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Střípky událostí, které přinesl uplynulý rok:

v roce 2022

Počet obyvatel se v zásadě moc nemění. Zemřelo 8 občanů, narodily 
se 4 děti. Obec má přibližně 430 přihlášených obyvatel. Po relativním ode-
znění problémů s Covidem nás v únoru všechny zasáhla válka v Evropě 
- agrese Ruska vůči Ukrajině. V rámci obce proběhla zatím jedna mate-
riální sbírka organizovaná hasiči. Finančních i dalších sbírek na zmírnění 
dopadů války je organizováno velké množství a lidé, obce i firmy dle mož-
nosti přispívají. Související energetická krize a vysoké ceny materiálů jistě 
přibrzdí tempo investic a velkých oprav v obcích, s tím musíme počítat. 

Od 1. dubna do 15. září pro-
bíhala Generální oprava čelní 
hráze návesního rybníka. Stavba 
v hodnotě 2,3 mil. probíhala v zá-
sadě bez problémů. Rekonstruova-
ná hráz s  novou komunikací jistě 
zkrášlí vzhled středu obce a posílí 
povodňovou bezpečnost. Po vy-
mrznutí dna a  poschnutí porostu 
bude rybník znovu napuštěn. 

Nový most u HZ. V létě se jej 
podařilo postavit součinností TS 
služeb a  malých dodavatelských 
firem. Po delším čekání na asfal-
térské práce a nové zábradlí byl na 
podzim otevřen. I  když panovala 
obava z  výškového rozdílu mos-
tu vůči komunikaci, podařilo se 
vhodným rozložením nájezdového 
úhlu docílit přijatelných podmí-
nek. Most má šíři 5 m a únosnost 
pro všechna běžná i nákladní vozi-
dla bez omezení. 

Volby do obcí v  září 2022. 
Kandidátní listina zástupců všech 
místních částí (SNK pro obce) 
v  rámci Nového Města (celková 
účast 48,1% voličů) skončila se 
ziskem 17,15% opět na pěkném 
druhém místě z osmi kandidátek, 
za Lepším Novým Městem. Obhá-
jili jsme 4 zastupitele z  23. Tímto 

můžeme pogratulovat p. Stanisla-
vu Markovi, Ing. Mgr. Haně Janů, 
Mgr. Pavlu Peňázovi a  p. Heleně 
Zelené Křížové k  zisku mandátu 
zastupitele. Stanislav Marek byl 
zvolen zastupitelstvem jako ne-
uvolněný místostarosta. V  této 
souvislosti bychom měli velmi 
poděkovat těm, kdo měli odvahu 
kandidovat. Také těm, kdo obchá-
zeli podpisy pro možnost regist-
race nezávislé kandidátky i  všem 
kdo tuto petici podepsali. V rámci 
Slavkovic se opakovaně podařilo 
sehnat velký počet podpisů. V ná-
sledných volbách dostalo SNK pro 
obce ve Slavkovicích 83,73% hla-
sů při slušné účasti 60,8 % voličů. 
Věřme tedy, že dobré zastoupení 
všech MČ v  zastupitelstvu města 
bude mít i  nadále pozitivní a  zá-
sadní vliv pro spravedlivé přeroz-
dělování financí a další rozvoj obcí. 

Volby osadních výborů, které 
mimo jiné fungují jako poradní 
orgány zastupitelstva města, pro-
běhly v říjnu 2022 ve všech devíti 
MČ Nového Města. Ve Slavkovi-
cích odevzdalo návrhový lístek 60 
% voličů. Na základě vyhodnocení 
návrhů občanů a souhlasu navrže-
ných pracuje nový osadní výbor 

v  tomto složení: Irena Brabcová, 
Václav Brož, Radek Bukáček, Jo-
sef Košík, Mgr. Pavel Peňáz, Milan 
Mužátko a  Roman Sáblík. Nový 
osadní výbor si zvolil za malo-
starostu Josefa Košíka. Děkujeme 
dosavadním i  novým členům za 
pozitivní přístup,tvůrčí činnost 
a ochotu věnovat svůj čas pro obec. 
Schůze výboru nadále plánujeme 
1x za měsíc. Setkání nového OV se 
zástupci mateřských a  základních 
škol, místních organizací a farnos-
ti se uskutečnilo 3. listopadu. Dis-
kutovali jsme o  současném stavu 
v obci a možnostech budoucí spo-
lupráce. 

Hlášení občanům probíhá roz-
hlasem a  souběžně elektronicky 
za pomocí e-mailů. Na webových 
stránkách www.slavkovice-nmnm.
cz je možné dohledat základní in-
formace, odkazy, hlášení a zpravo-
daje i  zpětně. Další zájemci o  za-
sílání zpráv a hlášení elektronicky 
nechť sdělí svoji adresu na autodí-
ly.kosik@seznam.cz. 

Nový zvon na starou hasičku 
byl vyroben na koci roku. Techno-
logii odlévání ze zvonařské bron-
zi jsme mohli sledovat na exkurzi 
ve Zvonařství Votruba v  Myslko-
vicích, kterého se 7. 12. zúčastni-
lo pět zájemců z  řad hasičů. Dne 
16. 12. byl zvon i  s  elektrickým 
pohonem instalován do věžič-
ky a  uveden do provozu. Stalo se 
tak symbolicky v roce 130. výročí 
založení hasičského sboru. Bude 
zvonit každé poledne a oznámení 
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o  úmrtí občanů. Tímto dílem za 
198 tis. Kč byla téměř dokončena 
postupná rekonstrukce budovy 
staré hasičky, kterou se v minulých 
letech (2008–2012) podařilo velmi 
levně, zejména díky brigádám ha-
sičů a  mládeže uskutečnit. V  jar-
ních měsících plánujeme doplnění 
informační tabule k historii hasič-

ského skladiště se zvonicí a požeh-
nání nového zvonu. 

