MÍSTNÍ ČÁSTI SLAVKOVICE
Leden 2018
Vážení spoluobčané, prožili jsme dny Vánoc, svátků klidu a míru, rodinných setkání a vzájemného
obdarovávání. Pro mnohé byl uplynulý rok šťastný, pro některé také bolestný. Je zde rok nový, také příležitost,
abychom se krátce ohlédli za tím, co se v naší obci změnilo, podařilo, co se nám zatím nedaří. Jaké vize má
osadní výbor do budoucna. Tak jako každé jaro, tak i loni, konkrétně v neděli 14 května se naší obcí prohnala
silná bouřka s kroupami a přívalovým deštěm. Její následky – bláto na místních komunikacích likvidovala
zásahová jednotka našich hasičů do pozdních večerních hodin. Můžeme děkovat, že kromě další silné bouřky,
která poškodila 11.srpna několik stromů zejména na hrázi dolního rybníka, také mnoho elektrospotřebičů
a zařízení v obecních budovách i domácnostech, se nám jakž takž živelné pohromy vyhýbaly.
V posledních letech se dařilo ve většině místních částí Nového Města zrealizovat několik investic i velkých
oprav, nejinak je tomu i ve Slavkovicích. Toto by jistě nebylo možné, kdyby v zastupitelstvu NM nepůsobili lidé
z místních částí a nehájili tam společně zájmy svých obcí.
Realizované akce ve Slavkovicích v roce 2017:
- Lokalita nových rodinných domů – 90 m nové komunikace
včetně obratiště a obrubníků v nákladech

1 100 000 Kč

-

Chodník u ZŠ - pokládka balené

90 000 Kč

-

Chodník od č.59 ke KD – projektová dokumentace

50 000 Kč

-

Nákup nového 9 –ti místného vozidla Ford Tranzit pro hasiče
(spoluúčast ke státní a krajské dotaci – celková cena 920 tis. Kč)

170 000 Kč

-

Nákup nákladního přívěsu a 8 ks přileb pro jednotku SDH-celkem

105 000 Kč

-

Nákup sekacího malotraktoru na údržbu travnatých ploch

100 000 Kč

-

Drobné opravy v MŠ, ZŠ, KD a HZ cca

280 000 Kč

-

Nové jímací a vtokové zařízení na dešťovou vodu u č.21

60 000 Kč

-

Nová lanová pyramida na hřišti

50 000 Kč

-

Drobné opravy MK, nátěry zábradlí apod. cca

80 000 Kč

-

Pamětní deska O.Blažíčkovi + informační vývěska

58 000 Kč

Nerealizovaná akce v r. 2017:
- Přístavba skladu k hasičské zbrojnici - z již známých důvodů

Plánované akce na rok 2018:
-

Nový chodník od č.59 ke KD včetně 2 nových bodů VO cca

400 000 Kč

-

Rekonstrukce dešťové kanalizace od č. 120 po č. 26 cca
(vyvolaná investice – havarijní stav)

500 000 Kč

-

Přístavba skladu k hasičské zbrojnici

250 000 Kč

-

Další opravy ve všech obecních budovách cca

280 000 Kč

-

Drobné opravy povrchu místních komunikací, opravy na jímacích zařízení
pro odvod dešťové vody, nátěry zábradlí apod.

