MÍSTNÍ ČÁSTI SLAVKOVICE
Leden 2017
Vážení sousedé, občané Slavkovic. Rok uplynul jako voda a nám se zdá být dobrým zvykem, ohlédnout
se za tímto obdobím a trochu bilancovat. Také se rozhlédnout dopředu.
V obci žije více jak 440 obyvatel a trend tohoto čísla je mírně vzrůstající. V souvislosti s tím, jaké události
se dějí ve světě, v Evropě a mnohdy i nedaleko nás, můžeme Bohu díky konstatovat, že obec žije klidným
a vcelku spořádaným životem.
Musím zde připomenout bouřku s přívalovým deštěm, která se obcí prohnala v podvečer dne 28.května
2016. Přívalová vlna z okolních polí sebrala tuny zeminy a kamení, které ve značném rozsahu naplavila do
vesnice. Díky ucpání roštů některých kanálů teklo řečiště povrchu o ohrožovalo dokonce některé domy záplavou. Všem, kteří byli svědky této události, se jistě živě vybavila blesková povodeň, která se obcí prohnala
5. září 2011.
Přestože byl tentokrát rozsah události podstatně menší, zaměstnal zásahovou jednotku místních hasičů
na celý večer úklidem následků tohoto živlu. Na pomoc byl povolán také soukromý nakladač a traktor ZD
k odvozu naplavenin. Většinu úklidových prací zvládli naši hasiči s košťaty a lopatami. Povrchy komunikací
byli následně dočištěny vodními proudy. Čištění přelivu velkého rybníka bylo náročné po několik dní. Chtěl
bych při této příležitosti všem zasahujícím poděkovat. Akce se obešla bez nutnosti povolat posily z okolí
a náklady na úklid nebyly veliké. Nikdo ovšem nevrátí tu nejlepší půdu zpátky na pole, odkud přitekla. Otázkou je, zdali se dá nějak účinněji zabránit těmto následkům. Osevní postupy zemědělců mají také svá pravidla,
a pokud přijde opravdu velká voda, bere nekompromisně všechno. Ve finále musí obec nést ze svého značné
náklady na odbahnění velkého rybníka. Také další soukromé rybníky jsou postiženy nánosem materiálu k tíži
jejich vlastníků.
V rámci oprav místních komunikací plánuje osadní výbor opravy některých vtokových zařízení včetně
zvětšení plochy roštů a náběhových ploch pro lepší pohlcení velké vody.
Nezbývá, než si přát, aby se tyto události neopakovaly příliš často. Přesto se i jednotka dobrovolných hasičů snaží dovybavit technikou a nářadím k lepšímu zvládání podobných událostí.

•
•
•
•

Realizované akce v r 2016:
Mateřská školka - výměna oken v přízemí, okna bytu, veškeré vchod.dveře
- opravy povrchů komunikací v areálu
Základní škola - drobné opravy a nátěr plechové střechy komplet
- výměna posledních 4 oken, nátěry oplocení
Hřiště
- dopadová plocha herních prvků
Plánované výkupy zastavěných pozemků

500 000 Kč
50 000 Kč
60 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč

Nerealizovaná akce :
• Přístavba skladu k hasičské zbrojnici - z nepochopitelných důvodů a odvolání
účastníka stavebního řízení
• Povrch nového úseku chodníku u školy - nevýhodné cenové nabídky na pokládku balené
Plánované akce na r. 2017
• Lokalita nových rodinných domů – 90 m nové komunikace včetně obratiště
a obrubníků v nákladech
cca 1 000 000 Kč
• Chodník u školy- pokládka chybějícího povrchu při příležitosti velké stavby komunikace
• Nový chodník od č.59 ke KD a prodejně - projektová dokumentace
50 000 Kč
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Hasičská zbrojnice - přístavba skladu
Nákup nového dopravního automobilu pro SDH
/spoluúčast ke státní a krajské dotaci – celkové náklady cca 900 000 Kč /
Další opravy veškerého obecního majetku
Komunitní dům seniorů v Novém Městě - finanční spoluúčast na výstavbě

