platit opravdu bez výjimky nebo je možné, že by
Krajský úřad ZK poskytl některým firmám výjimku?
Zůstane omezení do 3,5t na tomto úseku silnice I/54
i v budoucnu nezměněno a v platnosti?
Odpověď: Omezení 3,5 tuny na silnici I/54 zůstane
v platnosti a to bez výjimky. Bude podán legislativní návrh,
aby na silnicích II. a III. třídy mohly kamiony jezdit pouze
do místa vykládky či sídla firmy. Díky této změně by bylo
zabráněno pouhému projíždění a zkracování cest po těchto
komunikacích.
• Upozorňuji na velmi špatný stav komunikace III/05417
v úseku mezi obcí Slavkov – Horní Němčí. Jedná se o úsek
v délce cca 400 m. Žádáme o zařazení do plánu oprav.
Odpověď: Uvedená komunikace III/05417 bude krajskému
úřadu nahlášena jako silnice vyžadující opravu.
Stočné

V posledních měsících roku 2019 jsme s vámi – vlastníky
nemovitostí ve Slavkově – uzavírali Smlouvy o odvádění
odpadních vod. Vše potřebné k této problematice jsem
podrobně popisoval ve speciálním vydání zpravodaje,
který jste před časem dostali do svých schránek. Spolu se
zvýšeným stočným to samozřejmě není populární opatření,
ale je to opatření nezbytné. Důvody jsem již podrobně
vysvětloval a jsem rád, že jste je pochopili (alespoň podle
množství podepsaných smluv je to patrné). Chtěl bych vám
všem moc poděkovat za aktivní přístup, vstřícnost
a ochotu při uzavírání smluv. Těch je kolem tří stovek,
takže nebylo snadné vše zvládnout. Přesto již zbývá jen
několik podpisů. Všichni odpadní vody tvoříme, a proto
bychom se měli všichni kolektivně podílet i na finančním
zajištění této oblasti. Děkuji za spolupráci a pochopení.
Nájem hrobových míst

Na začátku roku jsme zahájili proces aktualizace všech
dokumentů, které jsou nutné k provozování veřejného
pohřebiště. Připravili jsme nový hřbitovní řád, odborná
firma provedla hydrogeologický průzkum místního
hřbitova, projednali jsme vše s hygienou i krajským
úřadem, udělali jsme kalkulaci nákladů na hřbitovní služby
a vše podstatné jsme projednali a schválili v zastupitelstvu
obce. Informovali jsme vás ve speciálním zpravodaji a pak
již následovalo kontaktování nájemců a uzavírání nových
nájemních smluv. Většinu hrobových míst máme
vyřešenu, ovšem v některých případech je dohledávání
příbuzných složitější. I zde vám moc děkuji za spolupráci.
- Libor Švardala, Olga Kvasničková -

Bezpečnostní desatero

Každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než
tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky
jsou zraněny. "Bezpečnostní desatero" je informační
kampaň, jejíž snahou je počty obětí a výši škody na
majetku snížit. Věnujte proto chvilku přečtení uvedených
základních pravidel. My všichni totiž neseme odpovědnost
za své chování a za technické zabezpečení svých domovů
proti požáru...

Slavkovský zpravodaj
Novinky v dopravě Zlínského kraje

Od 15. prosince letošního roku začne ve Zlínském kraji pro
cestování veřejnou dopravou platit nový tarif Zlínského
kraje. Výši jízdného již nebudou určovat dopravci, ale nově
kraj. Od stejného data navíc ke stávajícím dopravcům
přibude také společnost Arriva, která bude zajišťovat část
vlakových i autobusových spojů v kraji. Na to, jaké
konkrétní změny to s sebou přinese a co to bude znamenat
pro cestující, odpovídá Pavel Botek, náměstek hejtmana
Zlínského kraje, zodpovědný za oblast dopravy.

Pane náměstku, co se pro cestující veřejnou dopravou
od 15. prosince změní?
Mohu všechny naše občany uklidnit, rozhodně se nemusejí
obávat žádných dramatických změn. I když od 15. prosince
u nás začne platit zcela nový tarif Zlínského kraje
a nastoupí nový dopravce, zůstanou z 95 % systém veřejné
dopravy i jízdní řády ve Zlínském kraji stejné jako
doposud.
Co nový tarif Zlínského kraje přinese cestujícím?
Díky našemu novému tarifu bude pro většinu lidí cestování
veřejnou dopravou levnější než dnes. Tarif bude stejný pro
celé území kraje, a to jak pro vlaky, tak autobusy. Nastaven
je jako kilometrický, cestující tedy zaplatí pouze za to, co
skutečně ujedou. Odpadne tak systém tarifních pásem,
který doposud používali někteří autobusoví dopravci.
Na kterých trasách bude tarif Zlínského kraje platit?
Při všech cestách uvnitř kraje autobusem a vlakem, a navíc
také na mezikrajských vlakových linkách Kroměříž –
Kojetín, Nedakonice – Moravský Písek a Uherský Ostroh
– Veselí nad Moravou. V ostatních případech, tedy při
mezikrajských cestách, pojede cestující za tarif příslušného
dopravce.
Jaký bude přínos nového dopravce?
Cestující se mohou těšit například na moderní
nízkopodlažní
vlaky
Lint
s WI-FI
připojením
a klimatizací, které společnost Arriva nasadí na Vsetínsku
a Uherskobrodsku.
Jak to bude s nákupem jízdenek?
Vlakové jízdenky si bude možno koupit jako doposud
v pokladnách na nádražích. Kde pokladna nebude, prodá
jízdenku průvodčí cestujícímu přímo ve vlaku, a to bez
přirážky. Navíc od společnosti Arriva máme příslib, že
v jejich vlacích bude možno platit také platební kartou.
V autobusech zůstane zachován systém elektronických
peněženek.
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Podařilo se dojednat vzájemné uznávání jízdenek mezi
dopravci?
V autobusech nikoliv, ostatně tomu tak není ani dnes a nic
se tedy nemění. U vlaků se nám podařilo dojednat uznávání
jízdenek mezi oběma dopravci, kteří ve Zlínském kraji
budou jezdit, tedy Českými drahami a Arrivou. Například
cestující z Velkých Karlovic do Valašského Meziříčí si
koupí u průvodčího Arrivy jízdenku, přesedne ve Vsetíně
na vlak Českých drah a dojede na tuto jízdenku bez
problémů až do Valašského Meziříčí.
Nejčastější dotazy veřejnosti směřují k tomu, jak to
bude s platností IN karet ve vlacích Českých drah.
Všechny IN karty budou ve vlacích Českých drah bez
výjimky uznávány na mezikrajských cestách – tedy
například ze Zlína do Olomouce nebo z Luhačovic do
Prahy. Při cestách uvnitř kraje budou uznávány jen IN
karty vyšší kategorie, jako například IN 100, IN Business
nebo IN Senior. Karty IN 25 a IN 50 na vnitrokrajských
cestách uznávány nebudou. Drtivá většina cestujících na
tom však nijak neprodělá, neboť základní jízdné v rámci
tarifu Zlínského kraje je stanoveno prakticky stejně jako
současná cena s kartou IN 25 a cestující ji tedy již vůbec
nebudou potřebovat. Karta IN 50 je nejvíce používána pro
delší a pravidelné cestování, zde jako alternativu můžeme
nabídnout cenově srovnatelné 7denní nebo 30denní
jízdenky.
Na koho se lidé mohou obracet se svými dotazy
týkajícími se veřejné dopravy ve Zlínském kraji?
Obracet se mohou na krajem založenou společnost
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, která má
tuto oblast na starost. Důležité informace a kontakty
najdou na nových webových stránkách této
společnosti www.id-zk.cz. Dotazy a podněty je možno
posílat také na info@koved.cz
- převzato: www.kr-zlinsky.cz Přehled plánovaných akcí na rok 2020

(další akce a případně úpravy budeme aktualizovat)
25.1.2020
Hasičský ples
16.2.2020
Sportovní ples
22.2.2020
Fašanková obchůzka
13.-15.3.2020 Zvěřinové hody, Vinárna Pod Třešněmi
27.3.2020
Noc s Andersenem, Knihovna Slavkov
30.4.2020
Stavění májky
10.5.2020
Den matek
23.5.2020
Slavkovský gulášfest
24.5.2020
Počítání orchidejí, Přírodní rezervace Kolo
4.6.2020
Ekohrátky v místním parku ke Dni dětí
27.6.2020
Sportovní hodové odpoledne a zábava
29.6.2020
Tradiční hodky s drkotinou, Vinárna
15.8.2020
Folklorní den ve Slavkově
12.9.2020
Slovácké Slavnosti vína, Uh. Hradiště
2.-4.10.2020 Memoriál Karla Podhajského
6.10.2020
Den stromů, Hruška v Horním poli
30.10.-1.11.2020 Husí hody, Vinárna Pod Třešněmi
13.-16.11.2020 Zvěřinové hody, Vinárna Pod Třešněmi
28.11.2020
Poslední leč
5.12.2020
Mikulášská nadílka pro děti
23.12.2020
Zpívání koled u vánočního stromu
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Co nového v charitním domě

Ambulantní odlehčovací služba Strání

Vážení čtenáři Slavkovského
zpravodaje,
Charitní
dům
sv. Petra a Pavla ve Slavkově
poskytuje své služby od roku
1996. Cílovou skupinou jsou
senioři od 65 let věku s těžkou
nebo úplnou závislostí na pomoci
druhé osoby. Posláním služby je
zajištění celodenní podpory,
pomoci a péče osobám, které
mají sníženou soběstačnost
a jejich situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby. Charitní dům nabízí pro své
klienty 4 jednolůžkové a 4 dvoulůžkové pokoje. Snahou je
zajistit klientům takové podmínky, které dříve měli ve
svém domácím prostředí. To se děje nejen na materiální
a zdravotní úrovni, ale i v rovině duchovní, a to zásluhou
pana faráře P. Mgr. Petra Hofírka i pastoračního asistenta
Ing. Františka Bílka, PhD. Tímto bych oběma zmíněným
chtěl velmi poděkovat za jejich obětavou službu pro naše
klienty. Pro klienty představují v jejich životě velkou
duchovní oporu.

