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Novoroční pozdrav osadního výboru

v roce 2020

Je již takovou malou tradicí - od r.2016, informovat občany Slavko-
vic o událostech v obci za uplynulý rok, také o plánech vedení obce do 
budoucna.  I když byl rok 2020 opravdu mnohem jiný, než jsme zvyklí, 
přesto obec žila.... a zase se posunula o ten pomyslný krok dále. V obci 
nyní žije přibližně 440 obyvatel, v uplynulém roce víme o 4 úmrtích, na-
opak 5 dětí se narodilo.

Měsíce leden a  únor jsme ješ-
tě prožívali dle zažitých zvyklostí, 
oblíbený hasičský ples se setkal 
s hojnou návštěvou. Koncem úno-
ra už byla plná televize, rozhlas 
i  internet znepokojivých zpráv 
z  Itálie a  dalších zemí o  velkém 
výskytu nového typu viru CO-
VID-19. Na zastupitelstvu v  NM 
jsme po široké debatě přijali usne-
sení s doporučením pro organizá-
tory, aby se světový pohár v biatlo-
nu ve Vysočina aréně 6-8. března 
konal bez diváků. Tak se naštěstí 
i  stalo. V  první jarní vlně pande-
mie, kdy byly uzavřeny např.ob-
chody kromě potravin, školy, služ-
by i některé velké firmy, jsme byli 
svědky velké solidarity mezi lidmi. 
Šití roušek různého typu se sta-
lo národním hitem. Poté, co nám 
byIy z NSS dodány látky i gumič-
ky, hledali jsme i v naší obci ženy, 
ochotné roušky šít. Tato výzva se 
setkala úžasnou odezvou, během 
dvou dnů jsme měli 12 šiček a dal-
ší se přidávaly. V místní prodejně, 
firmy COOP družstvo Velé Mezi-
říčí, rychle vzniklo kontaktní mís-
to pro vyzvednutí materiálu a pro 
přinesení našitých roušek. Poté si 
občané mohli roušky vyzvedávat, 
byla nabídnuta i  služba případné-
ho donesení roušek nebo nákupu 
domů.   V této souvislosti je třeba 

velmi poděkovat paní ing. Haně 
Janů, p.Lence Růžičkové a  všem 
ochotným děvčatům, které šily 
a pomáhaly. Tímto se i ve Slavko-
vicích dařilo první vlnu zvládnout. 
Ukázalo se také, jak je dobré mít 
funkční prodejnu na vesnici a  ja-
kou výhodu máme vůči menším 
obcím, kde prodejny zanikly. Pro 
občany je jistě bezpečnější a prak-
tičtější nakupovat doma. Větším 
obratem by se udržení této služby 
v  obci mělo jistě posílit. Ze zná-
mých důvodů je současné době 
v  prodejně umístěna kasička na 
Tříkrálovou sbírku. Všem, kteří 
přispějí, patří velký dík!

Dominantní událostí roku, po 
pracovní stránce, byla kompletní 
rekonstrukce koryta potoka. In-
vestorem této akce je Povodí Mo-
ravy, s.p., dodavatelem firma Eko-
stavby Brno a.s. Náklady v  řádu 
desítek milionů korun jsou hraze-
ny ze státního rozpočtu za pomo-
ci Evropských fondů. Pro Slavko-
vice je to obrovský krok dopředu, 
vždyť téměř většina kamenných 
zdí potoka, které již byly značně 
poškozeny byla skoro sto let stará. 
Klobouk dolů před našimi předky, 
kteří takové dílo tehdy i bez bagrů 
dokázali postavit. Osadní výbor na 
této akci spolupracuje spíše jako 
malý partner, koordinace různých 

souvislostí je však nezbytná. Stav-
bě zjara předcházelo masivní ká-
cení různě starých stromů, dřevo 
na palivo bylo rozprodáno drob-
ným zájemcům. V současné době 
je podél toku, po dohodě s  osad-
ním výborem a  majiteli dotče-
ných parcel, firmou vysázeno 33 
nových listnatých stromků. Nové, 
mohutné žulové zdi působí velmi 
hezkým estetickým dojmem, o je-
jich pevnosti vzhledem k množství 
železobetonu snad nepochybuje 
nikdo. Veškeré odtoky pro jednot-
nou i  dešťovou kanalizaci zůstaly 
zachovány. Rovnané kamenné dno 
bez betonu vzbuzuje spíše rozpa-
ky a otazníky vzhledem k budoucí 
údržbě a odbahňování koryta, nic-
méně do projekčních prací a  sta-
vebního povolení dneska mluví 
mnoho subjektů a názor zástupců 
životního prostředí zde byl takto 
zohledněn. I  když stavební práce 
a odvoz zbylé zeminy probíhaly až 
do vánoc, myslíme si, že nyní se 
občanům konečně ulevilo. Hasiči 
z NM a následný déšť umyli hlav-
ní silnici. Krajnice podél potoka 
a pozemky skládek materiálu jsou 
zhruba srovnány, někde i  zasety 
trávou nebo zpevněny štěrkodr-
tí, některé svažité krajnice jsou 
zpevněny rovnaným kamenem. 
V rámci vyrovnání za zábor obec-
ních pozemků nám firma udělala 
některé užitečné vícepráce v okolí 
toku. Je dohodnuto, že bude ještě 
odbahněno nátokové koryto ryb-
níka. Na jaře budou v rámci stav-
by dokončeny úpravy travnatých  
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i  ostatních ploch a  úklid komu-
nikací. Víme, že mnozí bychom 
některé kroky dělali jinak, že se 
nám mohly zdát některé úkony 
zbytečné nebo zdlouhavé. Otravo-
val nás hluk techniky, prach nebo 
nekonečné bláto všude. Na druhou 
stranu v tomto mokrém roce, bo-
hatém na silné deště, nebylo těm 
řemeslníkům a  stavařům vůbec 
co závidět. Vždyť zrovna v  roce, 
když se dělá v potoce,  proteče to-
lik vody, jak za několik minulých 
let najednou. Jsem rád, že domlu-
va a  spolupráce s  vedením firmy, 
zejména s  p. Panáčkem - stavby-
vedoucím, byla vždy přímá, věcná 
a na velmi dobré úrovni - děkuji za 
to. Omlouváme se  i  jménem fir-
my za obtíže, které občané museli 
celou sezonu trpět. Až v  budouc-
nu všichni jistě oceníme výsledek 
a  hodnotu této protipovodňové 
a důležité stavby.