250 000 Kč
250 000 Kč

Jsme rádi, že v nové lokalitě RD rostou další dva domy, další jeden se začne stavět letos, dva v dlouhodobějším horizontu.
Další lokalita pro výstavbu RD – u vodojemu - není pro výstavbu zasíťována a nachystána. Příprava této
lokality bude v budoucnu dosti nákladná. Zatím není v dohlednu dotační titul, který by pomohl tuto věc řešit.
V současné době proto bohužel nelze uspokojit případné zájemce o nákup stavební parcely.
V roce 2017 máme v plánu ve spolupráci s městským úřadem zhotovení a odhalení pamětní desky Slavkovickému rodákovi - akademickému malíři Oldřichu Blažíčkovi při příležitosti výročí 130 let od jeho narození.
Tento počin osadní výbor plánuje již delší dobu. Shodou náhod je tento rok v rámci kultury v Novém Městě
vyhlášen rokem malířů. Termín této společenské události je plánován na sobotu 19. srpna, deska bude umístěna pravděpodobně na budově historické hasičské zbrojnice, poblíž malířovi rodné chaloupky.
Chci zde opět poděkovat členům SDH i dalších spolků, také všem ostatním dobrovolníkům, kteří svou prací a činností pomáhají obci při běžné údržbě a menších opravách. Zejména veškerou údržbou zeleně a záhonů,
jarním i podzimním úklidem veřejných ploch zkrášlují vzhled obce, šetří náklady a zároveň přispívají do příjmů svých spolků. Chci poděkovat škole a školce za hezké akce pro děti i rodiče - besídky, karnevaly, zpívání
koled a dalších. Místním spolkům za pořádání plesů, dětských dnů a dalších kulturních akcí pro občany.
Snahou osadního výboru i v budoucnu bude zejména to, aby se Slavkovice pokud možno příliš nevzdalovaly tempu rozvoje některých srovnatelných samostatných obcí v našem okolí, které - jak vidíme - fungují
velmi dobře a „ jedou dopředu“ příkladem všem ostatním.
V tomto zpravodaji je dále dán prostor také všem vzdělávacím, dobrovolným a zájmovým institucím,
které zde působí a významně ovlivňují život v naší obci, k jejich prezentaci.

Osadní výbor zve všechny občany na veřejnou besedu do KD Slavkovice
v sobotu 7.1.2016 ve 14 hodin.
Jsou pozváni také zástupci z vedení města:
pan starosta Michal Šmarda a pan místostarosta Stanislav Marek.
Káva a čaj je pro všechny přítomné zdarma.

Dovolte mi, abych jménem osadního výboru popřál všem občanům dobrý a klidný rok, hodně zdraví a
vzájemného porozumění. Našim školám dostatek žáků i trpělivosti učitelů.
Všem institucím a spolkům hodně úspěchů v jejich činnosti a dalším vzdělávání jejich členů.
Informace o obci lze sledovat také na web.stránkách
www.slavkovice-nmnm.cz
Josef Košík, malostarosta
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SLAVKOVICE
Sbor byl založen v roce 1892. V současné době má 124 členů, z toho 19 žen
a 24 mladých hasičů od 6 do 18 let. Výbor je 11 členný, zásahová jednotka má 22 členů.
V loňském roce byla činnost opět velmi pestrá. Můžeme připomenout zejména:
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6.2.
2.4.
3.4.
23.4.
23.4.
29.4.
30.4.
30.4. - 1.5.
7.5.
28.5.
28.5.
4.6. - 5.6.
11.6.
18.6.
18.6.
25.6.
30.7.
31.7.
27.8.
11.9.
24.9.
8.10.
28.10.
17.11.
26.11.
11.12.
23.12.

