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Uplynulý rok, který utekl (alespoň z mého pohle-
du) jako voda, přinesl i v naší obci několik událostí, 
které stojí za připomenutí a možná i takovou archiva-
ci. Témat je mnoho, těžko říci, kde začít….

 Možná hned v lednu, kdy naši Vysočinu po letech 
opět zasypal sníh, na jehož odklízení si u nás sáhli ne-
jenom občané, ale i traktoristé ZD, se kterým máme 
sjednanou zimní údržbu. Dle mého názoru provedli 
svůj úkol velmi dobře, i když se vždy najdou kritic-
ké hlasy. Zatím jsem nenašel nikoho z kritiků, kdo 
by si to s tím traktoristou chtěl vyměnit. Musíme 
též brát v úvahu, že se nedá odklízet každý 1-2 cm 
spadlého sněhu, který většinou druhý den odtaje, ale 
již před lety jsme stanovili hranici alespoň 5 cm, aby 
mělo prohrnování nějaký ekonomický smysl. Horší 
je to s ledovkou, která nás také opakovaně potrápi-
la. Celoplošný posyp ledovky vozidlem TS je značně 
nákladný, ale v určitých dnech není vyhnutí. V méně 
závažných situacích je třeba využít nově instalované 
posypové boxy, které jsme nechali v některých sva-
žitých lokalitách obce umístit. Též děkuji těm maji-
telům 4 kolek s radlicí, kteří nám pomáhají odhrno-
vat chodníky. Nelze se ovšem spoléhat na to, že bude  
v zimě chůze nebo jízda vždy bezpečná, odvykli jsme 
pořádným zimám, kterým se lze do jisté míry přizpů-
sobit vhodnou obuví a další výbavou. Na druhou stra-
nu si lidé mohli po letech sáhnout na lyžování a další 
zimní sporty. Najíždění stop bylo velké téma. Děkuji 
těm, kdo pomáhali skútrem propojit Slavkovice s N. 
Městem a okolím.   

V jarních měsících byla realizována akce – gene-
rální oprava jednotné kanalizace od č.120 po č.26  
v hodnotě 1,1 mil. Kč. Paradoxně díky suchu v té době 
proběhla akce ve značném svahu bez problémů. Dě-
kuji všem občanům, které stavba jakkoli omezila, za 
trpělivost.

V červnu se prohnali obcí s týdenním odstupem 
dvě silné bouře s přívalovými dešti a nám již dobře 
známou bleskovou povodní. Nejvíce škody povodeň 
napáchala ve sklepech MŠ, kde se díky obětavosti ha-
sičů z NM a Slavkovic, zaměstnanců školky a jejich 

Slovo malostarosty
rodinných příslušníků podařily následky povodně 
velmi rychle eliminovat a odstranit. Musím podotk-
nout, že mimo jiné i naše stavení č. 5 bylo silně za-
saženo, ve dvoře nad domem nastoupal rybník asi  
130 cm vody a bláta z polí, plavali i králíci, místnosti 
v suterénu byly částečně zatopeny nebo podmáčeny. 
Fotit nebo telefonovat - na nic takového nebyl čas. Asi 
po třech hodinách tvrdé práce doma jsem s obavami 
traktorem projel vesnici a skončil ve zmíněné školce, 
kde byla voda již pryč a uklízelo se bláto v suteré-
nech. Myslím si, že jakýkoli rošt nebo roura nedokáže 
toto množství vody pojmout. Z komunikací se v tu 
chvíli stanou řeky a prevence takovému živlu nebude 
asi nikdy dostatečně účinná. V tu chvíli nezbývá než 
doufat, že škody nebudou moc velké. Děkuji těm ha-
sičům, kteří se připojili k brigádám na následné likvi-
daci bláta a nepořádku v obci. 

V téže době probíhaly již naplno práce na pří-
stavbě skladu hasičské zbrojnice. Spolu se zednickou 
firmou prováděli naši hasiči značnou část prací své-
pomocí, čímž se ušetřil čas i peníze. Dílo je do zimy 
hotovo, celkové náklady zhruba 0,5 mil. korun. Přes 
veškeré potíže a více než tříleté průtahy, které tuto 
stavbu komplikovali musím konstatovat, že dobrá věc 
se podařila. Dnes mají naši hasiči díky Bohu veškerou 
techniku a vybavení, a že ho není málo, již konečně 
pod střechou.

Nový chodník od č. 59 ke KD včetně osvětlení  
v nákladech též 0,5 mil. korun se podařilo dokončit 
v letních prázdninách. Mám ohlasy, že si jej občané 
horního konce pochvalují. Postupná rekonstrukce 
KD po výměně všech oken, GO osvětlení a částeč-
nými opravami elektroinstalace pokročila letos kom-
pletní výměnou střešní krytiny, která byla provedena 
vysoutěženou firmou v nákladu 1,7 mil. korun. Men-
ších oprav se dočkali také interiéry našich škol. Na 
rybníku Obecní v Krajinách byla provedena výměna 
dřevěného vypouštěcího zařízení, kterou provedli no-
voměstští rybáři, kteří jsou zde nájemci. Po dohodě se 
ZD byla dosypána a zesílena hráz polním kamenem.
Celkové náklady oprav jsou zde zhruba 100tis. Kč.
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 GO koryta potoka, kde je investorem Povodí Mo-
ravy je dle našich čerstvých informací ve fázi výběru 
dodavatele a bude provedena již v letošním roce 2020! 
Prosíme proto občany o včasné odklízení dřeva a dal-
ších materiálů z břehů a blízkého okolí toku. V této 
souvislosti je ze strany obce připravován projekt na 
dva nové mostky a jednu lávku, které budou muset 
být nově a legálně postaveny v nákladech obce.  

