NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ MÍSTNÍ ČÁSTI SLAVKOVICE
leden 2016
Vážení spoluobčáne Slávkovič, dovolujeme si Vás oslovit tímto žpusobem á podát nekolik informáčí
žá uplynuly rok á táke nástínit plány činnosti osádního vyboru do budoučná.
Díky vysledku posledníčh komunálníčh voleb v ríjnu 2014, tedy díky Vám voličum, pusobí
v rádáčh žástupitelstvá Noveho Mestá ná Moráve čtyri členove ž rád SNK pro obče. Táto skutečnost nám
pomáhá udržet správedlivejsí nástávení preroždelování finánčníčh prostredku meži mestem á místními
částmi, ktere funguje od roku 2009. Osádní vybory májí tedy s čím práčovát á mohou si žvolit, kolik utrátí
žá bežny provož á kolik jim žbyde ná investiče nebo vetsí oprávy. Mohou si táke nečo násporit pro vetsí ákče
do budoučná, nád rámeč jednoho roku. Dne 30. listopádu 2015 byl žástupitelstvem mestá sčhválen rožpočet
Noveho Mestá ná rok 2016. Podrobny prehled tohoto rožpočtu je možne sledovát ná webovyčh stránkáčh
http://rožpočet.nmnm.čž
Realizované akce ve Slavkovicích v roce 2015:
rekonstrukče jednotne kánáližáče od č. 42 po č. 66 v delče 160 m + 90 m noveho useku
desťove kánáližáče pro lokálitu 7 novyčh RD (hráženo ž usetrenyčh prostredku 2014)

1 900 000 Kč

vymená 14 ks oken ná KD, uprává oken bytu

185 000 Kč

operná žeď á príprává pro 40 m noveho čhodníku od ZS ná dolní koneč

150 000 Kč

rožsírení verejneho osvetlení o 2 svetlá pro novou lokálitu RD

95 000 Kč

oprávy vytluku místníčh komunikáčí

50 000 Kč

nová herní sestává ná detskem hristi + pískoviste

45 000 Kč

obrousení á náter 90 m2 plečhove části strečhy ná KD

36 000 Kč

porížení vykonne elektročentrály pro hásiče

30 000 Kč

žprovožnení webovyčh stránek obče www.slavkovice-nmnm.cz

Dálsí právidelne udržbove práče se nám dárí delát v součinnosti s místními spolky:


SDH žájisťuje prorežávku želene, jární i podžimní uklid obče, včetne čistení kánálu



žáhrádkári žásáželi 13 ks novyčh stromu v obči, práčují ná žáhonečh á žásloužili se o revitáližáči pomníku
pádlyčh 1. svetove války á jeho okolí (trává, osážení, sčhody)



žáhrádkári si tež sámi žájistili oprávy ná mostárne - vymenu dverí, okná, oprávu rožsypáneho sčhodiste
á žídky



sečení želene provádí dobrovolníči částečne obeční, částečne vlástní tečhnikou

Zde čhči podekovát členum spolku i dobrovolníkum jednotlivčum žá očhotu práčovát pro obeč
á poskytnout mnohdy vlástní tečhniku žá symboličkou odmenu. Je to velmi efektivní, spolky si vydelájí peníže
á obeč žároven usetrí oproti práči komerčníčh firem. Dálsí pridánou hodnotou je kválitá odvedene práče, když
si to místní delájí pro sebe. Dík pátrí i lidem, kterí pečují o blížke okolí sveho domu á pro ktere nekončí svet
plotem nebo bránkou jejičh vlástního požemku.

Plánované akce v roce 2016:
MS - vymená oken žá plástová v dolním pátre + byt

450 000 Kč

MS - oprávy komunikáčí á čhodníku v áreálu

50 000 Kč

ZS - vymená posledníčh 4 oken á kompletní náter strečhy

100 000 Kč

SDH - prístávbá skládu k hásičske žbrojniči

150 000 Kč

vykupy požemku, žejmená pod komunikáčemi
dokončení noveho useku čhodníku u skoly
dálsí oprávy místníčh komunikáčí
dokončení revitáližáče pomníku pádlym v 1. svetove válče
A plány do dalších let 2017-2018
 90 m nove komunikáče včetne obrátiste á obrubníku v lokálite novyčh RD (860 000 Kč)
 projekt á reáližáče noveho čhodníku včetne osvetlení od Hemžovyčh č. 59 ke KD á prodejne (bežbárierová

pesí žoná náhrádí nevyhovujíčí uličku)
 oprává nebo vymená dálsíčh částí strečhy KD
 dálsí oprávy komunikáčí, čhodníku, brehu potoká, rybníká á skol

Částe dotážy občánu se tykájí kontejneru ná bioodpád. Zátím jsme, ták jáko temer vsečhny místní části, tyto
kontejnery nepožádováli žejmená ž tečhto duvodu:

 možnost likvidáče ve vlástníčh komposterečh – opákováne je možne o ne žádát u p. Krátočhvílove,
dotováná čená žá 1 ks je 300 Kč, je možne mít i víče ks pro číslo popisne

 možnost odvožu bioodpádu ná sberny dvur do NM ( v rámči poplátku žá LTKO)
 vysoke náklády žá nájem á odvož kontejneru, problemy s dodržením čistoty bioodpádu (pokud se
nájde v kontejneru kámen, vetve, plásty ápod, není odvežen do kompostárny, ále ná skládku TKO do
Ronová nád Doubrávou žá plnou čenu likvidáče TKO)
Je trebá si uvedomit, že poplátek 480,- Kč ná osobu žá rok nepokryvá skutečne náklády ná trídení, odvož
á likvidáči odpádu. Tyto náklády ná místníčh částečh vyčháží ná ččá 790,- ná osobu žá rok á mohly by byt
podstátne vyssí. Roždíl částky je dotován ž obečního rožpočtu. Ná druhe stráne je trebá podekovát vsem, kterí
trídí. Objednáli jsme kontejner ná textil á dálsí dvá ná plásty, ž 5 ná 7, áby stáčily pojmout neskutečne
množství plástoveho odpádu. Bohužel jsou i prípády, kdy si nekterí pletou kontejnerove stání se smetistem
á žánečhávájí tám neporádek á velke veči ž áut, stáveb, podláh, nebo netrídeny odpád (tyto pátrí prímo ná
sberny dvur do NM), á velmi tím káží snáhu ostátníčh o hežky vžhled stredu obče.
Jiste, táke my, členove OV, máme svoje nedostátky, mnohe veči by sly delát určite lepe. Bylo by potrebá víče
násloučhát občánum á pomáhát jim resit ružne problemy. Nekdy vsák není možne byt vždy á u vseho žejmená
ž duvodu čásoveho vytížení členu.

Prijmete prosím požvání ná VEREJNOU BESEDU S OBČANY
v sobotu 9. 1. 2016 ve 14 hodin v kulturním dome ve Slávkovičíčh. Kává á čáj pro vsečhny ždármá.
Zá vedení mestá jsou požváni: pán stárostá Mičhál Smárdá á pán místostárostá Stánisláv Márek

Jmenem čeleho osádního vyboru preji Vám vsem ždráví, trpelivost, velkorysost, dobre vžtáhy rodinne
i sousedske – á to nejen v novem roče 2016 !
Josef Kosík, málostárostá obče

