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1. Stručná charakteristika obce 

Základní informace o obci 

Obec Slavkov leží v malebné a členité krajině jihovýchodní Moravy, dříve nazývané Moravské 
Slovensko, dnes Slovácko. Rozloha katastrálního území činí 1375 ha. V současné době žije v obci 
672 obyvatel (z toho je 52,2 % žen). Hustota zalidnění je 49,2 obyv./km2.  
 
Věková struktura obyvatel 

Slavkov Počet obyvatel Podíl obyvatel (%) Index stáří 
Celkem 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 

Muži 321 45 220 57 6,7 32,5 8,6 128,9 
Ženy 351 53 213 85 7,8 31,5 12,9 164,2 
Celkem 672 98 433 141 14,5 64,0 21,5 148,0 

 

 
Věková struktura obyvatelstva Slavkova k 31.12.2015 
Pramen: ČSÚ (2017): Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v obcích Zlínského kraje k 31.12.2015 

 
Vzdělanost obyvatel starších 15 let (2011, v %) 

 Základní 
a bez vzdělání 

Vyučen SŠ s maturitou 
Vyšší odborné 

Vysokoškolské Bez vzdělání 
Neuvedeno 

Slavkov 22,8 43,6 25,1 5,4 0,2 

 
 
První písemnou zmínku o obci nacházíme v roce 1261 v listině, která vymezuje hranice 
Vizovického kláštera. Její nejstarší památky jsou tvořeny drobnou církevní architekturou 
(kaplička Nejsvětější trojice z r. 1729, několik křížů, pomník 2. světové války). V centru obce stojí 
zvonice z roku 1927, která byla vybudována na místě původní, dřevěné.  
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Doprava  

Obec Slavkov protíná frekventovaná silnice I/54 (Veselí nad Moravou – Slavkov – Strání - 
Slovensko), silnice II/498 (Kunovice – Hluk – Slavkov) a silnice III/05417 (Slavkov – Horní 
Němčí). Slavkov tedy leží na důležité křižovatce. Okresní město Uherské Hradiště je vzdáleno 
19 km a do Uherského Brodu (ORP) je to ze Slavkova 12 km. Místní komunikace navazují na 
silniční síť a tvoří tak společnou základní komunikační kostru zástavby. Díky průběžně 
prováděným rekonstrukcím jsou ve většině případů v uspokojivém technickém stavu. 

Pro cyklisty je od roku 2012 k dispozici nová cyklostezka, která připojila obec k síti již 
existujících cyklostezek v našem regionu.  

Autobusová dopravní obslužnost je zajišťována pravidelnými autobusovými linkami a je na 
dobré úrovni.  Nejbližší železniční spojení je v Uherském Brodě. 
 

 
Dojezdový rádius 2 hodin z obce Slavkov 

 
Krajina 

Slavkov leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v jeho 
katastru se nachází několik cenných přírodních lokalit. 
Nejvýznamnější z nich je Národní přírodní rezervace Porážky. 
Zde roste všivec statný, který tu má jedinou lokalitu v celé 
střední Evropě. Kromě toho zde roste celá řada orchidejí, 
kterými jsou Bílé Karpaty tak proslaveny. V přírodní rezervaci 
Kolo je zase bohatá mokřadní vegetace s výraznou populací 
prstnatce pleťového. Pozornost si zaslouží i výskyt silně 
ohroženého česneku hadího ve Slavkovském háji. Krajina okolí 
obce je velmi rozmanitá – tvořena směsí luk, polí, hájů  
a hlubokých lesů. Z obce můžeme pozorovat panorama hlavního 
hřebene Bílých Karpat s dominantním vrcholem Velké Javořiny 
(970 m. n. m.).  
 

 
VŠIVEC STATNÝ 
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Pracovní příležitosti 

V obci je poměrně velká průmyslová zóna (ucelený areál vznikl v prostorách bývalého 
zemědělského družstva), ve které nyní působí významné společnosti:  

KASKO spol. s r. o. (cca 440 zaměstnanců) – vývoj a vstřikování plastových výlisků, konstrukce, 
výroba forem a nástrojů; 

Obchodní společnost KREDIT, spol. s r. o. (cca 180 zaměstnanců) – výroba skladovací 
techniky a regálových systémů; 

STAMIT s.r.o. (cca 150 zaměstnanců) – třískové obrábění, výroba strojního zařízení, výroba 
lehkých nosných konstrukcí, kovoobrábění. 

Část areálu využívá také Agro Okluky, a.s. (zemědělské družstvo, které má sídlo v sousední obci 
Dolní Němčí) převážně jako skladové plochy a manipulační prostor. 

Kromě těchto společností působí v obci ještě chráněná dílna EMIT-CZ, s.r.o.  
(cca 40 zaměstnanců) – kompletace plastových dílů pro automobilový průmysl, potisk 
reklamních předmětů, pracovních oděvů apod. Dále je v obci několik menších firem a řada 
živnostníků z různých oblastí. Míra nezaměstnanosti k březnu 2017 je 4,46 %. 
 

 
 
Charakter zástavby 

Obytná zástavba je ve Slavkově převážně nízkopodlažní, tvořená původními zemědělskými 
usedlostmi s hospodářským zázemím, novějšími rodinnými domky izolovanými, případně 
dvojdomky. Hlavní funkcí je bydlení, které je v některých částech obce okrajově doplněné 
chovem drobného hospodářského zvířectva a využíváním užitkových zahrad a záhumenků.  
 
Vývoj počtu obydlených domů, bytů a průměrný počet obyvatel na byt: 

Rok 
Počet trvale obydlených 

domů: 
Počet trvale obydlených 

bytů: 
Průměrný počet obyvatel 

na byt: 
1970 222 224 3,6 
1991 203 217 3,01 
2001 208 225 3,0 
2011 216 236 2,85 

Pozn. celkový domovní fond (domy úhrnem) - celkem 271 v roce 2011 (zdroj ČSÚ) 
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Poloha obce Slavkov 
Pramen: ArcČR 500; zpracováno v ArcGis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Územní působnost mikroregionu a místní akční skupiny 
Pramen: MAS Východní Slovácko, ArcČR 500; zpracováno v ArcGis 
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Spádová oblast 

Slavkov patří do správního obvodu ORP Uherský Brod (vzdálenost 12 km). Okresní město je 
Uherské Hradiště (vzdálenost 19 km). Slavkov je členem Mikroregionu Bílé Karpaty a MAS 
Východní Slovácko. Spádovou základní školou pro děti na I. stupni je ZŠ Horní Němčí, pro děti na 
II. stupni je ZŠ Dolní Němčí. Partnerskou obcí je Beckov (Slovensko). 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce, výbory 

Zastupitelstvo obce je devítičlenné (rada obce není zřízena): 

Mgr. Libor Švardala (starosta)  

Olga Kvasničnová, DiS. (místostarostka) 

Adam Jurásek 

Josef Herman 

Martin Končitík 

Mgr. Alena Ondrová 

Mgr. Petra Ondrová 

Eliška Jančová 

Jaroslav Zubík 

 
Finanční výbor: Josef Herman (předseda) Kontrolní výbor: Martin Končitík (předseda) 
 Eliška Jančová Mgr. Alena Ondrová 
 Jaroslav Zubík Ing. Miroslav Zich 
  
Kulturní výbor: Mgr. Petra Ondrová (předsedkyně) 
 Adam Jurásek 
 Ing. Jana Končitíková 

Partnerská obec 

BECKOV (SR) 
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2. Obec a její koncepční dokumenty  

Územní plán obce Slavkov - ANO 

− zpracovatel VISUALCAD, s.r.o., Uherské Hradiště (Ing. arch. Radoslav Špok); 
− datum vydání 26.05.2011 usnesení ZO č. 06/05/11, nabytí účinnosti 14.06.2011. 
 

 
 
Komplexní pozemkové úpravy - ANO 

− zpracovatel GEODIS BRNO, spol. s r.o., Brno; 
− datum schválení 29.08.2007, nabytí právní moci 03.11.2007; 
− návrh plánu společných zařízení – postupně realizujeme jednotlivá opatření. 
 