Tříkrálová sbírka Charity 
ČR proběhla ve Slavkovicích letos  
7. ledna 2023 (po dvou covidových 
letech, kdy byla kasička umístěna 
v místní prodejně) opět tradičním 
způsobem. Děkujeme moc ve-

doucím skupinek i  koledníčkům 
za jejich službu dobré věci. Prosí-
me i  nadále o  zapojení ochotných  
p. učitelek, i některých maminek se 
skupinkami dětí do dalších roční-
ků. Za více než dvacetiletou koor-
dinaci sbírky v naší obci patří velký 
dík DiS. Marii Peňázové č.p. 12 

Nový vodojem - o jeho pláno-
vané výstavbě jsme již informova-
li. Svazek VaK Žďársko vybírá do-
davatele. V roce 2023 by mělo být 
dílo realizováno. 

Splašková kanalizace - nej-
větší investiční akcí před námi by 
měla být výstavba kanalizace pro 
Slavkovice, Radňovice a  Jiříkovi-
ce. Projekční práce konečně zača-
ly a během roku 2023 by měly být 
dokončeny společně se stavebním 
povolením. Následně bude inves-
tor (Svazek Vak Žďársko) žádat 
stát o dotaci. Termín realizace vý-
stavby ovšem zatím neznáme. 

Výstavba nových RD závisí 
mimo jiné na zbudování kanali-
zace. Na přípravu cenově dostup-
ných parcel pro naše občany ne-
máme bohužel jednoduché řešení. 
V Pohledci, také MČ města, se loni 
prodávaly nově zasíťované parcely 
formou dražby za dosud (na po-
měry venkova) nevídané částky. 

Třetí etapa oprav opevnění 
rybníka. V  jarních měsících se 
vlivem rozpadajícího kamenného 
opevnění uvolnilo kus zábradlí 
od hřiště a  sesunulo se do rybní-
ka. Tato malá havárie byla vyřeše-
na provizorním oplocením, které 
provedly TS služby. Obratem jsme 
začali spolu s odborníky plánovat 
další etapu oprav opevnění rybní-
ka. Pravá strana by měla být pří-
rodní šikmá, z  rovnaného kame-
niva. Obě opěrné zdi hřiště budou 
o  něco vyšší, betonové se soklo-
vým kamenem v původním stylu, 

PláNy Do buDoucNa: 
s novým zábradlím. Na r. 2023 je 
navržena do rozpočtu částka na 
projekt této opravy. 

opravy oplocení a sítí kolem 
hřiště - máme v  úmyslu řešit ná-
sledně po opravách opěrných zdí 
rybníka. Dále i modernizaci osvět-
lení, případně vybavení hřiště. 

Snižování energetické nároč-
nosti obecních budov. Zejména 
u našich škol budeme hledat vhod-
né dotační tituly. Jedná se hlavně 
o zateplování budov. Střechy obou 
škol i  KD jsou vhodně situované 
k montáži fotovoltalických panelů. 
Budeme usilovat o instalaci těchto 
pomocných zdrojů elektřiny. 

odpadové hospodářství. 
V  této oblasti se rýsuje možnost 
střídání svozu popelnic na směs-
ný odpad a  nádob na BIO-odpad 
v  letním období (14denní režim). 
Tento systém je zkušebně provozo-
ván v části města a některých MČ. 
Záleží primárně na tom, zda se 
podaří vyřídit dotace na potřebné 
množství hnědých nádob. I  přes 
to je možnost nadále žádat o  do-
tované kompostéry u p. Popelkové 
na MěÚ. V  podzimních měsících 
budeme na BIO nadále přistavo-
vat velkoobjemový kontejner, a to 
už během září, dále v říjnu a listo-
padu. Kromě toho mohou občané 
kdykoli BIO i objemný odpad sami 
odvézt na sběrný dvůr do NM 
v jeho provozní době. 

ořez větví - pravidelně vy-
zýváme, spolu s  energetiky a  TS 

službami k ořezu keřů a přečníva-
jících větví ze soukromých pozem-
ků zejména v  blízkosti el. vedení, 
dále i nad chodníky a komunikace, 
i nad zelené a ostatní obecní plo-
chy. 

Děkujeme organizátorům 
a  jsme rádi, že se konečně mohla 
konat různá setkání, společenské 
aktivity pro děti, mládež a  obča-
ny organizované školami, místní-
mi spolky i  farností. Podrobněji 
v  jejich zprávách dále. Děkujeme 
občanům za jejich samostatnost, 
práci a starost o okolí jejich domo-
vů. Za spolupráci a snahu o hezký 
vzhled obce děkujeme také všem 
spolkům a dobrovolníkům. Je nám 
ctí reprezentovat naši obec. 

Do dalších let si přejme mír, 
vzájemné porozumění, optimis-
mus, zdraví a vše dobré ! 

Jménem osadního výboru 
Josef Košík
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RoK 2022 V MŠ
Všichni bilancují uplynulý kalendářní rok, ale ve 

školství je tomu trošku jinak. Hodnocení výsledků 
práce přichází koncem června, kdy pro nás končí 
školní rok a my vás nyní informujeme o dění v naší 
mateřské škole na pracovišti ve Slavkovicích.