Projekt na plánovanou opravu čelní hráze náves-
ního rybníka - dolňáku je zadán k přípravě. 

Ne všechny záměry se daří připravovat a provádět 
dle našich představ. Z velkých akcí je naší prioritou 
úsilí o brzké odkanalizování Slavkovic a připojení 
na čističku do NM, jako další místní části po Ro-
kytnu, Petrovicích a možná Hlinném. Na rok 2020 
nám neprošel záměr o zainvestování projektové do-
kumentace. Doufejme, že v r. 2021 bude náš projekt 
zhotoven. Další postup bude samozřejmě záležet na 
dotační politice EU a státu, také na finanční kondici 
N. Města a jeho vůli dofinancovat tuto velkou inves-
tici. Věřme, že přepjaté ceny stavebních prací dnes se 
budou v budoucnu více blížit nějaké únosné realitě. 
Každoročně probíhají menší opravy MK. Čeká nás 
oprava úseku od č.53 po č. 66 v rámci reklamace ne-
rovností po reko jednotné kanalizace. Zde jsme se 
rozhodli pro úsekové rozšíření komunikace a dopla-
cení celoplošné pokládky balené. 

Chtěli jsme v uplynulém roce zpracování studie 
pro zástavbu nové lokality RD u vodojemu. Na vý-
zvu Měú reagovala jen jedna projekční firma, kte-
rá žádala za službu dosti nepřiměřenou cenu, proto 
jsme od studie ustoupili. V současné době jsme se 
rozhodli záměr projektu a realizace zasíťování nové 
lokality odložit z důvodu reálně vysokých nákladů, 
kdy současný stavební boom a nedostatek pracov-
níků ve stavebnictví vyšrouboval ceny dosti vysoko. 
Předpokládaná cena parcely by tím pádem byla též 
vysoká. Jelikož má náš rozpočet jen omezené mož-
nosti, rozhodli jsme se vzhledem ke stále přísnějším 
zákonům životního prostředí upřednostnit řešení 
splaškové kanalizace před infrastrukturou pro nové 
RD. Svazek VaK Žďársko má v plánu výstavbu nové-
ho vodojemu, a to dále od obce směrem k Veselíčku 
a tím údajně o 20 m výše. Takto by se měly vyřešit 
problémy s tlakem v řadu v horní části obce, též ka-
pacita pro případnou novou zástavbu. Zpracovává se 
PD. Obec by se měla podílet 30 % nákladů, které za-
tím, tak jako termín stavby, nejsou známy. Jsme rádi, 
že se rozrostly novostavby RD na soukromých po-
zemcích. Je vidět, že občanská vybavenost je ve Slav-
kovicích na slušné úrovni a mladí zde chtějí bydlet.

V další fázi jsou i složitá jednání o vcelku jedno-
duché věci – snížení rychlosti v zatáčce u č. 31. Snad 
se i tento problém posune brzy dál k vyřešení.

Prodejny fy COOP a.s. Další velké téma. Jsme 
svědky zavírání nerentabilních prodejen v někte-
rých menších okolních obcích. Apelujeme proto na 
všechny občany, aby místní prodejnu podporovali  
a tím se snažili tuto důležitou službu v obci udržet. 

S koncem roku jsou spojeny různé kulturní, spo-
lečenské a duchovní akce. Předvánoční besídka žáků 
školy a školky se zpěvem koled u Vánočního strom-
ku byla jednou z nich. Díky žáčkům i učitelkám za 
hezkou atmosféru. Za nové obecní vánoční osvětlení 
darovaného smrku na návsi jsme sklidili pochvalu, 
které si určitě vážíme. 

Je třeba poděkovat farnosti Jámy, všem firmám  
a brigádníkům, kteří se zasloužili o výstavbu osvět-
lení venkovní Křížové cesty. Neméně i těm, kteří da-
rovali materiál a pomohli zbudovat venkovní Betlém 
před kostelem Božího milosrdenství. Slavkovice se 
také těmito aktivitami jistě zviditelní nejenom míst-
ním, ale třeba i jen náhodou projíždějícím lidem.  

I když se nechci moc opakovat, chtěl bych také 
tentokrát poděkovat kolegům zastupitelům v NM  
i členům OV Slavkovic za dobrou spolupráci. Všem 
jednotlivcům i členům našich spolků za jakékoli  
i drobné práce pro obec, sečení, nátěry, úklid okolí 
svých domů, za veškerou účast na brigádách i půj-
čení soukromé techniky. Za údržbu pomníků, záho-
nů a parků. Zkrátka za to, že mnozí chceme, aby se 
nám v naší obci líbilo. Díky moc. Znovu nabízíme 
zasílání veškerých hlášení a dalších informací všem 
zájemcům, kteří si pošlou svou e-mailovou adresu 
na tuto: autodily.kosik@seznam.cz. Na tuto můžete 
nahlašovat i poruchy rozhlasu, případně veřejného 
osvětlení, také náměty pro jednání osadního výboru. 