Dne 14. června, v  neděli do-
poledne, se prohnala obcí bou-
ře s  velmi silným přívalem deště. 
V  krátké době spadlo zejména 
v katastru Slavkovic a Jiříkovic cca 
74 mm srážek. Rozvodnilo se ko-
ryto potoka, návesní rybník začal 
brzy přetékat. Další rybníky hrozi-
ly přetečením, možná protržením 
hrází. Hasiči v obci byli operačním 
střediskem v Jihlavě zvednuti k zá-
sahu po tísňovém volání občanky, 
které voda vnikla do sklepů RD. 
Následně čerpali sklepy u  2 RD, 
tahali připlouvající trámy,větve, 
a  další předměty, které by ucpaly 
odtoky z  rybníka, čistili a  hlídali 
průtoky pod mosty. Po opadnutí 
největší vody hned uklízeli komu-
nikace od naplaveného materiálu, 
včetně kanálových vpustí. Byla 
využita hasičská i soukromá tech-
nika. Bylo štěstí, že v  neděli bylo 
doma dost občanů i hasičů na to, 
aby se situace dala celkem opera-
tivně řešit. Na úklid zbývajících 
naplavenin a nečistot byla v týdnu 
svolána hasičská brigáda. Dá se 
říci, že jsme se obešli bez cizí po-

moci. Všem, kteří přiložili ruku ke 
zvládnutí tohoto živlu, patří velký 
dík. Vzhledem k častému – skoro 
každoročnímu výskytu události 
můžeme říkat - povodňový den.  

Z  finančních prostředků obce 
se podařilo zbudovat nebo opravit 
mnohé, například:  zateplení vnitř-
ních stěn bytu v KD - 120 tis. Kč,   
rekonstrukce sociálního  zázemí 
pro zaměstnance v MŠ  -  185 tis.,  
demolice mostu před HZ + zákla-
dy a nosné zdi pro nový most - 435 
tis,   2 nové mostky přes potok - 
horní konec, včetně úprav zábradlí  
+ nového zábradlí u č. 43 - celkem 
82 tis.,  GO chodníku před ZŠ - 
150 tis. Dochází také k  postupné 
obměně svítidel VO za nová LED-
-diodová, každý rok cca 50 tis.Kč. 
Dále je předfinancován projekt na 
nový vodojem, pracuje se na pro-
jektu nové mostovky u  HZ, dále 
na projektu gen.opravy čelní hráze 
návesního rybníka. Přesné částky 
nejsou nyní známé.  

Na rok 2021 máme v rozpočtu 
města pro MČ Slavkovice schvá-
leny tyto větší akce : 1. Mostovka 
před HZ - realizace - 300 tis.Kč,   2. 
Spoluúčast na realizaci stavby no-
vého vodojemu - 650 tis.,   3. Opra-
va čelní hráze návesního rybníka - 
1,5 mil. Kč.    Nebyla nám bohužel 
zařazena projektová dokumentace 
na splaškovou kanalizaci. 

V  budoucnu bychom chtěli 
nadále usilovat o  velkou investici 
splaškové kanalizace, pravděpo-
dobně ve společném projektu s Ji-
říkovicemi a  Radňovicemi, inves-
torem a žadatelem o dotace by byl 
zřejmě Svazek VaK Žďársko. Do 
požadavků dáme určitě i  projekt 
na síťování nových parcel v  loka-
litě u  vodojemu. Z  menších věcí 
by to měla být další etapa opravy 
zdí rybníka, opravy schodů, so-
klů a nátěry fasád u budov KD, ZŠ 
i  MŠ, samozřejmě opravy komu-
nikací. V úmyslu je také doplnění  
dvou betonových lávek na dol-
ním konci přes nový potok, které 

by měly nastínit trasu budoucího 
chodníku. Za zmínku stojí i obecní 
zvonička na staré hasičce. V někte-
rých okolních obcích, např. v  Pe-
trovicích, Mělkovicích atd. mají 
čerstvě nové zvony s  el.pohonem. 
Za pomoci dotace MK vyšlo jejich 
pořízení na velmi rozumné pení-
ze.  Myslím si, že i naše zvonička 
by zasloužila podobný počin ze-
jména poté, co je budova hasičky 
prakticky kompletně zrekonstruo-
vaná a tvoří také jednu z dominant 
obce.