 
Obnova katastrálního operátu - ANO 

− zpracovatel Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod; 
− zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov (tzv. digitalizace intravilánu 

obce) proběhla v roce 2008. 
 

 
Program obnovy vesnice  

Obec má tento dokument zpracován již delší dobu a pravidelně přistupuje k jeho aktualizaci. 
Poslední aktualizace projednána na veřejném zasedání Zastupitelstva obce dne 9. února 2015.  

Jedná se stručný dokument rozčleněný na následující aktivity:  

− akce k zachování, obnově a rozšíření venkovské zástavby; 

− akce k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické 
infrastruktury; 

− akce k zajištění bezpečnosti obyvatel a jejich majetku; 

− akce osvětové, kulturní a sociální; 

− akce k zapojení obce do života v regionu. 
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Rozpočet obce   

K 31.12.2016 podle údajů účetní sestavy výkazu FIN 2-12M dosáhly celkové příjmy 
po konsolidaci 11.012.091,98 Kč (z toho daňové 9.002.074,06 Kč, nedaňové 722.684,92 Kč, 
kapitálové 13.585,- Kč, transfery 2.523.496,- Kč, konsolidace 1.249.748,- Kč). Celkové výdaje po 
konsolidaci dosáhly výše 8.889.742,05 Kč (z toho běžné 8.445.901,55 Kč, kapitálové 
1.693.588,50 Kč, konsolidace 1.249.748 Kč). 
 
K 31.12.2016 skončilo hospodaření obce: 
minusovým saldem po konsolidaci ve výši 434.089,56 Kč 
běžné účty k 1. 1. 2016 ve výši 1.224.500,06 Kč 
pol. 8124 – splátky přijatých dl. půjček 2.268.000,00 Kč 
= zůstatek bankovních účtů 1.079.352,07 Kč 
 
Rozpočet obce Slavkov na rok 2017: 

– celkový objem skutečných příjmů:  10.348.000,- Kč 
– celkový objem skutečných výdajů: 11.267.000,- Kč 
– schodek:      919.000,- Kč  
 
Schodek ve výši 919.000,- Kč (rozdíl mezi skutečnými příjmy a skutečnými výdaji) a splátky 
úvěru ve výši 161.000,- Kč (pol. 8124), budou hrazeny z přebytku hospodaření z minulých let ve 
výši 1.080.000,- (pol. 8115). 

 

Rozpočtový výhled obce 
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Přehled dotací 2008 - 2016 

 

Rok 
Název 
programu 

Název akce 
Celkové 
náklady (Kč) 

Dotace (Kč) 

2008 
MZE 
Pozemkový úřad 

Suché poldry na Zlejšovském potoce VN 2,3 
(Společná zařízení KPÚ Slavkov) 

2.831.920,- 2.831.920,- 

2008 POV - ZK Návrh a odůvodnění Územního plánu Slavkov 285.000,- 100.000,- 

2008 POV - ZK Rekonstrukce střechy mateřské školy  966.983,- 483.000,- 

2009 
MZE 
Pozemkový úřad 

Protierozní meze a zatravnění údolnice 
(Společná zařízení KPÚ Slavkov) 

2.186.896,- 2.186.896,- 

2009 POV - ZK Chodník u OÚ – obnova povrchů 848.841,- 418.000,- 

2010 
MZE 
Pozemkový úřad 

Hlavní polní cesty HC5, HC6, Vegetač. úpravy, 
Kanalizace dešťová (Pozemkové úpravy) 
Protierozní opatření 17 a interakční prvek 7 
(Společná zařízení KPÚ Slavkov) 

38.426.043,- 38.426.043,- 

2010 POV - MMR Dětské hřiště Slavkov 557.220,- 300.000,- 

2010 POV - ZK Výměna oken – OÚ Slavkov 169.450,- 84.000,- 

2010 OPPS SR-ČR Folklorní tradice putují přes hranice 384.581,- 322.384,- 

2010 OPŽP – osa 3 
Výměna oken a zateplení mateřské školy  
ve Slavkově 

1.471.607,- 870.528,- 

2011 POV - MMR Babiččina zahrádka ve Slavkově 234.833,- 164.383,- 

2011 
Program péče  
o krajinu - MŽP 

Založení interakčního prvku IP2B, IP2C 133.484,- 133.484,- 

2012 SFDI Cyklostezka Slavkov – Dolní Němčí 4.524.673,- 2.699.258,- 

2012 POV - ZK Rekonstrukce chodníku u silnice III/05417 335.750,- 108.000,- 

2012 SZIF Lesnický a ekonomický audit 56.400,- 37.600,- 
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Rok 
Název 
programu 

Název akce 
Celkové 
náklady (Kč) 

Dotace (Kč) 

2013 OPŽP – osa 3 Zateplení Charitního domu ve Slavkově 1.442.713,- 679.530,- 

2013 OPŽP – osa 4 Sběrný dvůr Slavkov 3.106.051,- 2.795.446,- 

2013 OPŽP – osa 2 
Pravidelnou údržbou komunikací  
v obci Slavkov k čistšímu ovzduší 

2.147.750,- 1.779.779,- 

2013 SZIF (MAS VS) 
Rekonstrukce místní komunikace  
– ulice Za Humny, Slavkov 

559.479,- 202.500,- 

2014 POV - ZK 
Revitalizace hřbitovního areálu Slavkov  
– etapa 1 

347.512,- 173.616,- 

2014 
ROP  
Střední Morava 

Cyklostezka Slavkov 1.865.810,- 1.528.253,- 

Projekty ve kterých obec Slavkov vystupovala jako partner projektu: 

2014 OPŽP – osa 2 
Protipovodňová opatření obcí  
Horní Němčí a Slavkov (žadatel: Horní Němčí) 

3.177.487,- 2.851.536,- 

2014 OPŽP – osa 4 
Kompostování v Bílých Karpatech 
(žadatel: Mikroregion Bílé Karpaty 

2.226.424,- 1.892.460,- 

 
 

Rok 
Název 
programu 

Název akce 
Celkové 
náklady (Kč) 

Dotace (Kč) 

2015 OPŽP – osa 4 Slavkov – zkvalitnění nakládání s odpady 2.521.640,- 2.143.394,- 

2015 POV - ZK 
Revitalizace hřbitovního areálu Slavkov  
– etapa 2 

831.547,- 415.000,- 

2015 POV - MMR 
Rozvoj volnočasových aktivit pro děti  
a mládež ve Slavkově 

585.656,- 399.000,- 

2016 Nadace ČEZ K seniorům bezpečně – CHD Slavkov 683.978,- 450.000,- 

2016 POV - MMR 
Revitalizace prostoru okolo zvonice  
ve Slavkově – SO 01 opěrné zídky, SO 03 
 vegetační úpravy“ 

776.800,- 600.000,- 

2016 POV - MMR 
Revitalizace prostoru okolo zvonice  
ve Slavkově – SO 02 oprava zvonice 

428.340,- 297.000,- 
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3. Společenský život  

Kontinuita společenského života  

Zde přinášíme obrazový přehled většiny společenských a kulturních akcí, které se během 
kalendářního roku v obci realizují. Na přípravě a realizaci se podílí různé skupinky aktivních 
obyvatel, spolky, organizace a zastupitelé či pracovníci obce.  