……a kde skončit ? Všem přeji pevné zdraví  
a úspěšný nový rok 2020 s tím, že i když různé pro-
blémy přijdou,mnohdy nepomůže jen kritizovat, 
mnohé můžeme ovlivnit také my sami.

Za osadní výbor Josef Košík
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ROK 2019 V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V naší maličké venkovské školičce si děti nejen 

hrají, ale získávají základní kompetence, které roz-
víjejí a upevňují během celého života. Jak již dávno 
řekl a napsal americký spisovatel Robert Lee Ful-
ghum ve své knize – Všechno, co opravdu potřebuji 
znát, jsem se naučil v mateřské školce.

V červnu 2019 odešlo 7 dětí do základní školy  
a v září nastoupilo 7 dětí nových. Na třídě si spo-
lečně hraje 5 dětí dvouletých, 5 dětí tříletých,  
6 dětí čtyřletých, 7 dětí pětiletých a dvě děti šesti-
leté. Dvě děti mají odklad školní docházky a dvě 
děti se vzdělávají podle individuálního vzdělávací-
ho plánu (jedná se o děti se speciálně vzdělávacími 
potřebami).

A co děti společně dělají? Mateřská škola je ote-
vřena od 6.15 hodin a děti se scházejí do 8. 15 ho-
din. V tomto čase si dětí hrají, vybírají si hračky 
podle své volby. Prostřednictvím hraček poznávají 
barvy, učí se počítat, určují jejich velikost atd. Také 
se učí žít v kolektivu svých vrstevníků, učí se po-
moci, spolupráci, poprosit a poděkovat. Předško-
láci plní různé úkoly a připravují se na vstup do 
základní školy.

V 8.30 je společná svačinka, kterou si děti chys-
tají samy, učí se samostatnosti, správnému stolová-
ní, sebeobsluze. Po svačince si děti dokončují zapo-
čatou práci a za poslechu „uklízecí“ písničky se dají 
do úklidu svých hraček a pomůcek.

V devět hodin se společně pozdravíme „Přivíta-
cí básničkou“ a v kroužku si spolu povídáme, zpí-
váme, tancujeme. Někdy se rozdělíme do skupinek 
a plníme úkoly, které jsou přizpůsobený věku jed-
notlivých dětí, jindy pracují předškoláci společně  
s malými dětmi.

V 9.30 si děti prostírají k obědu a odcházejí se 
oblékat na vycházku. K pobytu venku využívá-
me nejen naši krásnou a velkou zahradu, ale po-
znáváme i okolí Slavkovic. Pozorujeme kačeny na 
rybníku, objevujeme záhady lesa, seznamujeme se  
s vlastnostmi vody atd.

V 11.30 si společně pochutnáváme na obědě, 
který nám vaří paní kuchařky v NMNM. Ochutná-
váme nové recepty, seznamujeme se s pravidly spo-
lečenského chování. Po obědě následuje odpočinek, 
kde děti na postýlce poslouchají každý den čtenou 
pohádku. Odpočívají společně se svým plyšákem  
a dlouhou chvíli si zpříjemňují „bublinkami“. Starší 

děti se věnují klidovým činnostem, zdokonalují se 
ve vědomostech a dovednostech, ve kterých si ještě 
nejsou jistí.

V 13.45 děti postupně vstávají, převlékají se  
z pyžamka, jdou se nasvačit. Čekání na rodiče si 
krátí hrou a činnostmi, které bystří jejich mysl, roz-
víjejí jejich poznání.

Toto je popis běžného dne, ale na děti čekají dny 
s různými akcemi, činnostmi a výlety, o kterých jste 
průběžně informováni na internetových stránkách 
školy.

A nejen to. Jsme zapojeni do řady projektů, kte-
ré dětem poskytují potřebné informace, vědomos-
ti. Díky nim děti získávají zručnost a dovednosti  
k rozvoji jejich osobnosti.

Mezi projekty patří:
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky - kde 

je cílem rozvíjet pohybovou gramotnost a přinášet 
dětem radost z pohybu, vést děti k týmové spolu-
práci a zájmu o aktivní sportování.

Celé Česko čte dětem - zde se snažíme vytvářet 
kladný vztah dětí ke knihám, rozvíjet psychické, 
myšlenkové a morální zdraví dětí.

Stromy rostou do nebe - děti jsou seznamová-
ny nenásilnou a hravou formou se způsobem, jak 
pečovat o životní prostředí i s důsledky jeho ne-
dodržování (pokusy s různými materiály a jejich 
rozklad, čištění lesa, péče o zvěř, sběr přírodnin, 
péče o okolí školy, zahradu, podpora domácí eko-
logie, třídění odpadu, ochrana vody v přírodě, čistý 
vzduch, omezení hluku).

Fíha Dýha – cílem je seznámit děti s netradiční-
mi materiály, poznat vlastnosti dřeva, umět s ním 
zacházet, poznat, co to jsou pilka, hřebíky, kladív-
ko.

Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy 
- projekt je zaměřen na položení základů prevence 
před nežádoucími vlivy a jevy, se kterými se děti 
setkávají v současné společnosti. Cílem je pečovat 
o své zdraví, jak jednat v krizových situacích, posi-
lovat sebedůvěru, seberozvíjení a smysluplně trávit 
volný čas formou her a zajímavých činností.

