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Bilance  uplynulého roku slovy malostarosty

v roce 2021

Již posedmé se společnými silami snažíme připomenout život a udá-
losti ve vesnici při příležitosti nového roku, také s opatrným výhledem 
do  budoucnosti. I  když se  nám přírodní živel tentokrát vyhýbal a  od-
počinuli jsme od  hluku stavebních strojů, musíme říci, že  druhý rok 
celosvětové pandemie nemoci COVID – 19 poznamenal naše životy 
až dost. Většina společenských událostí se nemohla konat vůbec , nebo 
jen v  míře velmi omezené. Vždyť do  půli června platil nouzový stav 
a  lidé byli (kromě práce) zavřeni doma včetně školních dětí. Namísto 
toho jsme se až příliš často loučili se svými blízkými. V r. 2021 bohužel 
zemřelo devět spoluobčanů. Pět narozených dětí, kromě těch které ode-
šli do sousedních obcí, tento pokles nemohou zatím bohužel vyrovnat. 
Čtyři dokončené nové RD a další ve výstavbě nebo v plánu. Mladé rodiny 
by tento trend měly v budoucnu jistě zvrátit.        

Téma STAVBY:                                                                                                                                
1.Potok Dokončovací práce 
po REKO koryta potoka probíha-
ly velmi zdlouhavě. Nakonec však 
dodavatel téměř všechny dohod-
nuté vícepráce na  březích potoka 
a  komunikacích dokončil včetně 
odbahnění nátokového koryta 
rybníka. Nepodařilo se  nám ov-
šem sehnat frézovaný materiál 
pro opravy některých úseků MK. 
Pokud to bude možné, tyto pláno-
vané opravy proběhnou letos, tak 
jako každoroční opravy výtluků 
stříkanou metodou.                    
2. Most u HZ chybí všem už vel-
mi dlouho. Projekční práce včetně 
stavebního povolení se táhly až ne-
uvěřitelně - více než rok. V lednu 
2022 bude vypsáno výběrové ří-
zení na  dodavatele.Pevně dou-
fáme v  dokončení stavby do  po-
loletí. Schválená částka na  nový 
most a  opravy MK  je  500 tis.Kč.                                                                                                                  
3. Hráz rybníka. GO  čelní hráze 
návesního rybníka je  na  2.pokus 
vysoutěžena. Proběhne v  jarních 
měsících v  nákladech 2,3 mil.Kč.                                                                                           

4. Nový vodojem. Investorem 
je  Svazek VaK Žďársko a.s., obec 
se  spolupodílí pro rok 2022 část-
kou 1,6 mil.Kč. Projektová doku-
mentace a  SP  je  v  závěrečné fázi, 
termín realizace stavby se  blíží.                                                                                                                                        
5. Splašková kanalizace. V  Po-
hledci a  Maršovicích funguje 
od  r.2013. Dále bylo dokončeno 
Rokytno – 2019, Petrovice – 2021. 
Ve fázi výstavby je Hlinné, dokon-
čení v  r.2022. V  roce 2022 – 23 
by  měly probíhat projekční práce 
na  novou splaškovou kanalizaci 
společně pro Slavkovice,Radňo-
vice a  Jiříkovice, vše s  odtokem 
na  čističku do  NM. Investorem 
bude opět Svazek VaK Žďársko, 
s  nímž je  vedení města v  jedná-
ní . Doufáme, že  dotační politi-
ka na  tyto velmi nákladné stav-
by bude pokračovat a  tato, pro 
rozvoj naší obce zásadní akce, 
bude v  dohledné době realizová-
na. Termín ovšem zatím nevíme.                                                                
6. Lokalita pro RD  u  vodojemu 
bude na  pořadu dne pravděpo-
dobně s  dokončením  kanalizace. 

Náklady na  zasíťování a  hlavně 
ceny parcel, které se  budou vždy 
prodávat nejvyšší nabídce si  po-
tom,co se nyní děje na  trhu s ne-
movitostmi, popravdě neumíme 
představit. Doporučujeme proto 
zájemcům o stavbu RD využít za-
hrady nebo soukromé pozemky 
tam, kde to územní plán umožňu-
je, případně si  požádat o  změnu 
ÚP. 
7. Modernizace veřejného osvět-
lení výměnou za moderní a úspor-
ná LED-diodová  svítidla probíhá 
postupně, v r.2021 bylo vyměněno 
14 ks v ceně 70 tis. Kč.
8. Bezpečnost silničního provo-
zu v úseku škol  byla po omezení 
rychlosti na  30 km/h  doplněna 2 
radary v ceně 157 tis. Kč. Na spor-
ném umístění značek i radarů měl 
osadní výbor jen minimální vliv. 
Účinnost těchto opatření závi-
sí ovšem na  odpovědnosti všech 
účastníků sil.provozu. Respresivní 
systém úsekového měření a posti-
hu řidičů je  nově zaveden zatím 
na silnicích vyšších tříd v N.Městě 
a v Rokytně.  Zamýšlené nové úse-
ky chodníků, zejména podél hlav-
ní silnice budou mít určitě prioritu 
z mnoha důvodů zřejmě až po do-
končení kanalizace. Určitě se  bu-
deme zabývat otázkou přechodu 
pro chodce a nové lávky před ško-
lou. Pro řidiče vyjíždějící od škol-
ky na hlavní silnici doporučujeme 
bezpečnější variantu -  objet ryb-
ník a vyjíždět z hráze na přehled-
ném místě. 
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OPRAVY:
1. Školy:  V interiérech školy i škol-
ky budou probíhat menší opravy 
podlah i výmalby. Naproti MŠ by-
chom chtěli snížit obrubník a zele-
ný pás podél MK  snížit a  zpevnit 
zatravňovacími tvárnicemi. Tímto 
by nově vznikly zhruba 4 parkova-
cí stání pro personál i rodiče. S ote-
vřením 2 třídy pro nejmenší děti 
se provoz aut u MŠ značně zvýšil 
a tato úprava by jistě pomohla.    