 

Sportovní ples Ocenění bývalých hasičů na hasičském plese 

 
Tříkrálová sbírka Cestopisné besedy s projekcí   

 
Fašanková obchůzka Pasování prvňáčků na čtenáře 
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Maškarní karneval Taneční večer (výuka latinských tanců) 

 
Noc s Andersenem Oslavy osvobození 

 
Dobrovolnická úklidová akce - Ukliďme Česko 

 
Den Země a stavění májky 
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Den matek (vystoupení dětí z MŠ) Den matek (taneční zábava) 

 
Vítání občánků Turnaj starých pánů 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hody, fotbalové utkání Horní – Dolní Slavnostní rozloučení s MŠ 

 
Den s Hasíkem Ekohrátky v místním parku 
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Barvářské zkoušky psů Na mezinárodním setkání Slavkovů 

 
Na Slováckých slavnostech vína v Uh. Hradišti V Beckově na slavnostech (partnerská obec) 

 
Poslední leč Mikulášská nadílka 

 
Vánoční koncert Vánoční dílničky 
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Turnaj ve stolním tenise Volejbalový turnaj 

 
Turnaj v nohejbale Zpívání koled u vánočního stromu 

 
Sběr železa – SDH Slavkov Bruslení ve Slavkově 

 

Den dětí v lese V Beckově na soutěži Prekvapenie z kotlíka 
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Klub seniorů – oslava MDŽ Klub seniorů – členská schůze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavkovský gulášfest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Charitní dům 20. let výročí Sběr papíru – děti ze ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovácká jaternica – Trenčanské Bohuslavice Ples hasiči 
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Folklorní den 

Folklorní den je největší akcí pořádanou obcí. Jedná se o pestrou přehlídku krojů a umění 
folklorních souborů z Česka i Slovenska. Součástí akce je i jarmark lidových řemesel. Po skončení 
hlavního programu hraje k tanci a poslechu do pozdních hodin cimbálová muzika. Hlavním cílem 
akce je podpořit partnerství, přátelství a poznání v kulturní a spolkové oblasti života s využitím 
tradic, historie, obyčejů a zvyků. Folklorní den pořádáme každý sudý rok v srpnu. 
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Činnost spolková  

Tělovýchovná jednota Sokol Slavkov vznikla v roce 1921 (díky skupině fotbalových nadšenců 
pak vznikl v roce 1954 fotbalový oddíl). V současné době má 60 členů. TJ Sokol Slavkov se věnuje 
nejen fotbalu, ale i tenisu a stolnímu tenisu. Každým rokem pořádá několik sportovních 
a společenských akcí: fašankovou obchůzku maškar, sportovní ples, fotbalový turnaj starých 
pánů, sportovní hodové odpoledne, turnaje v nohejbale a stolním tenise. V rámci brigádnických 
hodin se členové starají o celý sportovní areál. Kromě těchto činností nesmíme zapomenout také 
na pravidelné vedení sportovních tréninků dětí a mládeže, organizaci sportovních utkání apod. 

 
Sbor dobrovolných hasičů Slavkov funguje v obci již od roku 1908. V současné době má sbor 
50 členů (25 dospělých a 25 dětí). Většina dospělých členů jsou zároveň členy zásahové 
jednotky, která v obci zajišťuje požární ochranu a odstraňuje následky živelných pohrom. Kromě 
hlavní profesní náplně se členové sboru zapojují aktivně do společenského života obce 
pořádáním hasičského plesu, ukázkami techniky či besedami pro děti. Od letošního roku také 
vedou kroužek pro malé hasiče – Plamínek. Sbor se pravidelně účastní okrskových soutěží 
v požárním sportu, požárních cvičení a sportovních klání i v rámci mezinárodní spolupráce. Pro 
svou činnost má sbor k dispozici budovu – hasičárnu, která slouží rovněž jako zázemí pro 
zásahovou jednotku a zásahové vozidlo. Sbor prezentuje svou činnost na vlastních www 
stránkách. 

 
Myslivecký spolek Kasivec má v současné době 24 členů a 3 čekatele. Hospodaří na celkové 
výměře 1.043 ha. Členové jsou celoročně velmi aktivní. Samozřejmostí je v průběhu celého roku 
zajistit krmivo pro lesní zvěř na zimu a dobu nouze, pečovat o celou honitbu a udržovat 
mysliveckou chatu a její okolí. Každý člen je povinen odpracovat ročně min. 40 brigádnických 
hodin. Z další činnosti sdružení zmíním: organizování barvářských zkoušek malých plemen psů 
(v roce 2013 se i v naší honitbě konal významný Memoriál Richarda Knolla), instalace pachových 
ohradníků kolem frekventované silnice I. třídy a pravidelné pořádání kulturní akce poslední leč. 
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Český svaz ochránců přírody Pantoflíček (dále jen ČSOP Pantoflíček) má v současné době 
21 členů a řadu nadšených pomocníků. Ti se zabývají péčí o krajinu a životní prostředí, 
environmentální výchovou (informační a ekologické centrum, pořádání akcí,…) a také se aktivně 
zapojují do organizace akcí pořádaných obcí: např. folklorní den, Den Země. Dále pořádají různé 
ekohrátky, besedy, soutěže nebo výlety po okolí, pečují o orchidejové louky (zajímavé je 
každoroční počítání orchidejí), starají se o přírodní lokalitu Kolo. Také nabízí průvodcovství 
v oblasti Podjavořinska a pomáhají při akcích regionálního významu, jako jsou biologické 
olympiády, Zlatý list nebo literární soutěž Zelená planeta jako součást TSTTT. Podstatným 
způsobem se zasloužili o pěkné umístění naší hrušky v Horním poli v soutěži Strom roku r. 2011 
a realizují další ekologicky zaměřené projekty. 

 
Taneční skupina KIPS byla založena v roce 2009. Původně název neznamenal nic, ale dnes už 
víme, že je to Kamarádská I Přátelská Skupina. Do skupiny patří cca deset dětí. Skupina 
vystupuje na různých kulturních akcích a účastní se i regionálních tanečních soutěží.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mužský pěvecký sbor Slavkovjané vznikl v květnu 2011 při příležitosti oslavy výročí první 
písemné zmínky o obci (právě na této oslavě proběhlo první veřejné vystoupení). Sbor má 
13 členů a během roku se nepravidelně schází. Veřejná vystoupení pak probíhají v rámci 
některých kulturních akcí v naší obci (folklorní den, charitní ples). Od roku 2011 organizuje sbor 
předvánoční zpívání koled u vánočního stromu. 
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Vodácký/volejbalový oddíl tvoří parta místních nadšenců, kteří občas vyrážejí sjíždět 
slovenskou řeku Dunajec. Během roku se pak pravidelně schází hrát volejbal a aktivně se 
zapojují do organizace a realizace akcí pro děti. Také ve sportovní hale organizují regionální 
volejbalový turnaj a účastní se i podobných turnajů v okolí.  

 
Klub seniorů má nyní 38 členů. Členové se během roku několikrát schází (čaj o páté, různé 
zájezdy, opékání špekáčků, výroční schůze, Den matek, Den žen a další akce). V současné době 
jsou velmi aktivní a velmi obohacují společenský život v obci.  

Místní včelaři patří organizačně pod Český svaz včelařů – základní organizace Nivnice. 
V současné době se jedná o 9 osob, jejichž včelstva jsou umístěná v naší obci. Obec včelaře 
podporuje finančním příspěvkem na činnost včelařské organizace, zlepšování zdravotního stavu 
včelstev a zkvalitňování chovu včel. 

Farnost - naše vesnice patří do společné farnosti se sousední obcí Horní Němčí. Ve všední dny je 
sloužena jedna mše svatá v kostele v Horním Němčí a druhá mše v kapli sv. Zdislavy ve Slavkově. 
V neděli je potom mše svatá obyčejně v Horním Němčí. Příležitost ke svátosti smíření bývá přede 
mší svatou ve všední dny - jak v Horním Němčí, tak ve Slavkově. 
 

Místní knihovna 

Tvoří přirozené centrum života obce pro všechny generace. A to jak na poli společenském, 
informačním, tak i vzdělávacím a kulturním. V naší obci není základní škola. I proto se snažíme 
alespoň v prostorách knihovny pořádat různé vzdělávací a další aktivity. V roce 2012 jsme 
realizovali projekt Modernizace služeb knihovny Slavkov – automatizovali jsme evidenční 
knihovní systém a pořídili prezentační techniku. Knihovnu jsme nově vymalovali, rekonstruovali 
osvětlení a hlavně vybudovali koutek pro děti. Ten je z dřevěné konstrukce, která slouží jako 
divadelní kulisa, zároveň jsou v ní uloženy dětské knihy a slouží také jako prostředí pro různé 
aktivity dětí. Horní část pak děti využívají jako odpočinkovou plochu a noclehárnu. V roce 2013 
získala naše knihovna a paní knihovnice PaedDr. Miroslava Končitíková 1. místo v soutěži 
O nejlepšího knihovníka/knihovnu okresu Uherské Hradiště. Z množství pořádaných akcí pro 
děti i dospělé uvedu: Noc s Andersenem, pasování prvňáčků na čtenáře, vánoční tvořínek, 
literární výchova, maratón čtení, cestopisné - vzdělávací besedy, divadelní představení. 
V knihovně jsou pro veřejnost k dispozici počítače a WIFI připojení k internetu. V roce 2015 
získala knihovna diplom za moderní a informační služby v rámci soutěže Vesnice roku. 
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Slavkovský zpravodaj 

Obecní noviny (zpravodaj) vydáváme 1-2x ročně. Obsah připravuje a zpracovává redakční rada, 
včetně grafické a předtiskové úpravy. Pravidelný náklad je 300ks. Obvyklý počet stran 12-20. 
Zpravodaj zdarma roznášíme do každé domácnosti. 
 