-

Další postupná modernizace veřejného osvětlení
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Velkými otazníky do budoucna – nad rámec r. 2018 zůstává další výstavba RD a řešení otázky splaškové
kanalizace.
Osadnímu výboru se v r.2011 podařilo dojednat výkup pozemků v lokalitě „U VODOJEMU“, kde by
v budoucnu mělo vyrůst 9 RD. Po případném zasíťování lokality by mělo být k prodeji 7 parcel ( 2 zůstaly soukromé ). Zasíťování nové lokality bude nákladné - odhad mezi 6 až 10 mil.Kč. Současná praxe prodeje parcel
v jiné MČ NM je taková, aby se prodejem parcel zaplatily tyto náklady. Když k tomu připočteme DPH 15 %,
není to suma malá. Je otázkou, jak velkou částkou je obec případně ochotna a schopna tento záměr dotovat
– vše je možné jenom formou případné půjčky schválené zastupitelstvem v NM. Další otázkou je koupěschopnost, nebo chcete-li koupěchtivost mladých lidí ze Slavkovic za těchto podmínek? Prodej je ze zákona možný
jen vhodně zvolenou soutěží. (bez možnosti upřednostnit místní zájemce). Myslím si přesto, že bychom měli
nechat co nejdříve zpracovat studii na zasíťování lokality s předběžným rozpočtem, poté dohodnout cenové
podmínky prodeje a zjistit skutečný zájem o parcely ve Slavkovicích. Po vyhodnocení zájmu případně postupovat dále.
Co se týče splaškové kanalizace, v současné době se kanalizuje Rokytno, ve výhledu jsou Petrovice, pokud se podaří obstát se žádostí o dotaci. Jednání jsou velmi složitá. Tyto obce si šetřili prostředky po řadu let,
a stejně se musí vůči NM zadlužit nejméně na 10 a více let dopředu. Ve Slavkovicích se záměr kanalizovat zatím
odkládal z důvodu potřeby řešit přednostně velké opravy a investice např.do návesního rybníka, opěrné zdi
chodníku a silnice, obou škol, dešťové kanalizace, i oprav komunikací. Také lokalita nových 5 RD byla značná
investice. Myslíme si, že alternativním řešením do budoucna by mohly být i podstatně méně nákladné domácí
čističky, jejichž ceny klesají a technologie se postupně zdokonalují.
19. srpna 2017 proběhlo v obci odhalení pamětní desky významnému rodákovi ze Slavkovic, akademickému malíři prof. Oldřichu Blažíčkovi při příležitosti 130.výročí jeho narození a následná výstava jeho obrazů
v ZŠ. Dle reakcí místních, ale i příbuzných malíře a dalších zúčastněných se akce vydařila. Chci zde poděkovat
zejména osadnímu výboru, Mgr. Pavlu Peňázovi, Romanu Sáblíkovi, a Phdr. Řádkové za vzornou spolupráci
při přípravě celé náročné akce. Dále chci poděkovat všem příbuzným malíře v čele s vnučkou Phdr. Naděždou
Blažíčkovou Horovou, zhotoviteli pam.desky – firmě Arthouse Hejtmánek Praha, také starostovi města Michalu Šmardovi a místostarostovi Stanislavu Markovi za účast a odhalení desky, dále i hasičům a městské policii
za spolupořadatelskou činnost, Hance Kuželové a Katce Polnické za hudební doprovod a konečně i personálu
školy za spolupráci při výstavě obrazů a občerstvení hostů.
Tradičně chci poděkovat všem, kdo přiložili ruku k dílu na všech brigádách pro obec – zejména hasičům,
zahrádkářům a mládeži, ale i všem lidem, kteří pečují o blízké okolí svých domovů i plochy veřejné. Také za
různé sportovní a společenské akce pro děti i dospělé je třeba poděkovat škole, školce i všem spolkům, které
tyto aktivity organizují. Z okolních samostatných obcí víme, že některé pořádají každoročně posezení pro své
starší spoluobčany s občerstvením a třeba i s harmonikou. V našich místních částech toto zvykem zatím bohužel není. Je to ale další námět k vyjednávání, z jakých fondů případně takovou akci zaplatit. Možná jsme si na
to již zvykli a přijde nám to jako samozřejmost, ale lidé, kteří přijíždějí do Slavkovic odjinud, hodnotí vzhled
naší obce dosti pozitivně. Jistě je potřeba tento trend udržet a dále vylepšovat.
Čeká nás takzvaný supervolební rok, v lednu volíme prezidenta republiky, na podzim zastupitelstva obcí,
u nás též osadní výbor. Je moc potřeba chodit k volbám, sedět doma a nadávat na všechno, nikomu nepomůže.
Přeji nám všem, abychom napomohli zvolit prezidenta, který společnost dokáže spojovat a také důstojně reprezentovat naši vlast v zahraničí. Nepodléhejme populismu a laciným slibům – při jakýchkoli volbách.
Osadní výbor se schází přibližně každých 6 týdnů, nebo dle aktuální potřeby. Jakékoli náměty od občanů
je možno sdělit kterémukoli ze 7 členů písemně nebo ústně. Nejlepší formou řešení problému je účast občana
nebo občanů na nejbližším jednání OV. Soupis členů a kontakty jsou na web.stránkách obce www.slavkovice-nmnm.cz , kde najdete taktéž tento zpravodaj doplněný galerií fotografií. E-mailové adresy pro zasílání hlášení sdělte prosím na e-mail autodily.kosik@seznam.cz (ti, jimž hlášení ještě nechodí)