Hasičský ples s kapelou Jásalka
Jarní úklid obce
Řízení dopravy a parkování při velké jarní pouti k BM
Úklid silnic v okolí v rámci akce „čistá Vysočina“
Výlov dolního rybníka
Setkání funkcionářů seniorů sborů, okrsku NM, v KD Slavkovice
Pálení čarodějnic
Návštěva partnerského sboru v německém Regensburgu
Okrsková soutěž v požárním sportu dospělých v Maršovicích - muži, ženy
Okresní soutěž mladých hasičů PLAMEN - jarní kolo ve ZR
Zásah jednotky v obci po přívalovém dešti
Zájezd na Šumavu
Řízení dopravy a parkování při mimořádné pouti k BM nad obcí
Okresní soutěž dospělých v PS v Petrovicích - účast družstvo mužů
Hasičský fotbal v Pohledci - účast smíšeného družstva
Účast na oslavách 110 let SDH Maršovice
Návštěva Regensburgu při příležitosti zakoupení ojetého vozidla Mercedes-Benz
Závody koněspřežných ručních stříkaček v Jámách - 2 družstva mužů
Dětský den SDH na místním hřišti
Soutěž v PS dospělých v Dalečíně - družstvo muži
Taktické cvičení zásahové jednotky u hotelu Ski
Podzimní soutěž hry Plamen v Mostišti - účast 2 družstva mladých hasičů
Brigáda hasičů na likvidaci starého rozhlasu v obci
Podzimní úklid obce
Výlov horního rybníka
Technické zajištění akce besídka dětí našich škol u vánočního stromku
Prodej ryb pro vánoční stůl

Hasiči se účastní také mnohých školení zásahové jednotky, velitelů, řidičů, strojníků, vedoucích mládeže,
rozhodčích a podobně. Pečují o svěřenou techniku i budovy.
Navštěvují svoje členy při jejich významných životních jubilejích.
Důležitá je práce s mládeží, která má již dlouhou tradici. V jarních i podzimních měsících se mladí hasiči
pravidelně připravují zejména na okresní kola soutěže PLAMEN. V této soutěži se naše mládež ve velké
konkurenci umísťuje většinou v první polovině výsledkové listiny.
Jádrem této soutěže je především pohyb, hasičské minimum, zdravověda, topografie, střelba ze vzduchovky a spolupráce v soutěžním kolektivu. Mladí hasiči jsou připravováni instruktory z řad SDH kteří jsou
pravidelně školeni na úrovni okresního sdružení. Kroužek mladých hasičů funguje zdarma, pojištění a členský
příspěvek dětem hradí náš sbor.
Sdružení hasičů všeobecně propaguje výchovu dětí a mládeže k ochraně životů a majetku blízkých
v nouzi. Náš sbor v tomto není výjimkou. Každá dobrovolná organizace se má starat o výchovu mladých
členů – svých nástupců.

V roce 2017 oslaví náš sbor 125. výročí od svého založení.

