Slavkovský zpravodaj

Vážení a milí spoluobčané,
nastává opět sváteční čas, období, které pro
většinu z nás patří k nejkrásnějším v roce. Čas
klidu a pokoje, čas sladce vonícího cukroví, čas
nazdobených vánočních stromků, splněných
přání, rozzářených dětských očí, čas dárků
a radosti. Věříme, že v tomto období všichni
dokážeme alespoň na chvíli zapomenout na
všední shon a budeme moci svátky prožít
v radosti a pohodě.
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Do rukou se vám nyní dostává Slavkovský
zpravodaj. Snad i toto trochu speciální vydání
přispěje k pohodové vánoční atmosféře.
Přejeme Vám všem jménem Zastupitelstva obce
radostně prožité vánoční dny se svými blízkými
v příjemném klidu a sváteční pohodě. Do nového
roku přejeme všem dostatek zdraví a životní
energie, štěstí, plno optimismu, dobrou náladu
a hodně osobních i pracovních úspěchů.
- Mgr. Libor Švardala, Olga Kvasničková, DiS. -
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Slavkovský zpravodaj
Rekapitulace soutěže Vesnice roku 2017

V letošním roce se naše obec zúčastnila soutěže Vesnice
roku. Všichni víte, že jsme dosáhli velkého úspěchu, a tak
mně dovolte ještě závěrečnou rekapitulaci.

Informace o soutěži

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je
každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této
soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní
účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost
a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic
a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také
snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů
a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale
rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského
života v obci.
Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu
venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž
o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je
jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi
vyhlašovatele připojilo v roce 2007.
Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých
obcí v Praze. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech
– krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou
nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola
pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec,
které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci
celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Obce
přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících
oblastech: koncepční dokumenty, společenský život,
aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz
vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory
energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň
v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační
technologie obce.
Krajské kolo

Hodnotitelská komise krajského kola k nám do Slavkova
přijela ve středu 7. června. Na prezentaci obce jsme měli
vyhrazené dvě hodiny 15:00 – 17:00. Členy komise jsme
přivítali u obecního úřadu a pak jsme postupně navštívili:
knihovnu, klubovny (angličtina, keramika, modeláři),
mateřskou školu, kapli sv. Zdislavy, místní park, charitní
dům, sběrný dvůr, hasičárnu, průmyslovou zónu, sportovní
areál, workoutové hřiště, abychom putování ukončili ve
sportovní hale, kde probíhala prezentace spolkové činnosti
a dokumentů obce.
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A jako to dopadlo?

Slavkovský zpravodaj
SLAVKOV byl vyhlášen VESNICÍ ROKU 2017
ve Zlínském kraji

ZLÍNSKÝ KRAJ – Vyhlášení výsledků krajského kola
soutěže Vesnice roku 2017 se 12. června uskutečnilo
v sídle Zlínského kraje za přítomnosti hejtmana Jiřího
Čunka i dalších představitelů kraje. Z celkového vítězství
v letošním ročníku a zisku zlaté stuhy se raduje obec
Slavkov, ležící poblíž Uherského Brodu. Gratulaci od
hejtmana přijal starosta obce Libor Švardala. Ocenění však
získali také zástupci dalších obcí.
„Mám tuto soutěž velmi rád a podporuji ji, neboť si
myslím, že i ona přispěla k tomu, že se tvář našich vesnic
za posledních více než dvacet let výrazně změnila
k lepšímu, což si možná často ani neuvědomujeme a jsme
někdy zbytečně kritičtí. Na soutěži se mi líbí,
že nezohledňuje pouze to, jak obec na první pohled vypadá,
či co se zde podařilo vybudovat, ale hodnotí také
společenské dění v obci a to, jak se občané zapojují do
společenského života a co jsou ochotni pro svoji vesnici
udělat. Myslím si, že zvláště zde u nás na Moravě je
takových vesnic, kde to žije, kde lidé k sobě mají blízko,
a které tak i díky tomu vzkvétají, velká spousta. Mám z toho
velkou radost a věřím, že tak tomu bude i nadále," uvedl
hejtman Jiří Čunek, který přítomným starostům oceněných
obcí poděkoval za jejich práci a popřál jim, aby jim
přinášela uspokojení.
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Vítězná obec Slavkov obdrží od Zlínského kraje finanční
dar ve výši 500 tisíc korun. Odměny se však dočkají také
další oceněné obce. Kraj mezi ně rozdělí celkem 1,2
milionu korun. Hejtmanství chce tímto způsobem ocenit
příkladnou práci místních samospráv.
Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní
rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro
obnovu venkova a Svazem měst a obcí, ve spolupráci
s jednotlivými kraji, Kanceláří prezidenta ČR,
Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního
prostředí, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
Svazem knihovníků a informačních pracovníků
a Sdružením místních samospráv. Smyslem soutěže je
povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji
svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost
uskutečňování programů obnovy vesnic i seznámit širokou
veřejnost s významem venkova. Letos se koná již její
23. ročník.
Vítěz krajského kola soutěže postupuje do kola
celostátního. V posledních letech je Zlínský kraj, co do
umístění svých zástupců v celostátním kole, vůbec
nejúspěšnějším krajem v České republice. Během
posledních 11 ročníků soutěže zvítězila na celostátní
úrovni vesnice ze Zlínského kraje hned pětkrát. Vloni to
byla Kašava, o dva roky dříve Kateřinice, v roce 2011
triumfovala Komňa, 2008 Lidečko a v roce 2006 Liptál.
Pořadí oceněných obcí – stuhy

Zlatá stuha (za vítězství v krajském kole): Slavkov
Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského
subjektu): Žlutava
Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí): Korytná
Modrá stuha (za společenský život): Vítonice
Bílá stuha (za činnost mládeže): neudělena
Speciální ocenění Zlínského kraje obcím

Do letošního ročníku krajského kola soutěže se
ve Zlínském kraji přihlásilo celkem 14 obcí. Všechny
z nich navštívila na přelomu května a června hodnotící
komise. Každá obec měla k dispozici 120 minut pro svoji
prezentaci, během kterých měli zástupci obce možnost
představit své rozvojové dokumenty, investiční záměry,
úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň
a krajinu, přístup k informačním technologiím či
spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Součástí
hodnocení byla také diskuse s členy komise na témata
související s obnovou a rozvojem venkova.
„Slavkov, ležící v malebné krajině na úpatí Bílých Karpat,
nás zaujal především tím, jak úspěšně pečuje o kulturní
dědictví i přírodní prostředí a cílevědomě formuje
pozitivní vztah místních občanů ke své obci, její historii
i současnosti. Díky iniciativě občanských sdružení
a spolků je zde společenský život bohatý na akce s dlouhou
i kratší tradicí," sdělila Martina Horňáková, předsedkyně
hodnotící komise a zároveň starostka obce Babice, která
v krajském kole soutěže zvítězila před dvěma lety.

- za moderní knihovnické a informační služby: Rudimov
- za vzorné vedení obecní kroniky: Ratiboř
- za udržování lidových tradic: Neubuz
Další ocenění

Diplom Zlatá cihla (kategorie A): neudělena
Diplom Zlatá cihla (kategorie B): Bystřice pod
Lopeníkem, rekonstrukce zvonice
Diplom Zlatá cihla (kategorie C): neudělena
Cena naděje pro živý venkov: Poličná
Osobnost Programu obnovy venkova: neudělena
Fulínova cena za květinovou výzdobu v obci: Skaštice
Mimořádné ocenění krajské komise

- za připomenutí partyzánské historie: Hošťálková
- za systematickou práci s mládeží: Podhradní Lhota
- za systém zpracování biologického odpadu: Machová
- za koncepční plánování rozvoje obce: Nivnice
- převzato Zlínský kraj -

Slavkovský zpravodaj
Slavkov převzal zlatou stuhu za vítězství v krajském
kole Vesnice roku

ZLÍNSKÝ KRAJ – Slavnostní předávání ocenění
„Vesnice roku 2017 ve Zlínském kraji" se v neděli
13. srpna uskutečnilo ve Slavkově. Z rukou hejtmana
Zlínského kraje Jiřího Čunka zde byli oceněni starostové
obcí, které se nejvýše umístily v letošním ročníku soutěže.
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„Ani ve snu by mě nenapadlo, že tady budu jednou stát se
zlatou stuhou. Naše vítězství je hlavně zásluha našich
aktivních a obětavých občanů, kteří věnují svůj volný čas
ve prospěch ostatních, čehož si nesmírně vážím," řekl
dojatý Libor Švardala, který převzal vítězný putovní
klobouk od Josefa Jarcovjáka, starosty obce Kašava.
Ta v krajském kole soutěže zvítězila v loňském roce.