A na závěr, Vám všem, chci poděkovat za po-
moc, spolupráci, ochotu a vstřícnost. Přejeme Vám 
klidný nový rok 2020.

Jitka  Novotná
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Tak nám zase skončil jeden kalendářní rok. Do-
volte mi, abych vás prostřednictvím Zpravodaje 
informovala o životě naší malé školy v uplynulém 
roce 2019. Běžnou výuku čas od času nahradíme 
nějakou zajímavou „akcí“, na kterou se všichni  
u nás těšíme.

Celý rok jsme pokračovali v nové školní hře Kni-
hodějka. Chtěli jsme, aby se děti naučily pracovat  
v týmu, společně si lámaly hlavy nad řešením za-
daných úkolů a hlavně, aby děti častěji braly do ru-
kou knihy, než myš od počítače. Žáci byli rozděleni 
do čtyř skupin – hradů. Nejstarší čtvrťáci se stali 
králové a se svými pomocníky se snažili do svých 
hradních knihoven získat vzácné svazky knih. Ka-
ždý měsíc plnili úkoly- tvořili básně z daných slov, 
řešili rébusy, psali pohádky na známé přísloví, do-
končovali příběhy, hráli pohádky, hledali ve skrý-
vačkách jména spisovatelů, luštili zašifrovaná slova 
napsaná Morseovou abecedou, tvořili slova z da-
ných písmen a zařazovali díla k autorům. Za správ-
né řešení jim do hradů přibyla kniha a za splnění 
některých obtížných úkolů i klíč. Nejlépe si vedli 
obyvatelé hradu Martinštejn (král Martin Sáblík).

Během roku jsme měli možnost shlédnout něko-
lik divadelních představení, poslechnout hudební 
vystoupení, zažít výlety, exkurze, sportovní soutě-
že…

V únoru jsme společně s mateřskou školkou 
viděli pěkné divadelní představení Jana Hrubce 
„Kouzelný zvon“. Obdivovali jsme herecké umění 
pana herce, rekvizity a s napětím sledovali napína-
vý příběh.

V březnu (hned po jarních prázdninách) za 
námi přijel se svým zábavným show žonglér Milan 
Ošmera. Obdivovali jsme žonglování s míčky, talíři 
a kruhy. Nechyběly ani kouzelnické triky – nechal 
mizet katry, přemisťoval uzly, zapojoval děti do 
kouzlení i žonglování. 

V dubnu jsme se pod vedením lektorky výtvar-
né výchovy Olgy Lazárkové z Jihlavy učili novou 
techniku stínování. Vytvořili jsme krásný černobílý 
obrázek kočky – a to za použití jen obyčejné tužky 
a gumy. Paní Lazárková nás navštívila ještě v pro-
sinci – to jsme pastelem vytvořili zase velmi pěkný 
obraz papouška.

Ke konci dubna jsme na našem školním hřišti 
zažili krásný den – navštívil nás klaun Pepa se svým 
malým cirkusem. Tentokrát jsme napjatě pozoro-
vali počítání poníka, obdivovali lamu, líbilo se nám 

akrobatické vystoupení pejsků na míčích a na hraz-
dě. 

Na závěr měl pro nás klaun Pepa velké překvape-
ní – přímo před našima očima „rostl“ skákací hrad 
jen pro nás!

Celý květen jsme pilně trénovali na školní aka-
demii. 26. května jsme v místním kulturním domě 
společně s mateřskou školkou podarovali naše ma-
minky, ale i babičky, dědečky, tety, strýčky... vystou-
pením. Děti ze školky se proměnily v roztomilé be-
rušky a Ferdy mravence, tancovaly, zpívaly, stavěly 
mraveniště. Naši žáci si pro veřejnost připravili vy-
stoupení, kde se hodně se zpívalo, tancovalo, hrálo 
na flétny, odehrávaly se scénky. Nacvičili i tanec na 
muzikál Pomáda.

Dne 3.6. jsme společně se školou Radňovice od-
jeli na školní výlet do Kamenice nad Lipou. Čekal 
nás den plný zážitků v Rodinném zábavném parku 
Fábula. 

Prošli jsme pohádkovém sklepení, zahráli obří 
společenské hry, zastříleli z kuše, báli jsme se ve 
strašidelném bludišti. V malém sálku jsme vidě-
li divadelní představení o Zelené karkulce, nauči-
li jsme se pár kouzel, prohlédli výstavu panenek. 
Potrápili jsme naše hlavičky při řešení hlavolamů. 
Kdo byl dost odvážný ze starších dětí, mohl se za-
pojit do únikové hry „Útěk ze žaláře“. 

20. června žáci třetího a čtvrtého ročníku odjeli 
na exkurzi do Prahy. Navštívili známá místa našeho 
hlavního města – Pražský hrad, Václavské a Staro-
městské náměstí, vylezli na Petřínskou rozhlednu, 
zasmáli se u zakřivených zrcadel, prošli se po Kar-
lově mostě. Tentokrát mohli obdivovat nejkrásnější 
část města z paluby malé lodě. Propluli pod Kar-
lovým mostem k Národnímu divadlu a Čertovkou. 
Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek umoc-
něný poutavým vyprávěním pana kormidelníka.