Zveme všechny občany na veřejnou besedu do KD Slavkovice
v neděli dne 28. ledna 2018 v 17 hodin.
Budou pozváni také starosta města pan Michal Šmarda
a místostarosta pan Stanislav Marek.
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V tomto zpravodaji je i tentokrát dán prostor všem vzdělávacím, dobrovolným i zájmovým institucím,
které v naší obci působí, k jejich prezentaci. Děkuji za jejich příspěvky.
Dovolte mi popřát Vám, občanům Slavkovic, úspěšný a spokojený nový rok, hodně zdraví, porozumění
v rodinách, velkorysosti v mezilidských i sousedských vztazích, v pracovních i dobrovolnických kolektivech.
Děkuji za Váš čas při čtení tohoto „stručného“ zpravodaje.
Josef Košík, malostarosta Slavkovic

Rok 2017 a SDH SLAVKOVICE
Sbor byl založen v roce 1892. V současné době má 127 členů, z toho 20 žen
a 16 mladých hasičů od 6 do 18 let. Zásahová jednotka má 24 členů.
Činnost v uplynulém roce byla opět velmi pestrá.
Od VVH 7. ledna 2017 probíhala příprava mládeže na novou soutěž TFA - junior.
21. ledna - lyžařské párkové závody - po letech byly dobré sněhové podmínky
04. února - Hasičský ples s hudbou Zuberská šestka
25. března - prořezávka zeleně v obci
01. dubna - první soutěž TFA mládeže v tělocvičně ve Žďáře nad Sázavou
04. dubna - sběr železného šrotu, sběr elektroodpadu
15. dubna - výlov dolního rybníka
23. dubna - jarní pouť k Božímu milosrdenství – doprava, parkování vozidel
30. dubna - pálení čarodejnic na návsi
01. května - účast na oslavách 1. máje v Bavorsku
13. května - soutěž okrsku v PS dospělých v Petrovicích
(naši starší muži 6. místo, mladší muži 11.místo)
21. května - jarní kolo hry PLAMEN mladých hasičů ve Velkém Meziříčí
03. června - 2 denní zájezd SDH – střední čechy - kokořínsko
10. června - účast několika členů jednotky na hasičských slavnostech v Litoměřicích
10. června - jarní úklid obce ( tentokrát byl 2 x odložen kvůli nepřízni počasí )
24. června - hasičský fotbal v Pohledci
06. srpna - 7. závody koňských stříkaček v Jámách
12. srpna - úklid obce před výročím
Ve dnech 19. a 20. srpna 2017 oslavil náš sbor 125. výročí od svého založení.
Oslavy začínaly v sobotu v 17 h slavnostní mší svatou, kterou celebroval P. Pavel Rostislav Novotný,
duchovní pro uniformované složky brněnské diecéze. Zde bylo také požehnáno naše auto Mercedes - Benz
Sprinter, které si sbor zakoupil v r. 2016 od partnerského sboru v Regensburgu, jehož členové se celých oslav
také zúčastnili. Poté byly položeny věnce u pamětní desky Josefa Koněrzy a památníku Karla Sáblíka - významných zakládajících členů. Večerní program pokračoval v KD, kde proběhla slavnostní valná hromada za
účasti významných hostů. Některým našim členům byla udělena čestná uznání sboru, čestná uznání okresního
sdružení, věrnostní stužky za více jak 10, 20, 30, 40, 50 a 60 let členství, ale také tři „Medajle za příkladnou
práci“ - Josefu Košíkovi, Josefu Mrázkovi a Stanislavu Pejchovi.
Medajle za mezinárodní spolupráci II.stupně byla udělena dr. Martinu Pazderovi.
Poprvé v historii byly za významnou spolupráci uděleny tři tituly „Čestný člen sboru“ :
- ing. Vladimíru Novotnému - náměstkovi hejtmana kraje Vysočina,
- p. Stanislavu Markovi - místostarostovi Nového Města na Moravě,
- p. Stefanu Adlerovi - veliteli partnerského sboru v Regensburgu.
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V neděli odpoledne byly zahájeny oslavy společným focením všech členů. Následovalo vítání hostů a sborů z okolí. Po zaznění české i německé hymny, slavnostním projevu a zdravicích našich hostů se sbory vydali
ve společném tvaru, v čele s koňmi taženou historickou ruční stříkačkou a vlajkovou četou, za doprovodu dechové hudby, k pochodu obcí. Byla vzdána pocta padlým ve světové válce a položen věnec u jejich pomníku.
Dále tvar hasičů pochodoval kolem návesního rybníka ke hřišti, kde byl zavelen rozchod ke zhlédnutí
ukázek výcviku a hašení.
Ukázky zahájilo družstvo nejmenších hasičů z Jam z jejich vtipnou a hezkou ukázkou, včetně kompletního vybavení malými uniformami, miniautomobilem i minidomečkem.
Poté následovaly ukázky našich mladých hasičů v disciplínách Požárního sportu, a Železný hasič - junior.
Dále ukázka našich mladších mužů při útoku v PS. Závěrem proběhl zásah s ruční stříkačkou v dobových
uniformách v podání našich starších mužů a ukázka hašení pěnou provedená jednotkou ze Žďáru nad Sázavou
2 - Zámku. Bylo zde k vidění více než deset hasičských automobilů od starších - zrenovovaných veteránů, po
nejnovější moderně vybavená zásahová a dopravní vozidla. Posezením při dobrém občerstvení pokračovalo
nedělní odpoledne na výletišti u kulturního domu.
K tanci i poslechu nám zahrála Bystřická kapela v tradiční dechové sestavě, později také v modernějším stylu BK- band.
27. září - převzetí nového dopravního auta Ford Tranzit ve firmě AutoTrutnov, která uspěla ve výběrovém
řízení pro dodání aut pro Slavkovice, Petrovice a Olešnou.
01. října
07. října
14. října
17. listopadu
25. listopadu
22. prosince