Vydali jsme publikaci - Proti oblakom času (vydáno v roce 2013) 

V roce 2011 jsme si připomněli a oslavili výročí 750 let od první písemné zmínky o obci Slavkov. 
Hlavním tématem společenské akce bylo tehdy ohlédnutí do minulosti a připomenutí důležitých 
událostí od nejzazší historie obce až po současnost. Součástí akce byla také přehlídka 
historických fotografií, které nám občané Slavkova k této příležitosti s předstihem ochotně 
zapůjčovali. Následně vznikla myšlenka vydat alespoň část fotografií ve formě brožurky. Tento 
záměr zaujal i dva významné rodáky, kteří se pak aktivně do realizace zapojili. V publikaci tedy 
najdete texty od pana Zdeňka Svobody a také ilustrace od akademického malíře pana Josefa 
Škubny. Další důležitou část obsahu tvoří vybrané úryvky z obecní kroniky. To vše je stručně 
doplněno o některá historická fakta a přehledy. Nejedná se tedy o klasickou publikaci o historii 
obce. Cílem je spíše různou formou oživit a zachovat vzpomínky na krásné místo, kde žijeme. 
 
Kronika  

Na obecním úřadě máme zachované kopie 4 svazků farních kronik zachycující dějiny obcí Horní 
Němčí a Slavkov, které sepsal farář Jan Huňka (poslední zápis r. 1982).  Rovněž jsme si nechali 
udělat kopii pamětní knihy kronikáře Josefa Svobody, která zachycuje období 1925 – 1965. 
Kronika z období 1966 – 1986 se bohužel nedochovala, i když dle informací pamětníků byla 
psána. Kronika z období 1987 – 1990 je uložena v archivu v Uherském Hradišti. Období  
1991 – 1995 zaznamenal kronikář Ing. Pavel Zámečník (uložena na obecním úřadu). V období 
1996 – 2005 se kronika bohužel nepsala. Od roku 2006 je kronika řádně vedena. 
 
Kroje 

Pro naši oblast jsou typické také kroje. Těch se bohužel v obci nedochovalo mnoho, ale snažíme 
se jejich množství postupně rozšiřovat. Realizovali jsme sbírku krojových součástí, z projektu 
přeshraniční spolupráce jsme pořídili dvanáct dětských krojů, ve spolupráci s etnografickým 
oddělením muzea Uherské Hradiště jsme obnovili starý pracovní kroj a pro mužský pěvecký 
sbor jsme pořídili krojové košile.  

 

Propagační materiály 

V rámci propagaci obce se snažíme ve velké míře spolupracovat s ostatními obcemi 
v Mikroregionu Bílé Karpaty. Společně vydáváme stolní kalendář, který obsahuje výčet 
plánovaných společenských akcí. Dále jsme vydali trhací mapu regionu s vyznačením zajímavých 
míst, společný propagační leták a také obecní „skládačky“ v jednotném stylu. Dále vydáváme 
kapesní kalendáře a samostatně máme vyrobené vlaječky obce, sklenice na místní tradiční 
produkt (slivovice) a samolepky. V letošním roce chceme vydat nové pohledy (původní jsou již 
rozdány) a také jsme realizovali letecké snímkování obce. Obec má vlastní znak a vlajku. 
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4. Aktivity občanů  

Dobrovolná práce občanů  

Zde za prvé odkážu na seznam společenských akcí, které připravují vždy aktivní občané v rámci 
svého volného času. Druhou oblastí jsou pak jednotlivé budovy a areály, které slouží spolkům 
a jejichž členové o ně pečují. Za třetí jsou to brigády organizované obcí nebo jednotlivými spolky. 
Například v letošním roce jsme se opět zúčastnili dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme Česko“. 
Sešlo se cca 50 dobrovolníků, kteří sesbírali velké množství odpadu z přírody. Neocenitelnou 
pomoc při krizových situacích poskytují obci a jejím občanům místní hasiči. Další vlastní aktivity 
spolků jsou pak stručně popsány v dalších odstavcích tohoto dokumentu. 
 

Začlenění dětí a mládeže do života vesnice  

Spolupráce se ZŠ Horní Němčí – je velmi bohatá. Společně (obec Slavkov, místní knihovna 
a ZŠ) organizujeme velmi zajímavé převážně cestopisné besedy pro veřejnost. Ty probíhají 
v zasedací místnosti OÚ Slavkov během zimních měsíců (cca 6 besed za zimní období) s využitím 
prezentační techniky. V roce 2015 jsme také společně realizovali výstavu obrazů malíře Ašota 
Arakeljana a výstavu dětských výtvarných prací v rámci soutěže Květiny jara. Dále 
spolupracujeme třeba na sběru papíru žáků. Zástupce obce je ve školní radě ZŠ. Výrazné bylo 
zapojení dětí do soutěže Strom roku 2011, kdy měli řadu aktivit u naší nominované Hrušky 
v Horním poli. Žáci také využívají naši sportovní halu pro různé turnaje, sportovní dny apod. 

 
 

Spolupráce s MŠ Slavkov – obec je zřizovatelem MŠ. Děti se aktivně zapojují do společenského 
života – připravují různé besídky pro rodiče, vystupují na různých společenských akcích, 
pravidelně chodí cvičit do sportovní haly apod.  

 

 

 

 

Vystoupení dětí z MŠ v charitním domě 

Vernisáž výstavy obrazů a dětské výtvarné soutěže Děti ze ZŠ měřily obvod koruny památné hrušky 

Děti pomáhají s ozeleněním místního parku 
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Vlastní iniciativy – v rámci těchto aktivit dětí  
a mládeže byly v poslední době úspěšně 
realizovány tři projekty z programu obnovy 
venkova (MMR).  
 
Konkrétně tedy vybudování dětského hřiště  
a následně také projekt s názvem „Babiččina 
zahrádka„ na výsadbu zeleně v místním parku. 
Děti z MŠ, ZŠ i školní družiny realizovaly při 
přípravě těchto projektů spoustu aktivit a v podstatě si dětské hřiště navrhly.  
 

V roce 2015 se děti a mládež aktivně podílely na 
přípravě projektové žádosti s názvem Rozvoj 
volnočasových aktivit pro děti a mládež ve 
Slavkově. Děti chtěli klubovnu a mládež 
venkovní workoutové hřiště.  

 

 
V minulém roce se aktivně zapojili do přípravy 
projektu Centrum aktivního a pasivního 
odpočinku Slavkov. Kromě těchto projektových 
aktivit se děti zapojují i do organizace akcí pro 
ně samotné (zejména větší děti připravují 
aktivity pro menší). Některé slavkovské děti se 
učí lidovým tradicím v dětském folklorním 
souboru v sousední obci Horní Němčí. 
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Pravidelné volnočasové aktivity pro děti – kroužky v naší obci 

Fotbal Stolní tenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taneční kroužek Knihomolové (kroužek při knihovně) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Železniční modelářství Keramika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plamínek (mladí hasiči) Ekologické aktivity (nepravidelně) 
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Péče o vesnickou pospolitost  

Z hlediska udržování sousedských vztahů je důležité členství v Mikroregionu Bílé Karpaty 
a také MAS Východní Slovácko. V rámci Mikroregionu Bílé Karpaty se starostové členských obcí 
pravidelně setkáváme a jednotlivé kulturní záměry konzultujeme a vyměňujeme si zkušenosti. 
Vzájemně si pomáháme s propagací akcí. Některé aktivity připravujeme společně např. účast na 
Slováckých slavnostech vína nebo pravidelné setkání zastupitelů členských obcí mikroregionu. 
Nezanedbatelná je vzájemná podpora v propagaci připravovaných akcí a také účast na nich.  