Snaha vedení školy o budování kvalitního týmu 
zaměstnanců v naší organizaci, a  to s  cíleným roz-
vojem týmové práce a  využívání nových trendů ve 
vzdělávání, se nám na pracovišti ve Slavkovicích 
podařila. Do obou tříd nastoupily čtyři mladé am-
biciózní kreativní paní učitelky a díky svému přístu-
pu k dětem a své práci velice brzy získaly pozitivní 
zpětnou vazbu od rodičů. Poděkování za týmovou 

práci a  laskavý přístup k  dětem patří také školním 
asistentům, paní školnici i kuchařce.

V návaznosti na zápis dětí a podporu zřizovatele 
rodin s malými dětmi byl opakovaně uspokojen zá-
jem rodičů a kapacita nově vzniklé třídy s názvem 
Housenky s  nejmladšími dvouletými dětmi se již 
druhým rokem plně obsadila. Druhá třída s  ná-
zvem Mravenci s dětmi ve věku od 3 do 6 let měla 
v loňském školním roce také plnou kapacitu 24 dětí. 
V tomto školním roce z důvodu individuální žádosti 
rodičů a po udělení výjimky zřizovatelem je ve třídě 
Mravenci zapsáno 25 dětí, z toho 10 předškoláků.

celé Česko čte dětem – ofi-
ciální registrace školy před 3 lety, 
rodiče se účastní přímo vzdělávání 
ve třídě a povídají dětem o  svých 
profesích a zájmech, čtou pohádky.

Svět nekončí za vrátky – ve 
spolupráci se Sokolem se rozví-
jí sportovní dovednosti a  týmová 
spolupráce dětí. Velkou motivací 
jsou pro děti samolepky, které si 
samy lepí do svých deníčků. V nich 
najdou také např. omalovánky 
nebo pestré a zajímavé aktivity ne-
jen pro předškoláky. Se zvířátky se 
mohou také naučit řadu básniček, 
písniček a rozpočítadel.

Technické školky – rozvoj 
technického myšlení, grafomotori-
ky, tvořivosti a manuální zručnosti 
primárně ve třídách pro děti s po-
vinným předškolním vzděláváním, 
neboť zde jsou vytvořeny vzhle-
dem k  věku dětí nejlepší možné 
podmínky pro tuto realizaci. Vel-
ké uznání i za realizaci ve smíšené 
třídě Mravenci. Cílem je seznámit 
děti s netradičními materiály, po-
znat vlastnosti dřeva a dýhy, umět 
s nimi zacházet. Poznat, co to jsou 

Nově realizované vzdělávací projekty
pilka, hřebíky, kladívko. Díky to-
muto projektu se nám daří objevo-
vat a rozvíjet také nadané děti.

V  souladu se školním vzdě-
lávacím programem s  názvem 
„Žijeme pod modrou oblohou“ 
paní učitelky ve Slavkovicích vy-
pracovaly třídní vzdělávací plán 
s  názvem „Od podzimu do léta 
pohádka k nám přilétá“. S pomocí 
pohádek tak seznamují děti s živou 
a neživou přírodou, světem, který 
nás obklopuje a  místem, kde děti 
žijí. Zkoumají přírodní jevy, expe-
rimentují s  přírodními materiály 
a vedou děti k samostatnosti, k zís-
kávání vlastních zkušeností, a  to 
formou prožitkového a situačního 
učení. Společně se snažíme, aby 
mateřská škola byla místem šťast-
ného dětství, kde je prostor pro 
uplatnění a bezpodmínečné přijetí 
každého dítěte, kde se všichni cítí 
dobře a bezpečně, jsou přiměřeně 
rozvíjeni, chápáni a oceňováni.

Ve třídě Mravenců se děti 
nově vzdělávají aktivní metodou 
„sovičkových“ úkolů – všestranné 
nabídky různých oblastí na 5 sta-

novištích, jako jedné z  podpůr-
ných činností pro snadnější pře-
chod z mateřské do základní školy. 
Rodičům dětí, které na základě 
pedagogické diagnostiky potřebu-
jí intenzivnější individuální péči 
v některých vývojových oblastech, 
byla nabídnuta účast v Edukativně 
– stimulačních skupinách (ESS). 
Autorkou je Mgr. Jiřina Bednářo-
vá, která je ministerstvem školství 
uznávaný odborník na školní zra-
lost a připravenost dětí před vstu-
pem do ZŠ. Naprosto ojedinělý 
rozvoj předškolních dětí za přímé 
účasti a  pomoci rodičů ve spo-
lupráci s  učitelkami, kdy se hra-
vou formou dle metodiky rozvíjí 
schopnosti a  dovednosti důležité 
pro zvládání budoucího čtení, psa-
ní a počítání. Podmínkou realizace 
je osobní iniciativa a další vzdělá-
vání pedagogů přímo v Pedagogic-
ko-psychologické poradně v Brně.

Od začátku tohoto školního 
roku paní učitelky v  přirozených 
situacích hravou formou sezna-
mují děti s anglickým jazykem.

akce s dětmi a spolupráce s rodiči od ledna 2022
První den v  novém roce děti 

společně přivítaly s písničkou „My 
tři králové…“ paní učitelky a také 
provozní pracovnice v kostýmech.

V  lednu a  únoru si děti spo-
lečně užily zimní radovánky, děti 
stavěly sněhuláky, koulovaly se, 

„pekáčovaly“. V tomto období nás 
navštívilo sférické kino, kde jsme 
shlédly krátký film „Dědečkova 
farma“. Karnevalový čas jsme po-
jaly netradičně. Děti měly za úkol 
přijít v pruhovaném či puntíkova-
ném oblečení, dále s  rozdílnými 

ponožkami a na závěr v libovolné 
masce. Pro děti byly připraveny 
čtyři soutěže, kde upevňovaly svou 
tělesnou i rozumovou zdatnost.