2. Hasičské zbrojnice: Na  nověj-
ší hasičce byly vyměněny okapy 
se svody, dále jsou plánovány nové 
vchodové dveře namísto okna 
uprostřed budovy. Je  také opako-
vaně podávána žádost o  dotaci 
na novou sedlovou střechu s půd-
ní vestavbou zázemí pro hasiče 
a venkovním schodištěm.  Na staré 
hasičce by měl být instalován nový 
zvon s elektrickým pohonem (tak 
jako i  na  hasičce v  Maršovicích) 
- další krok celkové rekonstrukce 
budovy.                                        

3. Kulturní dům: V plánu na dal-
ší období je  jistě oprava schodů, 
soklů a nátěr fasády. To samé pla-
tí u  školních budov. Všichni asi 
víme, jak to ve  stavebnictví vypa-
dá - na malé dílčí práce je problém 
sehnat firmu, na velkou generálku 
firmu i  peníze. Snad se  postupně 
podaří tyto opravy řešit.

PSI:
Problém volně pobíhajících psů 
bez majitele, vodítka a bez ochran-
ného koše je jistě v rozporu s měst-
skou vyhláškou, která platí i  pro 
místní části. Bylo zde více přípa-
dů pokousání osoby psem přesto, 
že majitel obvykle tvrdí, že jeho pes 
nekouše.  Po obci se pohybují také 
malé děti a  následky případného 
pokousání vidíme například v  te-
levizi. Důrazně vyzýváme majitele 
psů k zodpovědnosti. V opačném 
případě se vystavují možnému še-
tření přestupku a případnému po-
stihu od Městské policie.

ODPADY:
I  když je  v  obci již dostatek kon-
tejnerů na  tříděný odpad a  pro-
blémy s  občasným přeplněním 
a  vyvážením řešíme s  TS  služba-
mi, opět vyzýváme občany k peč-
livosti při třídění. Nevím co  říci 
tomu, že se v kontejneru na plasty 
objevila např.kompletní hliníková 
elektroinstalace včetně několika 
železných a  skleněných svítidel? 
Smutný pohled. Skoro každý už ví, 
že  podobný odpad patří na  sběr-
ný dvůr do NM. Taktéž důkladné 
rozložení papírových krabic a  se-
šlapávání PET lahví by  přispělo 
k  lepšímu využití kapacity nádob. 
Máme signály, že  TS  budou dů-
kladněji kontrolovat obsah popel-
nic a při špatném třídění popelnici 
například nevyvezou. Podrobnos-
ti by  měly vyjít v  Novoměstsku.                                                                                                  
Jsou opět v  nabídce dotované 
kompostery, objednat je  lze u  p. 
Popelkové na  MěÚ. Osvědčilo 
se nám přistavování velkoobjemo-
vých kontejnerů na  BIO odpad. 
Podzimní termíny budou včas 
zveřejněny. Při návštěvě Norska 
před pěti lety jsem kromě jiného 
obdivoval jejich systém zálohování 
a zpětného výkupu nejenom skla, 
ale také všech PET lahví i plecho-
vek od  nápojů. Všude v  přírodě 
mají pořádek. Nyní k něčemu po-
dobnému přešli na Slovensku. Od-
vážný a dobrý krok. Snad se brzy 
dočkáme také u nás v ČR.

OŘEZ VĚTVÍ:
Distribuční firma E-gd  , tak jako 
TS  služby a  také osadní výbor 
pravidelně vybízí majitele zahrad 
k  ořezu větví nejenom v  blízkosti 
el.vedení, ale také přečnívajících 
na  obecní pozemky, chodníky 
a komunikace.   Ořez obecní zele-
ně provedou znovu hasiči. 

PARKOVÁNÍ:
Opakovaně vybízíme motoristy 
k budování zálivů a stání pro auta 
na svých pozemcích a k jejich vyu-
žívání. Projeví tím svou ohledupl-

nost k ostatním zejména při údrž-
bě komunikací, svážení odpadů, 
při dodávkách stavebního materi-
álu, dřeva a podobně.

VOLBY:
Na  podzim r.2022 nás čekají ko-
munální volby, také volby osad-
ního výboru. Bylo by  moc dobré, 
aby občané v  anketě, která bude 
včas zveřejněna, navrhli také nové, 
případně mladší tváře. Navrhova-
ní budou poté osloveni a požádáni 
o souhlas s kandidaturou. Násled-
ně se  budou na  kandidátce uchá-
zet o hlasy voličů. Je třeba se více 
zapojit. I když mají osadní výbory  
jen omezené pravomoci, jejich čle-
nové jsou lidem nejblíže. Občané 
by si měli spolurozhodovat. Také z  
vesnic je třeba slyšet zřetelný hlas !  
Veřejná beseda občanů se zástupci 
OV a vedení města proběhne poz-
ději,  snad v jarních měsících.