„Když se dívám na plný sál, tak mám obrovskou radost.
Radost z toho, že jste přijali naše pozvání, že jste přijeli do
Slavkova podívat se na naši malou vesničku na úpatí
Bílých Karpat, kde jsou vlídní a pohostinní lidé. Jsem moc
rád, že jste tady a jsem velmi pyšný, že tu teď všichni
v tomto sále jsme. Srdečně vítejte ve Slavkově!" přivítal
v úvodu všechny přítomné starosta Slavkova Libor
Švardala.
„Všem oceněným obcím srdečně gratuluju, neboť každý,
kdo má nějakou zkušenost s vedením obce či města, moc
dobře ví, co dá za práci udělat z něj místo, kde se všichni
cítí dobře, místo, kde se nejen přespává, ale kde se opravdu
bydlí a žije naplno, což je právě tady ve Slavkově cítit,"
uvedl hejtman Jiří Čunek. Úspěšné obce kraj ocenil také
finančně, když mezi ně rozdělil odměnu v celkové výši
1,2 milionu korun.
- převzato Zlínský kraj Po úvodních zdravicích a vystoupení mužského pěveckého
sboru Slavkovjané proběhlo samotné předávání ocenění,
které vyvrcholilo předáním zlaté stuhy za celkové vítězství
domácímu Slavkovu.

Slavkovský zpravodaj
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Po ukončení oficiální části akce program odpoledne
pokračoval hudebními vystoupeními (DH Lipovjanka,
lidový vypravěč Franta Uher z Lanžhota, CM Strýci, Fleret
a ABBA rock show) a zakončen byl krásným večerním
ohňostrojem.

Byl to nádherný slavnostní den, který si snad užila celá
vesnice, a to bylo cílem – oslavit společně významný
úspěch naší obce. Nepodaří se nám přece tak často, že jsme
Vesnicí Zlínského kraje ☺

Slavkovský zpravodaj
Celostátní kolo

Z každého kraje postoupili vítězové do celostátního kola
soutěže. Další hodnotitelská komise k nám tedy přijela
ve čtvrtek 7. září. Na prezentaci obce jsme tentokrát měli
vyhrazené čtyři hodiny 8:00 – 12:00. Oproti krajskému
kolu jsme udělali drobné změny v trase prezentace, přidali
jsme některé zastávky – např. u Hrušky v Horním poli,
zvonice nebo u nádrže – vyladili jsme časový
harmonogram a upravili jsme trochu i prezentaci
ve sportovní hale. Kromě stálé podpory místních partnerů
nás přijely podpořit delegace ze všech Slavkovů z ČR
a také z partnerské obce Beckov.
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A jak to dopadlo?

Slavkovský zpravodaj
Vyhlášení výsledků v Luhačovicích

V sobotu 16. září jsme vyrazili do Luhačovic na slavnostní
vyhlášení výsledků celostátního kola. Ze Slavkova byl
vypraven i speciální autobus a hodně občanů vyrazilo
i vlastními auty. Slavnostní vyhlášení bylo součástí
Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů
a finalisté Vesnice roku 2017 prezentovali český,
moravský a slezský venkov v rámci jarmarku.
Slavkovská prezentace měla tři části: řemeslné výrobky
(řezbář Robert Krhovský); regionální speciality (vdolečky,
oškvarky, Jarčiny vynikající střapačky se zelím a uzeným,
sušené trnky od Vlastika a lahodná slivovice); tradice
a zajímavosti (naše krásné lidové kroje a zajímavé
propagační materiály). Slavnostní zahájení provedla
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která se
u našeho stánku hodně bavila, stejně jako mnoho dalších
návštěvníků. Za skvělou reprezentaci děkujeme všem
zúčastněných Slavkovjanům :-)
Všichni, ale netrpělivě čekali hlavně na 16. hodinu, kdy
mělo začít slavnostní vyhlašování výsledků. Titul Vesnice
roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé
příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje
a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje.
„Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova se
v uplynulých třiadvaceti letech stala fenoménem českého,
moravského a slezského venkova. Jejím cílem je mimo jiné
povzbudit obyvatele obcí k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, otevřít rozmanitost a pestrost programů obnovy
vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam našeho
venkova. Děkuji nejen vítězům, ale i všem dalším
zúčastněným obcím a už nyní se těším na příští ročník,“
řekla při příležitosti předání cen ministryně pro místní
rozvoj Karla Šlechtová.
V rámci celostátního kola byla již potřetí udělena také
„Vesnice roku 2017 – Cena veřejnosti“, kterou vyhlásil
předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. Cena
putuje do obce Slavkov ze Zlínského kraje. Ministryně
pro místní rozvoj Karla Šlechtová mimo jiné vyhlásila
i „koláčovou cenu“ za nejlepší domácí koláče. Tu získala
obec Břasy z Plzeňského kraje. Slavkov tak vybojoval dvě
ceny z pěti možných.
„Emoce cloumají mým tělem. Jsem velmi hrdý na Slavkov
a na Slavkovjany,“ uvedl ihned po obdržení cen starosta
obce Slavkov Libor Švardala, který přiznal, že ve skrytu
duše si samozřejmě přál, aby bylo jejich snažení úspěšné.
Že to budou ceny dvě, nečekal. „Šli jsme do soutěže
s pokorou, toto je pro nás velké překvapení, jsem
nadšený,“ dodal šťastný starosta.
„Už ocenění Vesnice Zlínského kraje pro nás byl
neobyčejný úspěch. 1. místo od hlasujících občanů
a 3. místo od poroty, to jsme fakt nečekali. Pro nás bylo
úžasné, že jsme mohli být tady v Luhačovicích, že jsme
poznali spoustu skvělých lidí, včetně ministryně Šlechtové,
a seznámili jsme se i s ostatními finálovými obcemi,“
dodává místostarostka obce Olga Kvasničková.
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Slavkovjané čekali na svého starostu před kulturním
domem Elektra, ve kterém se ceny předávaly.
Za ohlušujícího skandování Starosta! Starosta! ho vítali
mezi sebe a s oběma cenami ho vyzvedli na ramenou nad
své hlavy. Při neustávajícím skandování mávali prapory,
děti kolem poskakovaly s balonky a fáborky se znakem
Slavkova. „Děkuji vám všem,“ řekl starosta, když se dav
utišil. „Je to naše společná práce, bez vás bych na pódiu
nestál,“ dodal. „Jsme nadšení, to jsme nečekali.
Fantazie!“ rozjařeně hlásil Slavkovjan Peťa Tlach. „Vždyť
hlasovala celá republika. Lidé nám posílali hlasy a my
jsme jim moc vděční,“ dodal. - převzato Zlínský deník -

Slavkovský zpravodaj
Slavnostní vyhlášení v Heřmanově

7. října 2017 proběhlo slavnostní předávání celostátních
cen soutěže Vesnice roku 2017 ve vítězné obci Heřmanov.
Předávání cen se zúčastnili opět vyhlašovatelé, komise,
starostové všech vítězných krajských kol, ministr
zemědělství Marián Jurečka, hejtman kraje Vysočina Jiří
Běhounek a spousta dalších milých hostů. A nechyběla ani
delegace naše.
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jejichž tématy jsou např. zelňačkobraní, burčákobraní,
štrůdlobraní nebo klobásobraní. Hlavním pořadatelem
většiny akcí je obec a Sbor dobrovolných hasičů. Letos se
uskutečnil již XVII. ročník soutěže hasičských družstev
„Heřmanovská savice“, které předchází slavnostní mše
svatá k svátku sv. Floriána, patrona hasičů. V budově
základní školy, jejíž činnost musela obec z důvodu
nedostatku dětí pozastavit, vzniklo víceúčelové kulturní
zařízení „Komunitní škola Heřmánek“.
V obci se nacházejí dva obchody se smíšeným zbožím,
pohostinství, požární zbrojnice, pošta Partner a knihovna,
je zde instalován bezdrátový internet.
V uplynulých letech se v obci podařilo zrealizovat celou
řadu plánovaných akcí z Programu obnovy venkova, např.:
veřejný vodovod, plynofikaci, rekonstrukci kulturního
domu nebo veřejného osvětlení. Bylo vybudováno dětské
hřiště a sportovní komplex. Peníze získané za Oranžovou
a Modrou stuhu v letech 2015 a 2016 použila obec na
rekonstrukci obecních budov. V současné době řeší
rekonstrukci kanalizační sítě a výstavbu ČOV.
Gratulujeme obci Heřmanov k titulu Vesnice roku 2017.