Datum oslav je stanoven na 19. a 20. srpna. Program bude dále upřesněn. Již dnes zveme širokou veřejnost
k účasti na našich oslavách. Informace o činnosti lze sledovat na webových stránkách www.sdh-slavkovice.cz
Výbor SDH Slavkovice
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Mateřská škola ve Slavkovicích
je součástí Mateřské školy v Novém Městě na Moravě a má dlouholetou tradici. Kořeny její historie se
datují od roku 1948, kdy vznikla jako jednotřídní v budově základní školy.
Na podzim roku 1977 se přestěhovala do nové jednopatrové budovy a změnila se na mateřskou školu
dvoutřídní.
Naší hlavní filosofií je vytvořit z mateřské školy oázu klidu a pohody, kam chodí děti rády. Snažíme se,
aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění každého jedince, kde se
všichni cítí dobře a bezpečně, jsou přiměřeně rozvíjeni, chápáni a oceňováni.
Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat,
prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své pocity. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech
probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, které jsou důležité
pro další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení.
Mateřskou školu mohou navštěvovat děti od 3 do 7 let, individuálně mohou být přijaty i děti dvouleté. Dle
potřeb rodičů integrujeme děti s postižením. V letošním školním roce máme zapsáno 23 dětí, z toho jsou 2 děti
dvouleté. V lednu k nám ještě přibudou další 2 dvouleté děti, ke kterým máme přislíbenou chůvu. Mateřskou
školu navštěvuje 5 dětí z Petrovic, 3 děti z Nového Města na Moravě, 1 dítě ze Žďáru nad Sázavou a 14 dětí
ze Slavkovic. Horní patro v současné době využíváme jako tělocvičnu a k realizaci specificky zaměřených
aktivit.
Kolem školy se rozprostírá velká zahrada s novým dopravním hřištěm, altánem, šplhací soustavou,
skluzavkou a pískovištěm s pergolou. V roce 2013 vznikla za přispění kraje Vysočina Přírodní zahrada, která
byla označena jako jedna z nejhezčích v kraji. Proto jsme toho využili a letos podali další projekt, aby zde
mohla vzniknout Ukázková přírodní zahrada.
V obci spolupracujeme s místními zahrádkáři, myslivci, rybáři, hasiči, tělovýchovnou jednotou.
V roce 2016 se za přispění obce podařila výměna oken a vchodových dveří. Již na začátku zimy sledujeme
větší teplo a mnohem menší spotřebu plynu. I nadále se budeme snažit naši mateřskou školu vylepšovat ke
spokojenosti všech dětí, rodičů a zaměstnanců školy. V následujícím roce se na Vás budeme těšit na akcích,
které mateřská škola bude pořádat.
Jitka Novotná, vedoucí učitelka