Obáváme se však , že velké pro-
jekty, kreré se v  NM a  MČ dařily 
realizovat, pravděpodobně dost 
zpomalí, vzhledem k  ekonomické 
recesi která by přišla i bez pande-
mie, dále novým, hodně diskuto-
vaným daňovým systémem, který 
nepřinese do obecních rozpočtů 
dostatek peněz. Možná budeme 
vzpomínat,  že poslední roky ne-
byly vůbec špatné. 

Někteří rodiče navrhují další 
mostek - lávku přímo proti základ-
ní škole směrem k č.14  z důvodu 
bezpečnosti přecházejících dětí. 
Situace s přecházením a provozem 
je zde složitá. Ano, tuto myšlenku 
by, podle mého názoru, bylo po-
třeba řešit komplexněji  lávkou, 
přechodem pro chodce a posunu-
tím zastávky od mostu nejméně 
o 30 m dolů na město, za budoucí 
přechod. Jednání se stav.úřadem 
a  policií budou ovšem komliko-
vaná. Jak známo, slibované zjed-
nodušení stavebních řízení přináší 
naopak jenom další komplikace 
a  průtahy. V  zoně škol a  zastávek 
autobusu je velmi žádoucí zpoma-
lení silničního provozu. Vyřízení 
30-ky bylo vzhledem k návaznosti 
více křižovatek zdlouhavé, málo-
kdo rychlost dodržuje a závodníci 
na kolech už vůbec ne.  Lidé po-
ukazují, že mnohdy v obci závodí 
mimo jiné i moderní, rychlé trak-
tory s  obrovskýmy vleky, což jim 
přijde nebezpečné.
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Odpadové hospodářství bude vždy 
horké téma. Všechny nás určitě 
trápí tuny folií a plastů na každém 
kroku. Sedm kontejnerů skoro ne-
stíhá, papír je na tom podobně, je 
zažádáno o další kontejner. Vybízí-
me občany k důslednému sešlapá-
vání a mačkání lahví, krabic apod. 
Máme zkušenost, že se vedle kon-
tejneru válí krabice, přitom je stačí 
do kontejneru vmáčknout. Pokud 
tam posíláme děti, asi tu sílu nema-
jí. Někdy tam nacházíme krabice 
s netříděným materiálem, linoleum 
nebo objemné věci které se neve-
jdou. Tento odpad , jak víme patří 
přimo na sběrný dvůr do NM. Je 
na každém z nás, jak vypadá střed 
obce. Prosíme o  mačkání, třídě-
ní odpadů a  zavírání kontejnerů. 
Velkoobjemové kontejnery na bio-
odpad se osvědčily, budou opět na 
podzim přistaveny. V nabídce jsou 
(opakovaně) kompostery za do-

tovanou cenu - u  p.Popelkové na 
Měú.

I když v letošní zimě zatím sníh 
nebyl, apelujeme na občany, kteří 
s  oblibou parkují půlkou nebo ce-
lým autem na místní komunika-
ci, aby si automobily dávali pokud 
možno na svoje pozemky. Pokud 
budou auta nadále překážet při 
prohrnování, nebo průjezdu po-
pelářům a podobně, mohou nastat 
nepříjemné problémy. Opět vyzý-
váme občany o kontrolu, příp.dopl-
nění zábran proti padání sněhu ze 
střech, také k ořezu větví vyčníva-
jících nad komunikace, chodníky 
a další obecní pozemky. 

Chceme určitě poděkovat obča-
nům, kteří pečují o pořádek a hez-
ký vzhled svých domů i okolí. Velmi 
děkujeme členům spolků, mládeži 
a  těm kteří pomáhají  se sečením, 
úklidem a  pracují pro obec.  Také 
díky jim máme hezkou vesnici.  

Hlášení i další informace můžeme 
posílat také e-mailem. Zájemci mo-
hou poslat svou adresu na:  autodi-
ly.kosik@seznam.cz, kam lze hlásit 
např. poruchy osvětlení, rozhlasu 
a  podobně. Různé informace lze 
najít také na web.str.  www.Slavko-
vice-nmnm.cz  .

 Za dobrou spolupráci osobně 
děkuji členům osadního výboru, 
vedení města, kolegům zastupite-
lům NM i  zaměstnancům Měst-
ského úřadu. Děkuji také učitelkám 
našich škol, vedení všech spolků 
i  farnosti Jámy za příkladnou spo-
lupráci a za jejich příspěvky do to-
hoto zpravodaje.  

Svátky Vánoc i  Nový rok vždy 
přinášejí nové světlo, nová přání, oče-
kávání.  Přejeme všem občanům více 
než jindy trpělivost, odvahu a  vytr-
valost v boji s problémy, víru a nadě-
ji v  lepší zítřky. Samozřejmě hodně 
zdraví!    Josef Košík, malostarosta                                                                                              

ROK 2020 V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Rok 2020 je za námi. Jak ho po-

jmenovat? Byl to tak trochu zvlášt-
ní rok, který nikdo nečekal. Kdo 
by si v  lednu řekl, že bude chodit 
s  rouškou? V Praze jsme se nevě-
řícně dívali na Japonce a tak trochu 
se tomu smáli, proč ji mají a teď už 
ji nosíme všichni i ti nejmenší. Byl 
to zvláštní rok, který se podepsal 
na nás všech i na dění v mateřské 
škole.

I  když nám Sněhová královna 
v  lednu nenadělila mnoho sněhu, 
děti užily zimních radovánek dosy-
tosti. Na zahradě se nikdo rozhodně 
nenudil. Děti „pekáčovaly“, stavěly 
zimní království a sněhuláky. Dětské 
lopaty používaly nejen k vyhrnová-
ní sněhu, ale i k dělání cestiček, cest 
a labyrintů.