Dne 1.10.2019 byla přestěhována Ambulantní odlehčovací
služba z Uherského Brodu do Strání. Funguje v Domě
s pečovatelskou službou, Sv. Cyrila a Metoděje 271,
ve Strání v době od 7:00 do 18:00 hod.

V CHD Slavkov probíhají pravidelné mše svaté a rovněž
se již stalo tradicí, že se CHD Slavkov včetně svých
klientek a dalších zaměstnanců Charity Uherský Brod
účastní poutě ke sv. Zdislavě, která probíhá jedenkrát
ročně v kapli ve Slavkově.
Domov pro seniory ve Slavkově je výjimečný v tom, že má
malou kapacitu, a to 12 lůžek a tím pádem můžeme
vytvářet pro klienty takové prostředí, aby se cítili jako
doma. A to by nešlo bez vzorné péče personálu, který se
chová ke klientům téměř, jak kdyby byli jejich vlastní. Tím
bych chtěl rovněž poděkovat celému týmu podílejícímu se
na chodu zařízení za jejich vzornou a obětavou práci. Má
slova určitě potvrdí i naše klientky, které si péči našich
zaměstnanců velmi pochvalují. Tato zpětná vazba je pro
nás velmi důležitým ukazatelem, že svou práci děláme
velmi dobře.
Rovněž bych chtěl poděkovat vedení obce Slavkov v čele
s panem starostou Mgr. Liborem Švardalou za podporu
a pomoc, která je nám z jejich strany poskytována, ať už se
jedná o pomoc finanční anebo jinou. Dále nesmím
zapomenout na pomoc naší dobrovolnice paní
Machálkové, která se přichází za klienty modlit
a popovídat si s nimi, což má na klienty velký pozitivní
vliv a v případě potřeby nám pomáhá i s dalšími drobnými
věcmi týkající se chodu zařízení. Rovněž velký dík si
zaslouží lidé, kteří nás podporují finančními nebo
materiálními dary. Za tuto pomoc jsme jim moc vděčni.
Na závěr bych chtěl poděkovat celému vedení Charity
Uherský Brod v čele s panem ředitelem Ing. Mgr. Petrem
Houštěm, MBA, za všechno, co pro CHD Slavkov dělá,
aby náš CHD byl na takové úrovni, jaké je nyní.
- Mgr. Pavel Hetmer, vedoucí CHD Slavkov -

Pečujete o vaše rodinné příslušníky? Potřebuje si něco
vyřídit nebo si udělat den pro sebe? Využijte naši
odlehčovací službu. Vašeho rodinného příslušníka přivezte
kdykoliv v době od 7:00 do 18:00 hod. a my se o něj
postaráme.
Co mám pro to udělat?
Kontaktujte vedoucí služby nebo sociální pracovnici viz
kontakty níže a domluvte se na dalším postupu. Taktéž si
můžete stáhnout a vyplnit Žádost o poskytování
Ambulantní odlehčovací služby Strání přímo na webu
Charity Uherský Brod. Tu poté přineste přímo na DPS, kde
si domluvíte způsob poskytování služby.
Jak fungujeme?
Chceme odlehčit pečujícím osobám v každodenní péči
o svého blízkého a nabídnout jim časový prostor, který
mohou využít podle svých potřeb.
Dokážeme individuálně zajistit podporu, pomoc a péči
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, o které jinak trvale pečují rodinní příslušníci či
jiné pečující osoby v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Jedná se o dospělé osoby a seniory
z Uherskobrodska.
Kolik služba stojí?
- 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času
nezbytného k zajištění úkonů péče; netrvá-li úkon celou
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
- 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně
3 hlavních jídel, 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů
souvisejících s přípravou stravy.
Vedoucí služby: Bc. Miroslava Havlíková, DiS.
telefon: +420 776 080 273
e-mail: miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz
provozní doba: Po - Pá 8:00 - 14:00 hod.
Sociální pracovnice: Bc. Jarmila Výmolová Tomancová
telefon: +420 606 055 135
e-mail: jarmila.tomancova@uhbrod.charita.cz
provozní doba: Út, St, Čt 7:00 - 14:00 hod.

Slavkovský zpravodaj
Co se dělo v knihovně

Období od začátku roku do konce května bylo ve znamení
společných setkání. V lednu jsme besedovali s panem
Karlem Hrdličkou na zajímavé téma České stopy v Izraeli.
Potom mezi nás zavítal pan Libor Ambrozek a vyprávěl
nám o tom, jak se žije na Srí Lance. Velmi vydařený byl
hudební večer o Karlu Krylovi. Bylo to příjemné posezení
při kytaře, kdy nám život a osobnost básníka a písničkáře
Karla Kryla přiblížil a jeho písně zahrál pan Rostislav
Mančík. V tomto období jsme také poprvé otevřeli
„Cukrárnu mezi knihami“. Děti si v březnu užily svoji
pohádkovou Noc s Andersenem. Členové čtenářského
klubu zahráli v knihovně Pohádku o princeznách pro děti
z mateřské školy a školní družiny.
Letní období bylo ve znamení velké rekonstrukce
knihovny, kdy bylo nutné na tři měsíce zavřít. V knihovně
(stejně jako v celé budově) je nové topení, výmalba
a podlahy. Velmi příjemným překvapením pro nás i pro
čtenáře bylo i nové vybavení – stoly, nábytek a počítače.
Od konce září je knihovna opět v plném provozu. Došlo
k úpravě výpůjční doby. V pondělí od 15 do 16 hodin
probíhá Herna. Děti si mohou zahrát některou z deskových
her nebo divadlo s maňásky. Od 16 do 18:30 hodin je
běžný provoz knihovny – půjčování, vracení knih, internet
je přístupný pro veřejnost. Každé druhé úterý odpoledne se
v knihovně scházejí děti z čtenářského klubu, který byl
zřízen při ZŠ Horní Němčí. Ve středu od 17 hodin probíhá
kroužek Flétnička pro nejmenší děti a od 18:30 hodin Jóga
s Táňou.
V podzimním čase se uskutečnily ve spolupráci s ČSOP
Pantoflíček další besedy. S regionální spisovatelkou
Alenou Bartošíkovou, která nám představila své knihy Za
studánkami Bílých Karpat a Balada o Vlčím vrchu.
Spisovatel Jiří Jilík předčítal ze své nové knihy Poolšavím
cestou králů a špehýřů. Děti z čtenářského klubu zahrály
pohádku O princezně Žravěně.
Chtěly bychom poděkovat našim šikovným čtenářkám,
které sponzorsky napekly zákusky do cukrárny, věrným
Knihomolkám, které pomáhají připravovat programy pro
malé čtenáře a paní Vlastě Ondrové za neutuchající
nadšení a pomoc při organizaci besed. Velký dík posíláme
MUDr. Haně Milošové, slavkovské rodačce žijící
v Hrušovanech nad Jevišovkou, která opět obdarovala naši
knihovnu finančním darem. A ten největší dík patří panu
starostovi Liborovi Švardalovi za rekonstrukci knihovny
a podporu veškerého dění v knihovně.
A na co se můžete těšit v příštím roce? Na nové knihy,
cukrárnu a jiná zajímavá setkání. Nově na Tvořivé čtvrtky
pro děti.
Do nového roku přejeme všem čtenářům pevné zdraví
a hodně pohodových chvil při čtení.
- Mirka a Jana Končitíkovy, knihovnice Místní knihovna má nové www stránky:
https://mkslavkov.blogspot.com/ Mrkněte se...
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Mateřská škola Slavkov

Školní družina

Kalendářní rok 2019 jsme v mateřské škole zahájili
výukovým programem „Můj strom“. Pak následovalo
několik krásných divadelních pohádek.
Na jaře nejstarší děti, před zápisem do ZŠ, navštívily
1. třídu v Horním Němčí.
Maminkám ke Dni matek děti předvedly pásmo písní,
básní, tanečků a her „Cukrárna u tří včelek“. Děti také
vystoupily na oslavách Dne matek ve Vinárně Pod
Třešněmi.