V posledním týdnu v červnu jsme se utkali se 
školou z Nové Vsi ve vybíjené. Čtvrťáci získali 
zkoušky z dopravní výchovy a navštívili již tradič-
ně na kolech hrob pana řídícího Koněrzy v Jamách.

V září nám do 1. třídy nastoupilo pět školáků. 
Čtyři žáci odešli do Nového Města, celkový počet 
žáků na naší škole je 27.

Hned v prvním měsíci školního roku jsme zahá-
jili plavecký výcvik pro všechny ročníky. Letos jsme 
v bazéně nebyli sami, mohli jsme měřit síly se žáky 
z Pohledce. Byli jsme podle výkonnosti rozděleni 
do čtyř skupin a všichni jsme se snažili vylepšovat 

ROK 2019 V ZáKLAdní ŠKOLE SLAVKOVicE
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svoje plavecké dovednosti. Všichni žáci úspěšně 
absolvovali výcvik, dostali mokré vysvědčení. Čtyři 
žáci - Petr Dvořák, David Kolbábek, Daniel Prů-
dek, David Straka (všichni ze 4. roč) dokonce ob-
drželi titul „všestranný plavec“. 

11.září nás opět navštívili naši známí přátelé  
s minicirkusem. Opět jsme nadšeně tleskali cviče-
ným psům, akrobatickým kouskům žongléra i kou-
zelníka. Velkým překvapením pro nás byl medvídek 
mýval – dověděli jsme se, kde žije, čím se živí, co 
má nejraději a dokonce jsme ho mohli i pohladit. 

I když letos nebyl rok příznivý na úrodu jablek, 
dostali jsme i přesto nabídku od zahrádkářů na-
vštívit místní moštárnu. Pan Hudeček nám ukázal 
postup, jak z tohoto zdravého ovoce získat lahod-
ný mošt. Viděli jsme, jak se nejdříve ovoce „pere“ 
v pračce, pak se drtí na „šrot“, jak se šrot dává do 
„plachetek“ a následně lisuje. Měli jsme možnost 
mošt ochutnat – byl báječný! 

V říjnu jsme všichni odjeli do N. Města na diva-
delní představení herců z divadla Drak. Viděli jsme 
zajímavou inscenaci „Jak si hrají tatínkové“, kde pět 
herců (otců) zahrálo pohádku o Sněhurce pomocí 
všeho, co najdou ve své dílně. Moc se nám líbilo, 
jak ztvárnili 7 trpaslíků, čím dokázali ozvučit děj  
a jak ztvárnili dračí obludu.

Již desátým rokem je naše škola zapojena do pro-
jektu Celé Česko čte dětem. V rámci tohoto pro-
jektu pořádáme podvečerní čtení a zveme do školy 
zajímavé hosty, kteří předčítají dětem z různých 
dětských knih. V říjnu pan Václav Šustr představil 
dětem knihu Pohádky o mašinkách. Přečetl napí-
navý příběh o panu železničáři, který toužil po nej-
větší mašince na světě. V listopadu nám předčítala 
slečna ze Žďáru Tereza Krábková z knihy Vánoční 
pohádka. Naladila nás na blížící se vánoční čas.

Ke konci listopadu jsme viděli velmi pěkné di-
vadelní představení „Slyšte, slyšte aneb co se stalo 
v Betlémě“. Shlédli jsme příběh v podání jednoho 
herce, který mistrně používal převleky, kulisy, re-

kvizity a hudební nástroje. Sám představení řídil 
jako Anděl a vedl Marii a Josefa trnitou cestou do 
Betléma. Hlavní postavy si zahrály děti - Marii 
ztvárnila Štěpánka a Josefa Denis. Ježíškovi se přišli 
poklonit tři králové a pastýři – opět to byli „herci“ 
z publika. Společně jsme si s chutí také zazpívali 
nejznámější koledy.

Na měsíc prosinec se asi těšíme nejvíc. Tradičně 
prožíváme adventní týdny, zapalujeme svíčky, vy-
rábíme dárky a těšíme se na nadílku. 5. prosinec 
někdo z nás očekává s obavami. Letos se čert za-
bydlil na naší půdě a chtěl vidět všechny děti. Jít 
sám do černé tmy za zvuku skřípotu, škrábání, du-
pání – to chce mít velikánskou odvahu. Ne každý to 
dokázal, ale čert byl s počtem odvážlivců tentokrát 
spokojen. Byl překvapen, s jakou vervou se do pl-
nění úkolu pustili naši dva prvňáci Patrik a Víťa-ti 
neváhali ani chvilku a čertovi v jeho doupěti slíbili, 
že se polepší.

V neděli 15.prosince jsme již tradičně zazpíva-
li u rozsvíceného stromku před kostelem vánoční 
koledy. V pátek 20. prosince-poslední školní den v 
roce 2019 - si děti připravily v rámci družiny di-
vadelní představení na známé pohádky. Všechny 
skupiny se zhostily úkolu velmi dobře a mile pře-
kvapily paní učitelky i pozvané hosty. Pod nazdo-
beným stromečkem nás čekala bohatá nadílka-to 
bylo radosti a obdivování z vlastnoručně vyrobe-
ných dárečků!