Naší partnerskou obcí je Beckov (Slovensko). V roce 2010 jsme společně realizovali projekt 
v rámci přeshraniční spolupráce (jednalo se o Folklorní den). Nepravidelně se setkáváme 
a vzájemně vyměňujeme zkušenosti. 

Od roku 2013 se účastníme mezinárodního setkání Slavkovů.  

V oblasti péče o staré občany je nejvýraznější spolupráce s Oblastní charitou Uherský Brod. 
Ve Slavkově se nachází Charitní dům Sv. Petra a Pavla a kromě toho charita poskytuje i terénní 
služby. V roce 2013 jsme ve Slavkově organizovali Charitní ples (jeho pořadatelství se střídá 
v různých obcích regionu). Pravidelně se zapojujeme do Tříkrálové sbírky a obec Slavkov také 
pravidelně finančně přispívá na služby poskytované oblastní charitou. 

Někteří důchodci využívají možnosti scházet se společně v budově obecního úřadu, kde si 
u čaje nebo kávy povykládají vše aktuální. V předminulém roce jsme pro důchodce realizovali 
i vánoční posezení s besedou s pracovnicemi oblastní charity.  

V zimním období mohou návštěvníci Slavkova narazit na zajímavé sněhové sochy. Už jsme tady 
měli Krakonoše, lva, dinosaura, gorilu, auto, pejska, vodníka nebo medvěda. V roce 2013 napadl 
sníh i na Velikonoce a tak se projíždějící mohli vyfotit u netradičního velikonočního zajíce. 

V roce 2013 jsme se také aktivně zapojili do materiální sbírky pro zaplavené obce a města 
v Čechách. Uspořádali jsme materiální sbírku a také finanční sbírku na odstraňování 
povodňových škod v postižené obci Vojkovice. Celkem ze Slavkova do Vojkovic putovala 
podpora 27.310,- Kč. 

 

5. Podnikání a cestovní ruch 

Podnikání v zemědělství  

V oblasti zemědělství má ve Slavkově a jeho okolí největší podíl na činnosti akciová společnost 
Agro Okluky, která postupem času vznikla z původního JZD Javořina. V současné době hospodaří 
na většině okolních polí a luk. Ve slavkovské průmyslové zóně má Agro Okluky opravnu plošin 
a ostatní prostory využívá ke skladování různého materiálu - převážně siláže. Hlavní sídlo má 
společnost v sousední obci Dolní Němčí. V rámci vzájemné spolupráce společnost Agro Okluky 
zajišťuje sezónní sečení protierozních opatření např. zalučněné údolnice na boršicku. Na našem 
katastru v menší míře působí i společnost Dolňácko, a.s. z Hluku. Jedná se o převážně o sečení 
lučních porostů v jižní části katastru. 

Ostatní podnikání 

Viz. kapitola 1 – pracovní příležitosti. 

Velikonoční zajíc s autory Materiální povodňová sbírka 
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Místní produkty 

Typickým místním produktem je slivovice. 
Většina úrody z ovocných stromů tedy končí 
v „bečkách“, ale je i druhá možnost. V obci se 
nachází sušárna ovoce. Je to stará klasická 
sušárna, kterou před necelými 40 roky 
zahrádkáři koupili ze Slováckých strojíren po 
generálce. Nyní ji provozuje majitel pan Vlastimil 
Krhovský. Topí se v ní tvrdým dubovým 
i bukovým dřevem a horký vzduch ventilátor 
rozhání mezi plášti. Sušárna pojme až pět 
metráků ovoce a usušeno je za cca 30 hodin. Suší 
se jablka, hrušky, švestky, šípky, atd.  
 

Cestovní ruch 

Nádherná příroda v okolí obce přímo vybízí 
k pěší turistice. Z obce můžeme pozorovat 
panorama hlavního hřebene Bílých Karpat 
s dominantním vrcholem Velké Javořiny, který je 
odsud dostupný na kole i pěšky. Pro cyklisty je 
k dispozici nová cyklostezka, která připojila obec 
k síti již existujících cyklostezek v našem regionu. 
Další sportovní vyžití nabízí fotbalové hřiště, 
sportovní hala, tenisové kurty, workoutové 
hřiště a pro nejmenší stylové dětské hřiště. 
Návštěvníky srdečně zveme také na mezinárodní 
akci Folklorní den, kterou obec pořádá každý 
sudý rok v srpnu. 
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6. Péče o stavební fond a obraz vesnice  

Obec vznikla postupnou zástavbou ulicového typu. Výstavba rodinných domů je rozložena kolem 
hlavní komunikace a pak kolem bočních tras. Na obytná stavení navazují hospodářská stavení, 
zahrady a pole. Vzhledem k tomu, že obec není pověřenou obcí, nemá obec stavební komisi. 
V obci není žádná památková historická zástavba a obec nemá ani typickou náves. Nové 
rozvojové plochy určené v územním plánu pro zástavbu, respektují rozložení vesnice. 
Při posuzování a realizaci nové zástavby je důsledně dodržován územní plán obce jakožto hlavní 
plánovací dokument obce.  

Pro nové rozvojové plochy bydlení (Podraží a Na Drahách) byly zpracovány urbanistické studie. 
Hlavním problémem plánované výstavby je vyřešení majetkoprávních vztahů. 

Dominantou obce je zvonice stojící v jejím středu. Stavebně zajímavá je také kamenná stodola 
v areálu sběrného dvoru, zejména její severní zeď, kterou chceme opravit, aby byla zachována 
viditelná struktura uložení kamenů. V blízkosti požární nádrže stojí původní domek, který 
majitel hezky udržuje. 
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7. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií  

Stav občanské vybavenosti   

Obecní úřad – jedná se budovu bývalé základní 
školy (postavena v roce 1878, v roce 1977 byla 
škola ve Slavkově zrušena). V budově se nyní 
kromě obecního úřadu nachází také výdejní 
místo České pošty, kadeřnictví a místní knihovna. 
V roce 2015 jsme vybudovali klubovnu pro děti. 
V nejbližších letech plánujeme rekonstrukci 
vnitřních prostor obecního úřadu a také 
rekonstrukci střechy. 

 

Mateřská škola – částečně využívá budovu 
obecního úřadu a novou přístavbu. V MŠ je jedna 
třída s kapacitou 24 dětí a v budově působí 
i školní družina s kapacitou 25 dětí. Škola má 
vlastní jídelnu, která v rámci doplňkové činnosti 
nabízí obědy i veřejnosti. V roce 2010 jsme 
realizovali projekt zateplení MŠ s výměnou oken 
a dveří. V rámci této akce se taky rekonstruovala 
střecha přístavby. Ke školce ještě patří velká 
školní zahrada s herními prvky pro děti. 

Charitní dům Sv. Petra a Pavla – provoz 
zajišťuje od roku 1996 Oblastní charita Uherský 
Brod. Jedná se o domov pro seniory rodinného 
typu. Pracovníci zde zajišťují nonstop péči 
seniorům, kteří ze zdravotních důvodů, nebo 
z důvodů stáří, mají sníženou soběstačnost  
a vyžadují velkou míru pomoci druhé osoby. 
Posláním služby je poskytnout potřebnou péči  
a důstojnou náhradu za domácí prostředí lidem, 
kterým jejich rodina nemůže pomoc zajistit. 
Ubytovací kapacita je 12 lůžek. Uživatelé jsou 
ubytováni v jedno nebo dvoulůžkových pokojích bez sociálního zařízení. V roce 2013 proběhla 
kompletní rekonstrukce střechy a také jsme realizovali zateplení budovy a výměnu dveří a oken. 
Provozovatel pak provedl také rekonstrukci vnitřních prostor. V roce 2016 jsme opravili 
přístupovou komunikaci a nádvoří objektu. Pravidelně přispíváme na provoz CHD. 