Od začátku školního roku 2019–2020 se děti školní
družiny Slavkov zapojily do celoroční soutěže „Děti
a slušné chování“, kde si formou her, zpívaní a povídání
osvojují základy slušného chování. Jsou rozděleny
do 3 družstev, ve kterých budou plnit jednotlivé úkoly.
O tom, že je činnost školní družiny tento rok opravdu velmi
pestrá, svědčí akce a soutěže, které už mají za sebou. Děti
si v září zkusily, jak se žije nevidomým spoluobčanům
a pod názvem „V září světlušky září“ plnily úkoly se
zavázanýma očima. Úplnou novinkou byla pro děti
návštěva dopravního hřiště v Uherském Brodě, kde měly
možnost zajezdit si na kolech, motokárách a koloběžkách.
Zároveň si zopakovaly pravidla silničního provozu
a bezpečné jízdy na silnicích podle dopravního značení.

Den dětí jsme společně oslavili účastí na ekohrátkách
v parku a výletem do ZOO v Hodoníně.
Před prázdninami proběhlo rozloučení s nejstaršími dětmi
slavnostním pasováním na školáky za přítomnosti rodičů.
Poslední akcí rodičů a dětí byla večerní procházka
s lampičkami za zvířátky a ve čtvrtek 5. prosince ještě
proběhla „Čertovská besídka“, kam přišel i Mikuláš :-)
V letošním školním roce je v mateřské škole zapsáno
26 dětí, z toho bylo přijato 6 dětí, které neměly ještě 3 roky.
Proto velkou pomocí je chůva, která nám s těmito
nejmladšími dětmi pomáhá.
V září nastoupila do mateřské školy taktéž nová paní
vychovatelka ve školní družině, vedoucí školního
stravování, školnice a uklízečka. Všechny pracovnice
vytvářejí pohodovou atmosféru, která nám umožňuje
vzdělávat a vychovávat děti v duchu rodinného prostředí.
Součástí mateřské školy je školní jídelna, ve které
provozujeme i doplňkovou činnost (vaření obědů pro
cizí strávníky). Tyto kvalitní obědy jsou vařeny dle
norem pro školní stravování. Cena oběda je 58,-Kč.
Pokud by měl někdo zájem odebírat obědy, může se
přihlásit přímo v mateřské škole.
- Jarmila Zichová, ředitelka MŠ - Marcela Kameníková, učitelka MŠ -

Přírodovědná soutěž na zahradě byla zase zaměřena na
poznávání zvířat a jejich života – kde žijí, čím se živí a jaké
mají charakteristické znaky.
V říjnu byly děti v dětském oddělení Knihovny Františka
Kožíka v Uherském Brodě, kde pro ně knihovnice paní
Alena Baďurová připravila besedu na téma 40 let dětského
časopisu Čtyřlístek. Děti tam ukázaly, že mají velké
znalosti, hodně a rády čtou. Navštívily také Galerii
Uherský Brod a zhlédly výstavu známých umělců z našeho
regionu. Při výrobě věnečků z přírodnin a podzimních
dekorací se sice pořádně zapotily, ale už se těší na výrobu
věnečků adventních. No a zábavně soutěživé odpoledne
„Strašidel se nebojíme“ bylo v dušičkovém období pro
děti velmi fascinující.
V listopadu nám pan Křápek, tatínek Venduly Křápkové,
domluvil exkurzi v místní firmě Kasko, která byla pro děti
snad nejvíce zajímavá. Hlavně chlapci si výrobní haly
prohlíželi s velkým zaujetím. Všichni jsme si odnesli také
drobné dárky. Velký úspěch měla děvčata Tereza Jančová
a Eliška Ulčová při okrskovém kole recitační soutěže
v Uherském Brodě, kde získala 2. a 4. místo.
Už se všichni chystáme na další výlet do Uherského Brodu,
a to na 20. ročník předvánočních dílen lidových výrobců
„Perníčky 2019“ v Muzeu J. A. Komenského a výstavu
betlémů „Půjdem spolu do betléma“ v Galerii Uherský
Brod.
- Mgr. Dana Janů Fotografie z akcí školní družiny a mateřské školy najdete
na www.msslavkov.rajce.idnes.cz
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Myslivecký spolek Kasivec

Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Slavkovského zpravodaje Vám nechci
opětovně zmiňovat veškeré činnosti i povinnosti, které
s provozováním myslivosti v našem spolku úzce souvisí,
ale rád bych Vás seznámil s výjimečnou událostí, která nás
čeká v měsíci říjnu příštího roku.
Členové našeho spolku se připravují na vrcholnou
mezinárodní soutěž ohařů – 82. ročník Memoriálu Karla
Podhajského (MKP), která poprvé proběhne v honitbách
našeho okresu. MKP je nejvyšší mezinárodní soutěž
v České
republice
pořádaná
Českomoravskou
mysliveckou jednotou. Tuto soutěž zaštiťuje ministr
zemědělství i hejtman Zlínského kraje.
Memoriálu se zúčastní nejvýše 20 psů – 10 psů z České
republiky a 10 psů ze zahraničí. Pro 10 psů z ČR je
podmínkou pro účast na MKP úspěšné absolvování
Memoriálu Richarda Knolla v příslušném kalendářním
roce. Dalších 10 psů je vybráno pořadatelem ze zemí
střední Evropy.
Centrem soutěže jsou Lázně Leopoldov Buchlovice
(Smraďavka), lesní práce budou probíhat u nás ve
Slavkově, vodní práce v Popovicích, polní práce
v Boršicích, Buchlovicích, Zlechově a Nedakonicích.
Pro majitele psů je účast a vítězství v MKP podobná jako
pro závodní koně Velká pardubická. MKP je považován za
vrchol loveckého výcviku. Pes je potom mistrovsky
připraven pro myslivost.
Kdo byl Karel Podhajský, už dnes málokdo ví. Narodil se
24. května 1871 v Litomyšli a prožil zde celý svůj život.
Stál u založení Českomoravské myslivecké jednoty,
zasloužil se o nové poznatky v myslivosti, o rozvoj
kynologie v českých zemích a byl členem Ústředního
spolku pro ochranu honitby a chovu loveckých psů. Podílel
se na založení jednotné Plemenné knihy loveckých psů
(dodnes je používána značka Československý, dnes Český
lovecký pes – Člp). Od jejího založení v roce 1923 do roku
1930 Plemennou knihu osobně vedl. Jako organizátor
a rozhodčí se zúčastnil bezpočtu kynologických soutěží,
zkoušek i výstav. V roce 1923 sepsal také zkušební řády
pro zkoušky loveckých psů. Odkaz Karla Podhajského
připadl jenom myslivcům, nikdy se neoženil a neměl žádné
potomky.

Doufám, že organizaci této prestižní soutěže úspěšně
zvládneme, nebude to určitě jednoduché. Není úplně
zvykem zvát někoho na akci 10 měsíců předem, ale přesto:
přijďte se podívat na vrcholné výkony psů. Centrum dění
v naší honitbě bude v areálu myslivecké chaty, kde bude
připraveno i bohaté občerstvení.
- Antonín Bartoš, předseda MS Kasivec – Slavkov, z.s. –

Chtěl bych poblahopřát členům Mysliveckého spolku
Kasivec, že dostali důvěru k uspořádání tak významné
a prestižní akce. Je to jistě odměna za jejich příkladnou
dosavadní činnost. Pro celou obec Slavkov to bude velká
událost a další zviditelnění dobrého jména obce. Připojuji
se k předsedovi Antonínu Bartošovi a zvu vás do krásného
areálu myslivecké chaty na tuto jedinečnou akci.
- Libor Švardala, starosta obce -

Slavkovský zpravodaj
Český svaz ochránců přírody Pantoflíček Slavkov

Vedoucí: Vlasta Ondrová, tel. 776716704,
mail: o.vlasta@seznam.cz
zástupce: Miloš Šťastný, tel. 723858853,
hospodářka: Marie Zimčíková, Slavkov, tel. 775947054,
tiskový mluvčí: Petr Slinták, Uh. Hradiště.
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Dosadby a péče o remízy, např. letos na jaře jsme vysadili
31 stromků k rybníčku v Dolněmčí, o které také následně
pečujeme. Ve Slavkově dosazujeme remíz na Močířích
a domlouváme s vedením obce výsadbu dalších remízů.

V současné době máme 20 členů z uherskohradišťského
regionu.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ke Dni dětí jsme pořádali v místním parku pro nižší
ročníky ZŠ Horní Němčí a pro MŠ Slavkov Ekohrátky, kde
děti soutěžily v základních znalostech o přírodě.

EXKURZE DO PŘÍRODY
Bývají dvojí: pro své členy a kamarády několikrát ročně,
pro turisty a zájemce o přírodu našeho regionu, rovněž
několikrát ročně dle požadavků.
Požadavky bývají časté zejména v době květu orchidejí,
třeba v červnu výlet pro turisty na Krasín.