Na závěr bych velmi ráda poděkovala všem, 
kteří nám při naší práci pomáhají, podporují nás 
a škole fandí. Moc děkujeme za odevzdaný papír, 
hliník a pomerančovou kůru. Je nám líto, že sběrné 
suroviny nyní nevykupují kartón, ale s tím my nic 
nenaděláme. Budeme rádi, když nám budete i dál 
nakloněni.

Přeji vám všem za sebe i své kolegyně do no-
vého roku 2020 pevné zdraví, hodně spokojenosti  
a osobních úspěchů.        

                                     Jana Láchová
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ČESKý ZAhRádKáŘSKý SVAZ SLAVKOVicE
V roce 2019 spolek čítal 30 členů. V současné době 

se zahrádkáři podílí na výsadbě a údržbě zeleně, dále 
pečují o výsadbu okrasných záhonů, které dotvá-
ří příjemné prostředí pro občany a návštěvníky naší 
obce. Jedná se o záhony na návsi, u pomníku padlých  
v 1. světové válce, u pomníku senátora 

K. Sáblíka a ministerského předsedy A. Švehly  
a u pomníku padlých u silnice č. 19. Díky celoroční-
mu suchu byla průběžně prováděna zálivka lípy vysá-
zené k 100. výroční založení republiky.

Dne 9. 6. 2019 jsme uspořádali ve spolupráci  
s místními hasiči a myslivci pohádkový les na téma 
perníková chaloupka. Na 9 stanovištích čekaly na děti 
pohádkové bytosti, kde děti plnily různé dovednos-
tí a vědomostní úkoly. Akce se díky pěknému počasí 
zdařila a zúčastnilo se jí cca 45 dětí. Odměnou pro 

všechny děti byl poklad plný sladkostí, který si musely 
sami najít.

V letošním roce byla provedena údržbu lisu v mo-
štárně, u něhož byl vyměněn píst. Díky letošní neú-
rodě ovoce byla moštárna v provozu pouze 5 týdnů.  
S tímto problémem jsme se nepotýkali jenom my, ale 
i ostatní moštárny i palírny v celém kraji.

Nezapomínáme ani na naše jubilanty, které pravi-
delně navštěvujeme a při této slavnostní příležitosti 
obdarujeme.

Tento rok byl pro naši organizaci příznivý, jelikož 
se nám stávající členská základna rozrostla o 4 nové 
členy. Doufáme, že i nadále se bude náš spolek rozrůs-
tat o nově příchozí.

S přáním zdraví, štěstí a pěstitelských úspěchů v roce 
2020 Český zahrádkářský svaz Slavkovice.    Výbor ČZS

MySLiVEcKý SpOLEK háj SLAVKOVicE
Myslivecký spolek o devíti členech provádí výkon 

práva myslivosti v honitbě s rozlohou 946 hektarů, 
která se rozkládá převážně v katastru obcí Petrovice, 
Slavkovice a Veselíčko. 

V zimním období se členové spolku podílí na při-
krmování a sčítání zvěře v honitbě, dle ustanovení 
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zhodnocení minu-
lého a naplánováni činnosti pro další myslivecký rok 
proběhlo na výroční členské schůzi 23. března 2019. 
Hned následující den jsme se zúčastnili okrskové vý-
stavy trofejí za rok 2018 ve Žďáru nad Sázavou. MS 
Háj Slavkovice se mohlo pochlubit ulovením 21 kusů 
zvěře srnčí, 12 zajíců, 18 kachen a 10 lišek. 

Pro rok 2019 byla sdružení ze strany Městského 
úřadu Nové Město na Moravě poskytnuta dotace na 
provoz ve výši 18 000 Kč. Prostředky byly využity 
pro účely opravy krmných zařízení, nákup pletiva na 
ochranu mladých stromků před okusem a granulova-
ného krmiva pro zvěř.  

Zúčastnili jsme se brigády na sběr kamení u ZD 
Slavkovice. Před sklizní pícnin se členové soustředili 
na výrobu a rozmístění plašičů, kvůli omezení rizika 
usmrcení zvěře zemědělskou technikou. V letním ob-
dobí proběhla sklizeň a uskladnění pícnin a objemo-
vého krmiva pro zimní přikrmování zvěře. 

Dne 9. června jsme se zúčastnili akce „Pohádkový 
den“ ve Slavkovicích, vytvořením stanoviště s otázka-
mi z oblasti ochrany přírody a myslivosti.

Na úseku kynologie přibylo do sdružení štěně drs-
nosrstého jezevčíka Igy pana Václava Kučery. Během 
léta absolvoval několik tréninků norování v oboře Ro-

nov nad Sázavou. Po vykonání příslušných zkoušek tak 
budou pro výkon myslivosti k dispozici celkem tři psi.   

Průběžně pečujeme o Boží muka Sv. Huberta  
v Krajinách. V letošním roce proběhl několikrát úklid 
místa a odstranění vyvráceného smrku, který předsta-
voval riziko pro kolemjdoucí. U příležitosti svátku Sv. 
Huberta na počátku listopadu se na místě uskutečnilo 
setkání myslivců, jako vzpomínka na zesnulé kolegy.     

Během roku 2019 bylo uloveno 18 kusů zvěře srn-
čí, 10 zajíců a 7 lišek. V provozuschopném stavu je 
průběžně udržována desítka stálých lapacích zařízení 
na škodnou v okolních lesích, která jsou pravidelně 
kontrolována panem Kotovicou mladším.