Něco málo o vítězné obci

Obec Heřmanov, Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou,
starostka Pavla Chadimová
Obec byla založena německými osadníky za období lesní
kolonizace ve 14. století pod názvem Hermanschlag
(Heřmanova paseka), české jméno Heřmanov se vyskytuje
až od 70. let 19. století. Historickou dominantou obce je
gotický, barokně přestavěný kostel sv. Mikuláše. Mezi
neobvyklé zajímavosti patří vysoký komín na návsi,
pozůstatek bývalého lihovaru, který dnes slouží jako
hnízdiště čápů. V blízkosti obce se rozkládají chráněné
přírodní památky – unikátní mineralogické naleziště tzv.
heřmanovských koulí a „Heřmanovská louka“.
Ačkoli je Heřmanov obcí s pouhými dvěma sty obyvateli,
může se pyšnit bohatým společenským životem. Každý
rok se zde pořádá více než 50 různých akcí. Vedle
tradičních patří mezi oblíbené také společenské večery,

Slavkovský zpravodaj
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Pozvánka do Senátu

Ve středu 6. prosince se v dopoledních hodinách
v historických prostorách Valdštejnského paláce setkali
vítězové soutěže Vesnice roku 2017. Slavnostní setkání
pořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve
spolupráci s vyhlašovateli soutěže, Ministerstvem pro
místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro
obnovu venkova a Svazem měst a obcí.
Příjemné adventní dopoledne, s představením oceněných
obcí, doprovodily Zvonky dobré zprávy z Kateřinic.

1/2017
Slovo starosty

Vážení přátelé,
jak už všichni víte, naše obec získala v rámci soutěže
Vesnice roku 2017 nejvyšší krajské ocenění –
ZLATOU STUHU (může se pyšnit titulem Vesnice
Zlínského kraje roku 2017), v celostátním kole
získala BRONZOVOU STUHU za třetí místo, a navíc
také CENU VEŘEJNOSTI.
Jsem šťastný, nadšený a nesmírně hrdý na naši obec.
A věřím, že podobně to cítíte všichni.
Ve Slavkově je v současné době výborná parta velmi
aktivních lidí, kteří dokáží obětovat svůj čas a energii
ve prospěch ostatních a tvoří zdravé jádro obce.
Některé spolky fungují dlouhodobě, některé vznikly
nedávno, aktivní jsou všechny generace od dětí až po
seniory. Organizuje se spousta akcí, fungují kroužky
pro děti, spolkový život, vzájemná spolupráce atd.
Je třeba si uvědomit, že je za tím hodně času, energie,
úsilí a obětavosti velkého množství lidí – vás
aktivních Slavkovjanů.
A proto bych chtěl poděkovat paní místostarostce
a dalším tahounům z řad zastupitelů, obecním
pracovníkům, vedoucím kroužků, předsedům
a členům spolků, zástupcům firem, škol, farnosti,
organizací, zdravotních a sociálních zařízení,
poskytovatelům služeb, partnerským obcím atd.
a dalším a dalším aktivním lidem, kteří jakkoli
pomohli a pomáhají v rozkvětu naší obce. Vám všem
patří obrovské poděkování.
Získali jsme velmi významné ocenění a všichni na ně
můžeme být právem hrdí. Blahopřeji tedy nám všem
Slavkovjanům a těším se na další společnou práci
pro rozvoj naší krásné obce.
- Libor Švardala, starosta -

Slavkovský zpravodaj
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Důležité sdělení - žádost

Centrum aktivního a pasivního odpočinku SLAVKOV

Vážení spoluobčané blíží se zima a s tím i spojená zimní
údržba a úklid napadaného sněhu, zimní posyp apod.
V obci (chodníky, místní komunikace) si údržbu
provádíme sami. Snažíme se včas reagovat na počasí, ale
než se vesnice uklidí, tak to nějaký čas zabere. Vy nám
však můžete hodně pomoci. Třeba tím, že zaparkujete své
auta do garáží nebo vjezdů tak, aby nebránila plynulé
údržbě (v ulicích i na chodnících).
Pamatujte prosím na to – usnadní nám to práci.
- Libor Švardala –

Cílem bylo využít volný prostor vedle workoutového hřiště
a vybudovat zde venkovní multigenerační místo
volnočasových aktivit. Umístili jsme zde herní prvky pro
děti, venkovní fitness stroje pro aktivní trávení volného
času a altán pro pasivní odpočinek. Dokončila se opěrná
zeď, přístup jsme napojili na stávající chodník a celkově se
rozšířila nabídka sportovního vyžití v naší obci. Spolu
s workoutem vznikl ucelený prostor pro aktivní i pasivní
trávení volného času občanů všech generací. Celkové
náklady projektu 794.321,- Kč. Výše dotace 400.000,- Kč.
Projekt byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Výsadba aleje Slavkov - Dolní Němčí

Mezi naší obcí a obcí Dolní Němčí máme nejen krásně
opravenou silnici, ale také nově vysázenou stromovou alej.
Na výsadbu tohoto liniového krajinného prvku jsme získali
dotaci z Operačního programu životního prostředí ve výši
428.785,- Kč (80%). Na našem katastru bylo vysázeno
podél cyklostezky celkem 106 stromů (lípa srdčitá, javor
babyka, jabloň lesní, jeřáb ptačí). Součástí projektu byla
taky příprava půdy a vysetí speciální travobylinné směsi.
Výsadbu velmi kvalitně provedl Josef Dostál, DiS.
z Kralice na Hané. Projektovou dokumentaci a autorský
dozor prováděla Ing. Alena Vránová. A zvláštní
poděkování patří aktivním členům ČSOP Pantoflíček za
výbornou spolupráci, připomínkování a náměty k projektu.
Alej vypadá moc pěkně, a hlavně jde o výrazný prvek pro
ekologickou stabilitu, snížení větrné eroze a zvýšení
retence vody ve volné krajině.

Ostatní

Nový dopravní automobil pro naše hasiče

Na místním hřbitově budujeme kolumbárium = stavba
určená pro ukládání pohřebních uren. Spodní podstavce
stavili pracovníci obce, horní část pro ukládání uren už
budou realizovat odborní kameníci. Dokončení plánujeme
začátkem příštího roku.

Paráda! Nový automobil pro hasiče už je doma. Získané
dotace: 450.000 Kč z Ministerstva vnitra (program
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru) +
300.000 Kč ze Zlínského kraje. Z rozpočtu obce hrazeno
187.544 Kč. Takže hasiči - ať vám auto slouží a ať ho co
nejlépe využijete.

Spolupracovali jsme s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje
na rekonstrukci silnice II/498 Dolní Němčí – Slavkov.
Na našem úseku došlo (kromě opravy samotné silnice)
k zatrubnění příkop, opravě sjezdů, umístění nových
obrubníků a důležitý je rovněž posun značky „začátek
obce“ k prodejně bazar. Provedené změny na vjezdu do

Slavkovský zpravodaj
naší obce mají význam nejen estetický, ale především
bezpečnostní. Na konci našeho katastru pak v souvislosti
se stavbou došlo ke kamennému zpevnění břehu potoka
Okluky a opravě propustku od cyklostezky.

Omezení dopravy jsme v letošním roce pocítili také ve
směru na Strání. Zde Ředitelství silnic a dálnic ČR
zbouralo starý a postavilo nový most na silnici I/50. Stavba
je již téměř dokončena, tak věřme, že na dlouhé roky bude
most bezproblémově sloužit.

14

1/2017

Poslední letošní akcí, kterou jsme realizovali, bylo
prodloužení vodovodu v ulici nad charitním domem.
Napojení je koncipováno pro případnou pokračující
výstavbu rodinných domů.

A samozřejmě provádíme celoročně spoustu dalších
drobných údržbových, úklidových a každoročně se
opakujících činností (sečení a stříhání zeleně, zametání,
opravy apod.)
Mnozí jste začali pro ukládání odpadu ze zeleně využívat
vyčleněné místo u cesty cca 100 m nad charitním domem.
Pro ukládání jsou k dispozici dva dřevěné boxy, do kterých
patří tráva, listí, apod. – tedy rostlinný odpad. Znovu
upozorňujeme: větve prosím umísťujte do prostoru vlevo
vedle boxů na hromadu (nedávejte větve do boxů).
A hlavně sem neumisťujte jiný odpad než ze zeleně!
Co plánujeme v roce 2018…

Trochu jsme vyčistili a upravili prostor u nádrže a docela
to tam „prokouklo“. Taky jsme provedli první kroky
k případné rozsáhlejší rekonstrukci – proběhlo geodetické
zaměření, měření sedimentu a různé hydrotechnické
výpočty. Byl vypracován první návrh technického řešení
a posouzena možnost dotačních příležitostí. O případné
realizaci budeme ještě určitě mluvit, nutnou podmínkou je
získání dotací, ovšem v příštím roce mají prioritu jiné akce.