V říjnu to byla akce u hrušky ke Dni stromů, které se
zúčastnila celá ZŠ Horní Němčí a také starší děti MŠ Horní
Němčí. Všichni přinesli hrušce krásná přáníčka, a i přes
nepříznivé počasí to bylo zdařilé.

Letos jsme pro své členy uspořádali několikadenní výlet na
Spiš, dále jednodenní do Bielych Karpat, na Pouzdřanskou
step, za hlaváčky do Louky a samozřejmě počítání našich
orchidejí na Kole. V tomto roce je to slabší, pouhých 540
kvetoucích rostlin prstnatce pleťového. Bohužel sucho se
projevuje i na mokřadu.

Kromě toho zajišťujeme výukové programy a vedení
exkurzí pro žáky okolních škol dle požadavků. Letos to
byla exkurze na Drahách pro žáky 7. tříd ZŠ Dolní Němčí,
setkání u hrušky v Horním poli pro kantory z Brněnska,
exkurze pro studenty Gymnázia Uh. Brod...
BRIGÁDNICKÁ ČINNOST
Péče o rezervaci Kolo, kterou každoročně kosíme
a uklízíme. Zde máme zřízený panel a znovuvybudovanou
studánku, kterou máme zapsanou v celonárodním registru
eSTUDÁNKY.
A stejně jako loni i letos jsme pokosili a uklidili i druhý
mokřad u Kasivce, jemuž říkáme pracovně K2.
K našim dalším aktivitám patří poradenství (houby, byliny,
stromy), pomoc při okresních olympiádách, uklízíme
Česko (Slavkov, Dolní Němčí, Uh. Hradiště), publikační
činnost v tisku...
- Vlasta Ondrová -
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Klub seniorů

Kultura ve Slavkově

Naše činnost byla zaměřena na oblast práce pro obec a na
kulturně-zdravotní, což jsme zajišťovali finančně nejen
z členských příspěvků padesáti osmi členů, ale i z finanční
podpory obecního úřadu a firem Kredit a Stamit.
Vám všem patří velký dík. Chceme taky poděkovat
p. Mecovi – předsedovi našeho klubu, který nás navždy
opustil 22. května 2019. Lojzo – díky za všechno!

Po náročných letech plných kulturních akcí jsme tento rok
pojali mírně odpočinkově, abychom načerpali síly pro léta
další. V průběhu roku jsme uspořádali především tradiční
oblíbené akce.
Zimní období náleželo plesům, v naší vesnici se
uskutečnily dva plesy – sportovní a hasičský. V únoru
nemohla chybět tradiční fašanková obchůzka, do průvodu
se zapojili hasiči, myslivci a sportovci, do kroku jim hrála
DH Rozmarýnka. V jarním období nám při organizaci akce
Ukliďme Česko nepřálo počasí, akce se tedy
neuskutečnila, taktéž Stavění májky a nově Pálení
čarodějnic proběhlo za vydatného deště. Při Gulášfestu
bylo naštěstí krásné slunečné počasí a zájem o tuto akci
mezi místními i přespolními byl velký. V červnu slavíme
hody a jako každý rok se i letos ve fotbalovém zápase
utkaly horní a dolní konec, pro tento rok se stal vítězem
Dolní konec. Nová akce, která se uskutečnila ve spolupráci
s knihovnou, byla Nedělní cukrárna. Akce to byla úspěšná,
a proto jsme se rozhodli ji zopakovat. Nicméně vzhledem
ke stavebním pracím na obecním úřadě cukrárnu
zorganizujeme po ukončení rekonstrukce obecního úřadu.
Podzimní a zimní čas patří tradičně myslivecké Poslední
leči, Mikulášské besídce, Vánočnímu koncertu a Zpívání
u vánočního stromu.
V roce 2020 se budeme snažit nadále pokračovat v nabídce
kulturních akcí, jak tradičních a osvědčených, tak zařadíme
určitě i nějaké novinky. Doufáme, že se budete těchto akcí
zúčastňovat v hojném počtu.
- Petra Ondrová, předsedkyně kulturního výboru -

Ve Vinárně Pod Třešněmi jsme v únoru přivítali rok 2019
výroční schůzí s pohoštěním. K oslavě MDŽ nám sponzoři
přispěli na bohatou tombolu. Tak jako každý rok se někteří
senioři zapojili do jarního úklidu okolí obce. Na zdraví také
myslíme, a to zájezdem na jaře a na podzim do Thermal
parku Dunajská Streda. Zúčastnili jsme se i tradičního
Gulášfestu. Navštěvujeme také naše jubilanty s drobným
dárkem. Čaje o páté se také vydařily – první byl
s dechovou hudbou Dolněmčanka a pohoštěním a druhý
čaj o páté se zabijačkovými dobrotami. Podzimní dlouhé
večery jsme si zpříjemnili ve vinném sklepě v Dolních
Bojanovicích, a to s dobrým jídlem, popíjením vínečka
s poslechem a tanečkem při harmonice.
Rok 2019 jsme ukončili ve Vinárně Pod Třešněmi za velké
účasti seniorů a starosty obce, který nás seznámil s děním
v obci. Paní Multánová popřála Všem zúčastněným pěkné
Vánoce a šťastný nový rok – hlavně zdraví. Za možnost
pořádat všechny akce ve Vinárně Pod Třešněmi děkujeme
Vlastikovi, Víťovi a kuchařkám.
- Senioři Slavkov -

Myslivecký spolek Kasivec opět uspořádal „Poslední leč“
Krásně zdobený sál, skvělá hudba, výborný gulášek,
vyhlášení krále honu – prostě krásné zakončení roku pro
myslivce, ale zároveň zahájení zimních společenských
akcí v prostorách sportovní haly Slavkov.

Ve středu 6. prosince se sešli členové Klubu seniorů na
vánočním večírku. Zrekapitulovali svoji činnost,
představili plány na další rok a také si zazpívali při
harmonice, nebo jen tak popovídali u napečeného cukroví.
Jsme moc rádi, že jsou aktivní a obohacují společenský
život v obci. A představte si, že už mají skoro 60 členů.

Andílci na Mikulášské nadílce pro děti

Slavkovský zpravodaj
Hasiči Slavkov
SDH SLAVKOV

Začátek letošního roku již tradičně patřil plesům. V lednu
a únoru jsme navštívili hasičské plesy pořádané okolními
hasičskými sbory v blízkém okolí a vyrazili jsme také na
ples za přáteli do dalekých Lukavic. Po takovéto dávce
inspirace nic nebránilo tomu, abychom pozvali Vás, naše
spoluobčany, na tradiční ples SDH Slavkov, který se konal
dne 16. února v místní sportovní hale. Návštěvníkům hrála
k tanci osvědčená kapela POOL a perfektně nacvičeným
vystoupením je pobavili mladí hasiči z kroužku Plamínek.
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JSDHO SLAVKOV

V průběhu celého roku probíhala a kontinuálně probíhá
odborná příprava členů jednotky spolu s údržbou
technických a materiálních prostředků. Mimo tyto běžné
činnosti došlo v červnu letošního roku pro naši jednotku
k velmi výjimečné události. Obec Slavkov ve spolupráci se
Zlínským krajem zakoupila pro zlepšení požární ochrany
naší obce zásahový cisternový automobil Praga NTS 265
CASK25.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Slavkov byla
v letošním roce operačním důstojníkem vyslána ke dvěma
požárním zásahům. V prvním případě se jednalo o požár
odpadního materiálu uloženého v kontejneru u hřbitova
v obci Slavkov. K zahoření odpadu došlo dne 20. ledna
a požár byl velmi rychle zlikvidován za pomoci hasícího
přístroje. K požáru došlo patrně nedbalostí při ukládání
zbytků svíček a nevznikla při něm žádná škoda.