DĚKUJEME VŠEM občanům 
za sečení a úklid okolí svých domů. 
Majitelům drobné techniky za vý-
pomoc s  letní i  zimní údržbou 
chodníků a  MK. Hasičům za  jar-
ní i podzimní úklid obce. Dalším 
dobrovolníkům za  údržbu zeleně 
i  záhonů.  Každá, i  malá pomoc 
je v součtu jedno velké plus  pro 
hezký vzhled naší obce. Za spolu-
práci děkuji členům osadního vý-
boru i zastupitelům v NM. Děkuji 
také všem, kteří se  již pravidelně 
podílejí na  tvorbě  Slavkovického 
zpravodaje i  web.stránek  www.
slavkovice-nmnm.cz. Dne 26.12. 
proběhlo malé vánoční setkání ob-
čanů při troubení koled u Slavko-
vického betléma.  Přejme si jenom 
více společenských akcí v  dalších 
letech.  
Přejme si v novém roce vše dobré!  

                                                                                                              
Za osadní výbor Josef Košík
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ROK 2021 V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Opět se rok s rokem sešel a na-

stává každoroční bilancování. 
Je tomu tak i v životě MŠ ve Slavko-
vicích přesto, že  ve  školském pro-
středí je zvykem vyhodnocovat spí-
še rok školní, tj. období 1.9. – 30.6. 

Život v  MŠ  plyne konstantně 
z  roku na  rok řízen přirozenými 
cykly, ročními obdobími, zvyky, 
tradicemi, dispozicemi přítomných 
dětí a  pedagogicky nastavenými 
záměry. Všichni zúčastnění se  tě-
šili, že  s  počátkem kalendářního 
roku 2021 se  vymýtí nemoc Co-
vid-19 i ze školských zařízení s tím, 
že  se  obnoví naprostá volnost pro 
veškeré aktivity. Bohužel k  tomu 
nedošlo a nadále se potýkáme s ce-
lou řadou opatření a omezení. Kaž-
dé takové omezení provozu, ke kte-
rému docházelo během roku nese 
své negativní důsledky.

Organizace MŠ  v  rámci pre-
vence pandemie se  více uzavírá 
sama do sebe. Propojenost s veřej-
ným životem a kontakty se omezují 
na  minimální míru. Jsme službou 
nejenom pro děti, ale především 
pro rodiče, zabezpečujeme aktivní 
trávení času dětem v době, kdy ro-
diče pracují.

V  rámci časosběrných mate-
riálů, které jsem měla k  dispozici, 
se  přesto podařilo realizovat tyto 
aktivity.

Třídu malých dětí „Housenek“ 
v prvním lednovém týdnu navštívi-
ly „Tři králové“. Byly to děti ze třídy 
„Mravenců“ v  plášti a  s  korunkou 
na hlavě s písničkou My tři králové.

Díky bohaté sněhové nadílce 
si děti v lednu a únoru pořádně uži-
ly zimní radovánky.

Na zahradě MŠ stavěly sněhulá-
ky, koulovaly se, „pekáčovaly“. Dět-
ské lopatky používaly nejen k vyhr-
nování sněhu, ale i k dělání cestiček 
a labyrintů. Děti mohly experimen-
tovat se  sněhem, kreslit do  sněhu 
pomocí otisku barvy podrážkou 
boty či kresbou naředěnými barva-
mi pomocí štětce a pipet.

Špatná epidemiologická situace 
i  letos ovlivnila pořádání tradiční-
ho maškarního karnevalu v  KD. 
Karneval byl nakonec uspořádán 
v MŠ. Přesto jsme si ho všichni spo-
lečně užili. Krásně jsme si zatanco-
vali a zasoutěžili. Sešla se tu spousta 
pěkných a neokoukaných masek.

Na  konci února byla z  důvo-
du pozitivního testu na  Covid-19 
třída „Mravenci“ uzavřena a  KHS 
nařízena karanténa. Chodila pouze 
třída „Housenky“. Kvůli špatné epi-
demiologické situaci vláda ČR vy-
hlásila nouzový stav. Mateřská škola 
byla uzavřena a byla zahájena dis-
tanční výuka pro děti s povinným 
předškolním vzděláváním. Těmto 
dětem byly zasílány pracovní listy 
ze  všech oblastí pracovního vzdě-
lávání. Situace se změnila od 12.4. 
2021, kdy byla otevřena třída „Mra-
venci“ a do MŠ se vrátily děti s po-
vinným předškolním vzděláváním, 
děti rodičů pracujících v rámci IZS 
a  pomáhajících profesí. V  tom-
to menším počtu děti ve  školce 
na  konci dubna oslavily „Čaroděj-
nice“. Děti se společně s učitelkami 
převlékly za čarodějnice a čaroděje 
a na zahradě MŠ zapálily oheň.

Necelý měsíc poté, tj. 10.5. 
2021, se do MŠ vrátily i ostatní děti. 
Během měsíce května nás navští-
vilo divadlo pana Hrubce se svým 
loutkovým představením „Princez-
na na hrášku“. V tomto měsíci také 
proběhl zápis dětí do MŠ.