Bohužel, problém výskytu černých skládek v okolí 
Slavkovic trvá. Přestože jsou přímo v obci přistave-
né kontejnery a v Novém Městě funguje sběrný dvůr, 
stále se v lesích a podél cest objevují vyhozené pytle 
odpadků a v jednom případě i kuchyňský sporák.    

 V přírodě viditelně ubývá drobného ptactva, zvěře 
i hmyzu. Jednou z mnoha příčin je kůrovcová kalami-
ta, se kterou se Slavkovicko potýká již druhým rokem. 
Dochází k masivnímu odlesňování, zvěř je rušena ká-
cením, zvýšeným pohybem techniky i osob. To ji nutí 
přesouvat období aktivity na noční hodiny. Ve srov-
nání s rokem 2018 vzrostl počet případů sražení zvěře 
vozidly, ke kterému došlo šestkrát na silnici I/19 a jed-
nou na komunikaci 3. třídy ze Slavkovic do Hlinného, 
vždy během noci nebo časně zrána. 

Do roku 2020 přejeme všem hodně zdraví.   
Za MS   Jiří Janů
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Činnost sboru tak, jak šel čas …
12.01.   Výroční valná hromada SDH v KD Slavkovice                                                                                                 
26.01.   VVH okrsku Nové Město na Moravě  -  účast 3 delegátů
27.01.    Lyžařské párkové závody pod Horkou. Celkem 66 startujících, z toho 46 do 15 let
20.02.    Hasičský ples se skupinou 4 Sýkorky
02.03.    TFA junior ve Žďáře nad Sáz.  -  8 mladých hasičů (Václav Brož - nejrychlejší čas)
08.03.    Školení velitelů a velitelů družstev ve ZR - 5 členů
17.03.    Okresní setkání starostů SDH v Novém Městě na Moravě - 1 delegát
30.03.    Prořezávka zeleně v obci - 8 brigádníků
06.04.    Taktické cvičení JPO 5 v obci
12.04.    Jarní úklid obce - 8 členů
15.04.    Výlov dolního rybníka, nabídka ryb
24.04.    Sběr železného šrotu
28.04.    Regulace dopravy a parkování při jarní pouti k Božímu milosrdenství - 8 členů
11.05.    Soutěž okrsku v PS dospělých v Maršovicích - účast 2 družstev mužů (6. a 14. místo)
18.05.   PLAMEN - jarní kolo v Jámách - 1 smíšené družstvo 9 dětí                                                                  
24.05. - 30.11. Brigády na přístavbě skladu HZ
01.06.    Pořadatelská činnost na akci Běhej lesy - 9 členů + 1 závodník - Lukáš Jícha
01.- 02.06.    Zájezd SDH na Šumavu – Železná ruda, hrad Zvíkov
14.06.    Úklid obce po přívalové bouřce - 10 hasičů
19.06.    Zásah ve sklepech školky po bleskové povodni - jednotka NMnM + 5 našich hasičů
20.06.    Úklid obce po bleskové povodni - 8 členů zásahové jednotky
07.07.    Oslavy výročí 130.let SDH Jámy - 9 uniforem + prapor
18.07.    Zásah při požáru hrabanky v Horce
20.07.    Oslavy výročí 140 let od založení sboru v NMnM  - 9 uniforem + prapor
03.08.    Soutěž historických ručních stříkaček v Jámách - družstvo 7 soutěžících
24.08.    Dětský den SDH, 45 dětí  +  traktoriáda  1 ročník, 7 ks techniky
24.08.    Střelecké závody v Jámách - účast asi 15 hasičů
25.08.    100 let SDH Pohledec - účast 8 členů v uniformách                                                                                            
31.08.    Exkurze mladých hasičů – muzeum hasičské historie Přibyslav
05.10.    PLAMEN - podzimní kolo v Mostištích - 1 družstvo 7 dětí
06.10.    Organizace dopravy a parkování při podzimní pouti  ke sv. Faustyně  - 5 hasičů                                                                 
16.11.    Podzimní úklid obce - 16 mladých i starších členů
26.11.    Movember  2019  -  holení hasičů v NMnM  - výtěžek na výzkum rakoviny  -  4 naši členové
              (celková účast 62 hasičů - výtěžek 15 tis.Kč)
08.12.    Pohřeb člena Miloše Přibyla (Slavkovice č.p.21, věk 65 let)  - 12 hasičů v uniformách
22.12.    Zpráva o úmrtí velitele FF Regensburg - Schwabelweis  br. Alexandra Unfried, věk 43 let
23.12.    Prodej vánočních kaprů u HZ    

Během roku proběhlo též několik schůzí výboru, setkání zásahové jednotky i schůzek kroužku mladých 
hasičů. Byla provedena každoroční STK všech vozidel – DA Ford Transit, DA Mercedes Sprinter a zásahové 
Pragy V3S. Děkujeme členům za účast na všech akcích v uplynulém roce.