Výborné zprávy z Ministerstva zemědělství. Tři ze tří
podaných žádostí o dotace jsou schválené.
V rámci prvního projektu s názvem „Slavkov - pasivní
místa
odpočinku“
vybudujeme
čtyři
stylové dřevěné altány
s posezením. Dva
budou u cyklostezky
na Dolní Němčí a dva
budou u cesty směrem
k myslivecké chatě
(získaná
dotace
160.167,- Kč = 70%).
Druhý projekt je zaměřený na opravu kamenných křížů
(božích muk) v našem katastru. Odborně rekonstruován
bude kříž u křižovatky, hlavní kříž na hřbitově a kříž
u starého hřiště (dotace 169.061,- Kč = 70%).
Třetí projekt se týká opravy hasičské zbrojnice.
V minulém týdnu nás potěšila zpráva z ministerstva
zemědělství, že i tato žádost o dotaci úspěšně prošla
hodnocením a byla schválená. V příštím roce se tedy
pustíme do práce. Mezi plánované činnosti spadá: výměna
okenních otvorů, garážových vrat, oprava vnitřních
a vnějších omítek, oprava hydroizolace, podlahových
konstrukcí a oprava střešní konstrukce včetně krytiny.
Hasiči tak dostanou dárek k výročí 110 let od svého
vzniku, které oslaví v příštím roce.

Slavkovský zpravodaj
Žádost o dotaci jsme v listopadu podali také do Operačního
programu Životní prostředí a týká se energetických úspor
budovy obecního úřadu. Konkrétně bychom chtěli
realizovat zateplení budovy (resp. části budovy, kde
zateplení nyní není) a změnu topného systému. V současné
době se k topení stále využívají energeticky nevýhodná
elektrická akumulační kamna. V plánu je změna zdroje
tepla na plynový kondenzační kotel a s tím související
vybudování otopné soustavy.
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Aby nám situace kolem autobusových zastávek nebrzdila
přípravu rekonstrukce chodníků, rozdělili jsme projekt do
několika etap: první etapou je úsek od ulice u Kolísků po
ulici u Štefaníků (kolem obchodu) – na tuto etapu
rekonstrukce bychom chtěli podat žádost v březnu a pokud
půjde vše podle plánu, tak budeme realizovat ještě v roce
2018. Druhou stranu chodníku, úsek od obecního úřadu až
po průmyslovou zónu (směr Boršice) – budeme
připravovat na další rok. Ovšem nutné je vyřešení zastávky
autobusu na horním konci. Stejně jako v třetí etapě v úseku
od ulice u Štefaníků po ulici u Kohoutků (naproti parku).
A v plánu je také rekonstrukce spojovacího chodníku
z hlavní cesty na dolní záhumní (podél potoka z nádrže)
a oprava chodníku směrem k charitnímu domu. Opravy
obou chodníků zahájíme v případě získání dotací.

Budovy obecního úřadu se týká i další připravovaná žádost
o dotaci směřovaná tentokrát na Ministerstvo pro místní
rozvoj. V lednu bychom chtěli požádat o finanční podporu
na kompletní rekonstrukci střechy budovy OÚ, která je
nutná. Projekt koncipujeme tak, aby pod střechou mohly
v budoucnu vzniknout další využitelné prostory. Pokud
budeme úspěšní, čekají budovu obecního úřadu v příštím
roce výrazné změny.
Důležitým projektem je také rekonstrukce chodníků.
S přípravou projektové dokumentace máme trochu
zpoždění. Současně totiž řešíme také změnu umístění
autobusových zastávek na horním konci. Máme připraveno
několik návrhů, ovšem žádný z nich není úplně ideální.
Současné normy jsou velmi přísné a dost nám svazují ruce
při hledání řešení. Přesto jsme v zastupitelstvu rozhodnuti
změnu připravit a realizovat, neboť současný stav je
naprosto nevyhovující a nebezpečný. Ovšem výběr
nejvhodnější varianty bude ještě předmětem řady jednání.

Pracujeme také na přípravě dokumentace na opravy
komunikací. V první fázi jsou vybrané tři úseky: od Tlachů
po sběrný dvůr; napojovací úsek na hlavní v ulici u Kolísků
a napojovací úsek na hlavní v ulici u Kohoutků (naproti
parku). Jednalo by se o rekonstrukci obrusné vrstvy.

Slavkovský zpravodaj
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Upozornění

Co nového v charitním domě

Znovu upozorňujme, že i v letošním roce se v naší obci
několikrát pohybovaly podezřelé osoby, které obcházely
domácnosti a nabízely různé služby (nejčastěji ve spojení
s elektrickou energií). Připomínám, že ve Slavkově máme
vyhláškou zakázán podomní prodej či nabídku služeb.
Často tito prodejci tvrdí: „Starosta o nás ví, on nám to
povolil atd.“ To však není pravda. Většinou se o jejich
pohybu po obci dozvím, až když někdo z vás zatelefonuje.
Skutečností je, že nikomu podomní prodej nepovoluji.
Buďte proto velmi obezřetní, a pokud se tito prodejci
objeví u vašich dveří, neváhejte se obrátit na obecní úřad
či přímo na policii. Používají různé finty např. se vydávají
za pracovníky E.ONu apod. Opatrnost je na místě.
V prodeji je nový kalendář Mikroregionu Bílé Karpaty
2018. Je plný krásných fotografií a plánovaných akcí
(kulturních, sportovních, gastronomických, církevních
i turistických) z devíti obcí Mikroregionu Bílé Karpaty.
Kdo má zájem, koupí ho za 50,- Kč v obchodě, poštovně
nebo na obecním úřadu.

Vážení čtenáři Slavkovského zpravodaje,
je tomu již více než dvacet let od doby, kdy Charitní dům
sv. Petra a Pavla v naší obci zahájil svou činnost. Více než
dvacet let příběhů lidí, kteří strávili podzim svého života
v našem zařízení. Příběhů radostných, někdy smutných.
Více než dvacet let snahy a péče personálu vytvořit
klientům nový domov a příjemné prostředí k životu.
Klademe velký důraz i na sociální a duchovní rozměr
každé osobnosti. Každý rok, krok po kroku zvelebujeme
naše zařízení. Jsme rádi, když můžeme vyvézt naše klienty
ven pod pergolu či na nový dvůr a dopřát jim možnost
prožít pěkné dny společně s ostatními a těšit se z modrého
nebe, zelené trávy, rozkvetlých květů. Toto může častokrát
znamenat více jak návštěva lékaře či krabička léků.

Přehled plánovaných akcí na rok 2018

(další akce a případně úpravy budeme aktualizovat)
13.01.2018 Sportovní ples
20.01.2018 Hasičský ples
10.02.2018 Fašanková obchůzka
08.03.2018 Oslava MDŽ - Klub seniorů
17.03.2018 Maškarní karneval pro děti
23.03.2018 Noc s Andersenem, Knihovna Slavkov
07.04.2018 Ukliďme Česko
28.04.2018 Den Země a stavění májky
13.05.2018 Den matek
26.05.2018 Slavkovský gulášfest
01.06.2018 Ekohrátky v místním parku
09.06.2018 Den dětí v lese
24.06.2018 ČAJ o páté – Klub seniorů
30.06.2018 Sportovní hodové odpoledne a hodová zábava
02.07.2018 Tradiční hodky s drkotinou, Vinárna
22.07.2018 ČAJ o páté – Klub seniorů
11.08.2018 VI. Folklorní den
10.-12.08.2018 XI. Mezinárodní setkání Slavkovů
26.08.2018 ČAJ o páté – Klub seniorů
08.09.2018 Slovácké Slavnosti vína (Uherské Hradiště)
19.10.2018 Den stromů, Hruška v Horním poli
01.12.2018 Poslední leč
06.12.2018 Mikulášský večírek – Klub seniorů
08.12.2018 Mikulášská nadílka pro děti
23.12.2018 Zpívání koled u vánočního stromu