Dne 1.6.2021 se  v  MŠ  slavil 
„Den dětí“. Od  rána na  zahradě 
MŠ  hrála hudba, při které jsme 
si všichni společně zacvičili, zatan-
čili. Děti plnily nejrůznější úkoly. 
Nechybělo ani slavnostní pohoště-
ní.

V polovině června jsme se spo-
lečně s rodiči a zástupci města roz-
loučili s  předškoláky v  KD  Nové 
Město na Moravě.

Závěrem školního roku jsme 
si užívaly procházky a výlety spoje-
né se zkoumáním krásného přírod-

ního prostředí Slavkovic. Slunečné 
a  teplé počasí nám umožnilo také 
vodní hrátky na zahradě MŠ.

Prázdninový provoz zajišťova-
ly MŠ v Novém Městě na Moravě. 
Toto období bylo ve znamení per-
sonálních změn a přesunů v rámci 
širší organizace předškolního vzdě-
lávání.

Od září v MŠ působí komplex-
ně změněný personální tým. Na-
stoupily nové paní učitelky i  nový 
provozní zaměstnanec. Rozjezdy 
byly nelehké, nicméně zkušený tým 
se rychle se situací vyrovnal. V sou-
časné době v  MŠ  fungují dvě tří-
dy, oddělení nejmladších dětí (2-3 
roky), jejichž rodiče tuto službu 
uvítaly, a oddělení dětí starších (3-6 
let), kde je kladen důraz na přípra-
vu pro vstup do ZŠ. Pro náročnost 
práce s dětmi byl pedagogický sbor 
doplněn školní asistentkou a  chů-
vou.

V  průběhu měsíce září a  října 
se děti adaptovaly na prostředí tří-
dy, vzájemně se seznamovaly a ko-
munikovaly mezi sebou. Nejmenší 
děti se  postupně začaly zapojovat 
na  kratší dobu do  komunitního 
kruhu a  do  společenských her. 
Některé mladší děti měly zpočát-
ku problém se odpoutat od rodičů 
a začlenit se do kolektivu. V průbě-
hu měsíce listopadu se nám podaři-
lo tuto situaci eliminovat.

V  říjnu jsme byli pozvání 
do  moštárny ve  Slavkovicích. Dě-
tem bylo názorně ukázáno, jak 
se  vyrábí mošt z  jablek. Návštěva 
se nám velmi líbila.

Na  přelomu října a  listopadu 
se  uskutečnily individuální třídní 
schůzky, které využily rodiče nově 
příchozích dětí. Spolupráce s rodiči 
probíhala na velmi dobré úrovni.

Dne 2.11. se  nám podařilo 
uspořádat pro děti a  jejich rodiče 
„Lampionový průvod“ Slavkovi-
cemi. Děti v doprovodu rodičů šly 
po vyznačené cestě, na které plnily 
připravené úkoly. Po splnění všech 
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úkolů na  děti čekal balíček s  pře-
kvapením a  dobrotami. Na  závěr 
bylo pro všechny nachystané malé 
občerstvení. V  tomto měsíci nás 
také navštívilo divadlo Tygřík Pet-
řík.

V adventním čase nás navštívil 
čert s Mikulášem, který dětem na-
dělil balíček s  dobrotami, ovocem 
a  drobnou hračkou. Děti si  pro 
ně  nachystaly básničky a  písničky 
s mikulášskou a čertí tématikou. Při 
čekání na  Ježíška děti plnily úkoly 
z  adventního kalendáře. Tento čas 
jsme si zpříjemnili keramickou díl-
ničkou, kterou nám ochotně přijela 
ukázat maminka z Nového Města n. 
M. V prosinci nás též navštívilo di-
vadlo pana Hrubce s představením 
„Vánoce aneb cesta do Betléma“.

V  rámci projektu „Celé Česko 
čte dětem“ jsme využili zaměstnan-
ců a četli dětem známé i neznámé 
příběhy a  pohádky. Snažili jsme 
se  v  dětech podporovat kladný 
vztah ke knihám a čtenému proje-
vu, umění vážit si českého jazyka.

V  celostátním projektu „Svět 
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířát-
ky“ jsme rozvíjeli celkovou obrat-
nost dětí, jejich hrubou motoriku 
a koordinaci celého těla, včetně za-
pojení jemné motoriky a ostatních 
senzorických smyslů. Děti se  učily 
cvičit na nejrůznějším nářadí, pou-
žívaly tradiční i netradiční cvičební 
náčiní. Motivací a  zároveň odmě-
nou jim byla radost ze  zvládnuté-
ho pohybu a  nalepení samolepky 
se  zvířátkem za  zvládnutí daného 
úkolu do jejich deníku. Díky rodi-
čům, kteří přispěli sponzorským 
darem, jsme získali síť overballo-
vých míčků a obruče, které oboha-
tily hru a cvičení dětí.

V  dalším projektu „Technické 
školky“, do kterého je naše MŠ za-
pojena, jsme na  základě věkových 
možností a  schopností dětí rozví-
jeli jejich představivost, manuál-
ní zručnost a  kreativitu při práci 
se dřevem, balzou a dýhou.