- pouť k sv. Faustyně - doprava, pakování vozidel
- podzimní kolo hry Plamen v Krásném u Sněžného
- účast jednotky na taktickém cvičení v N Městě - u SKI hotelu.
- podzimní úklid obce včetně čištění kanalizačních vpustí
- výlov horního rybníka
- prodej ryb na vánoční stůl

Zveme naše členy a mládež na výroční valnou hromadu dne 13. ledna 2018 v 17,30 h do KD
Zveme též členy, sousedy a známé na Hasičský ples dne 10. Února 2018 do KD
ve Slavkovicích. K tanci a poslechu zahraje skupina DRINK. Příspěvky do tomboly budou přijímány v sobotu
dne 3. února od 17 hodin v KD - volební místnosti.
SDH vydal při příležitosti výročí knihu SDH Slavkovice 2012 – 2017 autorů Jiřího a Markéty Fuksových. Knížka je nabízena za dotovanou cenu 100 Kč. Je nabízen také nástěnný kalendář leteckých snímků
obce Slavkovic ve formátu A 3 za nákladovou cenu 180 Kč.
Knížku i kalendář lze vyzvednout u starosty sboru ( mob. 603 273 387 ).
Činnost sboru lze také sledovat na web. stránkách: www.sdh-slavkovice.cz
A bilance ? Byl to jistě rok úspěšný a náročný. Ale vždy je co zlepšovat.
Výbor děkuje všem členům, kteří jakkoli přiložili ruku ke společnému dílu za jejich obětavost a spolupráci.
Děkujeme též všem sponzorům i drobným dárcům do tomboly.
Do nového roku si přejme hodně zdraví, úspěchů na soutěžích i při výcviku mládeže,
málo ostrých výjezdů, dobrou vzájemnou spolupráci a toleranci.
starosta a výbor SDH
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Rok 2017 v Základní škole Slavkovice
I v roce 2017 jsme se žáky, které navštěvují školu v naší obci, zažili spoustu zajímavostí. Kromě běžné
výuky, která už tradičně probíhá jako málotřídní (v jedné třídě se vyučují dva ročníky najednou), jsme absolvovali i spoustu mimoškolních akcí. Mnohé akce pro naše školáky byly uspořádány ve spolupráci s obcí
a dalšími spolky, za což patří všem zúčastněným velké poděkování.
Hned v lednu jsme společně s dětmi z mateřské školy sledovali divadelní představní pana Hrubce s názvem
„O princi z knížky“. Pan Hrubec pro nás hrál už dříve spoustu krásných pohádek, vždy jsme u nich obdivovali
hercovo nasazení, tvoření scén, zajímavé kulisy a skvělé nápady.
V den pololetního vysvědčení naše děti měly velké překvapení – v tělocvičně na ně čekala jejich dlouholetá kamarádka – záchranářská fenka Tessy. Tentokrát jim Tessy ukázala, jaké ochranné pomůcky používá
při záchraně osob v nebezpečných situacích. Děti si mohly pejska obléknout do záchranné vesty, do obojku
s náhubkem, do „botiček“, vodit Tessy na vodítku a zadávat jednoduché pokyny. Vyzkoušely si i něco málo ze
zdravovědy, staly se z nich záchranáři a zranění. V závěru si lehly na podlahu, schovaly piškotek na svém těle
a nechaly ho hledat Tessy. Ta ho vždy bravurně našla.
V únoru jsme mohli alespoň krátce nahlédnout do velmi vzdálené země kontinentu Jižní Ameriky – do
Argentiny. Vyprávění a fotografie o této zemi si pro žáky připravil student vysoké školy Jakub Slejška (vnuk
bývalé paní ředitelky M. Slejškové). Jakub je velkým cestovatelem, o svých cestách po Evropě, Severní Americe a Asii nám vyprávěl už v minulých letech.
Díky dobrým podmínkám v letošní zimě jsme po dlouhé době mohli se žáky absolvovat výcvik v lyžování
a v bruslení.