V měsíci červnu se obyvatelé obce Slavkov dozvěděli
radostnou zprávu. Obec obdržela Zlatou stuhu v krajském
kole soutěže Vesnice roku a postoupila do celostátního
kola. Celostátní hodnotící komise přijela do Slavkova
ve čtvrtek 7. září 2017. Prezentace obce před komisí se
zúčastnily také tři naše klientky, které ji hodnotily velmi
pozitivně a byly rády, že se mohly setkat se svými rodáky
a známými. Hodnotící komise zavítala při obhlídce obce
i do našeho Charitního domu. Na nově zrekonstruovaném
dvorku, který zářil výzdobou pestrobarevných květin, jsme
porotcům představili náš dům a potom navštívili i vnitřní
prostory.
Ráda bych touto cestou velmi poděkovala všem, kteří nám
v naší činnosti pomáhají. Poděkování patří představitelům
obce Slavkov v čele se starostou Liborem Švardalou,
našemu duchovnímu správci P. Petrovi Hofírkovi, který
naše zařízení pravidelně navštěvuje, vysluhuje svátosti a je
oporou našim klientům v duchovní oblasti. Děkuji též
všem dobrovolníkům, zejména paní Machálkové, která
přichází se s našimi uživateli modlit, pomáhá s přípravami
mší svatých, pere mešní prádlo a velmi se zajímá o dění
a potřeby našeho domu.
Vážení čtenáři, život přináší mnoho změn. Jednou ze změn
v našem charitním domě je změna na pozici vedoucího
našeho charitního domu. Od listopadu nastoupil na pozici
vedoucího pan František Slavíček. Chtěla bych se tímto
rozloučit s Vámi, Slavkovjany… a poděkovat Vám za
výbornou spolupráci, za slova díků, pochvaly, povzbuzení.
Ze Slavkova však neodcházím, zůstávám dále pracovat
jako vedoucí zdravotní sestra v našem charitním domě.
Děkuji ještě jednou a přeji Vám mnoho radosti do dalších
dnů.
- Bohumila Grebíková -
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Slovo praktického lékaře

Slavnosti vína v Uherském Hradišti

Vážení spoluobčané, vážení pacienti. Dovolte mi, abych
Vám touto cestou za sebe a sestřičku popřál krásné
a pohodové prožití svátků vánočních a trochu odpočinku
na konci odcházejícího roku 2017.

V letošním roce reprezentovalo Slavkov v průvodu
37 krojovaných, a kdyby ve stejný termín neprobíhalo
na jiném místě ještě setkání Slavkovů, tak bychom určitě
dali rekord :-). Byla to opět velká paráda - krásné kroje,
výborná atmosféra, parádní počasí a hlavně báječní lidé...

Za několik dní zahájíme již pátý rok našeho působení
ve slavkovské ordinaci. Oproti těm předchozím bude tento
nový rok 2018 pro Vás i nás trošku jiný, neboť pod tlakem
nové legislativy, které se musíme přizpůsobit, nás čekají
změny. Bude zaveden elektronický recept, následně přijde
další vlna EET, do které spadnou i lékařské praxe,
od listopadu 2017 platí změny v některých věcech v rámci
závodních prohlídek. V Korytné se budeme v prosinci
2017 stěhovat do nových prostor v budově místní jednoty.
I z tohoto důvodu se budou měnit ordinační hodiny.
Chtěl bych Vás všechny požádat o trpělivost a toleranci,
neboť uděláme vše proto, aby se všechny změny Vás jako
pacientů dotkly co nejméně a odcházeli jste z ordinace,
pokud možno spokojeni. Prosím Vás touto cestou abyste si
četli vyvěšené informace v čekárně a případně se doptali
personálu ordinace.
Na závěr mi prosím dovolte, abych Vám popřál v novém
roce 2018 pevné zdraví, štěstí, úspěch a životní pohodu.
- MUDr. Jiří Straka Významný rodák Beckova – Jozef Miloslav Hurban

V neděli 19. března se zástupci naší obce zúčastnili
celonárodní vzpomínky na jednu z nejvýznamnějších
osobností slovenských dějin - Jozefa Miloslava Hurbana.
Tento významný spisovatel, novinář, politik, evangelický
kněz a také první předseda Slovenské národní rady se totiž
narodil 19. března 1817 v naší partnerské obci Beckov. Při
příležitosti 200. výročí jeho narození uspořádali naši
přátelé důstojnou vzpomínkovou akci s bohatým
programem za účasti velmi významných osobností
Slovenské republiky. Jsme rádi, že jsme se mohli této
významné události také zúčastnit a posíláme poděkování
do Beckova za skvělou organizaci oslav.

Na Mikuláše hlídal naši křižovatku sněhový čert

Tak se náš místní sochař Robert Krhovský dočkal –
konečně napadl kvalitní stavební materiál a mohl se pustit
do díla. 30. listopadu nasněžilo a večer už naši křižovatku
hlídal pořádný čert. Roberte a Zbyňku, opět parádní
kousek – myslím, že jste potěšili nejen Slavkovjany,
ale i všechny projíždějící. Díky.

Slavkovský zpravodaj
SLAVKOVCE – pořadatel 10. setkání Slavkovů

Nejvzdálenější – přibližně 450 km na východ. Nejníže
položená – jen kolem sta metrů nad mořem. Nejrovinatější
ze všech Slavkovů – ani mírné návrší tu nenajdete.
To je obec SLAVKOVCE na východním Slovensku, která
za příznivého počasí ve dnech 8. až 10. září uspořádala při
příležitosti oslav 715. výročí první písemné zmínky o obci
jubilejní 10. mezinárodní setkání obcí a měst s názvem
Slavkov. Obec s přibližně 650 obyvateli tuto akci spojila
se setkáním rodáků. Těch včetně rodinných příslušníků
a přátel přijelo na dvě stě.
Slavkovce patří do Košického kraje, do zemplínské oblasti.
V návaznosti na různé majitele měla obec několik názvů –
Zalowka, Zalogh, Zalouch, Szalók, Slavkovce. V rovinaté
obci se obyvatelé dříve živili převážně zemědělstvím,
a proto má obec ve znaku pastýře se čtyřmi ovečkami.
V katastru Slavkovců se nachází „Slavkovské slanisko“
se slanomilnou vegetací, které bylo v roce 1982 vyhlášeno
přírodní rezervací. Na okraji katastru obce jsou
vybudovány velké kruhovité stavby, obří zásobníky ropy
pro Slovensko.
Předškolní děti chodí do místní školky (více než polovina
z nich jsou nyní romské děti), školáci dojíždějí do školy
ve spádové obci. Občané mohou nakoupit základní potřeby
v místním obchodě. Je zpracovaný projekt na výstavbu
kachní farmy a jatek, ale realizace tohoto projektu za účasti
čínského investora vázne a není jisté, zda se uskuteční.
Ve Slavkovcích se nacházejí dvě zcela odlišné církevní
stavby. Kostel kelvinské Reformované křesťanské církve
má počátky ve druhé polovině 17. století. V roce 1792 však
postihl Slavkovce velký požár, který zničil většinu obce
včetně tehdejšího kostela. Za pět let byl postaven nový, ale
na nekvalitních základech. Dnešní podoba chrámu vychází
z třetí stavby kostela z roku 1856, rozšířeného
a zmodernizovaného v roce 2004. Interiér je v duchu
reformace velmi strohý. V tomto chrámu se konala v neděli
slavnostní bohoslužba pro členy sboru a účastníky setkání
Slavkovů. Po ní bylo připraveno pohoštění a vystoupení
beatové kapely hrající moderní náboženské písně.
Zcela odlišný je kostel Nejsvětější Trojice řeckokatolické
církve, který má výrazně modrý interiér s velmi bohatou
výmalbou a výzdobou dokončovanou postupně v několika
posledních letech.
Ve Slavkovcích se v roce 1854 narodil Ignác Roškovič,
v té době nejvýznamnější východoslovenský malíř
církevních obrazů a nástěnných maleb a ilustrátor knih,
který však od svých třiceti let trvale žil a tvořil v Budapešti.
V roce 2007 obec zrestaurovala dům lidových tradicí
nazvaném po předchozím vlastníkovi „Mindžakova
chiža“. Jde o selské stavení s typickou výbavou rolnické
rodiny. Ve dvoře a zahradě tohoto objektu se v sobotu
odpoledne a večer konal bohatý kulturní program pro
účastníky setkání, občany a rodáky. Zúčastněné Slavkovy
tam ve svých stáncích propagovaly svoje obce a nabízely
místní speciality.
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Protože ve Slavkovcích není k dispozici ubytovací
zařízení, byli členové delegací ubytováni u Zemplínské
Šíravy. Po páteční odpolední hodinové projížďce lodí
po tomto „východoslovenském moři“ se členové delegací
přesunuli na vinianský (též michalovský) hrad, resp.
zříceninu, na níž již několik let probíhají záchranné
a restaurátorské práce s cílem stabilizovat tento objekt
a zatraktivnit ho pro návštěvníky. Z hradu, jehož výstavba
je datována na začátek 14. století, je možné z kopce 330 m
n.m. zhlédnout nejen Zemplínskou Šíravu, ale i siluetu
nedalekého ukrajinského Užhorodu a pohraniční oblasti
Maďarska. Večerní posezení v hradním paláci bylo pro
všechny určitě příjemným zážitkem. Stejně jako
následujícího večera posezení v jídelně mateřské školky
při cimbálové hudbě CIFRA s výukou čardášů pod
vedením tanečníků souboru Vranovčan.
Letošního vydařeného setkání se z jedenácti Slavkovů
nezúčastnila delegace z polského Slawkowa, neboť
o stejném víkendu se u nich konala vlastní městská akce.
V příštím roce se setkání uskuteční ve Slavkově
u Uherského Hradiště. V obci, která letos v létě zvítězila
v soutěži Vesnice roku 2017 Zlínského kraje a jen den před
odjezdem na setkání Slavkovů se představila celostátní
hodnotitelské komisi. V polovině září získala ze 13
finalistů v letošní celostátní soutěži hezké třetí místo.
- L. Jedlička, Slavkov u Brna -