V  průběhu celého školního 
roku, v  rámci prevence sociálně 

patologických jevů, děti získávaly 
poznatky a  informace o nebezpečí 
spojené s okolním světem, byly ve-
deny se mu vyhýbat a předcházet.

V  průběhu roku jsme s  dětmi 
trénovali také evakuační poplach, 
při kterém jsme se seznámili a ze-
jména prakticky nacvičili opuštění 
budovy při nenadálých mimořád-
ných situacích.

Děkujeme všem rodičům, kteří 
spolupracovali v rámci svých mož-
ností s naší MŠ, a přispěli sponzor-
skými dary, dárky, magnetickou 
tabulí, knihami k Albi tužce, hrač-
kami aj.

V  novém roce přejeme všem 
hodně zdraví, spokojenosti 
a ať Vám i v příštím roce vydrží op-
timismus, odhodlání a elán. Všich-
ni se už těšíme na rozvolnění ome-
zení, které přináší nutná hygienická 
opatření.

Za kolektiv mateřské školy
Marta Boukalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVKOVIcE A ROK 2021
Každý rok v  lednu vás už pra-

videlně informuji, co jsme v  uply-
nulém roce zažili v naší malé ško-
le. Jak ráda bych napsala o  všech 
zábavných a  poučných aktivitách 
a akcích, které bychom ve škole za-
žili mimo běžnou výuku!

Bohužel i  nový rok 2021 po-
znamenala pandemie koronaviru 
a všechna vládní opatření s ní spo-
jená. 

Kvůli epidemiologickým naří-
zením mohlo proběhnout jen mi-
nimum aktivit z plánu práce. 

V  lednu i  v  únoru jsme ještě 
využili sněhové nadílky a pilně tré-
novali jízdu na běžkách. Moc rádi 
lyžujeme na krásně upravených bě-
žeckých stopách pod Horkou. 

Hned 1. března vláda rozhod-
la, že uzavře všechny školy. Děti 
opět nastoupily na distanční výuku. 
Myslím si, že naše škola našla op-

timální cestu, kolik hodin učit on-
-line, aby výuka byla efektivní, žáci 
nebyli přetížení a zároveň se naučili 
to, co v běžném provozu. S rados-
tí jsme však přivítali sdělení, že od 
12.4. 2021 se mohou všichni naši 
žáci vrátit do školy. Museli jsme se 
řídit epidemiologickým nařízením: 
každé pondělí a čtvrtek se žáci tes-
tovali, museli nosit roušky, dodržo-
vat homogenní oddělení – nesměli 
se potkávat žáci jedné třídy se žáky 
druhé třídy na chodbě i na obědě, 
nemohli zpívat a  mít hodiny tělo-
cviku. Museli jsme utvořit pro ka-
ždou třídu i druhé oddělení školní 
družiny. Ale důležité bylo, že jsme 
se opět učili ve třídě!!!

Od 10. května se začalo s  po-
stupným uvolňováním epidemio-
logických opatření – testovali jsme 
se jen jednou týdně, další týden se 
už nemuselo dodržovat homogenní 
skupiny. 15. června vláda rozhodla, 

že žáci ve třídách nemají povinnost 
mít zakrytý nos i  ústa. To se nám 
pak učilo!!!

Konečně jsme mohli podnik-
nout některé aktivity, které jsme 
měli v plánu práce.

Žáci 4. ročníku absolvovali 
v  Novém Městě zkoušku cyklisty 
v rámci Dopravní výchovy. Na ko-
lech navštívili hrob pana řídícího 
Koněrzy v Jamách.

Žáci ke svátku dětí dostali jako 
dárek divadelní představení pana 
Hrubce „O princi z knížky“.

V  červnu také proběhla – be-
seda s  policisty ČR na téma Bez-
pečnost a  ochrana zdraví dětí. 
V  posledním týdnu nás navštívila 
cvičitelka Petra Königová se svými 
psy Adelou a  Benem, aby nás se-
známila s metodou Canisterapie.

Radovali jsme se, že jsme moh-
li uskutečnit školní výlet. 
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Tentokrát jsme zvolili pěší vý-
let do okolí Nového Města. Z  au-
tobusového nádraží jsme šli ke 
koupališti, kde jsme se mohli i vy-
koupat, pak pokračovali do Aréna 
Vysočiny, po cyklostezce zpět na 
náměstí. Navštívili jsme Muzeum, 
viděli Horácký mlýnek i tajemné 
sklepení. Samozřejmě nechyběla 
ani návštěva cukrárny. I když jsme 
daleko na letošní školní výlet ne-
odjeli, i tak jsme si ho všichni hod-
ně užili.

Věřím, že příští rok se už po-
díváme na slíbenou Macochu do 
Moravského krasu.

 Ve školní družině se také moh-
ly uskutečnit některé aktivity, které 
si paní vychovatelka dala do roč-
ního plánu. Děti dokončily plně-
ní úkolů Celoroční hry „Pirátské 
dobrodružství“ i  se závěrečnou 
cestou za pokladem. V  dubnu se 
družina zapojila do projektu Čistá 
Vysočina – uklízeli jsme předem 
zadaný úsek. Jsme rádi, že jsme 
i  my mohli pomoci naší přírodě 
a  moc bychom si přáli, aby lidé 
nedělali z okolí silnic smetiště. Od 
září probíhá nová družinová hry 
s názvem Škola příšerek.