V měsíci únoru děti vystavovaly 
v knihovně v Novém Městě na Mo-
ravě své výtvarné práce, které vy-
tvořily ve školce. Zúčastnili jsme se 
projektu „Den bezpečného interne-
tu“. Příběh „On-line v ZOO“ nastínil 

problematiku a rizika, se kterými se 
děti mohou na internetu setkat.

Kdo si chtěl pořádně zatancovat, 
zasoutěžit a užít si pěkné sobotní od-
poledne, navštívil 15. února karneval 
ve Slavkovicích. Sešla se tu spousta 
pěkných a  neokoukaných masek. 
K  velké skupině dětských masek se 
letos přidali i někteří rodiče. 

V březnu pro nás všechny nasta-
la nečekaná situace. Byla vyhlášena 
karanténa v  důsledku šíření nemo-
ci Covid-19. Paní ředitelka musela 
po projednání se zřizovatelem a na 
základě doporučení Ministerstva 
zdravotnictví a MŠMT uzavřít 17. 3. 
2020 mateřskou školu. Pro nás, ro-
diče i děti se mnohé změnilo. Děti 
zůstaly doma, chyběli jim kamarádi, 
nemohly chodit ven, za prarodiči.

I když byl provoz mateřské ško-
ly přerušen, paní učitelky a  ostatní 
provozní pracovníci, kteří zůstali 
v  práci, měli plné ruce práce. Ně-
kteří šili roušky pro novoměstskou 
nemocnici, mateřskou školu a  spo-

luobčany. Pomáhali jsme v  koordi-
načním centru, nakupovali a  nosili 
nákupy seniorům, pan řidič rozvážel 
obědy obyvatelům města, spolupra-
covali jsme s  MěÚ NMNM. Pro-
bíhala distanční výuka. Všichni se 
připravovali na znovuotevření všech 
provozů. Uklízely se a dezinfikovaly 
všechny prostory, hračky a chystaly 
se podmínky k  znovuotevření ma-
teřské školy spojené s dodržováním 
epidemiologických opatření a dopo-
ručení.

Děti se mohly 18. 5. 2020 vrátit 
do mateřské školy. Po dlouhé době 
viděly svoje kamarády i  paní uči-
telky. Výuka se zčásti přesunula na 
naši přírodní zahradu, kterou jsme 
využili ke hrám, objevování a zkou-
mání života v přírodě. Naše certifi-
kovaná ukázková zahrada je plná 
zajímavých a poučných věcí. Pozo-
rovali jsme brouky v trávě, včely na 
květech, motýly na keřích, i ploštice, 
které mají svůj úkryt pod košatou lí-
pou. Během roku je na zahradě plno 
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práce, ale to nám nevadí, vzali jsme 
si hrábě, lopaty a pustili jsme se do 
úklidu a zkrášlení naší zahrady.

3. 6. 2020 proběhlo v KD v No-
vém Městě slavnostní „Pasování 
předškoláků“. Organizační a  bez-
pečnostní podmínky byly složitější, 
ale na slavnostní atmosféře to nic 
neubralo. Skončil nám zvláštní škol-
ní rok a my se těšili, že v září se vše 
vrátí „do starých kolejí“.

V květnu proběhl zápis do ma-
teřské školy, přihlásilo se celkem 52 
dvouletých dětí a  nastala otázka, 
kam je umístit. Díky Vám všem se 
podařilo během prázdnin zprovoz-
nit druhou třídu a v září se otevřela 
třída ve druhém patře. Vznikla tak 
třída Housenek pro děti dvouleté 

a v druhém patře třída starších dětí, 
třída Mravenců. Přes veškerá dodr-
žování hygienických a  epidemio-
logických opatření jsme realizovali 
spoustu akcí, abychom dětem ve 
školce pobyt zpříjemnili. 

V  rámci projektového dne nás 
navštívila Městská policie NMNM. 
Policisté dětem ukázali, jak se bez-
pečně chovat v silničním provozu. 

V  rámci projektu „Celé Česko 
čte dětem“ jsme využili zaměstnan-
ců a četli dětem známé i neznámé 
příběhy. 

V celostátním projektu „Svět ne-
končí za vrátky“ cvičíme se zvířátky, 
rozvíjíme obratnost a hrubou moto-
riku dětí. Díky rodičům, kteří při-
spěli sponzorskými dary, jsme získa-

li pomůcky „bObles“, které obohatí 
nejen hru, ale i cvičení dětí.

V  adventním čase nás navštívil 
čert s  Mikulášem, který dětem na-
dělil dobroty a ovoce. Všichni slíbili, 
že se polepší. Uvidíme.

Při čekání na Ježíška jsme plnili 
úkoly z adventního kalendáře. Pro-
tože se neuskutečnilo zpívání koled 
a rozsvěcení stromečku u kostela, tak 
jsme udělali alespoň malou radost 
slavkovickým občanům přáníčkem, 
které jsme doručili do schránek.

V  novém roce Vám přejeme 
hodně zdraví a ať je ten rok vstřícný 
k společnému setkávání a spoluprá-
ci bez omezení a nařízení. 

Za kolektiv mateřské školy 
Jitka Novotná

ROK 2020 V ZáKLAdNí ŠKOLE SLAVKOVicE
Pokaždé, když stojíme na prahu 

nového roku, vás prostřednictvím 
Zpravodaje Slavkovic informuje-
me o životě našich školáků – co se 
nám ve škole podařilo, co naopak 
ne, jakých akcích jsme se zúčastnili 
mimo běžné vyučování.