V jarních měsících jsme uspořádali tradiční sběr kovového
odpadu, zúčastnili jsme se fašankové obchůzky, stavění
májky a dalších akcí. S příchodem léta uspořádali členové
SDH další tradiční akci – Nocování na myslivecké chatě
s dětmi, kde pro naše nejmladší hasiče připravili spoustu
zábavy a odreagování.
K dalšímu zásahu byla zásahová jednotka obce Slavkov
vyslána dne 7. září, kdy došlo v nočních hodinách
k zahoření neobydleného rodinného domu č.p. 149. Naše
jednotka se na místo požáru dostavila jako první a po
násilném vstupu do objektu provedla ve spolupráci
s dalšími požárními jednotkami hašení požáru a ochranu
okolních nemovitostí. Po uhašení ohně jsme prováděli do
časných ranních hodin dozor nad požářištěm jako prevenci
před jeho dalším vznícením. Při tomto požáru jsme měli
možnost vyzkoušet nově pořízené vozidlo a jeho vybavení
a můžeme konstatovat, že jeho pořízení přineslo velký
příspěvek ke zkvalitnění požární ochrany v naší obci.
Na konci prázdnin přišla velká událost pro starší děti
z kroužku Plamínek. Po náročné přípravě se přiblížil
termín 24. srpna, kdy se poprvé účastnili závodů mládeže
v požárním sportu, které se konaly na Březové. V ostré
konkurenci zkušených týmů obsadili slavkovští Plamínci
skvělé páté místo.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem členům SDH
i JSDHO Slavkov za jejich celoroční aktivitu, místní
samosprávě a našim sponzorům za podporu a všem
občanům obce Slavkov popřál poklidné prožití Vánoc,
zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2020.
- Bc. Josef Herman starosta SDH Slavkov -

Slavkovský zpravodaj
Fotbalová přípravka – FK Javořina

V oblasti práce s mládeží se v letošním roce
událo mnohé. Jarní sezónu jsme dohráli
ještě v okresní soutěži přípravek. V letní
přestávce jsme pak absolvovali několik
jednání se zástupci fotbalových oddílů
okolních vesnic. Nakonec došlo k dohodě na
spolupráci klubů Boršice u Blatnice, Dolní Němčí, Horní
Němčí a Slavkov. Dorost hraje v Dolním Němčí, žáci
(mladší a starší) hrají krajskou soutěž v Dolním Němčí
a "B" tým žáků hraje v Boršicích.
Přípravka FKJ (mladší a starší) složená z dětí z Boršic,
Horního Němčí a Slavkova trénuje a hraje své zápasy
ve Slavkově. Abychom zajistili pravidelné herní vytížení
i pro mladší přípravku, přihlásili jsme se do okresního
přeboru. Oba týmy (mladší i starší) odehrály v podzimní
části 13 utkání a nevedly si vůbec špatně. Starší nastříleli
svým soupeřům 77 gólů a mladší dokonce 91 gólů.
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Starší přípravka FK Javořina měla v sobotu 31. srpna
nevšední zážitek. Zúčastnila se totiž ligového utkání
Slovácko – Mladá Boleslav. Děti byly u zahajovacího
nástupu (při kterém vedly hráče Mladé Boleslavi),
o poločase si pak zahrály před více než čtyřmi tisíci diváků
proti týmu Slovácko U11 a hlavně celý zápas vytrvale
fandily borcům ze Slovácka. Nadšení trochu pokazila
vyrovnávací branka soupeře v nastaveném čase, ale i tak to
byl skvělý zážitek a snad i motivace pro naše nejmenší
hvězdy. Třeba za pár let budeme někomu z nich taky fandit
při ligovém utkání. Děkujeme 1. FC Slovácko za pozvání,
bylo to super.

Aktivity FKJ

Ve dnech 30.7. až 2.8. se ve Slavkově konal první
fotbalový kemp pro starší přípravku FK Javořina. Velké
poděkování letí do Vinárny Pod Třešněmi a také do
Penzionu Boďa. Obě zařízení nám poskytla výhodně své
služby v rámci sponzoringu a podpory naší fotbalové
mládeže – děkujeme. A co jsme zažili? Spaní ve stanech,
ranní rozcvičky, noční výšlap, posezení u ohně, koupání,
cyklovýlet, bikepark, lezecké centrum, jízdu vlakem
i busem, stezku odvahy, soutěže, spoustu legrace, a hlavně
hodně fotbalu. Děti jsou skvělá parta a všichni zaslouží
pochvalu, že kemp perfektně zvládly.

V pátek 6. září 2019 jsme pořádali fotbalový nábor pod
patronací Fotbalové asociace České republiky (v rámci
projektu Měsíc náborů). Akce se zúčastnily školy z okolí:
MŠ Boršice u Blatnice, MŠ Horní Němčí, MŠ Slavkov, ZŠ
Boršice u Blatnice, ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, ZŠ Horní
Němčí a také veřejnost. Celkem si připravené sportovní
úkoly vyzkoušelo cca 190 dětí.

Náborem jsme chtěli zaujmout a přilákat děti
k aktivní sportovní činnosti. Počasí nám vyšlo, dětí se
zúčastnilo nad očekávání a jejich nadšení a úsměvy byly
pro nás pořadatele sladkou odměnou. Každý zúčastněný si
odnesl spoustu sportovních zážitků a motivační odměnu.
Někteří už dokonce projevili zájem o pravidelné trénování
v našem klubu. Ve všech ohledech to byla přínosná
a vydařená akce.
Moc děkujeme Fotbalové asociaci České republiky za
podporu akce, všem dětem i jejich doprovodu za účast,
Grassroots trenérům mládeže OFS Ondřeji Machalovi
a Radovanu Budínovi za pomoc při přípravě i organizaci
akce, společnosti LINEA Nivnice za poskytnutí výrobků
HELLO do balíčků a všem pořadatelům za pomoc na
jednotlivých stanovištích.

Slavkovský zpravodaj
V pátek 8. listopadu proběhla v FKJ tzv. ukončená. Obě
přípravky (starší i mladší) mají za sebou 13 mistrovských
utkání v nové soutěži. A tak jsme se všichni (trenéři, hráči,
rodiče, funkcionáři, podporovatelé) sešli a vyhodnotili
sezónu, zrekapitulovali činnost, sportovní výkony,
realizované akce, ale také plány do budoucna, cíle atd.
Všem patří velké poděkování – trenérům (Přemysl Kohn,
Martin Halík, Martin Žufánek a Libor Švardala)
za obětavou práci a čas, který dětem věnují; hráčům
a hráčkám za předvedené výkony, radost ze hry a chuť na
sobě pracovat; rodičům za skvělou spolupráci, komunikaci
i zajišťování dopravy na tréninky a zápasy; funkcionářům
za výborné podmínky, vybavení a zázemí pro sportování;
podporovatelům za finanční i materiální příspěvky
a podporu FKJ. Práce vás všech je pro fungování klubu
nesmírně důležitá – děkujeme.
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V neděli 1. prosince se starší přípravka zúčastnila halového
turnaje ve Starém Městě, který pořádal Okresní fotbalový
svaz Uherské Hradiště. Kluci opět nasbírali cenné
zkušenosti a dokázali, že fotbalově rostou. Na turnaji
obsadili krásné 2. místo. Konečné pořadí: 1. Ostrožská
Lhota, 2. FK Javořina, 3. Ostrožská Nová Ves, 4. Mařatice,
5. Tupesy, 6. Traplice.

Naše řady se rozrůstají, a proto je třeba doplňovat
i vybavení. Z podpory Fotbalové asociace ČR na měsíc
náborů jsme pořídili nové míče, kužely a mety. V rámci
projektu "Vybavení pro fotbalovou přípravku" nám
poskytl Zlínský kraj dotaci ve výši 17.000,- Kč. Získané
prostředky jsme využili na nákup dresů a tréninkových
minibranek. Využíváme i další dotační tituly a příspěvky
od sponzorů a podporovatelů. Na finančním zabezpečení
se samozřejmě podílejí i fotbalové oddíly zúčastněných
obcí. Jakékoliv podpory si nesmírně vážíme.
Ukončenou samozřejmě nekončíme :-) Plynule jsme přešli
do sportovní haly a trénujeme dál. Máme před sebou
spoustu práce – tréninky, turnaje, přípravné utkání,
soustředění, ale také náborové akce, školičku atd.

V sobotu 16.11. hrála starší přípravka FKJ halový turnaj
Vincent CUP v Luhačovicích. Turnaje se zúčastnilo
6 týmů a naši borci nakonec získali pohár za 4. místo.
Konečné pořadí: 1. ČSK Uherský Brod; 2. Újezd; 3. Fastav
Zlín; 4. FK Javořina; 5. Hřivínův Újezd; 6. Luhačovice.

Od nového roku chceme ve sportovní hale ve Slavkově
vyčlenit tréninkové hodiny i pro nejmenší děti (ročník
2014 a mladší). Formou pohybových her budou děti
rozvíjet svou pohybovou všestrannost, samostatné
přemýšlení a rozhodování. Kdo má tedy zájem přihlásit
dítě do fotbalové školičky FKJ, ozvěte se nám
(info@fkjavorina.cz, tel. 724 178 679). Samozřejmě je
možné přihlásit do FKJ i starší děti. Jestli se chcete přidat,
tak nás kontaktujte. V současné době u nás trénuje
v přípravkových kategoriích více než 30 dětí a rádi
přivítáme další. V FK Javořina jsme zaměření jen na děti
a mládež a veškerá podpora je věnována jim. Pomozte nám
společně nasměrovat děti k pohybovým aktivitám a sportu.
Více informací na: www.fkjavorina.cz
Facebook: www.facebook.com/JavorinaFK/
Telefon: 724 178 649 (Libor Švardala)
Mail: info@fkjavorina.cz
- Libor Švardala -