Základní škola 2016
VZDĚLANOST je jako řeka. Stéká se z tenkých pramenů poznání, pozvolna sílících, až všechny
dohromady splynou a povznáší každého, kdo se do nich ponoří…
Málotřídní škola Slavkovice byla připojena 1.1.2003 k Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo
nám. 124. Stala se tak administrativním rozhodnutím jejím odloučeným pracovištěm. Slavkovická škola si
udržela díky pochopení vedení školy svůj - v dobrém slova smyslu - „vesnický“ málotřídní charakter.
Poskytuje základní vzdělání žákům 1.stupně, respektive od 1. ročníku do 4. ročníku, podle Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Budova, ve které se nyní škola nachází, prošla za dobu své existence mnoha úpravami. Nahradila
nevyhovující školu „U Vavřínků“(„Na Zahrádkách“), postavenou v roce 1838. V roce 1877 byla otevřena
nová přízemní budova s jednou třídou a bytem pro pana řídícího a podučitele (dnešní školní družina). O dva
roky později sem nastoupil velmi vzdělaný učitel Josef Koněrza. Byl nejen vynikající pedagog, ale i spisovatel
a překladatel. Zasloužil se o zvětšení školy, kdy v roce 1902 bylo k původní budově přistaveno patro, protože
škola byla trvale přeplněna. Podle dobových kronik se ve třídě učilo i 100 žáků.
V této - dnes již zrekonstruované budově - se vyučuje dodnes. Ve dvou třídách se vyučují vždy dva ročníky.
Spojená výuka dvou ročníků má svá omezení, avšak i řadu výhod. Děti vede především k větší samostatnosti.
O tom, že výuka v naší málotřídní škole je plnohodnotná, svědčí fakt, že žáci nemají po přestupu do 5. ročníku
do plně organizované školy žádné problémy a řada z nich začíná studovat od 6. třídy na gymnáziu nebo ve
výběrových třídách.
Po vyučování docházejí žáci do školní družiny, jejíž program vychází vstříc všem věkovým skupinám
od 1. do 4. ročníku.
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Školní družina ve Slavkovicích byla založena a slavnostně otevřena při nástupu paní Marie Slejškové
do funkce ředitelky ve školním roce 1989/1990. Po usilovné práci byly pro školní družinu zařízeny prostory
v přízemí školy, což byl bývalý učitelský byt, později obecní knihovna. Nejdříve byly využívány dvě místnosti,
ve třetí byla školní šatna. Po přestěhování šatny do nových prostor přibyla další místnost.
Pro děti je zajištěno stravování v samostatné jídelně místní mateřské školy. Díky spolupráci vedoucích
zájmových útvarů mohou děti navštěvovat některé kroužky, které jsou organizované přímo na škole. Letos
se jedná o kroužek taneční, kroužek Rošťáci a Šikula. Fotbalový kroužek se odehrává v tělocvičně na učilišti
v Petrovicích, kam děti vozí rodiče.
V poslední době došlo na budově školy k několika větším opravám – renovace sociálního zařízení, výměna
všech oken a venkovních dveří, nátěr střešní krytiny, položení nové podlahy do družiny. Došlo k zmodernizování
počítačové vybavenosti, do obou tříd byly pořízeny nové interaktivní tabule, postupně obnovujeme nábytek
ve třídách i v družině.
Troufám si říct, že i když jsme malá odloučená škola, tak svými aktivitami, moderním vybavením a formami
výuky naši plně organizovanou školu dobře reprezentujeme. Aktivity naší školy přesahovaly i hranice naší
republiky. Byli jsme zapojeni do projektů vyhlášených Evropskou unií – Comenius. Žáci i učitelé mohli
srovnávat a poznávat formy výuky na školách v Německu, v Rakousku a na Slovensku.
V současné době chodí do školy 31 žáků, 2 žáci dojíždí z Petrovic a 3 žáci z Nového Města.
Všichni žáci se účastní plaveckého výcviku v Novém Městě a výuky dopravní výchovy. Žáci se od první
třídy začínají učit cizí jazyk - angličtinu. Kromě běžné výuky mají všichni možnost navštěvovat divadelní
a hudební představení a besedy se zajímavými lidmi. V letošním roce jsou žáci zapojeni do školní hry Indiáni
- Slavači. Než se z nich stanou praví indiáni, musí ujít velkou cestu. Čekají je nelehké zkoušky odvahy,
statečnosti, bystrosti, hbitosti. Tak jim držte palce, ať jejich čelenku zdobí pera za každou splněnou zkoušku!
Jana Láchová, vedoucí učitelka