Kaple Sv. Zdislavy – postavená v roce 2000. V témže roce také vysvěcená olomouckým 
arcibiskupem Graubnerem. Kromě pravidelných bohoslužeb zde probíhá poslední rozloučení se 
zemřelými. Nachází se v areálu místního hřbitova.  

Zdravotní středisko - budova bývalého mlýna byla přestavěna na zdravotní středisko 
v sedmdesátých letech minulého století. V současné době zde má v přízemí ambulanci praktický 
lékař pro dospělé, který ordinuje každý den. V prvním a druhém patře má sídlo chráněná dílna 
Emit.CZ. Máme připravenou projektovou dokumentaci na zateplení této budovy. 

Kaple Sv. Zdislavy Zdravotní středisko 
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Sportovní areál – fotbalové hřiště bylo vybudováno v roce 1954, hlavní budova kabin 
s tribunou se stavěla v sedmdesátých letech minulého století, později se pak vybudovaly ještě 
antukové tenisové kurty. Kromě sportu zde probíhají i kulturní akce. Areál má v pronájmu 
místní TJ Sokol Slavkov. 

Sportovní hala – v roce 2006 kompletně zrekonstruovaná. Slouží pro pořádání kulturních akcí 
i sportovních aktivit (volejbal, nohejbal, florbal, fotbal, stolní tenis, různá cvičení, nově také 
badminton). Hlavní kulturní a sportovní centrum obce. 

 
Zvonice – dominanta obce, která stojí v jejím středu. Postavena v roce 1927, kdy nahradila 
původní dřevěnou zvonici. V roce 1992 byl na zvonici instalován nový zvon s elektrickým 
zvoněním. V letošním roce oslaví 90 let a k této příležitosti připravujeme kulturní akci.  

Sběrný dvůr a místní hospodářství – jedná se prostory bývalého zemědělského družstva, 
které následně využívala organizace Svazarm. Pozemky byly poté vráceny v restituci původním 
majitelům. Od nich je obec v roce 2011 vykoupila do svého vlastnictví a v roce 2013 zde 
vybudovala sběrný dvůr (projekt OPŽP). Celý areál postupně opravujeme a slouží nejen pro 
odpadové hospodářství, ale také jako zázemí pro činnost obce. 

Hasičská zbrojnice – budova se nachází v areálu místního hospodářství. Poskytuje zázemí 
místnímu sboru dobrovolných hasičů. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Myslivecká chata – je ve vlastnictví místního mysliveckého sdružení Kasivec, jehož členové se 
o budovu i přilehlé okolí dobře starají. Základna nejen pro mysliveckou činnost, ale také vhodné 
místo pro aktivity dětí. 

Dětské hřiště – nachází se v místním parku. Vybudováno v roce 2010 v rámci projektu 
dotovaného MMR. V roce 2011 v jeho okolí proběhla obnova trávníků, výsadba zeleně 
a bylinkových záhonů (opět projekt dotovaný MMR). 

 

Sběrný dvůr Hasičská zbrojnice 

Myslivecká chata 

Dětské hřiště 

Sportovní hala Sportovní areál 
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Hřbitov – na současném místě je od roku 1948. Postupně byl ohraničen hřbitovní zdí. V letech 
2014 a 2016 jsme získali dotaci z krajského POV na první a druhou etapu revitalizace 
hřbitovního areálu (vybudování přístupových chodníků k hrobovým místům a opravu části 
hřbitovní zdi). V roce 2000 byl hřbitov rozšířen a byla postavena Kaple Sv. Zdislavy. V nejbližší 
době plánujeme vybudování nových urnových míst. Areál je pravidelně udržován. 

Ve Slavkově se dále nachází prodejna potravin Hruška a restaurační zařízení Vinárna Pod 
Třešněmi. Na zimní měsíce napouštíme vodou z potoka plochu „starého hřiště“, která pak slouží 
jako přírodní kluziště a hokejové hřiště (pokud pořádně zamrzne ). 

 

Inženýrské sítě a dopravní vybavenost 

Plynovod – obec je plně plynofikována. Stávající rozvody jsou dimenzovány s dostatečnou 
kapacitou i pro rozšíření sítě. Plynofikace byla provedena v roce 1997. 

Vodovod – byl vybudovaný a uvedený do provozu v roce 1993. Je napojen na skupinový 
vodovod Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice. Obec je zásobována pitnou vodou z ÚV 
Ostrožská Nová Ves. Vodovod je ve vlastnictví obce, provozovatelem je SVaK Uherské Hradiště. 

Kanalizace – stávající stoky byly budovány 
v letech 1937, 1955, 1968, 1970 a 1998. Do 
stávající kanalizace či do vodotečí a trativodu 
jsou po předchozím předčištění v septicích 
napojeny splaškové odpadní vody od téměř 
všech obyvatel obce, pouze několik obyvatel má 
žumpy na vyvážení. Kanalizace je v majetku obce 
a také ji provozuje. Zajišťujeme pravidelné 
opravy a čištění kanalizačních stok. V roce 2008 
jsme provedli monitoring kompletní kanalizační 
sítě. V roce 2014 jsme realizovali velkou opravu, kdy jsme měnili potrubí v délce cca 250m pod 
nově budovanou cyklostezkou. V současné době je sice připravena dokumentace pro územní 
rozhodnutí pro výstavbu nové kanalizace a ČOV, ale bude ještě probíhat její aktualizace. 

Dopravní vybavenost se snažíme postupně 
vylepšovat. V posledních třech letech se nám 
podařilo připojit Slavkov na síť již existujících 
cyklostezek v okolí. Realizovali jsme dva větší 
projekty (SFDI a ROP) a díky nim se cyklista 
z naší obce bezpečně dostane na 
Uherskohradišťsko (Slavkov – Hluk – Uherský 
Ostroh – Uherské Hradiště) i Uherskobrodsko 
(Slavkov – Nivnice – Uherský Brod – Luhačovice). 
Slavkovem prochází také cyklotrasa č. 5052: Hradčovice – Slavkov - Velká Javořina. 

Vinárna Pod Třešněmi Přírodní kluziště 



Obec Slavkov – soutěž Vesnice roku 2017 
 

 34 

Ve spolupráci v ŘSZK jsme v roce 2014 
realizovali opravu části komunikace II/498, 
která byla v dosti špatném stavu. Součástí 
projektu byl i nový chodník ke zdravotnímu 
středisku a nasvětlení přechodu pro chodce. 
Hlavní průtah obce má novou povrchovou 
úpravu dva roky (ŘSZK). Nový koberec v obci 
dostala v loňském roce i silnice I. třídy (ŘSD). 
Dále jsme rekonstruovali část místní 
komunikace Na Záhumní (MAS Východní 
Slovácko), vybudovali jsme novou parkovací 
plochu u zdravotního střediska, provizorně jsme 
rozšířili parkování u hřbitova i charitního domu. 
Místní komunikace se snažíme pravidelně udržovat a opravovat. Kromě několika kratších úseků 
jsou celkem v dobrém stavu. V nejbližší době se chceme zaměřit na komplexní opravu chodníků 
a zlepšení bezpečnosti chodců v prostoru hlavní křižovatky a také vybudování autobusové 
čekárny. Také by měla letos proběhnout oprava komunikace Slavkov – Dolní Němčí (spolupráce 
s ŘSZK) a oprava komunikace Slavkov – Strání (ŘSD). 