Slavkovský zpravodaj
TJ Sokol Slavkov

Rok 2019 byl pro fotbalisty TJ Sokol
Slavkov velmi úspěšný. Podařilo se nám
splnit cíl, který jsme si dali před sezónou:
postoupit do I.B třídy Krajského fotbalového
svazu Zlín (KFS).
V tabulce jsme nakonec skončili těsně druzí, ale KFS nám
nabídl možnost postupu i z druhého místa, kterou jsme
využili. I když v létě odešli dva nejlepší střelci mužstva
a s nimi odešla i skoro polovina vstřelených gólů, podařilo
se nám mužstvo vhodně doplnit. Pod vedením nového
zkušeného trenéra Pavla Barcucha jsme, po počátečních
rozpacích, v druhé polovině podzimní části zabrali
a nakonec skončili na pěkném 6. místě se ziskem 22 bodů
a kladným skóre 30:20. Za zmínku stojí bilance
z posledních mistrovských utkání: 6 utkání = 6 výher!
V mládežnickém fotbale se nám podařilo k fungující
spolupráci s Horním Němčím, přidat i spolupráci se
sousedními Boršicemi u Blatnice. Vzájemným propojením
týmů a za spolupráce sousedního Dolního Němčí jsme
pokročili v budování společného mládežnického klubu,
kterému pracovně říkáme FK Javořina. Důkazem velmi
dobré práce trenérů je to, že se do oddílu hlásí stále noví
zájemci. Pozitivní vývoj práce s mládeží nás velmi těší,
neboť na tuto oblast klademe velký důraz.
V dnešních předsvátečních dnech už plánujeme a chystáme
zimní přípravu, ke které už budeme moci využít nové
víceúčelové hřiště vybudované obcí Slavkov na místě
jednoho z tenisových kurtů. Chceme poděkovat panu
starostovi a zastupitelstvu, že toto hřiště v průběhu
letošního roku bylo postaveno a může sloužit ke
sportování našich členů i široké veřejnosti.
Závěrem mně dovolte popřát všem našim členům a všem
občanům pěkné prožití vánočních svátků a malým
i velkým fotbalistům hodně gólů a vítězných zápasů
v novém roce 2020.
- Jaroslav Habarta, předseda TJ Sokol -
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Přehled podzimních výsledků 2019
10.08.2019 So Nedakonice
- Slavkov

2:0

17.08.2019

So Slavkov

- Ludkovice

1:2

25.08.2019

Ne Těšnovice

- Slavkov

3:1

31.08.2019

So Slavkov

- Steré Město

3:2

08.09.2019

Ne Morkovice B

- Slavkov

3:1

14.09.2019

So Slavkov

- Zdounky

1:2

22.09.2019

Ne Tlumačov

- Slavkov

1:0p

28.09.2019

So Slavkov

- Slovácko C

2:1

06.10.2019

Ne Uh. Ostroh

- Slavkov

1:6

13.10.2019

Ne Slavkov

- Březolupy

8:0

19.10.2019

So Ořechov

- Slavkov

1:2

26.10.2019

So Slavkov

- Havřice

3:2

03.11.2019

Ne Jankovice

- Slavkov

1:2

Slavkovský zpravodaj
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Průmyslová zóna Slavkov

Změna vlastníka O.s. KREDIT, spol. s r.o.

Nová čistička odpadních vod ve Slavkově

V říjnu letošního roku došlo ke změně vlastníka Obchodní
společnosti KREDIT, spol s r.o., kterým se stala společnost
Gonvarri. Tím dostala firma Kredit nový impuls
k dalšímu rozvoji, nové příležitosti a silné finanční zázemí.

V říjnu letošního roku byla uvedena do provozu nová
čistírna odpadních vod, která slouží areálům firem Kasko
spol s r.o. a Kredit s.r.o. Stojí na místě bývalé nefunkční
ČOV vedle nákladní brány do firmy Kredit u silnice
směřující k Dolnímu Němčí.
Kapacita čističky je navržena s těmito hlavními parametry:
- průměrný denní průtok 51 m3,
- kapacitu 450 ekvivalentních obyvatel.
Její technologie odpovídá současným evropským
standardům. Celá čistička pracuje automaticky. Běžný
provoz vyžaduje přítomnost zaškoleného operátora 1-2
hodiny denně, který provádí kontrolu řízení a parametrů
čistícího
procesu.
Proces
řídí
bezkontaktní
programovatelný řídicí systém, který snímá a registruje
měřené fyzikální veličiny a provozní stavy.
Odpadní voda je čištěna mechanicky a biologicky. Surová
odpadní voda je přečisťována regenerací, denitrifikací
a nitrifikací, provzdušňováním a kultivací kalu. Biologicky
vyčištěná voda je odváděna do kanalizace a dále do potoka
Okluky. Čistící schopnost je i pro silně naředěné odpadní
vody, které přicházejí smíšenou kanalizací (splašková a
dešťová dohromady) a současně dokáže absorbovat velké
výkyvy v množství vody na přítoku. Důležitá je i výrazná
úspora energie při provozu.

Znečišťování odpadních vod je velkým problémem pro
lidstvo. Zvláště v regionálních oblastech je nutné dbát na
její čistotu, která výrazně ovlivňuje kvalitu života
obyvatel. Investory výstavby čističky jsou firmy Kasko
a Kredit Slavkov, které takto přispěly k výraznému snížení
ekologické zátěže krajiny.
- Jiří Ort -

Jedním z hlavních parametrů, který byl při výběru
investora sledován, byl ten, aby změna otevřela nové
možnosti pro rozvoj společnosti, nové tržní příležitosti,
stabilitu a jistotu kontinuity pro současné zaměstnance
i zákazníky. Těmto naším představám nejlépe vyhověla
nabídka španělské společnosti Gonvarri, a proto v říjnu
2019 vznikla závazná dohoda o prodeji 100% vlastnických
podílů Kredit této společnosti.
Společnost Gonvarri vlastní skupinu firem sdružených
do skupiny Gonvarri Steel Services, která aktivně působí
v 36 zemích, celkem zaměstnává 4500 zaměstnanců
a v r. 2017 měla obrat 3 miliardy EUR. Působí v oboru
výroby ocelových konstrukcí pro automobilový průmysl,
bezpečnost silničního provozu, energetiku, rozvodné sítě
a pro manipulaci s materiálem. Skupina firem pracujících
v oboru manipulací materiálem je organizačně sdružena
pod akciovou společnost Gonverri Material Handling, se
sídlem v Norsku. Do skupiny Gonverri Material Handling
bude nově zařazen i Kredit – vedle společnosti Dexion,
Constructor a Kasten.
Nový vlastník je oborovým investorem, který zachová
značku Kredit. Má zájem na pokračování úspěšného
výrobního programu, rozšíří tržní příležitosti a zajistí
výrobu nových zařízení pro skladování. Předběžné
strategické záměry, jak je vymezuje nový vlastník,
předpokládají zachování současného managementu
a organizace Kredit, uvažují o personálním posílení
společnosti Kredit, počítají s dalšími investicemi do
výroby a předpokládají také zachovat stávající strukturu
zákazníků, distributorů i dodavatelů.
Jsme přesvědčeni, že změna vlastníka bude pro společnost
Kredit silným impulzem a velmi solidním odrazovým
můstkem pro další úspěšnou expanzi. Pomůže ještě
výrazněji odlišit Kredit od konkurence a vytvoří všem
zaměstnancům nové příležitosti pro seberealizaci.
- Jiří Ort -