Rok 2020 se všem předchozím 
rokům v  mnohém vymykal. Ne-
lehká situace ovlivnila každého. 
Ovlivnila samozřejmě i chod naší 
školy.

První měsíce roku proběhly 
podle naplánovaného plánu práce. 
V  lednu nás navštívili herci diva-
dla Drak z Hradce Králové se svým 
představením. Zahráli nám „Po-
hádku ze starého mlýna aneb Ne-
bojte se hastrmanů“. Hercům se do 
klasické pohádky podařilo začlenit 
spoustu písniček, komických situa-
cí a překvapení. Dětem se pohádka 
moc líbila, dokonce mohly i „posta-
vám“ napovídat.

V únoru za námi přijel nám už 
známý MINICIRKUS PALDUS. 
Letošní představení bylo především 
o  kouzlech i  čarování. Svoje akro-
batické kousky nám předvedli psi 
Honza a Roy.

V  březnu k  nám přijeli učitelé 
Základní umělecké školy ze Žďáru 

nad Sázavou s  hudebně – výchov-
ným pořadem s názvem Z pohádky 
do pohádky. Během koncertu nám 
bylo představeno mnoho hudeb-
ních nástrojů. Některé děti již znaly 
bicí, flétny nebo klarinet. Některé 
ale viděly poprvé např. basklari-
net, heligonku a dudy. Všichni žáci 
si mohli zazpívat písničky ze zná-
mých pohádek a dokonce si zahrát 
krásné princezny, prince i trpaslíky.

V  průběhu našich jarních 
prázdnin Vláda České republiky 
s  ohledem k  vývoji epidemie ko-
ronaviru uzavřela základní, střední 
i vysoké školy (11.března).

Proto našim žákům od 16. břez-
na do 25. května začala výuka pro-
bíhat formou domácího vzdělávání. 
Žáci byli ve styku s učitelkami po-
mocí moderních technologií. I přes 
malé počáteční technické potíže 
zvládali tuto formu výuky na jed-
ničku. Velký dík patří všem rodi-
čům, kterým s uzavřením škol při-
padlo mnoho nových povinností.

V dubnu měl proběhnout zápis 
dětí do 1. třídy. Protože vím, jak se 
děti na tento důležitý den těší, ne-
chtěla jsem je o tuto událost ochu-
dit. Zápis proběhl on-line, opět 
jsme využili techniku a setkali jsme 

se „na živo“. Děti předem dostaly 
do schránek obálku s  úkoly, které 
musely splnit - počítaly, poznávaly 
písmena, psaly, kreslily, určovaly 
geometrické tvary. Byly moc šikov-
né, vůbec se nestyděly a ukázaly, že 
jsou na školu dobře připraveny.

Ke konci května jsme s  velkou 
radostí nastupovali na normální 
výuku do školy. Bylo nám dopřáno 
se měsíc učit v lavicích, opět společ-
ně pracovat a potkat ostatní spolu-
žáky. Bohužel jsme museli odvolat 
objednaná divadelní představení, 
výchovné programy, sportovní sou-
těže i mnoho měsíců předem zajiš-
těný školní výlet na Macochu. Žáci 
čtvrtého ročníku ale zvládli tradiční 
výlet na kolech do Jam, aby upravili 
hrob bývalého pana řídícího Josefa 
Koněrzy. 

Úplný začátek nového školního 
roku byl také jiný než ostatní. Mno-
ho let jsme byli zvyklí, že nový rok 
zahajujeme všichni společně – včet-
ně rodičů prvňáčků a  hostů. Díky 
opatřením jsme letos 1. září vítali 
na naší škole odděleně po třídách. 
Naše prvňáčky i  jejich rodiče přijel 
pozdravit pan starosta, pan ředitel, 
paní zástupkyně – do první třídy na-
stoupilo 6 školáků. Do Nového Měs-
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ta do 5. tříd odešlo 9 žáků, celkový 
počet všech žáků na škole je 24. 

Hned v  září jsme absolvovali 
výuku dopravní výchovy v  Novém 
Městě. Zahájili jsme  plavecký výcvik 
– stihli jsme však jet pouze dvakrát, 
pak byl plavecký bazén uzavřen. 

Dne 14. října, na základě roz-
hodnutí vlády ČR, došlo k úplnému 
uzavření základních škol. Naši žáci 
se opět vzdělávali na „dálku“ – tzv. 
distanční vzdělávání. Tato forma 
výuky probíhala u všech žáků zcela 
bez obtíží. Děkujeme všem rodičům 

o řádné zajištění domácí výuky. 
18. listopadu se do naší školy 

mohli vrátit všichni žáci, tzn. 1.,2.,3. 
i 4. ročník. Na dětech bylo vidět, že 
se na klasickou školu moc těšily. 

I prosinec byl jiný než jaký bývá. 
Čerta a Mikuláše žáci na vlastní oči 
neviděli, ale stejně pro ně zanechali 
ve škole dopis s dárkem. Žáci v hu-
dební výchově nesměli zpívat a také 
tradiční zpívání koled před místním 
kostelem bylo zakázáno. Ale každo-
denní posezení u  adventního věnce 
s  losováním si žáci nenechali ujít. 