Slavkovský zpravodaj
Jubileum Pantoflíčků

Pantoflíček, to není jen orchidej s krásnými velkými
květy, ale i pobočný spolek Českého svazu ochránců
přírody (ČSOP) se sídlem v obci Slavkov.
Ve stanovách má Pantoflíček uvedenou působnost
ve Zlínském kraji, ovšem reálně se soustředí především na
ochranu přírody a ekologickou osvětu v bělokarpatském
podhůří na dohled Velké Javořiny. V tomto roce slaví
dvacet let trvání.
Nadšené začátky
Dnes má ČSOP Pantoflíček 15 členů a k tomu řadu
příznivců, a to nejen ze Slavkova a Dolního Němčí, ale
i z Uh. Brodu, Uh. Hradiště, Bojkovic či ze Starého Města.
Začátky však byly skromnější a vázaly se především
k činnosti Ekocentra Pantoflíček, které působilo na
Základní škole v Dolním Němčí.
Vedoucí spolku Vlasta Ondrová vzpomíná: „Impulsem byl
projekt, který nám umožnil vybudovat stálou výstavu
Příroda Bílých Karpat. V tom nám pomohla kromě vedení
školy řada přátel: Pavel Kuča, Květoš Fryšták, Albert
Gottwald, Miloš Šťastný a v neposlední řadě vlčnovský
výtvarník Pavel Procházka. Na jeho dioramata Bílých
Karpat – Pole, Louka, Les a Voda – jsme i dnes pyšní,
protože se mu v nich podařilo vystihnout typické
i nejvzácnější prvky naší krajiny. Kantorům i žákům, kteří
naši výstavu navštívili, se velice líbila. Dnes už expozice
v původní podobě bohužel neexistuje. Byla to přitom
chlouba školy.“
Práce s dětmi
Kromě výukových programů, se kterými Vlasta Ondrová
a její nástupci jezdili po školách a školkách regionu,
dolněmčanské ekocentrum organizovalo i exkurze
a výlety. Dnes vyráží i dospělý spolek několikrát do roka
do zajímavých přírodních lokalit, a to nejen moravských.
Pokud jde o osvětovou činnost na základní škole, paní
Ondrová nejraději vzpomíná na přírodovědný kroužek
Zelenáči, který to dotáhl až do celostátního kola soutěže
Zlatý list. „S kluky z tohoto oddílu jsme podnikli řadu akcí.
Třeba večerní vycházka na Slavkovské louky, kdy jsme
pozorovali kometu, je nezapomenutelná. No, dnes jsou
z kluků už ctihodní otcové rodin.“ Práce s mládeží je pořád
pro dospělé Pantoflíčky podstatná. Jezdí s výukovými
programy po školách, vedou exkurze do vybraných území
a každoročně ve Slavkově pořádají Den Země, Den dětí
i Den stromů.
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Z někdejšího ekocentra dnes na ZŠ Dolní Němčí zbyl
dětský kroužek Pantoflíček, který po učitelce Janě Trtkové
převzala mladá krajinářka Pavla Mudráková. Díky
ekologickým aktivitám Pantoflíčků dolněmčanská ZŠ
dříve získala díky Janě Trtkové i ocenění Ekoškola, a tak
je na místě zalitovat, že školní ekocentrum jako takové
z důvodu slábnoucí finanční podpory přestalo existovat.
Aktivity v krajině
ČSOP Pantoflíček má už šestý rok na starosti mokřadní
lokalitu Kolo na území Slavkovských luk. Členové spolku
tam kosí, hrabou i uklízí. Odměnou jsou jim tisíce
exemplářů prstnatce pletního, které každoročně počítají.
A to si čerstvě přibrali ještě další půlhektarový mokřad.
Říkají mu Kolo 2 neboli K2. „Zde rostou výstavní lilie
zlatohlavé, ale i snědky jehlancovité, mečíky, zárazy, nebo
třeba jedovatý oměj vlčí. Když jsme to všechno viděli
kvést v té léta nepokosené stařině, s chutí jsme se do toho
pustili, samozřejmě v součinnosti se Správou CHKO, s níž
se nám výborně spolupracuje,“ hodnotí činnost spolku paní
Ondrová.
Členové Pantoflíčku ve spolupráci s blízkými obcemi také
vysazují remízy i jednotlivé stromy. Letos třeba řadu třešní
a menší parčík u Dolního Němčí a v minulém roce památný
dub k 900. výročí bitvy na Luckém poli na horním konci
zmíněné obce. Starost si žádá i okolí Nováckého kříže,
který se nachází v lánu na trase bývalé polní cesty ze
Slavkova do Nivnice. Vysazeny tam byly dvě lípy a dvě
oskeruše. V roce 2011 se díky aktivitě zdejších ochranářů
podařilo zachránit staletou hrušeň rostoucí u Horního
Němčí, která pak v soutěži Strom roku obsadila 2. místo.
Stejně jako na lokalitě Kolo byl u majestátního stromu
umístěn infopanel.
Zapomenout by se nemělo ani na obnovu karpatské
studánky zvané „Knížecí“ ležící v jižním cípu
Slavkovských luk. Voda z ní chutná znamenitě a členům
spolku i náhodným kolemjdoucím skýtá vítanou příležitost
k osvěžení.
Činnost ČSOP Pantoflíček je pestrá a všem zájemcům
o ochranu a údržbu bělokarpatské přírody přístupná. Pokud
byste se chtěli připojit, Pantoflíčci vás mezi sebe rádi
přivítají.
- Petr Slinták -
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Knihovna v tomto roce