Sbor dobrovolných hasičů Slavkovice  
v roce 2019

I když byl uplynulý rok jedním z těch běžných, činnost sboru byla poměrně 
bohatá a to nejenom z důvodu stavby – Přístavba skladu hasičské zbrojnice, 

kde naši členové odpracovali stovky hodin.                       
Svými rozměry malé, ale svým významem velké dílo se podařilo dokončit.                                                   
Byli přijati 4 mladí hasiči, 2 přesáhli 15 let, čímž se počet MH zapojených  
do soutěže PLAMEN ( 6 – 15 let ) ustálil na 12. Ve věku 15 – 18 let jsou 4.
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Zveme naše členy na VVh  
dne 11.01.2020 v 17,30 hodin v Kd Slavkovice,                                       

a to nejenom z důvodu volby výboru a vedení SDH na dalších 5 roků.

Srdečně zveme všechny hasiče, rodinné příslušníky, sousedy i známé na 

hASiČSKý pLES  
    se skupinou 4 Sýkorky dne 22.02.2020  ve 20 h rovněž v Kd Slavkovice.               
Místenky můžete zamlouvat na tel. 603 273 387. Více info na  www.sdh-slavkovice.cz

Přejeme svým členům, aby si zvolili do svého čela dobrý tým nekonfliktních a tvořivých 
lidí, kteří budou schopni posunout sbor zase o kousek dopředu.  

Přejeme členům i občanům úspěšný nový rok 2020  
bez vážnějších mimořádných událostí, plný pohody, zdraví a spokojenosti. Výbor SDH

ROK 2019 VE SLAVKOVicKÉM KOSTELE
Drazí občané Slavkovic,

přijměte prosím poděkování za minulý rok 2019  
a přání všeho dobrého a krásného do roku 2020. Jako 
každý rok i tento přinesl do našich životů mnoho 
událostí. Někdy nečekaných, někdy možná i bolest-
ných, ale určitě bylo hodně také radostných: setkání, 
slov, splněných přání, plánů. Všichni jsme bohatší o 
zkušenosti. Mimo jiné o tu základní zkušenost, že 
nikdo z nás neputuje tady na zemi sám. Potřebujeme 
se navzájem, obohacujeme se, pomáháme si. 

Proto chci poděkovat také Vám nejen jménem 
svým, ale především všech, kteří navštívili v minulém 
roce slavkovický kostel a našli vřelé a krásné přijetí. 
Mnozí z vás k tomu přispěli, pomáhali při pořádání 
poutí, nebo také snášeli trpělivě určité nepohodlí, 
když se konala pouť a bylo potřeba dávat větší pozor 
na cestě kvůli chodcům pohybujícím se v okolí kos-
tela. Děkujeme hasičům, kteří řídili dopravu, dob-
rovolníkům, kteří pomáhali připravovat areál pouti, 
mladším a starším – všem, kteří se přičinili a zapojili.

Každý rok se ve Slavkovicích konají dvě hlavní 
poutě. Na jaře – vždy první nedělí po Velikonocích 
– je to Svátek Božího milosrdenství. V roce 2019 
nás navštívil biskup plzeňský Tomáš Holub. V roce 
2020 (19. dubna) budeme hostit apoštolského nun-
cia v ČR. Arcibiskup Charles Balvo pochází z USA, 
a je v ČR již podruhé. Na podzim (4. října) navštíví 
Slavkovice pomocný biskup pražský, Mons. Zdeněk 
Wasserbauer, který se narodil v Novém Městě na 
Moravě a vyrůstal ve vesnici Sázava u Žďáru n. S. 
Jako každý rok, i v roce 2020 se bude konat pěší pouť 

do Slavkovic. Ve dnech 18. až 25. července 2020 se 
na cestu do Slavkovic vydají poutnicí z Prahy, Fulne-
ku, Hodonína, Českých Budějovic, Mladé Boleslavi 
a Mezilesí v Polsku.  

Máme radost, že se v roce 2019 povedlo rozsví-
tit Křížovou cestu nad kostelem. Děkuji všem, kteří  
k tomu přispěli svou prací. Dalo to určitě trochu sta-
rostí a vyžádalo čas, ale myslím si, že výsledek stojí 
za to. Prostor nad kostelem získal tímto zajímavou 
hloubku a zve nás k procházce, k zamyšlení.

Další věcí, za kterou chci poděkovat, je Betlém  
u kostela. Jsem rád, že našel přijetí a pochopení. 
Děkuji všem, kteří se přičinili k postavení Betléma, 
ale také všem, kteří našli chvilku a navštívili Betlém 
(nebo také navštíví – Betlém bude před kostelem 
do 2. února). Jsem také rád, že naše přání postavit 
Betlém u kostela souzní s cítěním papeže Františ-
ka, který – i když jsme to v době plánování Betléma 
nevěděli – tento rok napsal zvláštní list o významu  
a hodnotě jesliček. Vzpomíná tam na své dětství  
a jak se očekávaly Vánoce. Tento čas všichni nosí-
me nějak v sobě a žije v nás něco z toho, co – jak 
se jenom zdá, je již nenávratně za námi. Papež nás 
ale, při pohledu na Mudrce, povzbuzuje a dává na 
vědomí všem: „Mudrcové učí, že je možné vyjít zda-
leka a dojít až ke Kristu.“ Kéž by se jesličky a Betlém 
pro nás všechny, staly znamením naděje a prame-
nem vnitřního pokoje. Závěrem bych, ještě jednou 
rád všem poděkoval. Doufám, že rok 2020 přinese 
hodně dobrých a krásných věcí do života nás všech 
a také obce.           P. Wojciech Zubkowicz, SAC, farář