 1.září začal nový školní rok. 
Opět jsme ho mohli zahájit společ-
ně se všemi dětmi  včetně rodičů 
prvňáčků a  hostů. Naše prvňáč-
ky i  jejich rodiče přijel pozdravit 
pan místostarosta S. Marek, pan 
ředitel, paní zástupkyně – do prv-
ní třídy nastoupilo 5 školáků. Do 
Nového Města do 5. tříd odešlo 11 
žáků, celkový počet všech žáků na 
škole je 18. 

Hned v  září jsme absolvovali 
Program primární prevence „Co 
máme společného“. V  říjnu jsme 
opět využili nabídky pana Hudeč-
ka a  navštívili místní moštárnu. 
V  tomto měsíci proběhla výuka 
Dopravní výchovy v  naší ško-
le. 3. listopadu jsme měli besedu 
v  Městské knihovně v  N. Městě 
a  poté jsme absolvovali výukový 
program Dravci.     9. listopadu 
k nám přijeli herci z Třebíče zahrát 
krásnou pohádku „Tygřík Petřík“.

V prosinci nás navštívil čert, co 
se usadil na školní půdě. Šel z něho 
strach, tak jsme mu rychle slíbili, 
že se polepšíme, aby se nemusel 
vracet. 

Začali jsme se těšit na poslední 
dny v  tomto roce, na tradiční na-

dělování, zpívání koled u vánoční-
ho stromku. Jenže už to tak v životě 
bývá – stanou se věci, které mohou 
všechno změnit. Krajská hygienic-
ká stanice naši celou školu poslala 
4 dny před vánočními prázdnina-
mi do karantény. Tak jsme se se 
žáky v on-line hodinách domluvi-
li, že vánoční besídku změníme na 
Novoroční, až se sejdeme v novém 
roce 2022.

A  tak se i  stalo. Hned první 
školní den v  novém roce jsme se 
u stromečku podarovali vyrobený-
mi dárky, popřáli krásný nový rok 
a začali se těšit na všechno, co nás 
čeká v roce 2022. Naše velké přání 
je, abychom mohli strávit co nej-
více školních dnů v lavicích v naší 
škole! 

Na závěr bych velmi ráda po-
děkovala všem, kteří nám při naší 
práci pomáhají, podporují nás 
a  škole fandí. Moc děkujeme za 
odevzdaný papír, hliník a  pome-
rančovou kůru.

Dovolte mi, abych vám všem 
za sebe i  své kolegyně popřála do 
nového roku mnoho zdraví, lásky, 
spokojenosti a osobních úspěchů.

 Jana Láchová

A už brzy na jaře, začnu práci v zahradě.

Hrabu, ryju jako krtek, neznám žádný svátek.

Vydatně nám pršelo, plevelu a slimákům se dařilo.

Za malou však chviličku, uspořádali jsme akcičku.

Výpravu to do zahrady, pod Pernštejn jsme vlakem jeli,

celý vagón obsadili. Všem se to moc líbilo, 

škoda, že to skončilo.

A pak přijde léto, vyzkoušel jsem všechno. 

A z čela si utřu pot, na úrodu dobrý rok.

Došly mi však recepty, jak připravit cukety.

Doma už je nikdo nechce, tak je schovám na vánoce.

Rok zahrádkáře v humorném podání
A už skoro k podzimu, rozjedeme moštárnu.

Letos se nám dařilo, z přebytků se pálilo.

Na zimu se připravuji, všechno sklízím, zase ryji.

A když přijde zima, je nám doma prima.

Sklepy máme naplněné a u srdce nás to hřeje.

Zahrádkář však nezahálí, semínka si všude shání. 

Aby je pak na jaře, zasel ve své zahradě.

PS: Komu se nelení, tomu se zelení

Hodně pěstitelských úspěchů 

a pevné zdraví v roce 2022 

přejí zahrádkáři.
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MYSLIVEcKý SPOLEK HÁJ SLAVKOVIcE
Myslivost je nedílnou součástí naší národní kultury. Od roku 2011 je zapsána do seznamu nemateriálních 

statků tradiční a lidové kultury České republiky. Je to potvrzení toho, že zasluhuje ochranu a podporu ze strany 
státu a společnosti. 

z  důvodu koronaviru. Myslivcům 
by do budoucna prospěla podpo-
ra a  propagace spotřeby zvěřiny. 
Jedná se o maso s minimálním ob-
sahem tuku a bohaté na bílkoviny, 
jehož kvalita odráží čistotu život-
ního prostředí v našem okolí. 

V  minulém roce bylo odlove-
no šestnáct kusů srnčí zvěře. Na 
podzim se uskutečnily dva hony, 
při nichž se podařilo ulovit deset 
zajíců. V  rámci tlumení škodné 
bylo uloveno jedenáct lišek, jeden 
jezevec a  dvě kuny. V  důsledku 
silničního provozu bylo sraženo 
a policií nahlášeno pět kusů srnčí 
zvěře a jeden kus zvěře černé. Při-
pomínáme, že jednou z povinností 
myslivců je úklid sražených kusů, 
dle příslušného ustanovení záko-
na. 