V  jarních měsících jsme opa-
kovaně navštívily zdejší základ-
ní školu. Nejdříve paní učitelka 
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Mgr. Láchová připomněla před-
školákům, co vše je potřeba vědět 
a umět, aby byl pro ně přechod do 
základní školy snadnější. Následně 
jsme shlédly ukázku exotických 
zvířat a děti se seznámily se sklíp-
kanem, želvou, ježkem pouštním 
nebo zmijí rohatou. Přijelo k nám 
i hudební divadlo, kde si děti zazpí-
valy a zatančily s panem muzikan-
tem. V měsíci dubnu nás navštívila 
paní Šperlová s  keramikou. Děti 
si vytvořily dárečky ke dni Matek. 
Na naše pozvání k  nám zavítala 
Městská policie z NMnM. Pan po-
licista dětem ukázal vybavení auta 
i jeho uniformy. Měsíc duben jsme 
zakončily tradičním pálením ča-
rodějnice, kterou jsme si společně 
s dětmi ve školce vyrobily.

Měsíc květen jsme začaly spor-
tovně, návštěvou mladých fot-
balistů z  NMnM, kteří si pro nás 
nachystali spoustu tělovýchovných 
aktivit. Velice rády jsme přijaly na-
bídku další maminky, paní Peňá-
zové, která dětem ukázala a umož-
nila výrobu mýdel. Mýdlo bylo 
dalším dárečkem pro maminky 
k jejich svátku. Jedno z nejpovede-
nějších představení na nás čekalo 
od pana Krejčíka. Toto vystoupení 
bylo zaměřeno na pravidla slušné-
ho chování. Bylo zpracováno velmi 
zábavně a  vtipně, proto se dětem 
líbilo. Další akcí v tomto měsíci byl 
výukový program „První pomoc 
do školky“. Děti se učily obvazovat 
a  zalepovat možnou ránu na těle. 
Zkusily si i  resuscitaci. Ke konci 
měsíce jsme navštívily knihovnu 
v  NMnM, kde jsme poznaly, jak 
se probouzí příroda ze zimního 
spánku. Tak jako jsme tento mě-
síc začaly sportovně, tak jsme ho 
i zakončily. Účastnily jsme se prv-
ního ročníku sportovní olympiády 
v  NMnM, kde jsme mohly před-
vést své tělovýchovné schopnosti, 
na které jsme trénovaly celý rok.

V  posledním školním měsí-
ci nás čekal Den dětí, kdy jsme si 
s  dětmi udělaly piknik na školní 
zahradě.

Další týden předškoláci jeli na 
výlet na Tři Studně, kde se dozvě-
děli mnoho informací o  vodě ve 
Žďárských vrších. Ke konci měsíce 
června nás ještě čekalo společné 
focení. Velkou akcí bylo slavnostní 
vyřazení předškolních dětí v  KD 
v NMnM. Na závěr školního roku 
jsme si užívaly procházky a výlety 
spojené se zkoumáním krásného 
přírodního prostředí Slavkovic.

Prázdninový provoz zajišťovala 
pracoviště na Drobného a Žďárské 
v Novém Městě na Moravě.

Nový školní rok začal adaptací 
dětí na prostředí třídy a  vzájem-
ným seznamováním. 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 prů-
běhu měsíce listopadu se nám po-
dařilo tuto situaci eliminovat.

Naší první společnou akcí byla 
v  říjnu návštěva zdejší Moštárny, 
kde nám pan Hudeček ochotně 
vysvětlil a  ukázal, jak se z  jablek 
vyrábí mošt. Děti si mohly mošt 
i ochutnat. Návštěva se nám velmi 
líbila.

V  tomto období na nás čekal 
evakuační poplach a nácvik opuš-
tění budovy při mimořádných si-
tuacích.

Podzimní dny nám zpříjemni-
lo vystoupení učitelů ze ZUŠ Žďár 
nad Sázavou a cirkusová show, kde 
si děti mohly pohladit opičky.

Na začátku měsíce listopadu 
se nám podařilo uspořádat pro 
děti a  jejich rodiče „Lampionový 
průvod“ Slavkovicemi. Děti v  do-
provodu rodičů šly po vyznačené 
cestě, na které plnily připravené 
úkoly. Po splnění všech úkolů na 
děti čekal balíček s  překvapením 
a  dobrotami. Na závěr bylo pro 
všechny nachystané malé občerst-
vení. V tomto měsíci nás také na-
vštívilo divadlo „S  Bohoušem po 
lese“.

Nastal čas adventu, období 
očekávání a vánoční přípravy. Pro-
story celé naší školky nám zdobily 
výrobky s  mikulášskou a  vánoční 
tematikou. Nechybělo ani zdobe-
ní stromečku. V tomto adventním 
čase nás navštívil čert s  Mikulá-
šem, který dětem nadělil balíček 
s  dobrotami, ovocem a  drobnou 
hračkou. Děti si pro ně nachystaly 
básničky a písničky s mikulášskou 
a  čertí tematikou. Při čekání na 
Ježíška děti plnily úkoly z advent-
ního kalendáře. Tento čas jsme si 
zpříjemnily keramickou dílničkou, 
kterou nám ochotně přijela ukázat 
paní Šperlová. V  prosinci nás též 
navštívilo divadlo pana Hrubce 
s představením „Vánoce aneb cesta 
do Betléma“.

Krásný adventní čas si děti 
užily při společné akcí se ZŠ Slav-
kovice v  neděli 18. prosince před 
místním

kostelem, kde zazněly vánoční 
písně a koledy, a to za doprovodu 
kytary, kterou nám ochotně zajis-
tila paní Mgr. Janů V.