Co nového v knihovně? Každé pondělí je pro vás knihovna
otevřena od 15:30 do 18:30 hodin. Pravidelně nakupujeme
nové a zajímavé knihy, půjčujeme i knihy přivezené
z výměnného fondu z Uherského Hradiště. Kromě
půjčování knih pořádáme zajímavé akce pro děti i dospělé.
O své zážitky z cest se s námi v tomto roce podělila místní
cestovatelka Lucie Nováková. Na jaře nám vyprávěla
o svém putování amazonským pralesem v Peru a na
podzim o Kalifornských národních parcích. V březnu
jsme se setkali s naším dlouholetým kamarádem,
ornitologem a dnes ředitelem Záchranné stanice Pavlov na
Vysočině, Zbyškem Karafiátem. Atmosféra tohoto
setkání byla úžasná, protože Zbyšek s sebou přivezl
k velké radosti dětí i zvířecí kamarády. V říjnu proběhla
beseda na téma Žítkovské bohyně s regionálním
spisovatelem a publicistou Jiřím Jilíkem. Besedě byla
přítomna i vnučka Irmy Gabrhelové Lydie.
V březnu letošního roku jsme se poprvé zapojili
do mezinárodního týdne Trénování paměti s lektorkou
Janou Gálovou. Proběhla dvě kola. Prvního se zúčastnili
deváťáci v rámci přípravy na přijímací zkoušky na střední
školy, to druhé bylo určeno pro dospělé a seniory.
Páteční odpoledne patří knihovna našim nejmenším.
Probíhá zde Cvičení s Jájou – cvičení maminek s dětmi.
V příjemné pohodové atmosféře je cvičení dětí
rytmizované logopedickými říkankami a lekce končí
výtvarným tvořením.
Od září se schází v prostorách knihovny i Čtenářský klub,
který vznikl při ZŠ Horní Němčí. Členové klubu sehráli
pro děti z mateřské školy pohádky o Červené Karkulce
a Červeném Karkulínovi od Jiřího Žáčka. V dušičkovém
období si zase v knihovně užívali večerní čtení při
svíčkách.
I v tomto roce pilně pracoval v knihovně kroužek
Knihomol. Správná parta holek knihomolek se aktivně
podílí na přípravách večerních programů pro
andersenovské nocležníky i pro malé čtenáře po pasování.
V případě potřeby zajišťují roznášku knih pro seniory.
Nacvičily krátké vtipné scénky, kterými se knihovna
úspěšně prezentovala při krajském i celostátním kole
v soutěži Obec roku.
Velké poděkování patří panu starostovi Liborovi
Švardalovi za to, jak se o knihovnu stará, rovněž paní
Vlastě Ondrové a sdružení ČSOP Pantoflíček za podporu.
V letošním roce obdržela naše knihovna sponzorské dary,
kterých si nesmírně vážíme. Velký dík tedy patří paní
Hance Milošové a panu Adamu Juráskovi, který nás
sponzoruje již druhým rokem.
Všem čtenářům bych chtěla popřát pohodové Vánoce
a šťastný vstup do nového roku, třeba s pěknou knihou.

Karolína Uhrová dosáhla významného úspěchu. V druhém
ročníku mezinárodní literární soutěže pro děti
"Nasloucháme naší zemi 2017" získala první místo.
Gratulujeme!
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Ze života školy

Školní družina

V letošním školní roce navštěvuje mateřskou školu 25 dětí.
Stručně uvádíme přehled některých zajímavých aktivit,
které jsme s dětmi realizovali od září.
Začátkem měsíce září děti viděly v mateřské škole
pohádky pod názvem „Pohádkový kolotoč“.
V říjnu jsme navštívily místní knihovnu, kde si děti ze ZŠ
pro nás připravily a zahrály divadelní představení dvou
pohádek. Další akcí byl výukový program „Dopravní
výchova“. Zde se děti dověděly o pravidlech chování na
silnici. Společným zážitkem pro děti a rodiče bylo večerní
„Putování za houbičkami“. Při této procházce Slavkovem
se světýlky děti plnily na stanovištích u houbiček různé
úkoly. Za splnění úkolů byly děti odměněny.
V prosinci jsme realizovali Mikulášské tvoření rodičů
s dětmi, divadelní představení, Mikulášskou nadílku
a Vánoční besídku pro rodiče.
- Marcela Kameníková -

Školní družinu letos navštěvuje 18 žáků z 1. -5. ročníku
ZŠ. Od září jsme v družině stihli kromě her a soutěží také
hodně akcí a jiných aktivit – návštěva Kina Máj v Uh.
Brodu, výroba náramků a figurek z rokajlových korálků,
výroba vánočního dárečku z keramiky, šití pohankových
polštářků a flanelových panenek.

V listopadu jsme se zúčastnili recitační soutěže na DDM
v Uh. Brodu, kde v konkurenci úžasných recitátorů byli
oceněni také tři zástupci z naší družiny. Barunka
Kratochvílová získala v kategorii prvních tříd 2. místo,
Věrka Jurásková byla oceněna v kategorii druhého ročníku
Cenou poroty a tutéž cenu dostal v kategorii třetího
ročníku také Adam Švardala. Všem oceněným gratuluji
a ostatním děkuji za účast.

V předvánočním čase jsme se v družině věnovali již
tradičnímu pečení vánočního cukroví a perníčků.

Fotografie z akcí školní družiny a mateřské školy najdete
na www.msslavkov.rajce.idnes.cz

- Romana Schusterová -
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Keramický kroužek

Činnost klubu seniorů

Keramický kroužek působí v naší obci již třetím rokem.
Scházíme se 1 x za 14 dní vždy v pondělí. Navštěvují jej
děti školního i předškolního věku, které rády tvoří.
V kroužku mají možnost naučit se pracovat s keramickou
hlínou, glazurami, barvítky, skleněnou drtí a dalšími
materiály, za použití různých technik a pomůcek. Děti mají
mnoho nápadů a bohatou fantazii, o čemž svědčí i mnoho
výrobků, které si již sami vytvořily. A že je jejich fantazie
veliká, předvedly i v celostátním kole soutěže Vesnice
roku 2017, kdy hodnotitelské komisi předvedly své umění.
Na památku tohoto krásného okamžiku bylo zhotoveno
keramické srdce „MÁME RÁDI SLAVKOV“, které bylo
následně opatřeno podpisy hodnotitelské komise.

Jak víte, již druhým rokem pracuje v naší obci Klub
seniorů. Sdružujeme seniory, abychom se mohli v dnešním
uspěchaném životě seberealizovat. Scházíme se nejen při
zábavě, ale snažíme se pomáhat i obci v rámci svých
zdravotních možnosti. Při akci „Ukliďme Slavkov“, je již
samozřejmostí, že bez účasti seniorů se akce neobejde.
Pravidelně se do této akce zapojuje pan Jan Zubík, Zdeněk
Popelka a Ludvík Ježek. Někomu se to může zdát
nedostačující, ale máme členskou základnu ve věkovém
průměru 68 roků. V letošním roce jsme zorganizovali
zájezd na FLORIU Kroměříž nebo se nám také vydařil
zájezd do lázní Podhájska.
V roce 2017 jsme zorganizovali ve Vinárně Pod Třešněmi
za vydatné pomoci obce oslavu MDŽ. V období prázdnin
jsme pro veřejnost organizovali kdysi tak populární Čaje
o páté. Na prvním nám zahrála dechová hudba
Dolněmčanka. A to bez nároku na odměnu. Za toto
vstřícné gesto jim z celého srdce děkujeme.
Během poslechu jsme svým členům, i těm, kteří se přišli
s námi pobavit, nabídli zvěřinový guláš jako pozornost
seniorů. Následně jsme zorganizovali další Čaj o páté se
zaměřením na 50. a 60. léta. Zazpívali jsme si písně
Matušky, Simonové, Chladila a dalších. Během produkce
jsme všem nabídli grilované špekáčky. Někteří z hostů byli
mile překvapeni.

Tradicí keramického kroužku se stala návštěva místního
Charitního domu sv. Petra a Pavla ve Slavkově. I letos si
děti pro babičky i dědečky připravily malé překvapení,
které jim za zpěvu vánočních písní předají.
Překrásný betlém, který byl vytvořen v začátcích
keramického kroužku, mohou občané Slavkova zhlédnout
při každoroční akci „Zpívání koled u vánočního stromu“
a poté i na Obecním úřadu.
- Olga Kvasničková -

Měli jsme ještě připravený na konec prázdnin a rozloučení
s létem Čaj ve stylu country. Petrovi se to asi nelíbilo
a poslal nám nepříznivé počasí. Ze špekáčků jsme nakonec
museli udělat utopence ☺
Vracím se zpět k oslavě MDŽ. Chtěl bych upozornit na to,
že oslava tohoto svátku nebyl výmysl bývalého režimu, ale
je celosvětově uznávaným svátkem k výročí stávky
newyorských švadlen v roce 1908. Poprvé byl svátek žen
slavený 28. února 1909. Vyhlásila ho Americká
socialistická strana. Od roku 1911 se slaví také v Německu,
Švýcarsku, Dánsku a USA. Prvotní myšlenka byla, získat
volební právo žen. Od roku 1975 byl svátek spojovaný
s rovnoprávností žen. Datum 8. března se pevně stanovilo
až po 1. světové válce.
Mezinárodní den žen připadá každý rok na 8. března.
Ať se nám to líbí či nelíbí, je to původně socialistický
svátek. Tento den je stanovený Organizací spojených
národů. Domnívám se, že všechny ženy si náš obdiv
za jejich statečnost zaslouží nejen dnes, ale i v budoucnu.
Během roku jsme našim seniorům nabídli také zájezd
do lázní Velký Meděr. Někteří se tohoto zájezdu účastnili
a spojeni se vrátili s vědomím, že něco málo udělali pro své
zdraví.
V prosinci jsme uspořádali pro své členy Mikulášský
večírek jako rozloučení s letošním rokem. Zpívali jsme
vánoční koledy, rozdali dárky a teď už se těšíme na Vánoce
v kruhu svých blízkých. Jako hřeb letošního roku
považujeme zpívání u vánočního stromu. Já osobně se
nejvíce těším na tradiční teplý svařáček.
- Alois Meca, předseda Klubu seniorů -
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Činnost sboru v roce 2017

Rok 2017 jsme zahájili tradičním hasičským plesem ve
sportovní hale. Velmi nás potěšilo, že se tento ples stal
oblíbenou kulturní akcí, kam se chodí pobavit stále více
našich spoluobčanů.