 

Odpadové hospodářství  

Hlavním centrem je sběrný dvůr, který jsme budovali v roce 2013 z dotací OPŽP. Jednotlivé 
druhy odpadů jsou shromažďovány odděleně do příslušných sběrných nádob. Na nebezpečný 
odpad je vyčleněn speciální uzavřený EKO kontejner. V roce 2015 jsme realizovali dovybavení 
sběrného dvoru o svozové auto, hydraulický lis, kontejnery (opět OPŽP). V obci dále probíhá 
pytlový sběr plastů a jsou vytvořena tři hnízda s kontejnery na sklo. U obchodu je umístěn ještě 
kontejner na oděvy a obuv. Občanům nabízíme také štěpkování větví. V odpadovém 
hospodářství spolupracujeme s Ekokom, Asekol, Ekolamp i Elektrowin. V letošním roce jsme 
vybudovali malou komunitní kompostárnu k ukládání odpadu ze zeleně. Svoz odpadů z popelnic 
provádí jedenkrát za 14 dní společnost RUMPOLD UHB, s.r.o. V roce 2014 jsme přes Mikroregion 
Bílé Karpaty realizovali projekt Kompostování v Bílých Karpatech a občanům jsme rozdali cca 
140 ks kompostérů. Pravidelně poskytujeme občanům informace o odpadovém hospodářství 
v obecním zpravodaji a snažíme se o propagaci a motivaci k třídění odpadu. 

 

Úspory energií  

Úspory energií se snažíme řešit především 
zateplením obvodových plášťů budov a výměnou 
oken a dveří.  

Již při výstavbě byla zateplena kaple Sv. Zdislavy 
a sportovní hala. V minulém dotačním období 
jsme z OPŽP realizovali zateplení mateřské školy 
a charitního domu Sv. Petra a Pavla.  

Hotovou projektovou dokumentaci máme na 
zateplení budovy zdravotního střediska 
(zateplení střechy jsme již realizovali) 
a připravujeme projektovou dokumentaci  
na zateplení budovy obecního úřadu. 

 

 

 

 

Zateplení mateřské školy 
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8. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci  

O veřejné prostranství pravidelně pečujeme (obecní pracovníci – využíváme spolupráce 
s Úřadem práce v oblasti VPP) a zeleň se snažíme udržovat a ošetřovat (vzrostlejší stromy 
ošetřují arboristé). Úzce v této oblasti spolupracujeme se členy ČSOP Pantoflíček, a to jednak na 
nových výsadbách, ale také na kácení dřevin, kdy se ke každé žádosti o kácení vyjadřují. 
Spoluobčané se většinou dobře starají o údržbu svých zahrad a pozemků a v některých 
případech bezplatně pečují i o obecní prostranství. 
 
Strom roku - Památná hrušeň již více než 300 let 
statečně stojí v Horním poli na hranici obcí Horní 
Němčí a Slavkov. Během druhé světové války 
Němci přinutili zdejší muže, aby kvůli ochraně 
před leteckým útokem pod hrušní zakopali tank. 
Z této doby pocházejí také rány po střelách 
patrné na kmeni hrušně. Přibližně před 80 lety 
udeřil do stromu blesk a ulomil mu jednu z větví. 
Hrušeň však s podporou místních obyvatel zásah 
přežila a ustála také nedávnou výstavbu místní 
komunikace. V roce 2009 byla Správou CHKO 
Bílé Karpaty vyhlášena památným stromem  
a v roce 2011 navržena ochránci přírody z místního ČSOP Pantoflíček do celostátní ankety  
o Strom roku 2011, kde se umístila na druhém místě. V roce 2012 byl realizován projekt „Zdravé 
stromy pro zítřek“ a hruška získala bezplatné odborné arboristické ošetření. 
 
Babiččina zahrádka – ozelenění klidového komunitního prostoru v místním parku. Projekt 
jsme realizovali v roce 2011 s podporou MMR. Vysazeno bylo 25 stromů, 140 m2 keřů a téměř 
900 ks květin, trvalek a bylinek. Rovněž byla provedena obnova trávníku o ploše 2145 m2. 
 
Snižování prašnosti – s využitím dotace (OPŽP) jsme pořídili stroj na zametání komunikací. 
V době extrémního horka pomáhají s kropením komunikací i místní hasiči.  
 
Drobná architektura  

Kaple Nejsvětější Trojice - vznikla ve stejné 
době r. 1729 jako kaple sv. Jana Nepomuckého 
v Horním Němčí. Šlo zřejmě o to, aby slavkovští 
měli své hody, když neměli vlastní kostel. 
Každoročně o svátku Nejsvětější Trojice se k ní 
konal průvod z farního kostela. Opravena 2011. 

Bobčíkův kříž - najdeme jej na křižovatce 
ve Slavkově. Založil jej Matěj Bobčík roku 1793, 
jako trámový kříž, s figurou na plechu 
malovanou. V roce 1908 byl starý dřevěný kříž 
nahrazen novým kamenným, posvěceným 
20. září 1908. 

Ondrův kříž - byl postaven roku 1860 u silnice mezi Slavkovem a Horním Němčí. Nechal jej 
postavit Šebestián Ondra - majitel gruntu 23 jako kříž dřevěný, s plechovou figurou. Roku 
1909 byl kříž obnoven a posvěcen 29. 6. 1909. Roku 1945 rodina Ondrova pořídila nový 
kamenný kříž, který 8. 9. 1945 posvětil Msgre Hlobil, děkan z Uh. Brod. 

Uhrův kříž - roku 1870 Jan Uher ze Slavkova č. p. 64 postavil za knížecím dvorem dřevěný kříž, 
roku 1908 nahrazený železným s pozlacenými figurami Krista a Sedmibolestné P. Marie. 
Posvěcen byl 20. 9. 1908. Později nahrazen současným žulovým. 

Památník II. světové války – movitá kulturní památka. Je umístěn v místním parku.  
Na trojdílném podstavci z leštěné žuly stojí mramorový pylon v podobě československé  
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a sovětské vlajky. Mezi soklem a pylonem je mramorová deska, na jejíž přední straně je nápis: 
„SE SOVĚTSKÝM SVAZEM NA VĚČNÉ ČASY“. Na reliefně pojednaném pylonu je umístěn symbol 
s hvězdou, srpem, kladivem a samopaly a nápis: „PADLÝM V BOJI PROTI FAŠISMU 1939-1945“.  
Ve spodní třetině pylonu jsou vytesána jména padlých československých a sovětských vojáků. 

Před budovou obecního úřadu se nachází památník obětem I. a II. světové války. 
 

Ekologická výchova a vzdělávání  

Naše obec patří do CHKO Bílé Karpaty a na toto téma klademe velký důraz. Spoustu aktivit v této 
oblasti vykonávají školy (MŠ i ZŠ) a členové ČSOP Pantoflíček – besedy s dětmi, ekohrátky 
v místním parku, školní soutěže, exkurze do přírody, Den Země apod.  

Naše spoluobčanka paní Mgr. Vlasta Ondrová (předsedkyně ČSOP Pantoflíček) získala 
v listopadu 2013 na XIII. Krajské konferenci o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě 
cenu za celoživotní přínos v oblasti ekologické výchovy.  

Starosta obce Mgr. Libor Švardala získal v roce 2011 cenu za přínos k rozvoji environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji v kategorii politik/pracovník veřejné správy. 

 

 

 

 

 

Beseda chráněné rostliny Bílých Karpat Ekologická beseda v MŠ 

Putování za ptačím zpěvem Beseda s ornitologem Zbyškem Karafiátem 
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9. Péče o krajinu  

Plán společných zařízení 

Návrh plánu společných zařízení je neoddělitelnou součástí pozemkových úprav. Řeší možnosti 
obnovení krajiny, jejího zprůchodnění, omezení nežádoucích vlivů eroze a celkově připravení 
podmínek pro obnovu venkovského života (mimo zastavěnou část obce). V rámci tohoto 
materiálu byla navržena celá řada prvků, které postupně realizujeme: 

- hlavní polní cesty HC5 (3,7 km), HC6 (708 m), jejich odkanalizování a výsadba zeleně; 

- suché poldry (dvě vodní nádrže za sebou, které řeší vylepšení poměrů na toku Zlejšovského 
potoka (zejména průběh povodňových vln) a zachycení podstatné části splavenin); 

- zatravnění údolnice, protierozní meze, interakční prvky. 

 

 

 

Krajina je intenzivně zemědělsky využívaná, ale současně ekologicky stabilní se zachováním 
původních polních cest, mezí, interakčních prvků a lokální zeleně.  

Obec vlastní cca 21ha lesa. Dle platného hospodářského plánu zde probíhá výchovná těžba.   