Na závěr velice děkujeme ro-
dičům a přátelům školy za pomoc, 
spolupráci, ochotu a  vstřícnost. 
Přejeme hodně zdraví, ať Vám 
i nám děti dělají samou radost.

Prezentace pracoviště Slavko-
vice na webových stránkách

https://www.youtube.com/
watch?v=97xlZjewMSY

S.Šikolová, M. boukalová
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ZáKlaDNí ŠKola SlaVKoVice a RoK 2022
Dovolte mi, abych vás prostřed-

nictvím Zpravodaje informovala 
o životě naší malé školy v uplynu-
lém roce. 

Oproti předchozím rokům 
2020 a 2021, kdy jsme výuku museli 
přesunout ze školních lavic domů, 
jsme se mohli učit bez omezení celý 
rok ve třídách. 

Běžnou výuku čas od času na-
hradíme nějakou zajímavou „akcí“, 
na kterou se všichni u nás těšíme.

Hned v  prvním měsíci školní-
ho roku jsme zahájili plavecký vý-
cvik pro všechny ročníky. Byli jsme 
podle výkonnosti rozděleni do čtyř 
skupin a  během deseti lekcí jsme 
se snažili vylepšovat svoje plavecké 
dovednosti. 

V únoru za námi přijel spisova-
tel Josef Beneš z nedalekého Věch-
nova. Představil nám svou novou 
knihu pro děti s  názvem „Meďan 
a Koumen“.

V  březnu jsme měli zajímavou 
přednášku s  exotickými zvířaty. 
Pan Tomáš Vodička z  Herálce je 
nadšeným chovatelem zvířat, ze-
jména terarijních.

Představil nám užovku červe-
nou, hroznýše královského, agamu 
vousatou, želvu uhlířskou, zmiji ro-
hatou a sklípkana. O všech jsme se 
dověděli, kde žijí, čím se živí a jaké 
délky dorůstají.

V  květnu viděli kulturní před-
stavení pana Honzy Krejčího s ná-
zvem „Abeceda slušného chování“. 
Pan Krejčí – klaun-vtipnou formou 
připomněl, jak se zdraví, jak se 
o něco poprosí, jak se omluví. 

V rámci projektu MAP jsme se 
zúčastnili projektu „Hele lidi“, které 
organizuje sdružení pro nevidomé 
„Slepíši“ z Tasova na Vysočině. Žáci 
se seznámili s životem nevidomých 
a  některá úskalí si vyzkoušeli na 
vlastní kůži. Obdivovali Pavla, kte-
rý ačkoli nemá zrak, jim pomáhal 
tvořit z  hlíny krásné lesní skřítky. 
Všichni si na konci projektu uvědo-

mili, jaké mají štěstí, když mohou 
vidět barevný svět a  poznávat ho 
všemi smysly.

Ke konci května žáci 4. ročníku 
odjeli na exkurzi do Prahy. Navští-
vili známá místa našeho hlavního 
města – Vyšehrad, Pražský hrad, 
Václavské a  Staroměstské náměstí, 
vylezli na Petřínskou rozhlednu, 
prošli se po Karlově mostě. 

1. června na Den dětí - jsme 
díky ochotě místních hasičů odje-
li na exkurzi na Požární stanici do 
Žďáru nad Sázavou. Žáci byly se-
známeni s činností profesionálních 
hasičů a s technikou. Mohli vystou-
pat do nejvyššího patra věže a vidět 
město z velké výšky. 

Po exkurzi jsme přejeli do areá-
lu Pilák k Pilské vodní nádrži. Tam 
si žáci mohli užít několik víceúče-
lových hřišť, lanovku, průlezky, ob-
čerstvení….

Na konci června jsme společně 
se školou Radňovice odjeli na škol-
ní výlet do Moravského krasu. Moc 
se nám líbila prohlídka Punkevní 
jeskyně s plavbou po řece Punkvě. 
Nevynechali jsme jízdu vláčkem, 
lanovou dráhu, propast Macochu 
i Kateřinskou jeskyni.

Žáci čtvrtého ročníku zvládli 
tradiční výlet na kolech do Jam, aby 
upravili hrob bývalého pana řídící-
ho Josefa Koněrzy. 

V  září v  novém školním roce 
k  nám do 1. třídy nastoupilo šest 
školáků. Dva žáci odešli do Nové-
ho Města, celkový počet žáků na 
naší škole je 21. Z  tohoto počtu je 
12 žáků ze Slavkovic, 6 žáků z Pet-
rovic, 2 žáci z Hlinného a 1 žákyně 
z Veselíčka.

 Ke konci září jsme absolvovali 
Program primární prevence společ-
nosti Portimo s názvem Online svět 
zvířátek. V příběhu o zvířátkách se 
žáci dověděli, k  čemu je moderní 
technika prospěšná, ale také se zá-
bavnou formou poučili z rizik, kte-
rá na internetu číhají.

V  říjnu jsme všichni odjeli na 
divadelní představení do Městské-
ho divadla do Žďáru. Viděli jsme 
klasickou českou pohádku „O chyt-
rém Honzovi a krásné Madlence“.

Opět jsme využili nabídku od 
zahrádkářů a navštívili místní mo-
štárnu. Pan Hudeček nám ukázal 
postup, jak z  jablek získat lahodný 
mošt.  

Na měsíc prosinec jsme se moc 
těšili. Tradičně prožíváme adventní 
týdny, zapalujeme svíčky, vyrábíme 
dárky a těšíme se na nadílku. Mno-
zí z nás si oddychli, když odešel 5. 
prosince ze školy Mikuláš s čertem. 