Přes zimní období byla vyro-
bena a v Krajinách ustavena nová 
kazatelna. Mimo ni byly v honitbě 
instalovány čtyři nové zaječí kr-
melce. Dále členové spolku v zimě 
přikrmovali zvěř. V  době sklizně 
pícnin se snažili o omezení usmr-
cení zvěře zemědělskou technikou. 
V létě se zabývali sklizní a usklad-
něním pícnin a  krmiva na zimu 
a  účastnili se brigády na sběr ka-
mení u  Zemědělského družstva 
Nové Město na Moravě.

Přejeme všem občanům Slav-
kovic pevné zdraví a životní poho-
du v roce 2022. 

 Za MS Háj Slavkovice
  Jiří Janů

V minulém roce uplynulo pět 
let od vysvěcení Božích muk sv. 
Huberta v  Krajinách. Velmi nás 
těší, že toto místo veřejnost přija-
la kladně. Časté návštěvy místních 
i  turistů z  daleka, hořící svíčky 
a  položené květiny jsou toho dů-
kazem. Poděkování za péči o Boží 
muka a okolí patřím zejména panu 
Petru Kotovicovi staršímu, který 
mimo vyžínání trávy a  udržování 
pořádku také vyrobil a  nainstalo-
val lavičku. Jen je škoda, že okol-
ní smrky bylo nutné vykácet kvůli 
napadení kůrovcem. Po odvezení 
větví a úklidu bude provedeno vy-
sázení nových stromků. 

Finanční hospodaření honitby 
bylo ovlivněno výrazným pokle-
sem výkupní ceny zvěřiny a ome-
zením zahraniční lovecké turistiky 

Jaký byl rok 2021 v našem spolku?

Již druhým rokem byla činnost omezená vlnou pandemie. Poprvé v no-
vodobé historii jsme se nemohli sejít na Výroční valné hromadě, poprvé po  
18 letech v řadě se nekonal úspěšný a oblíbený Hasičský ples. Přípravy ani sou-
těže v jarních měsících neprobíhaly, tak jako školení nebo schůze. Brigády pro 
obec naštěstí mohly, tak jako pracovní činnost v jiných oborech, proběhnout.   
V létě se situace zlepšila natolik, že se některé akce mohly konat. V uplynulém 
roce zemřeli 3 členové, 4 se odhlásili z důvodu změny bydliště. Přijali jsme  
2  hasiče. I přesto se členská základna pohybuje na počtu 121 (107 dospělých, 
14 mladých hasičů).

Sbor dobrovolných hasičů 
SLAVKOVIcE v roce 2021

Krátce z naší činnosti:                                                                                                                          
15.  ledna - 60. narozeniny - br. Karel Chromý – blahopřání předala dvojice hasičů                                                                                                                        
16. dubna - pohřeb br. Vladimíra Peňáze (č.19,  79 roků), dlouholetého starosty a funkcionáře sboru.   
    Účast 12 hasičů ve vycházkových uniformách.  Čest jeho památce !                                                                
17. dubna - výlov návesního rybníka, prodej ryb na hrázi                                                         
22. dubna - 80. narozeniny - br. Bohuslav Pohanka – gratulovali dva hasiči                                                    
18. května - pohřeb br. Aleše Mrázka (č.35,  78 roků),  účast 10 hasičů v uniformě                 
5. a 8. června - brigády v Zemědělském družstvu – sběr kamení. 12 zejména mladých členů      
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10. června - příprava a provedení STK na vozidle Mercedes-Benz                                                            
22. června - sběr železného šrotu v obci provedlo  9 hasičů                                                                      
3. července - na schůzi výboru bylo rozhodnuto o finanční pomoci obcím postižených tornádem. 
    Do obce Mikulčice na Moravě následně odeslána z účtu SDH částka 20 tis.Kč       

 V letních měsících probíhaly práce - kompletní renovace laku vozidla Praga V3S pod vedením br. Ladislava 
Peňáze mladšího. Náklady na materiál hradila částečně obec, částečně SDH.  Několika málo členy bylo odpra-
cováno mnoho hodin. Auto prokouklo, v nové garáži vydrží hezké jistě po mnoho let. Následně byla provedena 
čerstvá STK. Za tento mimořádný  a náročný počin patří zúčastněným velké díky.    

28. července - pohřeb br. Stanislava Šimka  (č.86, 76.roků)  - 12 vycházkových uniforem                                                                             
7. srpna - závody koňských ručních stříkaček v Jámách  - 9 hasičů v historických uniformách      
12. srpna - 60. narozeniny - čestný starosta br. Jiří Fuksa- oslavenci blahopřáli dva členové                      
4. září - dětský den SDH, účast 80 soutěžících dětí s doprovodem dospělých                                   
9. října - soutěž  PLAMEN – podzimní kolo v Otíně – účast 5 mladších, 5 starších žáků     
19. září - 60. narozeniny – br. Miloš Král č.115 – poblahopřála dvojice hasičů              
27. září - příprava a provedení STK vozidla Ford Transit                                                      
10. října - pouť k sv. Faustyně  - parkování vozidel zajistili 4 členové zásahové jednotky   
26. října - 75. narozeniny oslavil br. Pavel Mikeš – 2 gratulanti                                               
2. listopadu - 80. narozeniny - br. Václav Peňáz  –  účast 2 zástupců sboru                            
5 a 6.listopadu - školení vedoucích MH v Přibyslavi  - 4 členové                                                
17. listopadu - podzimního úklidu obce se zúčastnilo 22 převážně mladých hasičů                 
27. listopadu - výlov rybníka Horňáku                                                                                           
14. prosince - 60. narozeniny - br. František Kostelenec , blahopřáli dva členové výboru      
23. prosince - tradiční  prodej vánočních kaprů u zbrojnice 