Slavkovský zpravodaj
KASKO ze Slavkova na Pražském hradě

Dne 26. listopadu 2019 proběhlo slavnostní udílení
prestižních ocenění v programech Národních cen kvality,
které se konalo ve Španělském sále Pražského hradu.
Tento program je pod taktovkou Ministerstva průmyslu
a obchodu ve spolupráci s Radou kvality ČR.
V České republice se udílení Národních cen kvality stává
každoročně vyvrcholením podzimních akcí v rámci
listopadu – Měsíce kvality. Záštitu nad slavnostním
oceňováním převzal ministr průmyslu a obchodu pan
Havlíček.
Prestiž Národních cen kvality vyplývá z komplexnosti
jejich hodnocení. Posuzují firmu jako celek ze všech
možných pohledů a umožňují objektivně porovnat
společnosti různých oborů i velikostí. Jsou udělovány
ve více než 80 zemích světa podle stejných principů
a pravidel. V zahraničí je považováno získání Národní
ceny kvality za jednu z nejvyšších met, jíž může firma
dosáhnout. Jejich předávání se tradičně ujímají předsedové
vlád, hlavy monarchií či prezidenti. V USA je statut ceny
a její předávání prezidentem přímo zakotveno
ve federálním zákoně.
Ocenění získávají firmy, které dosáhnou 300 bodů a více.
Je to rozděleno do skupin, formou hvězd – něco jako
Michelinské hvězdy v oblasti gastronomie a toto prestižní
ocenění získávají pouze určité restaurace.
Což tedy znamená, když získáte 300-399 bodů, máte 3
hvězdy, když získáte 400-499 bodů, tak získáte 4 hvězdy
a nad 500 bodů získáte maximální počet hvězd, což je 5.
Tato soutěž je dobrovolná, ale jedinečná a byly dva
programy, do kterých jsme se mohli přihlásit. Standardně
se začíná prvním stupněm, což je model Start Plus a dalším
krokem je model EXCELENCE, do kterého jsme se
přihlásili i my, a je brán jako nejvyšší úroveň.
Důvody našeho přihlášení by se daly charakterizovat níže:
– možné získání národního a mezinárodně uznávaného
ocenění „Recognised for Excellence“ (platnost 3 roky),
– externí a nezávislá zpětná vazba v podobě silných
stránek a oblastí pro zlepšení z jiného úhlu pohledu než
zákaznického či systémového,
– zařazení do mezinárodní databáze EFQM.
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Proběhla pečlivá příprava a samotné hodnocení naší
společnosti, kde jsme byli prověřeni auditory ze
soukromého sektoru a ministerstva průmyslu a obchodu.
Výsledkem toho všeho je, že KASKO bylo oceněno na
Pražském hradě a získalo ocenění Excelentní firma
v Národním ocenění.
V rámci České republiky na 1. místě v oblasti
automobilového průmyslu. Dosáhli jsme maximálního
možného počtu hvězd a tím i získali mezinárodní
ocenění s celkovým výsledkem GOLD.
Na prvních pozicích dané úrovně byly:
BMW Německo (kategorie PLATINUM)
KASKO (kategorie GOLD)
Auto NIEDERMAYER (kategorie SILVER)
BMW Německo (kategorie BRONZE).
V rámci České republiky byla nejblíže společnosti
KASKO, společnost IVECO BUS (Vysoké Mýto), která se
umístila na úrovni BRONZE.
Je vidět, že naše firma z našeho regionu se propracovala
v tomto mezinárodním hodnocení do zajímavé společnosti
firem působící v automobilovém průmyslu.
Je to ocenění dlouhodobé a kvalitní práce majitelů a nás,
všech zaměstnanců.
Podrobné výsledky a zdroj:
www.globalexcellenceindex.org/sector/4-automotive
- Ing. Kamil Bárta Ředitel úseku kvality a environmentu

Slavkovský zpravodaj
Firma MESgroup Czech, s.r.o. zrealizovala doposud
největší investiční projekt ve své historii

Letošní rok byl pro naši firmu ve znamení velké změny –
po šesti letech úspěšného fungování a neustálého růstu
jsme se přestěhovali do svého. Jednalo se celkově již o třetí
stěhování firmy. Podařilo se nám to ve stanoveném
časovém harmonogramu, za což patří velký dík všem
zúčastněným partnerům, zejména pak generálnímu
dodavateli stavby firmě DN Group stav s.r.o. Od léta tak
fungujeme ve zkušebním režimu a pilujeme detaily
fungování ke spokojenosti našich zaměstnanců. Věříme, že
investované prostředky do inteligentního řízení energií
a podzemní nádrže srážkové vody přispějí ke zmírnění
ekologických dopadů naší činnosti a ke snížení energetické
náročnosti tohoto provozu. Řízená centrální výměna
vzduchu z výroby i administrativy, autonomní řízení
topného a klimatizačního systému, venkovních žaluzií
a světlíků – to jsou také všechno prvky ke zkvalitnění
pracovního prostředí našich zaměstnanců. Připravujeme se
tím na budoucnost, kdy zaměstnanci budou
upřednostňovat kromě adekvátní odměny za práci také
čisté, příjemné a ergonomicky promyšlené pracovní
prostředí.
I letos se nám podařilo získat několik nových stabilních
zákazníků, a to z Německa a ze Švýcarska. Jsme totiž
otevřeni novým smysluplným projektům, rosteme s našimi
zákazníky. Ctíme otevřenou komunikaci, preciznost od
poptávky po fakturaci, nasloucháme potřebám našich
zákazníků a reagujeme rychle. Zvolili jsme cestu
dlouhodobých vztahů a detailní znalost našich zákazníků
nám poskytuje konkurenční výhodu.
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A jak vidíme rok 2020? Čeká nás implementace systému
řízení kvality ISO 9001, pokračování v zavádění prvků
Industry 4.0 (počítačové terminály na jednotlivých
pracovištích s přístupem k technologickým informacím)
a jejich systematickému vyhodnocování, posílení
výrobního controllingu a s tím spojené zvyšování
produktivity práce. Cílem je zavedení a udržení procesního
řízení ve všech oblastech působení naší firmy. Spolu
s ostatními majiteli tohoto průmyslového areálu nás pak
čeká renovace společné cesty v areálu a rekultivace vjezdu
do areálu.
Na závěr mi dovolte, abych všem popřál klidné prožití
svátků vánočních, pevné zdraví a hodně štěstí v Novém
roce 2020.
Za majitele firmy MESgroup Czech, s.r.o.
- Ing. David Lukaštík, jednatel společnosti -

Slavkovský zpravodaj
Dvanácté setkání Slavkovů 2019 pod Sv. Hostýnem

První písemná zmínka o moravské obci Slavkov pod
Hostýnem pochází z roku 1349. Oslava letošního
670. výročí této události byla spojena s 12. mezinárodním
setkáním Slavkovů, které se uskutečnilo ve dnech 12. až
14. července. Setkání se zúčastnily oficiální delegace
celkem devíti Slavkovů, z Česka (5) a Slovenska (4).
Delegaci nevyslal polský Slawkow a slovenský Vyšný
Slavkov. Přítomno bylo i několik čestných hostů, bývalých
starostů. Účastníci byli ubytováni na nedaleké Rusavě,
neboť ve Slavkově pod Hostýnem nemají dostatečné
ubytovací kapacity. Obec Slavkov pod Hostýnem má 640
obyvatel. Leží ve zvlněné krajině na úpatí Hostýnských
vrchů. Místní tvrdí, že to ještě není Valašsko, ale Záhoří.
V současnosti realizují nástavbu Základní školy (první
stupeň), která sousedí se školkou. K radnici obecního
úřadu je „přilepen“ velký sál, který slouží i jako tělocvična.
Hlavním bodem pátečního odpoledního programu byla
komentovaná prohlídka Květné zahrady v Kroměříži
(UNESCO), kde nás během prohlídky pokropil vydatný
déšť, takže jsme si ani neprohlédli celý areál.
V sobotu dopoledne jsme se zúčastnili poutě na
Sv. Hostýn, pořádané každoročně obcí Slavkov pod
Hostýnem. Od kaple Panny Marie Lourdské (v obci není
kostel) se menší skupina delegátů vydala spolu s ostatními
místními obyvateli na Sv. Hostýn přímou cestou pěšky
(cca 3 km), ostatní delegáti využili pohodlnou cestu
autobusem. Shodli jsme se, že pěšky je cesta na Hostýn
nejpříjemnější právě ze Slavkova. Pouť doprovodila
dechová kapela. Na závěr slavnostní mše v bazilice
pozdravil delegáty bývalý starosta obce Velký Slavkov
(Sk) František Šary, který ve svém projevu ocenil zejména
spolupráci a přátelskou atmosféru, která setkávání
Slavkovů dlouhodobě charakterizuje.
Odpoledne v 15 hod zahájil starosta obce Jaroslav Čačala
v pěkném areálu fotbalového hřiště zábavnou část oslav,
které trvaly až do půlnoci. V pestrém programu se
představila dechová hudba Moravská veselka, folklorní
soubor Rusavjan, hudební skupina Golden Delicious
a další účinkující. Pro děti byl k dispozici obrovský
prolézací a skákací hrad, děti i dospělí si mohli prohlédnout
vojenskou techniku z Vyškova, vyzkoušet biatlonovou
střelbu a další atrakce. Úspěch měla tradiční ochutnávka
regionálních specialit v jednotlivých stáncích.
V neděli dopoledne si delegáti prohlédli na okraji obce
vzorně upravený areál a arboretum Horákovy zahradnické
školky. Tato firma moderním promyšleným záchytným
systémem zpětně využívá dešťové a až 40% závlahové
vody a své produkty vyváží do několika států.
Jakmile po obědě začalo pršet (což už je v neděli na těchto
setkáních téměř tradicí), nastal čas děkování, loučení
a návratu domů. Dvanáctým setkáním byl zahájen nový
cyklus těchto mezinárodních slavkovských aktivit. Putovní
kronika setkávání Slavkovů bude v roce 2020 předána do
slovenského podtatranského Malého Slavkova, kde se
uskuteční 13. ročník.
- převzato: Ladislav Jedlička -
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Slavkovský zpravodaj
Přehled života v obci…

Na tradičním nohejbalovém turnaji se v prosinci 2018
ve sportovní hale ve Slavkově sešlo 6 trojic. Týmy se
utkaly o pohár starosty nejprve ve skupinách, z nichž
4 nejlepší postoupily do semifinále. Celkovými vítězi se
stali: Libor Bobčík, Marek Mančík a Michal Nechvátal,
když ve finále porazili tým: Libor Šimek, Martin Jankůj
a Roman Špíšek. Bronz brali pánové: Martin Kvasnička,
Zdeno Drobný a Robert Krhovský. Vítězům gratulujeme
a těšíme v sobotu 28.12.2019 na další ročník turnaje.
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vlastnictví a z ústních výpovědí více než 140 osob.
Publikace je doplněna více než 520 fotografiemi.
Vzhledem k historii obce Slavkov úzce spjaté
s partyzánským odbojem stojí kniha určitě za přečtení.
Obec Slavkov se na vydání knihy podílela i finančním
příspěvkem.