S příchodem jarního počasí jsme uspořádali sběr kovového
odpadu v naší obci, jehož výtěžek jsme se rozhodli použít
pro stavbu kapličky svatého Floriána u hasičské zbrojnice.
V měsíci březnu byla naše jednotka vyslána operačním
střediskem na dolní konec naší obce k likvidaci požáru
suché trávy, kam jsme se dostavili ve velmi krátkém čase.

Po zbytek jara jsme připravovali prostory hasičské
zbrojnice pro zahájení činnosti kroužku mladých hasičů
Plamínek, pro které bylo nutné pořídit výukové pomůcky
jako například dataprojektor či tabuli. Začali jsme také
s přípravou sportovních družstev na plánované závody
v požárním sportu, kterých se mimo družstvo mužů
zúčastnilo poprvé v historii obce také družstvo žen.
Zatímco mužům se závody v domácím prostředí příliš
nevyvedly, ženy se umístily na krásném 3. místě.

23

1/2017

Další akcí, na které se členové sboru tradičně podílí, je
stavba májky v prostorách sběrného dvora. Zde jsme jako
každoročně povozili děti v zásahovém vozidle a připravili
pro veřejnost grilované speciality. V následujícím období
jsme vypomáhali zaměstnancům obecního úřadu se
zaléváním obecní zeleně, aby byla naše obec řádně
připravena na příjezd hodnotící komise soutěže Vesnice
roku. V rámci soutěže jsme prezentovali činnost sboru
dobrovolných hasičů a prováděli regulaci dopravy.

Členové sboru se v průběhu roku účastnili i dalších aktivit
jako například Slavkovského Gulášfestu, slavnostního
průvodu u příležitosti vysvěcení zvonice, soutěže
Beckovský kotlík a jiných. Mimo tyto akce jsme prováděli
pravidelnou údržbu požární hasičárny a techniky
a účastnili jsme se různých školení nutných pro výkon
požární ochrany v obci.

Na závěr roku se náš sbor dočkal předčasného dárku
k Vánocům. Dne 26. října jsme převzali do užívání
dopravní automobil Ford Transit, který Obecní úřad
zakoupil s přispěním Generálního ředitelství hasičského
záchranného sboru a Zlínského kraje.

Slavkovský zpravodaj
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Plány sboru na příští rok

Fotbal – výsledky podzim 2017 – okresní přebor MUŽI

V příštím roce náš sbor čeká mnoho významných událostí.
Vzhledem k tomu, že se obci podařilo získat dotaci na
opravu hasičské zbrojnice, bude průběhu příštího roku
probíhat její rekonstrukce. Po dokončení plánovaných
oprav hasičárny chystáme pro občany její slavnostní
otevření ve spojení s oslavami 110. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů ve Slavkově. Při příležitosti oslav
bude vysvěcen nový dopravní automobil, slavnostní prapor
sboru a kaple sv. Floriána, jejíž výstavba probíhá.

Fotbalisté
Slavkova
zakončili
podzimní část okresního přeboru na
11. místě (3 výhry, 3 remízy a 7 proher
= 12 bodů). Slabá produktivita
a nezvládnuté koncovky některých
utkání jsou jedny z hlavních příčin
slabšího bodového zisku. Mužstvo má
určitě navíc, tak věřme, že v jarní fázi
chlapi zaberou a bodů bude podstatně více. V tradiční
anketě o nejlepšího fotbalistu roku 2017 zvítězil
zaslouženě Martin Chovanec. Na druhém místě byl Martin
Jankůj a třetí skončil Pavel Pochylý. Střelcem roku byl
vyhlášen Martin Chovanec. Gratulujeme a přejeme celému
týmu hodně sportovních úspěchů. Trenérem týmu je
Miroslav Mančík, vedoucím mužstva je Libor Šimek.

Rádi bychom se také pokusili o získání dotace na obměnu
hasičské cisterny, protože životnost stávajícího vozidla je
přes veškerou naši snahu na samém konci.
Více o kroužku Plamínek

V letošním roce jsme při SDH Slavkov založili kroužek
hasičské všestrannosti Plamínek. Kroužek je určen pro děti
(hlavně ze Slavkova) ve věku 4 – 18 let. V rámci kroužku
se mladí hasiči učí znalostem a dovednostem, které mohou
využít v praktickém životě, či jako budoucí členové
požární zásahové jednotky.

V současné době kroužek navštěvuje 26 dětí, které se na
hasičské zbrojnici schází pravidelně každý čtvrtek.
Vedoucími kroužku jsou Bc. Kitti Hermanová, Marcel
Kvasnička a Bc. Josef Herman.
Závěrem mi dovolte, abych jménem SDH Slavkov popřál
všem spoluobčanů příjemně strávené vánoční svátky
a mnoho úspěchů v roce 2018.
- Bc. Josef Herman, starosta SDH Slavkov Vánoční koncert

V sobotu 16. prosince se v naší sportovní hale konal
vánoční koncert smyčcového kvarteta Agitato ze Zlína.
Kromě profesionálních hudebníků vystoupili na koncertu
také mladí hudebníci ze Slavkova: Magdaléna Zimčíková
na klavír, Karolína Uhrová na klávesy, Nicole Švardalová
na kytaru, Petr Kvasnička na kytaru, Lucie Mikulková na
kytaru a klavír, Jakub Mančík na kytaru, Kristýna
Švardalová na klavír, Renáta Zimčíková na saxofon
a Karolína Bačková z Horního Němčí s tatínkem Petrem
na housle. Koncert skvěle moderovala Vendula Jančová.
Všechna vystoupení byla úžasná a interpreti zaslouží
pochvalu a uznání. Děkujeme za krásný zážitek a přejeme
dětem hodně dalších podobných úspěšných vystoupení.

Přehled podzimních výsledků 2017
06.08.2017 Ne Bánov
- Slavkov

2:1

12.08.2017

So Slavkov

- Hluk B

2:1

19.08.2017

So O. N. Ves

- Slavkov

0:1

26.08.2017

So Slavkov

- Kněžpole

0:1

03.09.2017

Ne Polešovice

- Slavkov

3:2

10.09.2017

Ne Slavkov

- Topolná

1:2

17.09.2017

Ne Prakšice

- Slavkov

3:3

23.09.2017

So Slavkov

- Nezdenice

1:1

01.10.2017

Ne Jarošov

- Slavkov

1:0

07.10.2017

So Slavkov

- Uh. Ostroh

1:2

15.10.2017

Ne Bílovice

- Slavkov

3:2

22.10.2017

Ne Vlčnov

- Slavkov

1:1

28.10.2017

So Slavkov

- Březová

1:0

Slavkovský zpravodaj
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Fotografický přehled života v obci …

Bruslení na starém hřišti
Tříkrálová sbírka

Maškarní karneval
Plesová sezóna (hasičský ples, sportovní ples)

Ukliďme Česko
Fašanková obchůzka maškar

72. výročí osvobození obce

Besedy v knihovně

MDŽ – Klub seniorů

Den Země

Slavkovský zpravodaj
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Okrskové hasičské závody
Stavění májky

Den dětí v lese
Den matek

Ekohrátky v místním parku

Gulášfest (1. Ulička Slavkov, 2. Hasiči Slavkov, 3. Šíma team)

10. výročí Mikroregionu Bílé Karpaty (Starý Hrozenkov)

Hodové derby Horní – Dolní 3:2 (po penaltách)

Slavkovský zpravodaj
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Hodky ve Vinárně Pod Třešněmi (Retrobabky z Dolněmčí)
Mikulášská nadílka pro děti

Poslední leč – králem honu byl vyhlášen Tomáš Pančík

Vítěz turnaje ve stolním tenise – Martin Kvasnička
Procesí se sochou Panny Marie ke zvonici

Dny obce Beckov

Zkoušky loveckých psů

Slavkovský zpravodaj
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Naše krásná zvonička.
V této podobě ve Slavkově stojí
už 90 let. Tož všechno nejlepší.
(1927 – 2017)
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