Také nadělování pod stromečkem, 
vánoční zvyky a tradice musely být…

Moc bych si přála, abychom se 
už s dětmi viděli jen ve škole „tváří 
v tvář“ a ne přes digitální techniku. 
Aby se vše už konečně vrátilo do za-
jetých kolejí…

Přeji vám všem za sebe i své ko-
legyně do nového roku 2021 pevné 
zdraví, hodně spokojenosti a osob-
ních úspěchů.                           

Jana Láchová, 
ZŠ Slavkovice

V současné době se zahrádkáři 
podílí na údržbě zeleně, dále pečují 
o výsadbu okrasných záhonů, které 
dotváří příjemné prostředí pro ob-
čany a návštěvníky naší obce. Jedná 
se o  záhony na návsi, u  pomníku 
padlých v 1. světové válce, u pomní-
ku senátora K. Sáblíka a ministerské-
ho předsedy A. Švehly a u pomníku 
padlých u silnice č. 19, kde k 75. vý-
ročí ukončení 2. světové války byla 
uctěna památka položením květiny 
a zapálením svíčky.

V letošním roce bylo zakoupeno 
a  úspěšně odzkoušeno nové hyd-

S velikou bolestí jsme sdílely 
smutnou zprávu, že nám navždy 
odešla naše kolegyně, výborná ka-
marádka Iva.

Navždy si uchováme ve svém 
srdci její laskavé úsměvy, vlídná 
slova, skromnost a profesionalitu. 

Ivu jsme poznaly, když se na 
naší malé škole založila školní dru-
žina. Stala se v roce 1989 její první 
vychovatelkou. 

Hned o začátku nám bylo jasné, 
že práce s dětmi ji baví. Svým tvůr-
čím přístupem a trpělivostí si doká-
zala získat všechny děti.

Po jejím vedením se stala školní 
družina proslulou neobyčejně pes-
trou činností. Svými nápady zpří-
jemňovala pobyt dětem, na který 
dodneška vzpomínají. Mnoho let 

organizovala Podvečerní čtení, ka-
ždý rok vymyslela pro děti zajímavé 
celoroční hry, pořádala besedy se 
zajímavými lidmi, zapojovala škol-
ní družinu do zajímavých projektů.

Svoje nápady a  zkušenosti si 
nenechala pro sebe, popisovala je 
v  odborných časopisech a  tak se 
dostaly do dalších škol.

V  mnoha projektech dokázala 
motivovat ostatní učitele k využívá-
ní moderních technologií. Obdivo-
valy jsme ji, jak se sama naučila přá-
telit  se s technikou a jak ji dovedla 
využívat ke své práci.

S  dětmi se zapojovala nejen do 
celostátních projektů, ale navazovala 
spolupráce i se zahraničními školami.

Dovedla se radovat z  všedních 
dnů i z drobných radostí, nechybě-

Český zahrádkářský svaz Slavkovice
raulické čerpadlo k lisu v moštárně. 
Navštívili nás zákazníci z  širokého 
okolí, bylo vymoštováno dostatečné 
množství kvalitního moštu, a to ze-
jména z hrušek. Kvůli nepozornosti 
zákazníka, kdy se železný hák dostal 
s jablky do drtiče, mohla být sezóna 
předčasně ukončena. Závada byla 
úspěšně odstraněna a sezóna tím za-
chráněna.

Nezapomínáme ani na naše ju-
bilanty, které pravidelně navštěvuje-
me a při té příležitosti obdarujeme.

V roce 2020 se naše členská zá-
kladna rozrostla o  1 člena, spolek 

tedy čítal 31 členů. Doufáme, že se 
i  nadále bude náš spolek rozrůstat 
o nově příchozí.

Tak jako každoročně jsme chtěli 
uspořádat akci pro děti, ale díky le-
tošní složité situaci nemohlo být bo-
hužel uskutečněno.

Při letošních omezeních kvůli 
koronovirové krizi nám bylo útě-
chou a  povzbuzením pracovat na 
našich zahradách i zahrádkách.

S  přáním pevného zdraví, op-
timismu a  pěstitelských úspěchů 
v  roce 2020 Český zahrádkářský 
svaz Slavkovice.

Vzpomínka na paní ivanu Staňkovou la na společných setkáních býva-
lých i  současných kolegyň, ať už to 
byly výlety, relaxační pobyty, oslavy 
narozenin nebo náhodná posezení 
u kávy.

Před třemi roky jsme s vážnými 
obavami sledovaly její onemocnění 
a  s  nesmírnou úlevou se radovaly 
z každého zlepšení. Velikánskou ra-
dost jsme všechny měly, když nám 
Iva při setkání oznámila, že bude 
babičkou. Vždy se nám vybaví její 
šťastný úsměv na fotografii s vnouč-
kem v náručí… 

Připomeňme si tedy její milý 
úsměv, rozesmáté oči a laskavost. Za 
slzy a  smutek se nestydíme. Zůstá-
vá v nás radost, že jsme potkaly tak 
vzácného člověka.

Za bývalé 
a současné kolegyně 

Jana Láchová
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MySLiVEcKý SpOLEK HáJ SLAVKOVicE
Myslivecký spolek o  devíti 

členech provádí výkon práva my-
slivosti v  honitbě s  rozlohou 946 
hektarů, která se rozkládá převáž-
ně v katastru obcí Petrovice, Slav-
kovice a Veselíčko. Bohužel, věko-
vý průměr členů dosáhl v letošním 
roce povážlivých 59 let. Rádi mezi 
sebou uvítáme nové zájemce 
o  ochranu přírody a  myslivost 
z řad místních občanů a mládeže.  