V březnu se mnozí z nás převlékli do masek a mohli si zatancovat a zasoutěžit na karnevalu v kulturním domě.
V květnu jsme se zúčastnili 7. týdne Čtení dětem ve Žďáru nad Sázavou v rámci projektu „Celé Česko čte
dětem“. Měli jsme možnost vidět známé herce a dokonce jsme byli i v televizi!
V červnu na svátek dětí jsme odjeli na školní výlet do Šiklova mlýna – měli jsme zajištěný celodenní
program ve westernovém městečku. Protože jsme ve školním roce plnili úkoly k naší školní hře s názvem
Indiáni – Slavači, rádi jsme navštívili indiánskou vesnici. Ve stanu TEE-PEE jsme si prohlédli zbraně, nádoby,
kůže, dověděli se zajímavosti o historii indiánských kmenů, o jejich způsobů života a kultuře. U nedalekého
potoka jsme si vyzkoušeli rýžování zlata. V amfiteátru jsme sledovali příběh z Divokého západu, kde se proháněli kovbojové na koních, viděli jejich dovednost s lasem a nechybělo odhalení zloduchů šerifem. Tajil se
nám dech, když lama přeskakovala jednu z malých divaček, obdivovali jsme i ohňové výbuchy kůlny a studně.
To voda stříkala až na diváky….
Na konci června byli žáci 3. a 4. ročníku na exkurzi v Praze. Do našeho hlavního města jezdíme pravidelně, aby děti na vlastní oči mohly poznat alespoň některé jeho památky a zajímavosti. Pro některé žáky je návštěva Prahy vůbec první seznámení s tímto městem a i jízda metrem je pro ně premiérou. Naše cesta začíná na
Václavském náměstí, dále pokračujeme na Pražský hrad, projdeme se Zlatou uličkou, prohlédneme si chrám
svatého Víta. Z Petřínské rozhledny vidíme Prahu z ptačí perspektivy, ztrácíme se v bludišti a zasmějeme se
u zakřivených zrcadel. Nezapomeneme samozřejmě na monumentální Karlův most a Staroměstské náměstí
s orlojem. V Mořském světě obdivujeme krásy živého světa pod vodou.
V září jsme přivítali do první třídy 11 žáků. Ti se učí společně se třeťáky. V druhé třídě jsou druháci a čtvrťáci, počtem žáků ve třídách u nás panuje vzácná shoda. V každé třídě máme 15 dětí, v celé škole tedy 30 žáků.
Hned první měsíc nového školního roku jsme absolvovali výuku dopravní výchovy v Novém Městě
a zahájili plavecký výcvik pro všechny žáky. Letos jsme si bazén v Novém Městě opravdu užili, neboť byl
celý jen pro nás. Jezdili jsme společně s mateřskou školou, ale děti ze školky plavaly v malém teplém bazénu.
Podle výkonnosti jsme byli rozděleni do 3 skupin. Někteří prvňáci a druháci jsou výborní plavci a byli zařazeni do skupiny pro zdatné plavce. Všichni žáci se pod vedením svých plavčic zdokonalili v plaveckých
dovednostech, někteří se přestali bát skoků do vody z bloku, někdo vylepšil šipku…Tři žáci, David Kolbábek
(2. roč.), Nikolas Starý (3. roč.) a Matěj Novotný (4. roč.) dokonce obdrželi titul „zdatný plavec“. Museli uplavat
200 metrů, 10 metrů pod vodou a skočit šipku.
5. října jsme prožili zajímavý den – zúčastnili jsme se akce Zetor show a těšili se na „spanilou jízdu“ traktorů. Nejdříve jsme si ale domluvili návštěvu do Centra Zdislava, kde právě probíhala akce „Týden v sociálních službách“. Paní ředitelka nás provázela celou budovou, ukázala nám speciální zařízení, která pomáhají
usnadnit život klientům. V dílnách jsme obdivovali výrobky klientů z keramiky, z látek, z papíru a z vlny.