 

Hlavní polní cesta HC6 Plán společných zařízení KPÚ 

Suché poldry Založení interakčního prvku „Padělky“ 
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10. Připravované záměry – realizace 2017-2018 

 

MMR 
Centrum aktivního a pasivního odpočinku 
Celkové náklady: 963.000,- Dotace: 400.000,- 

schváleno 

GŘHZS 
Dopravní automobil pro SDH Slavkov 
Celkové náklady: 900.000,- Dotace: 450.000,- 

schváleno 

OPŽP 
Výsadba aleje Slavkov – Dolní Němčí 
Celkové náklady: 904.044,- Dotace: 678.000,- 

schváleno 

MZE 
Oprava hasičské zbrojnice 
Celkové náklady: 902.460,- Dotace: 630.000,- 

podána žádost o dotaci 

MZE 
Oprava kamenných křížů 
Celkové náklady: 241.516,- Dotace: 169.000,- 

podána žádost o dotaci 

MZE 
Místa pasivního odpočinku 
Celkové náklady: 228.811,- Dotace: 160.000,- 

podána žádost o dotaci 

SFDI Bezbariérové chodníky příprava PD 

MZE Rekonstrukce protierozní nádrže Koutky příprava PD 

IROP Stezka pro cyklisty a chodce Slavkov – Horní Němčí příprava PD 

OPŽP Zateplení OÚ a změna topného systému MŠ+OÚ příprava PD 

 

vlastní Prodloužení vodovodu Slavkov územní řízení 

spolupráce 
ŘSZK 

Rekonstrukce silnice II/498 Dolní Němčí - Slavkov stavební řízení 
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11.  Informační technologie v obci  

WWW stránky obce (www.obecslavkov.cz) – téměř denně se snažíme o pravidelnou 
aktualizaci, dbáme na zveřejňování zákonem stanovených povinností a maximální elektronickou 
dostupnost k různým dokumentům. WWW stránky považujeme za velmi důležitý nástroj pro 
spojení obce s širokou veřejností. 

Facebookové stránky obce (www.facebook.com/obecslavkov) – byly zřízeny v lednu 2015. 
Pravidelně zde zveřejňujeme zajímavé informace ze života naší obce. 

 

 
Bezdrátový rozhlas – vybudován v roce 2014 v rámci společného projektu „Protipovodňová 
opatření obcí Horní Němčí a Slavkov“. Na budovu obecního úřadu byla instalována také nová 
elektronická siréna. Celý systém je napojen do Jednotného systému varování a vyrozumění 
obyvatelstva tedy na centrální pult Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. 

On-line knihovní katalog – své www stránky má i místní knihovna (obecslavkov.knihovna.cz)  
a kromě základních informací a pozvánek na připravované akce se zde může čtenář podívat 
nebo přímo vyhledávat v elektronickém knihovním katalogu. Přímo v knihovně je k dispozici 
počítač s přístupem k internetu a tiskárna, skener, kopírka. V knihovně je zdarma wifi připojení. 

CzechPoint – na obecním úřadu je možné, aby lidé získali požadované údaje, opisy a výpisy, 
které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku 
a právech. 

Internet a telekomunikace – území obce je kromě kompletního pokrytí signálem všech 
mobilních operátorů, pokryto také bezdrátovým internetem několika poskytovatelů. V budově 
obecního úřadu je zdarma wifi připojení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW stránky obce Facebookové stránky obce 
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12. Zlatá cihla v Programu obnovy venkova 

a) Název stavby: Revitalizace prostoru okolo Zvonice ve Slavkově 
 

b) Kategorie: A – památka místního významu 
 

c) Popis stavby (historie, stáří, vlastník, popis výstavby, resp. rekonstrukce a s tím související 
financování (dotace, program), využití v minulosti či stávající, začlenění stavby do prostředí obce 
atp., cca 25 řádků).  
 

ZVONICE – dominanta obce, která stojí přímo v samotném středu Slavkova.  

V 80. letech 18. století císař Josef II. vydal nařízení, že ve všech obcích, kde není kostel, musí být 
postaveny zvonice, sloužící k upozornění obyvatelstva na hrozící nebezpečí. Ve Slavkově byla 
tato zvonice zbudována – celá dřevěná, kryta šindelovou střechou, nad kterou byla umístěna 
menší otevřená věžička, v níž se nacházel zvon. 

Nová zděná zvonice s věžními hodinami, která nahradila původní dřevěnou, byla postavena na 
stejném místě v roce 1927. Ve zvonici je umístěna socha Panny Marie, která byla pořízena v roce 
1903 Bratrstvem živého růžence. V průběhu 2. světové války došlo k poškození zvonu. Nový 
zvon byl instalován až v roce 1993, spolu s elektrickým zvoněním. 

V letošním roce oslaví 90 let a k této příležitosti připravujeme slavnostní obřad (červen 2017).  

Vzhledem k tomuto významnému výročí a k faktu, že se jedná o důležitý symbol naší obce, jsme 
v minulém roce realizovali projekt z názvem Revitalizace prostoru okolo Zvonice ve Slavkově. 
Celkový projekt řeší parkovou úpravu s realizací drobné architektury, mobiliáře, zpevněných 
ploch, vegetačních úprav a opravu zvonice. 
 

Skládal ze tří částí: SO01 – opěrné zídky, SO02 – oprava zvonice, SO03 – vegetační úpravy.  
 

SO01 – v prostoru zvonice byla vybudována kamenná zídka o délce 75m, která lemuje stávající 
chodník a u vchodu do zvonice je rozdělena schodištěm. Před zvonicí vznikl odpočinkový 
prostor s lavičkami. Kamenná zídka je realizována z přírodního kamene (pískovec z nedalekého 
kamenolomu Bzová), který je skládán bezespárově – v naší obci typické (např. stodoly). 
Realizace tímto způsobem byla velmi pracná, ale vynikají výrazové vlastnosti kamene. V místě 
parkování pro auta (na horní straně) byla vybudována plocha z plastových zatravňovacích 
tvárnic, která přirozeně zapadá do travnaté plochy.  
 

SO02 – na zvonici samotné byla provedena oprava venkovní omítky, úprava soklu, výměna 
dřevěných dveří, oken a žaluzií. Provedení těchto výplní bylo realizováno dle původních prvků 
z dřevěného masivu. Dále byly opraveny některé klempířské výrobky, instalován nový 
hromosvod, svod dešťové vody a bylo instalováno venkovní osvětlení zvonice. 
 

SO03 – v rámci vegetačních úprav došlo k odstranění přestárlých a druhově nevhodných keřů, 
daný prostor byl urovnán a osázen novou vegetací – stromy (7ks - jabloň mnohokvětá), keře 
(67m2 - trojpuk něžný, skalník dammerův, meruzalka horská), růže a trávník (207 m2). Cílem 
bylo vytvoření nové koncepce prostoru, zdůraznění důležitosti stavby zvonice, zvýšení 
reprezentativnosti řešeného území a odstranění nebezpečného jevu (usýpání hlíny ze svahu na 
přilehlý chodník). 
 

Popis dotace: 
MMR – Podpora obnovy rozvoje venkova - DT1:  
Revitalizace prostoru okolo zvonice ve Slavkově – SO 01 opěrné zídky, SO 03 vegetační úpravy 
Celkové náklady: 776.800,- Kč  Dotace: 600.000,- Kč 
 

MMR – Podpora obnovy rozvoje venkova - DT4:  
Revitalizace prostoru okolo zvonice ve Slavkově – SO 02 oprava zvonice 
Celkové náklady: 428.340,- Kč  Dotace: 297.000,- Kč 

 

V těsné blízkosti zvonice se také nacházel betonový sloup elektrického vedení, který ji přímo 

hyzdil. Ten jsme v rámci samostatného projektu odstranili a vedení jsme nově umístili do země. 
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Vlastníkem stavby je Obec Slavkov. 
 

Stavba leží na pozemku parc. č. St. 273 a pozemku parc. č. 4292/2 v katastrálním území 

Slavkov u Uherského Brodu. 

 

e) Fotografie stavby (i na datovém nosiči) – před a po realizaci v případě rekonstrukce, stávající 

stav atp.  

 

Stav před realizací stavby: 
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Nový stav po realizaci: 
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