Všichni jsme museli Mikulá-
šovi slíbit, že se polepšíme. Dostali 
jsme od něj adventní kalendář, aby 
nám dny do Vánoc rychleji utekly.

13. prosince jsme v  odpoled-
ních hodinách uspořádali pro děti, 
rodiče a  prarodiče „vánoční díl-
ničky“. Kdo přišel, mohl si vyrobit 
drobné dárky a vánoční dekorace.

V  neděli 18. prosince jsme 
společně s  dětmi ze školky zazpí-
vali u  rozsvíceného stromku před 
kostelem vánoční koledy. Nejen 
vystoupení dětí, ale i krásná pravá 
zimní atmosféra potěšily všechny 
diváky.

Poslední den před vánočními 
prázdninami nás pod nazdobeným 
stromečkem čekala bohatá nadílka. 
Po zazpívání koled už nastalo roz-
balování vyrobených dárečků. To 
bylo radosti!   

Na závěr bych velmi ráda po-
děkovala všem, kteří nám při naší 
práci pomáhají a  podporují nás. 
Moc děkujeme za odevzdaný papír, 
hliník a pomerančovou kůru. Sběr-
né suroviny nyní hliník nevykupují, 
čekáme, jak se vyvine situace v no-
vém roce 2023. 

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

Jana láchová
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MySliVecKý SPoleK HáJ SlaVKoVice

Český zahrádkářský svaz Slavkovice
V současné době se zahrádkáři podílí na údržbě 

zeleně, dále pečují o  výsadbu okrasných záhonů, 
které dotvářejí příjemné prostředí pro občany 
a  návštěvníky naší obce. Jedná se o  záhony na náv-
si, u  pomníku padlých v  1. světové válce, u  pom-
níku senátora K. Sáblíka a  ministerského předsedy  
A. Švehly a u pomníku padlých u silnice č. 19.

V letošním roce byl dobrý rok na úrodu ovoce, proto 
byl i pro naši moštárnu dalším úspěšným rokem. Zájem 
nebyl jen od místních pěstitelů, ale i ze širšího okolí.

V roce 2023 to bude 55 let od vybudování moštárny. 
Proto trochu připomenutí z její historie:

v  roce 1968 členové navrhli vybudovat si vlastní 
moštárnu. K  tomu nám Místní národní výbor nabídl 
sklepní místnost pod kulturním domem. Sklep byl tak 
nízký, že si v něm dospělý člověk nestoupl. Bylo to prac-
né dílo. Členové vykopali dno sklepu, položili kanalizaci, 
elektrické a instalační vedení. Stěny omítli a podlahu vy-
betonovali. Do zdí se vybouraly vstupní dveře a okno. 
Zakoupil se mechanický lis, který sloužil do roku 1987, 
kdy byl vyměněn za hydraulický. Ten slouží dodnes. 
Protože se nepodařilo zakoupit drtič ovoce, sestrojili si ho 
sami zahrádkáři s odbornou pomocí Ladislava Mikeše 
st. a Ladislava Mikeše ml. Již v měsíci březnu následu-
jícího roku se v nové moštárně vymoštovalo první ovoce. 
Moštárna byla dlouho jediná v širokém okolí.

Pro zlepšení kvality služeb proběhla v  roce 1990 
rozsáhlá rekonstrukce, při které se obložily stěny kachle-
mi, zakoupil se nový drtič ovoce a Peňáz Jan č.77 zhotovil 
pračku na mytí ovoce.

V letošním roce byla zahájena celková rekonstrukce 
moštárny včetně všech obkladů stěn a  včetně všech 
rozvodů, kterou si „naše moštárna“ za ty roky určitě 
zaslouží, aby ještě mohla dál sloužit pěstitelům ovoce.

V letošním roce uspořádala dvě akce. První „Návrat 
ke kořenům – ukázka starých řemesel“, která proběhla 
22. 5. 2022 na místním hřišti. Prvotně byla akce určena 
pro děti, ale měla i velký úspěch mezi dospěláky. Děti si 
mohly vyzkoušet mletí obilí, ruční mandlování, obra-
cení sena, krouhání zelí, kovářské řemeslo a další. Pod-
ruhé jsme se sešli při ochutnávce vína mladého vinaře 
z Moravy – Vinařství Vracov. Akce proběhla 5. 11. 2022 
v přísálí místního KD. Pro velký úspěch plánujeme tuto 
akci zopakovat.

V letošním roce členská základna čítala 24 členů. V roce 
2023 se spolek rozroste o 3 nové členy. Nezapomínáme ani 
na naše jubilanty, které pravidelně navštěvujeme a při této 
slavnostní příležitosti obdarujeme.

S přáním pevného zdraví, optimismu a pěstitelských 
úspěchů v roce 2023, se kterými se budete moci pochlu-
bit na naší plánované výstavě s ochutnávkou slivovice.

Výbor  ČZS

Myslivecký rok 2022 je za námi. 
Zpětně se můžeme ohlédnout a po-
soudit, jaký vlastně byl.

V  zimních měsících 2022 
se věnovali myslivci především 
přikrmování zvěře, která v tuto dobu 
potřebuje hlavně klidový režim 
a kvalitní krmivo. Základem je kval-
itní seno, jadrné krmivo v  malých 
dávkách, kaštany a granule.

 V měsíci březnu se uskutečnila 
ve Slavkovicích výroční schůze 
MS Háj, byla zhodnocena činnost 
výboru a  členů, proběhlo sčítání 
zvěře a  byl schválen Plán činnosti 
a  hospodaření na rok 2022. Taktéž 
v  březnu se konala ve Žďáře nad 
Sázavou oblastní přehlídka trofejí, 
které jsme se zúčastnili.