Ačkoli organizaci společných 
akcí ovlivnila – mnohdy znemož-
nila – opatření vydaná v souvislos-
ti s koronavirovou krizí, probíhala 
stále péče o přírodu v přidělených 
úsecích honitby. 

Za podpory Města Nové Měs-
to na Moravě byly zhotoveny čtyři 
nové zaječí krmelce a  zakoupeny 
granule pro zvěř.

V  zimním období se členo-
vé spolku podílí na přikrmování 
a sčítání zvěře v honitbě, dle usta-
novení Krajského úřadu Kraje Vy-
sočina. Zúčastnili jsme se brigády 
na sběr kamení u  ZD Nové Měs-
to na Moravě. Před sklizní pícnin 

se členové soustředili na výrobu 
a rozmístění plašičů, kvůli omeze-
ní rizika usmrcení zvěře zeměděl-
skou technikou. V  letním obdo-
bí proběhla individuálně sklizeň 
a uskladnění pícnin a objemového 
krmiva pro zimní přikrmování 
zvěře. Koronavirová krize zne-
možnila dlouhodobě plánovanou 
akci pro žáky místní základní ško-
ly, ale přesto nám děti významně 
přispěly k výživě zvěře sběrem kaš-
tanů a jeřabin.  

Odlov srnčí zvěře je stále obtíž-
nějším. Vzhledem k poškození po-
rostů kůrovcovou kalamitou a vy-
rušování těžbou i  pohybem osob 
se ze srnčí zvěře stává zvěř pře-
vážně noční. Plán odlovu se přes 
všechny obtíže podařilo bezmála 
naplnit, z plánovaných devatenácti 
bylo odloveno 18 kusů srnčí zvěře. 
Další čtyři kusy byly sraženy vozi-
dly, všechny na silnici I/19. Během 
podzimního uvolnění se podařilo 
zorganizovat jeden hon na zajíce, 
kterých bylo uloveno celkem šest-
náct. 

V  Petrovické části honitby se 
vyskytuje ve zvýšené míře nákaza 
srnčí zvěře nemocí papilomatóza 
jelenovitých. Tato nemoc napadá 
pouze srnce a příbuznou zvěř (Je-
len, daněk.), pro domácí zvířata, 
psy, kočky ani člověka není nebez-
pečná. Pokud uvidíte zjevně vy-
hublé a  vysílené kusy srnčí zvěře, 
prosíme o nahlášení.    

Na úseku lovecké kynologie 
má myslivecké sdružení jednoho 
ohaře s  podzimními zkouškami 
lovecké upotřebitelnosti a dva nor-
níky se zkouškou z norování.   

Opatření proti koronaviru 
znemožnila pořádání tradiční vý-
stavy v  Lysé nad Labem, jejíž ná-
vštěvu jsme měli v plánu. Také se 
nemohla uskutečnit poslední leč, 
ani rozloučení s rokem 2020 u Bo-
žích muk Sv. Huberta v Krajinách. 
Doufejme, že rok 2021 vše vyna-
hradí.  

                                                                                                      
Za spolek 

petr Kotovic ml.

ROK 2020 VE SLAVKOVicKÉM KOSTELE

Na rok 2020 budeme určitě 
všichni vzpomínat z důvodu pan-
demie, která také ovlivnila dění 
u  poutního kostela ve Slavkovi-
cích. Původní plány jsme byli nu-
ceni měnit – a to v podstatě po celý 
rok.

Jarní pouť (Svátek Božího mi-
losrdenství) se nekonala tak, jak 
jsme si zvykli, ale jen prostřed-
nictvím Radia Proglas. Poutě na 
3. soboty byly skoro všechny zru-
šené. Podobně pěší pouť, která 
se uskutečnila v  jiné podobě a  ve 
Slavkovicích koncem srpna jenom 
proběhlo setkání poutníků. Bohu 
díky, v  říjnu se uskutečnila druhá 
hlavní pouť ke sv. Faustyně. Mši sv. 
sloužil pomocný biskup pražský, 

rodák z Nového Města na Moravě, 
Mons. Zdeněk Wasserbauer. 

Poprvé v tomto roce jsme při-
pravili stolní slavkovický kalen-
dář pro rok 2021. Jako každý rok 
i v roce 2020 jsme vydali další čtyři 
čísla časopisu „Apoštol“. Kromě 
toho jsme ještě vytiskli několik 
drobných propagačních materiálů 
o  Božím milosrdenství. Stopa po 
slavkovickém kostele zůstane také 
v  Africe, kde jsme my, pallotini, 
přispěli k šíření poselství o Božím 
milosrdenství s odkazem na pout-
ní místo ve Slavkovicích.

Pro rok 2021 jsme naplánova-
li několik události. Na jarní pouť 
nám zase přislíbil účast Mons. 
Charles Daniel Balvo, apoštolský 

nuncius v  ČR (měl přijet na jaře 
2020, ale kvůli pandemii to nevy-
šlo). Na červen 2021 je naplánován 
kongres o  Božím milosrdenství. 
V současné době, pořád kvůli pan-
demii, se rozhoduje, zda kongres 
se v  roce 2021 uskuteční, nebo 
bude přeložen na rok 2022. 

Na Vánoce jsme u  Betléma 
umístili lucernu s betlémským svět-
lem, a  jsme rádi – alespoň tak se 
nám zdá – že se to setkalo s dobrým 
přijetím. Přejeme vám všem, ať toto 
betlémské světlo zůstává ve vás. 