Český zahrádkářský svaz Slavkovice
Náš spolek byl založen 12. května 1965 čtrnácti zakládajícími členy. Prvním předsedou byl zvolen Peňáz
František č.p. 9 a po něm na mnoho let Pochop František č.p. 40. Již v prvním roce uspořádali v kulturním
domě vinobraní, které se velice povedlo. V dalších letech spolek organizoval výstavy ovoce a zeleniny, zájezdy, odborné přednášky, maškarní karneval, MDŽ. Členové se nejen zábavou, ale i prací podíleli na rozvoji
a údržbě naší malebné obce. V roce 1968 členové navrhli vybudovat vlastní moštárnu. K tomuto účelu nabídl
Místní národní výbor sklepní místnost pod kulturním domem, která musela projít náročnou rekonstrukcí. Byl
zakoupen mehanický lis, který sloužil do roku 1987 a následně byl vyměněn za hydraulický, který slouží dodnes. Moštárna byla dlouho jediná v širokém okolí. V současné době čítá spolek 27 členů, z tohoto dva jsou
čestnými členy. Současným předsedou byl zvolen Brož Václav ml. č.p. 126. Letošní rok byl zahájen členskou
schůzí, kdy bylo předáno p. Mikešovi Vladimírovi stříbrná medaile za zásluhy pro zahrádkářskou organizaci.
Toto ocenění dostalo jen několik osob v celé ČR. V současné době se spolek podílí na výsadbě zeleně v obci.
Na návsi byly vytvořeny okrasné záhony s jejich výsadbou, které dotváří celkový pěkný dojem okolí. V  letošním roce došlo k osázení a k celkové revitalizaci pomníku padlých v I. světové válce, kdy je prováděna
jejich celoroční údržba. Spolek také pečuje o pomník padlých v II. světové válce u silnice č. 19, kde proběhlo
osázení nenáročnými okrasnými dřevinami a zasypání kůrou, dochází také k pravidelnému odstranění náletových dřevin. V krásném měsíci červnu jsme připravili pro děti pohádkový les. Na stanovištích čekali na děti
pohádkové bytosti, kde děti plnily různé dovednostní a vědomostní úkoly. Jako velké překvapení byl na konci
cesty ukryt hrnec s pokladem, kde na děti čekala sladká odměna. Akce měla velký ohlas i přes malou nepřízeň
počasí. Každoročně je v provozu naše moštárna, která prošla v loňském roce rekonstrukcí, došlo k opravě
schodů a opěrného tarasu u vchodu do moštárny a byly vyměněny vstupní dveře a okénko. Práce provedli
členové svépomocí, materiál byl hrazen z obecního rozpočtu. Nezapomínáme ani na naše jubilanty, které
pravidelně navštěvujeme a při této slavnostní příležitosti obdarujeme. Jako každý spolek bychom byli rádi za
nově příchozí členy z řad mladé generace. S přáním zdraví, štěstí a životního optimismu v novém roce 2017
Český zahrádkářský svaz Slavkovice.
Výbor Č Z S
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Myslivecký spolek Háj Slavkovice
Vznik mysliveckého spolku je datován od roku 1993. Honitba o rozloze 982 hektarů se rozkládá na
katastrálním území obcí Slavkovice, Petrovice a části Veselíčka. Myslivecký spolek má honitbu pronajatou od
Honebního společenstva Slavkovice, které vytvořili vlastníci pozemků. V současné době je myslivecký spolek
tvořen devíti členy, jejichž věkový průměr činí 55 let.
Hlavním posláním mysliveckého spolku je ochrana přírody a krajiny, která je spojena s ochranou zvěře
a péčí o ni. Práce spolku se po celý rok řídí „Plánem činnosti a hospodaření“, každoročně schvalovaného na
výroční schůzi. V době nouze – zimním období - je základním úkolem členů spolku přikrmování a ochrana
zvěře, zajištění klidu v honitbě. Každý rok se provádí přeléčení spárkaté zvěře. V jarním období, kdy se
příroda probouzí, je nutné vyčistit krmelce, opravit kachní budky a provést dezinfekci krmných zařízení.
V květnu se pravidelně zúčastňujeme brigády na sběr kamene u zemědělského družstva, dále zabezpečujeme
ochranu zvěře při sklizni pícnin. Pravidelně se zúčastňujeme výstavy trofejí ve Žďáru nad Sázavou. Červen je
měsíc myslivosti, kdy hlavním úkolem členů spolku je zabezpečit klid v honitbě a vytvořit dostatečnou zásobu
objemového krmiva pro zimní přikrmování. V letních měsících provádí myslivci průběrný odlov srnčí zvěře,
který je hlavním příjmem spolku. Na opravy a údržbu mysliveckých zařízení, krmivo a léčiva pro honitbu
též finančně přispívá Město Nové Město na Moravě - MČ Slavkovice a Petrovice. Od září nastává období
přikrmování veškeré zvěře, aby byla připravena na zimní období. Tradiční odměnou za celoroční práci bývá
podzimní hon na zajíce. Při výkonu práva myslivosti používáme lovecky upotřebitelné psy.
V červnu se v mateřské školce a na základní škole uskutečňuje pravidelná besídka s dětmi na téma
myslivosti a ochrany přírody.
Během letošního roku byla svépomocí členů postavena kaplička svatého Huberta, patrona myslivců.
Slavnostní vysvěcení P. Janem Davidem proběhlo 30. října, za hojné účasti místních obyvatel a příznivců
myslivosti.
Petr Kotovic ml., Jiří Janů