V  květnu se podíleli někteří 
členové na sběru kamení na polích 
zemědělského družstva. Na přelomu 

května a  června začala senoseč, 
instalovaly se plašiče, myslivci za 
použití loveckých psů vyháněli zvěř 
z porostů před sečením. Spolupráce 
se ZD i se soukromým hospodářem 
panem Mrázkem je ohledně hlášení 
plánovaného sečení velice dobrá.

V  létě si členové individuálně 
zajišťovali objemové krmivo pro 
další zimní přikrmování zvěře.

V  roce 2022 jsme měli v  plánu 
osázet okolí Božích muk v Krajinách  
stromky, ale bohužel zatím nedošlo 
k odvozu větví a odpadu po kácení 
majitelem. Doufáme, že se akce 
podaří uskutečnit letos.

Za rok 2022 jsme odlovili čtrnáct 
kusů srnčí zvěře. V listopadu se ko-
nal hon na zajíce, bylo jich uloveno 
jedenáct. Průběžně pokračovalo tlu-
mení škodné, výsledkem je úlovek 
jedenácti lišek a  jednoho jezevce. 

Celkem nám bylo policii nahlášeno 
osm kusů sražené srnčí zvěře, kdy 
pro myslivce platí zákonná povin-
nost úklidu těchto kusů.

Silvestrovskou pochůzkou 
v  Krajinách a  zapálením svíčky 
v kapličce svatého Huberta jsme se 
s rokem 2022 rozloučili. Při našich 
mysliveckých akcích dbáme na 
dodržování zvyků a  tradic, které 
nám odkázali naši předkové.

V  dubnu roku 2023 si budeme 
připomínat významný mezník, 
a  to 100. výročí založení stavovské 
organizace, Československé mys-
livecké jednoty. Je třeba si uvědomit, 
kolik toho myslivci pro les, přírodu 
a  zvěř dělají. Stali se skutečnými 
ochránci přírody a  podílí se na 
rozvoji venkova.

Za MS Háj Slavkovice
Petr Kotovic ml.   
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Z činnosti SDH Slavkovice v r. 2022
 15. ledna – výroční valná hromada sboru proběhla po dvouleté co-

vidové  pauze za účasti 47 členů a 1 hosta
 06. února  se 2 delegáti zúčastnili VVH okrsku v Novém Městě na 

Moravě      
 13. února  byly na schůzi výboru řešeny personální otázky. Po od-

stoupení br. Stanislava Pejchy byl do výboru doplněn 
1. náhradník br. Jan Mrázek. Vedením mladých hasičů 
byla pověřena sestra Kateřina Mikešová, která se také 
nadále účastní schůzí výboru.   

 04. března  bylo na schůzi výboru rozhodnuto o poskytnutí finanč-
ního daru na pomoc Ruskem napadené Ukrajině. Na 

účet Člověka v tísni byla poslána částka 20 tis. korun.  Následně hasiči vyhlásili v obci ma-
teriální sbírku pro Ukrajinu. Díky darům od občanů byl na pobočku Červeného kříže do 
Žďáru odvezen plný Ford Transit. 

 19. března  – bruslení MH z Petrovic a Slavkovic s rodiči na ZS ve Žďáru nad Sázavou 
 20. března  – soutěže TFA junior se ve Žďáře zúčastnilo 7 mladých hasičů
 20. března     se shromáždění starostů okresu v N. Městě zúčastnil velitel Josef Mrázek
 26. března     se 10 hasičů zúčastnilo brigády na prořezávku zeleně v obci.               
 02. dubna     proběhl výlov návesního rybníka s nabídkou ryb pro veřejnost
 03. dubna     poblahopřáli 2 členové br. Zdeňku Bukáčkovi k  80. narozeninám
 16. dubna  – akce Čistá vysočina, sbírání odpadků podél silnic – 6 ml. hasičů
 24. dubna     se konala jarní pouť k BM.  8 členů jednotky řídilo dopravu a parkování vozidel                         
 12. května  – brigáda na sběr kamení v ZD – 8 mladších členů
 15. května  – soutěž dospělých okrsku v PS v Maršovicích. Družstvo Slavkovic - 5.místo
 28. května  – soutěž Plamen jarní kolo – účast 10 mladých hasičů
 10 – 12. června – Kongres k BM – dopravu a parkování řídilo 8 členů zásahové jednotky
 25. června – mše svatá za hasiče, průvod obcí a položení věnců zakládajícím členům
 26. června – pokračování oslav výročí 130. let od založení sboru ve Slavkovicích, slavnostní projevy  

    u KD, ukázky techniky a taneční výlet se skupinou Jásalka band   
 30. června – stanování 8 mladých u Bořilových rybníků
 03. července – výročí 130. let sboru v Rad. Svratce – účast 12 hasičů ve vycházk. uniformách
 30. července  – noční soutěž v PS dospělých v Zubří – účast družstvo muži – 5. místo
 06. srpna  – soutěž koněspřežných ručních stříkaček v Jámách  - 10 členů v histor. uniformách
 13 – 15. srpna  – mezinárodní soutěž koněspřežných stříkaček v polském městě Racot - účast smíšeného
                                 družstva ze Slavkovic
 28. srpna  – vodní hasičská fontána na hladině rybníka v Zámku Žďáře – účast 1 družstva
 03. září  – Dětský den SDH – účast 80 soutěžících dětí do 15 let
 17. září  – soutěž TFA junior ve Svratce venku – 3 jednotlivci s doprovodem               
 08. října  – soutěž Plamen podzimní kolo v Bohdalově – 10 mladých hasičů 
 09. října  – 3 členové jednotky řídili dopravu a parkování vozidel při podzimní pouti 
 29. října     poblahopřáli 2 členové br. Stanislavu Šanderovi k životnímu jubileu 90. roků
 05. listopadu  – soutěž TFA junior ve Svratce v tělocvičně  - 3 jednotlivci, doprovod
 17. listopadu  – 24. brigádníků oslavilo st. svátek prací  - při podzimním úklidu obce
 26. listopadu  – výlov horního rybníka a příprava k prodeji vánočních kaprů    
 29. listopadu  – pohřeb br. Miloše Šmídy (80 roků)  -  účast 9 uniforem 
 01. prosince     proběhla inventura majetku obce v hasičské zbrojnici
 03. prosince  – pohřeb bývalého člena Václava Zdražila (71 let) – účast 8 uniforem
 03. prosince  – výroční valná hromada za účasti 50 členů a 7 hostů
 23. prosince – prodej Vánočních kaprů u hasičské zbrojnice.
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RoK 2022 Ve SlaVKoVicKéM KoSTele
Další rok je za námi, proto by-