V průběhu uplynulých 6 let bylo v rámci okrsku Nové Město na  Moravě ( N.Město, 9 místních částí  
a 7 samostatných obcí ) pořízeno již 12 nových,  9 – ti místných dopravních automobilů FORD Transit nebo 
FIAT Ducato pro jednotky obcí.  Naposledy v r. 2020 do Jiříkovic a Hlinného. V roce 2022 by měly přijít vozi-
dla pro Maršovice, Rokytno a Pohledec,  ve výhledu pro N.Město, které má  kromě cisterny VOLVO, od r.2020 
nové zásahové vozidlo IVECO se speciální nástavbou pro dopravní nehody. Tato vozidla byla pořízena s po-
mocí státních a krajských dotací. Obce vždy dokrývají zbytek ceny.  

V r. 2022  si náš sbor připomene 130. roků od svého založení. Dle možností, doufejme že již bez větších 
omezení, uspořádáme v letních měsících oslavu tohoto výročí. Informace o všech akcích sboru, fotogalerie 
apod. najdete na web.str. www.sdh-slavkovice.cz

Děkujeme svým členům a mládeži za  reprezentaci sboru v obci i okolí, za  veškerou činnost a pomoc  
i v době, kdy je zásahů Bohudíky méně. 

Přejeme svým členům, zejména mládeži, radost z výsledků na soutěžích i z veškeré spolkové činnosti  pro 
obec a sbor. Občanům přejeme co nejméně mimořádných událostí.              

Zdraví i štěstí v novém roce!
                                                                                                                              Výbor SDH
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ROK 2021 V KOSTELE VE SLAVKOVIcÍcH
Spolu s  novoročním pozdra-

vem Vám posíláme několik infor-
maci ze života u  kostela ve Slav-
kovicích. Není toho moc, protože 
pandemie se podepsala na životě 
kostela také v roce 2021. Největší 
pouť na jaře se v  podstatě neko-
nala. Byla jenom malá skupinka 
věřících a hlavní mše sv. byla pře-
nášena Radiem Proglas. Návštěva 
apoštolského nuncia, který měl 
tento den navštívit Slavkovice 
byla zrušená (už podruhé) kvůli 
covidu. 

Také IV. kongres o  Božím 
milosrdenství jsme byli nucení 
zrušit a pěší pouť, která se každo-
ročně koná do Slavkovic poslední 
týden v červenci byla v roce 2021 
omezená do třech proudů.

Situace dovolila uspořádat 
podzimní pouť ke sv. Faustyně. 
10. října mši sv. sloužil otec Mari-
án Kalina, farář z Moravské Nové 
Vsi. Je to farnost, která byla po-
ničená tornádem. Jsme rádi, že 
se povedlo pomoct a  neobvykle 
vysoký výtěžek sbírky (přes 100 
tis. Kč) byl určen na obnovu far-
nosti v Moravské Nové Vsi. Otec 
Marián Kalina daroval do Slav-
kovic trámy z kostela poničeného 
tornádem. Z  těchto trámů bude 
připraven kříž, který – dá-li Pán 
– na Svátek Božího milosrdenství 
v  roce 2022 posvětí apoštolský 
nuncius.

Naše plány pro rok 2022 jsou 
opatrné, doufáme však, že se ales-
poň něco podaří uskutečnit. Zve-
me Vás na jarní pouť – Svátek Bo-
žího milosrdenství – v neděli 24. 
dubna 2022. Pokud vše dobře do-
padne, mši sv. v 15.00 hod. bude 
sloužit apoštolský nuncius v  ČR, 
arcibiskup Charles D. Balvo. 

Další akci bude IV. kongres 
o BM, který by měl proběhnout ve 
dnech 10. – 12. června 2022. Na 
programu se ještě pořád pracuje, 
podrobností by měly být zveřej-

něné cca v březnu 2022. Od 23. do 
30. července by se měla uskuteč-
nit pěší pouť. A na podzim (v ne-
děli 9. října) plánujeme pouť ke 
sv. Faustyně (program pouti bude 
zveřejněn během roku).

Pokračujeme ve zpovědní 
službě o  víkendech. Každý pátek 
(kromě prvních pátků) můžete 
také poslouchat přenos Korunky 
z kostela ve Slavkovicích v Radiu 
Proglas. Veškeré akce a informace 
o poutích a dění u poutního kos-
tela ve Slavkovicích jsou uvedené 

ve stolním kalendáři, který může-
te najit v kostele. 

Všem občanům přejeme po-
žehnaný Nový rok. Ať je kostel 
uprostřed Slavkovic  symbolem 
hledání radosti a  pokoje, po kte-
rých jistě všichni toužíme. Nepo-
chybujme, že i  v  dnešním světě, 
i v konkrétní situaci, kterou zrov-
na řešíme a prožíváme, lze najit to 
krásné a podstatné. 

Děkujeme také Vám všem za 
spolupráci v  roce 2021 a  za Vaši 
vstřícnost a obětavou pomoc.  

Otcové pallotini