Myslivecké sdružení JÁMY
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás seznámil s činností Mysliveckého spolku Jámy.
Náš spolek hospodaří v honitbě o rozloze 1730 ha, která se rozkládá na území 10 katastrů, včetně katastru
Slavkovice. Členskou základnu tvoří 18 členů, z toho 4 členové jsou z obce Slavkovice, 6 členů z obce Jámy,
5 členů z obce Hlinné a po 1 členu z obcí Obyčtov, Radňovice a Žďár nad Sázavou.
Hlavním posláním našeho spolku je ochrana zvěře a přírody, zamezování škod zvěří, jak na lesních tak zemědělských kulturách, což při dnešním stylu zemědělského hospodaření, kdy se na rozlehlých lánech pěstuje
především kukuřice a řepka, není snadný úkol.
V roce 2016 odpracovali naši členové zhruba 200 brigádnických hodin pro ZD Nové Město na Moravě
a mnoho dalších brigád, při kterých si zajišťují krmivo pro zvěř na zimní období. Další naší důležitou prací je
vyhánění zvěře při senosečích, kdy za využití moderní techniky dochází k vysokým ztrátám na zvěři.
V loňském roce získal náš spolek od Města Nové Město na Moravě – MČ Slavkovice finanční příspěvek
v hodnotě 6000,- Kč a od Obce Jámy 3000,- Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup krmiva pro zvěř.
Naši členové v roce 2016 odlovily 35 kusů srnčí zvěře, 27 zajíců, 20 lišek a 2 ks černé zvěře. Finanční
prostředky z prodeje zvěřiny, byly využity na provoz spolku.
V listopadu 2016 náš spolek uspořádal myslivecký ples v KD Slavkovice. Děkujeme všem spoluobčanům,
kteří ples navštívili, a doufáme, že byli spokojeni.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem spoluobčanům za podporu a do roku 2017 popřát mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v osobním životě.
Radek Bukáček – předseda MS Jámy
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Rok 2016 v kostele Božího milosrdenství
ve Slavkovicích
Přijměte s Novým rokem 2017 několik řádků přání a poděkování. Především všem přejeme vše dobré
a požehnané v novém roce 2017, který se před námi otevírá. Ať důvěra Bohu, ke které vede úcta k Božímu
milosrdenství, a kterou ve Slavkovicích hledá a nachází mnoho lidi z celé republiky, doprovází také vás
všechny – nás všechny – na všech cestách a v každé situaci.
Od 8. prosince 2015 do 20. listopadu 2016 v katolické církvi probíhal Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil sv. otec František. Rok 2016 byl tedy tím více aktivní pro slavkovický kostel. Rádi bychom vám proto
také poděkovali: děkujeme všem farníkům, hasičům a občanům Slavkovic za veškerou pomoc, vstřícnost
a také trpělivost. Díky vaší práci a pomoci bylo možné velmi krásně a aktivně zpřístupnit mnoha věřícím
v minulém roce nejen místní kostel, ale také zviditelnit a prezentovat Slavkovice.
Mnozí lidé už ve Slavkovicích někdy byli, mnozí byli poprvé. Dle našich statistik v roce 2016 navštívilo slavkovický kostel kolem 15 000 osob. Nejsou v tom počtu zahrnutí poutníci a turisté, kteří jednotlivě navštěvovali Slavkovice, mimo dobu bohoslužeb a organizovaných pouti. V nahlášených skupinách (přes 40 skupin) přijelo
kolem 2 000 poutníků. Každoročních poutí (Svátek BM na jaře, pěší pouť v červenci a sv. Faustyna na podzim) se