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V nové místnosti na cvičení jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je, když máme nějaký handicap. Jen na krátkou
chvíli (naštěstí) jsme se nemohli pohybovat po vlastních nohách a někdo z nás se stal „slepcem“- teprve teď
jsme si uvědomili, kolik překážek je na obyčejném chodníku. Děti si v praxi vyzkoušely, jak těžké to mají
v životě lidé, kteří neměli štěstí být zdraví. Ve cvičné kuchyni jsme se občerstvili výborným cukrovím a čajem,
společně si s klienty na rozloučenou zazpívali a vydali se na náměstí. Vůbec nám nevadilo, že počasí nepřálo. V pláštěnkách jsme zdravili všech 134 traktorů – supermoderních, historických i speciálně upravených.
Poznali jsme spoustu řidičů ze Slavkovic i z okolních obcí. Od organizátorů jsme dostali papírové modely
traktorů i nákladních aut, které jsme si ve škole obarvili a složili.
V říjnu jsme ještě jednou vyjeli do Nového Města. Tentokrát na sádky, kam nás pozval předseda rybářského svazu pan Mikeš ze Slavkovic. Dověděli jsme se mnoho zajímavých informací o rybách. Už víme, že ryby
slyší, vidí na všechny čtyři strany a kde mají uložen hmat a čich.
V prosinci nás ve třídách navštívil Mikuláš s krásným andělem a nechyběl ani čert. Společně s mateřskou
školou jsme odjeli do památkové rezervace Krátká, kde jsme se zúčastnili programu „Putování za betlémskou
hvězdou“. Poslední den před vánočními prázdninami nás čekala bohatá nadílka pod stromečkem – jako každý
rok jsme si vyměňovali ručně vyrobené dárečky.
Ve školním roce 2016/2017 jsme plnili úkoly v celoroční školní hře Indiáni – Slavači. Žáci se proměnili za
indiány a celý rok plnili zkoušky odvahy, statečnosti, zručnosti a chytrosti. Velký náčelník si v červnu odvedl
k Velké řece jen ty nejstatečnější a nejodvážnější indiány - jen ty, kteří ve svých čelenkách měli za splnění úkolů osm nebo sedm barevných per. Výborně si vedli tito 4 indiáni – Velký tygr (Fanda Brož), Bystrý lev (Ondra
Hudeček), Zvědavá kobylka (Lucka Šustrová), Mazaná liška (Vendy Lišková) – jejich čelenka byla ozdobena
8 pery. Pouze jedno pero chybělo těmto indiánům: Bystrý gepard (Petr Dvořák), Moudrá sova (David Straka),
Šedý vlk (Denis Straka), Vířící pero (Martin Sáblík), Rychlý blesk (Hana Košťálová), Mrštná veverka (Bára
Mádlová) a Rychlý havran (Adam Straka). Velký náčelník je vzal za odměnu do chladných vod Veliké řeky
(bazén Žďár), aby ukázali, že se nebojí vody a umí proplout tajemnou jeskyní.
I v letošním školním roce 2017/18 k táborovému ohni usedají noví indiáni - naši prvňáci. Kmeni Slavačů
slíbili pomoc proti bledým tvářím a i oni plní úkoly zadávané Velkým náčelníkem. Dnes už všichni indiáni
z kmene Slavačů splnili tři úkoly, ale jen někteří se mohou pyšnit všemi třemi pery ve svých čelenkách. Nemusí ztrácet hlavu, protože hra pokračuje a úkolů ještě bude hodně. Šanci mají všichni…
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám již mnoho let pomáhají v soutěži ve sběru starého
papíru a hliníku. V roce 2017 jsme dokonce vyhráli podle počtu odevzdaných kilogramů za žáka 4. místo
v papíru a 3. místo v hliníku. Od společnosti AVE jsme tak získali finanční odměnu pro školu, která bude celá
využita ve prospěch žáků naší školy.
Dovolte mi, abych vám všem za sebe i své kolegyně popřála vše dobré v roce 2018.
								