chom rádi poděkovali všem far-
níkům a  občanům Slavkovic za 
vstřícnost, spolupráci a pomoc při 
pořádání akcí u kostela ve Slavko-
vicích v roce 2022.

Byl to v podstatě první rok bez 
covidových omezení. Snažili jsme 
se pomalu vrátit do rytmu života 
před covidem. Něco se povedlo, 
něco se – doufáme – povede třeba 
v roce 2023 nebo v dalších letech.

Byl to také rok 20. výročí po-
svěcení základního kamene do 
kostela ve Slavkovicích. Od roku 
2008 je kostel ve Slavkovicích je-
diným poutním kostelem Božího 
milosrdenství v ČR, proto také od 
září 2021 vznikla myšlenka svěřo-
vat v modlitbě každý měsíc jednot-
livé diecéze. Skoro každý měsíc do 
Slavkovic jezdili hosté, biskupové 
a kněží z celé republiky a probíha-
lo zasvěcení Božímu milosrdenství 
jednotlivých diecézi. Více o tom si 
můžete přečíst na stránkách koste-
la.

Na svátek Božího milosrden-
ství 24. dubna mši sv. sloužil P. Max 
Kašparů a odpoledne biskup Josef 
Kajnek. Druhou hlavní pouť na 
podzim vedl otec Artur Cierlicki, 
pallotin, který přijel ze Slovenska. 

Největší akcí v  roce 2022 byl 
IV. kongres o  Božím milosrden-
ství, který se uskutečnil ve dnech 
10. – 12. června a proběhl za účas-

ti mnoha hostů ze zahraničí. Kon-
gres skončil mši sv., kterou sloužil 
nově jmenovaný pražský arcibis-
kup, Mons. Jan Graubner. 

V červenci se konala, jako ka-
ždý rok, pěší pouť k  Božímu mi-
losrdenství. Po covidu nepřišly 
všechny proudy, doufáme však, že 
to bude dobrý začátek, jak obnovit 
tradici pěší pouti.

V roce 2023 Slavkovice navští-
ví mnoho biskupů, kteří budou 
jezdit na třetí soboty. Na Svátek 
BM (16. dubna) bude mít mši sv. 
v 15.00 hod. Mons. Dávid Tencer, 
biskup z Reykjavíku na Islandu. Na 
druhou hlavní pouť přijede v říjnu 
do Slavkovic biskup Martin David 

Během roku pravidelně probíhaly schůzky mladých hasičů, školení zásahové jednotky i schůze výboru. 
Vozidla Ford Transit a Praga V3S v majetku obce a také vozidlo Mercedes Sprinter v majetku sboru, všechna 
prošla přípravou a provedením pravidelné technické prohlídky. Také na ostatní technice probíhala údržba 
členy jednotky.  

Srdečně zveme všechny své členy, sousedy a známé  

na HASIČSKÝ PLES s hudbou BENN,  
v sobotu 4. února 2023 ve 20 h v KD Slavkovice

Děkujeme mládeži a členům za reprezentaci sboru na soutěžích, za pomoc potřebným v nouzi, za práce 
pro obec i za sportovní a společenské aktivity. Přejeme hodně zdraví a zdaru do další činnosti!      Výbor SDH

ti. V sobotu 7. ledna 2023 proběhl 
v Jámách farní ples s Radňovickou 
kapelou, který se vydařil. Těšíme 
se na další.  V neděli 12. listopadu 
2023 nás čeká mimořádná slavnost 
- svátost biřmování, které přijede 
udělovat brněnský biskup Pavel 
Konzbul.  

Zveme vás do kostela k modlit-
bě a ztišení (třeba v rámci Nikodé-
mových noci, které se konají každý 
čtvrtý čtvrtek od 20 hod.) a  ješ-
tě jednou děkujeme za veškerou 
pomoc. Přejeme vám požehnaný 
nový rok 2023 – ať vás milosrdný 
Pán naplní svým pokojem a rados-
ti.                                                

otcové pallotini
z Ostravy. 

Pěší pouť proběh-
ne v  roce 2023 ve dnech  
22. – 29. července. V pátek 
28. července poutnici dora-
zí do Slavkovic. 

Kromě zmíněných akcí 
pokračujeme ve farním 
životě. V  roce 2022 bylo 
ve farnosti Jámy 17 křtů,  
7 pohřbů a 3 sňatky. Pokra-
čuje také zpovědní služba, 
v  kostele ve Slavkovicích 
o víkendech a v pátky po 15 
hod. přenosy Korunky do 
Rádia Proglas.

Pro Slavkovice jsou dů-
ležité i  další akce, které se 
konají v  rámci celé farnos-