Všem občanům, farníkům a pří-
znivcům kostela přejeme požehnaný 
nový rok, hodně zdraví a nezapomí-
nejte pečovat také o svou duchovní 
imunitu.                        O. pallotini
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I když byl spolkový život v uplynulém roce v celé zemi značně omezen, nedá 
se říci, že by náš sbor nežil. Hlavní dvě akce po novém roce proběhly naštěstí ještě 
bez omezení, poté byl prakticky konec. Většina soutěží organizovaných okresem 
i okrskem nemohla proběhnout. Podobně tomu bylo i s různými školeními členů 
jednotky a vedoucích mládeže. Setkání MH, jednotky i výboru probíhalo minimál-
ně. Oslavy výročí založení některých okolních sborů byly odloženy, zatím o rok. 
Něco málo proběhlo na podzim, těsně než propukla druhá vlna pandemie. Pro 
bližší představu uvádíme kalenář proběhlých akcí: 

Sbor dobrovolných hasičů 
SLAVKOVicE v roce 2020

11. ledna - výroční valná hromada v KD, účast 59 členů, 14 mladých hasičů, 5 hostů. S malými změnami  
  proběhly volby starosty, velitele, členů výboru a revizora účtů na dalších 5 let. 

1. února - soutěž TFA Junior ve ZR - 10 našich mladých hasičů. Výsledky 2 x 3 místo, 2 x 1 místo v silné  
  konkurenci. Opět nejlepší čas – Václav Brož, gratulujeme.

25. ledna - 3 naši delegáti se zúčastnili VVH okrsku v N.Městě. I zde proběhy volby všech orgánů okrsku.
15. února - tradiční Hasičský ples s hudbou 4 Sýkorky zdobilo opět předtančení Krojované chasy z Nové vsi. 

V zimních měsících proběhla pod vedením br. Jana Hudečka kompletní renovace první koněspřežné ruční 
stříkačky z r. 1892 vyrobené firmou Smejkal v Praze, kterou sbor vlastní. Jenda s tátou a dalších pár nadšenců 
z řad sboru odpracovalo na této aktivitě stovky hodin zdarma. Patří jim uznání a velké, velké díky. Finanční 
náklady - jenom materiál a speciální práce vyžádaly asi 30 tis. Kč. V konkurenci dalších sborů, např. Dlouhé, 
Jámy, Veselíčko, N.Město atd. se Slavkovice nemusí za svoji koňku vůbec stydět. Fotky zrepasované stříkačky 
jsou čerstvě přidány do galerie na webu:  www.sdh-slavkovice.cz   

5. května - sběr kamene na polích ZD, účast celkem 22 mladých i starších členů. 
1. června - sběr železného šrotu v obci za účasti 10 hasičů.
14. června - blesková povodeň v obci, zásah 12 členů jednotky.
18.června - úklid obce po povodni , brigáda – 8 hasičů.
8. července - výpomoc v MŠ, stěhování třídy – 11 hasičů.
30. srpna - dětský den SDH na obecním hřišti, účast  60 soutěžících dětí do 15 let.
31.srpna - 2 naši delegáti se zúčastnili celookresního shromáždění starostů sborů a okrsků ve žďárském  

  KD. Mimo jiné tam proběhly volby do všech orgánů okresního sdružení.
27. září - celookresní setkání praporů ke 135. výročí založení Novoměstské hasičské župy na náměstí  

  v  N.Městě. S  naším historickým praporem, na který byla přivěšena slavnostní stuha, se  
  zúčastnilo 6 členů, kteří zde také pomohli s organizací oslavy.

3. října - za velmi přísných omezení proběhla část podzimního kola hry PLAMEN ve Věcově za účasti  
  5 našich MH s doprovodem.

17. listopadu - podzimní úklid obce. Brigády se zúčastnilo 7 mladých a  12 starších členů, někteří se  
  soukromou technikou.

21. listopadu - proběhl výlov rybníka Horňák. Z důvodu červnové povodně byla slovena jen asi polovina 
  plánovaného množství kaprů.

19. prosince - pohřeb kamaráda, okresního funkcionáře br. Karla Tomka (věk 72 roků) ve ZR. Symbolická  
  účast 6 našich členů s Pragou V3S ve venkovním areálu na Zelené hoře. Čest jeho památce!

23. prosince  - tradičně poslední akce roku - prodej vánočních kaprů u hasičské zbrojnice.

 Děkujeme všem hasičům a mládeži za účast na akcích pořádaných sborem, i když jich bylo méně.
Z důvodu výrazného omezení pohybu a setkávání lidí v současné době, jsme nuceni odložit výroční valnou hro-

madu, jako setkání nejvyššího orgánu sboru, na dobu pozdější, jakmile to bude možné.
Hasičský ples v roce 2021 určitě nebude. Nevíme co bude, nedá se moc plánovat. Proto přijměme s pokorou situaci 

takovou, jaká je. Od nás hasičů se očekává především pomoc, pokud ji bude potřeba. Můžeme se ohlédnout zpátky 
(máme videa,fotky,brožury) a přemýšlet, čemu nás naučily, co nám daly předešlé celkem úspěšné roky. Letos oslaví 
několik našich členů významná životní jubilea. Budeme na ně pamatovat  a dle situace a možností je navštívíme s bla-
hopřáním, pamětním listem a dárkem. Přejeme (nejenom) svým členům a rodinným příslušníkům optimismus, zdraví 
a úspěšné zvládnutí všech situací  a událostí, které nám život a rok 2021 přinese!                                                           Výbor SdH                                                                  
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