Jana Láchová, vedoucí učitelka ZŠ

Mateřská škola
Slavkovice
Rok se s rokem opět sešel a my vás informujeme o dění v naší mateřské škole. Všichni bilancují uplynulý
kalendářní rok, ale ve školství to máme trošku jinak. Naše bilancování a hodnocení výsledků práce přichází
koncem června, kdy pro nás končí školní rok. Přemýšlíme, co se nám podařilo či nepodařilo, co chceme změnit či čeho dosáhnout
Od ledna do června bylo zapsáno celkem 26 dětí, 11 děvčat a 15 chlapců. 3 děti dojížděly z Nového Města,
3 děti z Petrovic. Pro vstup do základní školy se připravovalo 10 předškoláků.
V současné době navštěvuje mateřskou školu 22 dětí, 10 děvčat a 12 chlapců, máme 5 předškoláků. Ze
Slavkovic je 9 dětí, ostatní dojíždějí z blízkého okolí.
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, který obsahuje tři integrované bloky, na
jejichž základě je vypracován třídní vzdělávací plán pod názvem Z pohádky do pohádky. Děti se zde formou
pohádek seznamují s živou a neživou přírodou, světem, který nás obklopuje. Cílem je zkoumat přírodní jevy,
experimentovat s přírodními materiály. Snažíme se vytvářet takové podmínky, aby byla přenášena řada činností ven na zahradu.
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Jako venkovská mateřská škola se zaměřujeme na environmentální oblast, která se prolíná všemi činnostmi. Děti jsou vedeny k samostatnosti, k získávání vlastních zkušeností a to formou prožitkového a situačního
učení. Směřujeme je ke kladnému vztahu k přírodě, k místu, kde žijí.
V oblasti environmentální výchovy jsme sbírali kaštany a přírodniny, navštívili novoměstské Arboretum,
uspořádali setkání se zahradníkem, seznámili se s moštováním jablek.
V oblasti ekologické výchovy byl vytvořen ekokoutek, kde se děti učí třídit odpadky. Během celého školního roku jsme se zapojili do sběru starého papíru. Jsme zařazeni do celostátního programu Mrkvička.
V oblasti patologických jevů se děti v měsíčním projektu seznámily se základy nebezpečí požití alkoholických a návykových látek, léků a šikany. Navštívila nás záchranná služba i hasiči z Nového Města.
Do své výchovně vzdělávací práce jsme zapojily: muzikoterapii, arteterapii, mikulášskou a vánoční nadílku, čarodějnické rejdění, divadelní a hudební představení, vzdělávací programy městské knihovny, sférické
divadlo, školní výlet. Uskutečnila se předplavecká výuka, rozvoj obratnosti a správného držení těla byl upevňován v projektu Zdravá záda na Vysočině. Na základě depistáže probíhala logopedická prevence.
A co bylo naším největším úspěchem? Ve spolupráci s Ekocentrem Jihlava, obecně prospěšnou společností
Chaloupky, dětmi s rodiči a kolektivem mateřské školy vznikla za přispění kraje Vysočina a obce Slavkovice
Ukázková zahrada. Jedná se o první ukázkovou zahradu na Novoměstsku. Zaznamenali jsme již první úspěchy – navštívili nás zájemci z Brna a ze slovenské Kremnice.
7. října uplynulo 40 let, co byla tato mateřská škola otevřena. Společně při těchto oslavách se nám podařilo
slavnostně otevřít Ukázkovou zahradu a s bývalými zaměstnanci zavzpomínat na uplynulé roky.
Co říci závěrem? V nadcházejícím roce Vám všem přejeme hodně zdraví. Ať Vám dělají děti jen samou
radost a přijďte se za námi podívat, jste srdečně zváni.
Jitka Novotná, vedoucí učitelka MŠ