zúčastnilo kolem 5 000 osob. V červnu (11. 6) se kromě toho konala mimořádná pouť, které se zúčastnilo kolem
3 000 osob, přenášená živě TV Noe. Během roku se pravidelně konaly také poutě na třetí soboty měsíce a o víkendech
jsme byli k dispozici ke svátosti smíření. Tuto službu využívalo také hodně poutníků.
Je potřeba se také zmínit, že pěší pouť se v roce 2016 rozrostla o nový proud z Českých Budějovic (dosuď
tři proudy z Fulneku, Prahy, Hodonína). Stoupl také o víc než 30 procent počet členů kruhu modlitby, který
vznikl u kostela ve Slavkovicích, a který se nazývá „Kniha milosrdenství“. V současné době je v KM přes
2300 osob.
Úctu k Božímu milosrdenství šíříme také skrze publikační činnost po celé republice. A jelikož úcta je
spojená s kostelem ve Slavkovicích, je tato publikační činnost zároveň reklamou a zviditelněním Slavkovic.
Pro vaši informaci: v roce 2016 číslo 1, 2 a 3 časopisu „Apoštol Božího milosrdenství“ jsme vydali ve větším
nákladu (20 500 ks) a poslali do všech farností v ČR. Připravili jsme přílohu Katolického týdeníku o kostele
ve Slavkovicích a úctě k BM (náklad přes 30 000 ks). Po celé ČR jsme rozeslali přes 130 000 ks letáků
Centra Božího milosrdenství ve Slavkovicích, přes 25 000 letáků kruhu modlitby, přes 80 000 ks obrázků
milosrdného Ježíše.
Slavkovice se také zviditelňují i mimo Slavkovice. Na mnoha místech jsme vedli duchovní obnovy o BM
(mimo jiné: Hluboké Mašůvky, Pozořice, Sloup, Rajhrad, Jaroměřice n. Rokytnou, Lysice, Třebíč, Kroměříž,
Prušánky, Moravec, Sepekov, Třešť, Brno, Přibyslavice (misie), Slavonice, Batelov, Dolní Cerekev, Želiv).
Připravili jsme propagační materiály o kostele ve Slavkovicích v polském jazyce (20 000 letáků) a v polském
rozhlase 1 byl v září pořád o slavkovickému kostele. Je dobře také vědět, že ve spolupráci s Radiem Proglas
zajišťujeme přenos Korunky ze Slavkovic (každý pátek, kromě prvních pátků v měsíci, po 15.00 hod.)
Slavkovický kostel navštívili také v roce 2016 mnozí hosté z ČR a ze zahraničí (vzpomenu zde jenom třeba
kardinála M. Vlka, biskupa V. Cikrleho z Brna, biskupa V. Kročila z Č.Budějovic, biskupa L. Hučka z Prahy,
biskupa H. Ciereszko z Bialegostoku v Polsku), v kostele se uskutečnilo několik koncertů a sňatků.
Tyto všechny aktivity byly v mnoha případech možné jenom díky spolupráci farníků a občanů Slavkovic.
Věříme, že vše, co se u kostela ve Slavkovicích odehrálo v roce 2016, neskončilo s posledním dnem roku
2016, ale žije v srdcích a v povědomí mnoha lidi. Jsme si také jisti, že vše, co děláme pro druhé, stmeluje
a prospívá také místní spolupráci, zanechává dobrý pocit, pomáhá zrát a růst v našem lidství, ke chvále Bohu
a bližnímu k prospěchu.
Proto ještě jednou všem děkujeme, přejeme vše dobré a především, těšíme se na další spolupráci.
Otcové pallotini
www.slavkovice – stránky poutního kostela
www.apostol.cz – stránky časopisu „Apoštol“
www.knihamilosrdenstvi.cz – stránky kruhu modlitby
www.pout.cz – stránky pěší pouti
www.nikodemovanoc.cz – stránky projektu, který vznikl u kostela ve Slavkovicích
www.pallotini.cz – stránky řádu pallotinů
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1 červená 		

2 černá

3 bílá 				

4 žlutá
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