V sobotu 22. února 2020 se opět můžeme těšit na
tradiční fašankovou obchůzku maškar.
V sobotu 4. ledna 2020 bude v naší obci opět probíhat
tradiční Tříkrálová sbírka. Minule bylo ve Slavkově
vybráno 29.850,- Kč. Výtěžek je určen především na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám
lidí. Všem dárcům za příspěvky moc děkujeme. Zároveň
děkujeme i pořadatelům sbírky z naší obce, doprovodu
a zejména malým koledníčkům za jejich pomoc.

Od ledna máme v knihovně ve Slavkově k dispozici novou
knihu PhDr. Miroslavy Polákové, Ph.D. s názvem Měli
odvahu žít (o odboji na Uherskobrodsku v letech 19391945). Kniha je výsledkem téměř třicetiletého vědeckého
úsilí, se kterým se autorka věnovala získávání primárních
pramenů k problematice odboje na území politického
okresu Uherský Brod v letech 1939-1945. Téma, které za
uplynulých sedmdesát let nebylo v komplexnosti
zpracováno, je rozděleno podle časového sledu do šesti
kapitol. První tři kapitoly tvořící I. díl zachycují dobu od
vzniku protektorátu do roku 1943. Druhý díl začínající
přelomovým obdobím v létě 1943 vrcholí rokem 1945.
Vedle oficiálně dostupných archivních materiálů kniha
vychází především z archiválií uložených v soukromém

Výzva pro členy všech spolků a další aktivní
dobrovolníky: zapojte se do průvodu a pojďte nám pomoci
udržet a dále rozvíjet tento tradiční zvyk. Našim přáním je
dostat do průvodu co nejvíce masek – v ideálním případě
těch tradičních: medvěd, medvědář, bába s nůší, kobyla,
smrtka, kominík, slaměný, řezník, vajčářka apod. I proto
informujeme dopředu, abyste mohli popřemýšlet a masky
si připravit. Přijďte se poveselit do fašankového průvodu
nebo přivítejte a obdarujte fašančáry slivovičkou, slaninou,
vejci, koblihami, božími milostmi nebo příspěvkem na
spolkovou činnost v naší obci. Jsem rád, že tímto
způsobem podporujeme spolkový život v obci a hlavně
držíme tuto krásnou tradici. Za spolupráci všem děkujeme.

Slavkovský zpravodaj
V pondělí 18. března jsme v rámci kulturních večerů
zavzpomínali v místní knihovně na hlavního představitele
československého protikomunistického protestsongu,
písničkáře a básníka Karla Kryla. O jeho životě a tvorbě
zaujatě vyprávěl a na kytaru hrál pan Rostislav Mančík.
Moc děkujeme za silný zážitek v příjemné atmosféře.

Karel Kryl byl vynikající zpěvák, skladatel a básník,
výborný výtvarník, pro mnoho lidí ten nejlepší kamarád,
se smyslem pro humor, laskavý, přející a život milující
člověk. Muž s obrovským rozhledem, kterému po mnoha
letech po jeho smrti dáváme v mnoha věcech za pravdu.
Jeho písně vždycky provokovaly a dodnes nenechávají
žádného posluchače lhostejným. Jedni ho berou jako
klasika, legendu protestsongů své doby, pro jiné byl jen
věčně nespokojeným kverulantem. Krylovy písně, ke
kterým si sám skládal hudbu a texty, oslovují svojí
naléhavou výpovědí stejně silně dnes, jako v době, kdy se
jeho pověstný generační song Bratříčku, zavírej vrátka stal
symbolem odporu proti srpnové okupaci Československa
a tehdejšímu nedemokratickému režimu.

V prodeji je nový stolní kalendář 2020 vydaný naším
Mikroregionem Bílé Karpaty. Naleznete v něm spoustu
hezkých fotografií od nás ze Slavkova a z dalších 8 obcí
mikroregionu. Kalendář také obsahuje termíny akcí, které
se budou v roce 2020 konat právě na území našeho
mikroregionu. Prodejní místa: obchod Hruška, obecní
úřad, poštovna. Cena 60 Kč.
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V neděli 24. března uspořádala naše obecní knihovna
setkání se současnými i budoucími čtenáři pod názvem
Cukrárna mezi knihami. Chceme poděkovat našim
příznivkyním, které nám s láskou napekly a darovaly
dobroty, které byly hlavní příčinou úspěchu celé akce.
Všechny zákusky byly vynikající, o čemž svědčí i fakt, že
nic nezůstalo. Velký dík patří všem, kteří knihovnu svou
účastí podpořili. Pochvalu zaslouží naše holky Knihomolky,
které zvládly obsluhu hostů opravdu profesionálně. Už se
těšíme na příští Cukrárnu mezi knihami.

V úterý 30. dubna se v areálu sběrného dvoru konalo
pálení čarodějnic a stavění máje. Předpověď počasí
nebyla nejlepší, a nakonec se bohužel naplnila. Přesto jsme
se sešli v zajímavém počtu, pár soutěží splnili, májku
ozdobili i postavili a čarodějky spálili. Jen původně
plánovaný průvod čarodějů a čarodějnic od sportovní haly
se nekonal, ale aspoň máme něco napříště :-)

Slavkovský zpravodaj
Druhou květnovou neděli jsme přáli všem maminkám.
Ve spolupráci s Klubem seniorů jsme uspořádali akci
ve Vinárně Pod Třešněmi. Všem zúčastněným krásně hrála
cimbálová muzika Ohnica, svůj program předvedly děti
z mateřské školy a kromě toho se podařilo do Slavkova
dostat i zpěvačku světového formátu. Se svou písní totiž
vystoupila legendární „Tina Turner“. K příjemné
atmosféře se podával výborný gulášek, a tak moc nevadilo
ani horší počasí.

V květnu také členové Pantoflíčku zorganizovali oblíbené
Ekohrátky v místním parku

Předávání ocenění z pozice předsedy hodnotitelské
komise Vesnice Zlínského kraje 2019 (Ratiboř)
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Krásné počasí, skvělá zábava, vynikající guláše,
doprovodné soutěže, skákací hrad, DJ Bobek, perfektní
organizace – to je Slavkovský GULÁŠFEST. Soutěže
o nejlepší kotlíkový guláš se letos zúčastnilo 16 týmů.
Vítězem se stal ULIČKA TÝM, na druhém místě skončil
HUNTER TEAM a třetí místo patřilo MYSLIVECKÉMU
SPOLKU KASIVEC. Těší nás velký zájem jak soutěžních
týmů, tak i návštěvníků. Všichni si tedy již nyní můžete
poznačit termín – sobota 23.05.2020. V tento den se
uskuteční již V. ročník této skvělé akce.

Slavkovský zpravodaj
K hodům ve Slavkově již neodmyslitelně patří fotbalové
utkání HORNÍ – DOLNÍ. Je to zvláštní událost, která
dokáže proměnit i dlouholeté kamarády v nesmiřitelné
rivaly :-) Hraje se o bečku piva a pohár, ale hlavně pro
zábavu. Početná návštěva diváků sledovala nejen velké
nasazení fotbalistů, ale také zábavnou poločasovou show,
tentokrát na téma soutěže MISS. Na večerní zábavě bylo
co rozebírat, z rivalů byli opět kamarádi a z vítězného
poháru pili všichni, ale víc asi letos chutnalo „Dolňákům“.
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Veřejně bych chtěl pochválit naše dobrovolné hasiče
a poděkovat jim za perfektní práci při likvidaci požáru
rodinného domu ve Slavkově v sobotu 7. září v noci.
Siréna se rozezněla 10 minut po jedenácté hodině a za pár
minut byli naši hasiči u požáru a jako první začali s jeho
likvidací. Na místo se poté sjely i další jednotky a společně
požár dostaly pod kontrolu. Naši chlapi pak až do ranních
hodin obětavě hlídali požářiště. Velitel zásahu ocenil
rychlý a profesionální přístup naší jednotky a já se
přidávám. Jsem rád, že vás v obci máme! A jsem také rád,
že jsme investovali do nové cisternové stříkačky, která
výrazně pomohla při zabránění další škody na majetku.
Perfektní práce chlapi, děkujeme.

V sobotu 7. září se i přes nepříznivé počasí vydala ze
Slavkova do Uherského Hradiště na slavnosti vína dosud
nejpočetnější skupina krojovaných. V průvodu nás šlo 52,
což je za naši obec zatím nejvíce v historii. Děkuji všem
zúčastněným za skvělou reprezentaci naší obce.

Podzimní tvoření dětí ve školní družině

Děti na návštěvě Knihovny Františka Kožíka v Uh. Brodě