Český zahrádkářský svaz
Slavkovice
I v roce 2017 se spolek podílel na výsadbě zeleně v obci. Na jaře byly u kulturního domu vysazeny 3 okrasné stromy (sakura – okrasná japonská třešeň), které nás budou z jara těšit svými květy,
na podzim proběhla výsadba 6 listnatých stromů (buk, javor), z toho bylo 5 stromů vysazeno nad kostelem podél křížové cesty a 1 strom byl vysazen na hrázi dolního rybníka. Dále se během celého roku prováděla údržba
okrasných záhonů a dřevin na návsi, u pomníku padlých v 1. světové válce, u pomníku senátora K. Sáblíka
a ministerského předsedy A. Švehly a u pomníku padlých v 2. světové válce u silnice č. 19.
Dne 18. 6. 2017 jsme uspořádali ve spolupráci s dobrovolnými hasiči Slavkovice cestu za pohádkou do
vesničky Podlesíčko. Akce se zúčastnilo 19 dětí a 12 dospělých. Výlet se velmi zdařil díky pěknému počasí
a pohádkovým bytostem, které nás provedly vtipně a s úsměvem vesničkou. Na děti potom čekalo malé občerstvení. I v roce 2018 bychom opět rádi uspořádali akci s dětmi.
Do roku 2017 musel být proveden zápis změny zahrádkářských spolků včetně našeho do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.
I přes nepřízeň počasí v době kvetení ovocných stromů bylo vymoštováno dostatečné množství kvalitního moštu. V roce 2018 bude naše moštárna v provozu již 50 let. Tímto děkujeme členům
za zajištění provozu a celkovou údržbu moštárny, aby nadále sloužila občanům.
Rádi bychom se i nadále podíleli na rozvoji a údržbě naší obce. Nezapomínáme ani na naše jubilanty, které
pravidelně navštěvujeme a při této slavnostní příležitosti obdarujeme. V současné době čítá spolek 27 členů,
ale uvítali bychom nové členy z řad mladší generace. S přáním pevného zdraví, štěstí a životního optimismu
v novém roce 2018.
výbor ČZS Slavkovice
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Myslivecký spolek Háj
Slavkovice
Myslivecký spolek v roce 2017 pokračoval v úsilí o ochranu přírody a krajiny, spojeného s ochranou zvěře
a péčí o ni dle „Plánu činnosti a hospodaření“. Mimo výše uvedeného se účastnil společenského života v obci
Slavkovice.
V zimním období se členové spolku podílí na přikrmování zvěře a sčítání zvěře v honitbě, dle ustanovení Krajského úřadu Kraje Vysočina. V letošním roce proběhlo přeléčení spárkaté zvěře proti parazitárním
onemocněním. Zúčastnili jsme se brigády na sběr kamení u ZD Slavkovice. Před sklizní pícnin se členové
soustředili na výrobu a rozmístění plašičů, kvůli omezení rizika usmrcení zvěře zemědělskou technikou. V
letním období proběhla sklizeň a uskladnění pícnin a objemového krmiva pro zimní přikrmování zvěře. Děkujeme místním dětem za pomoc při shromažďování kaštanů a jeřabin. Na podzim byla organizována brigáda
na ochranu stromků proti okusu. 5. listopadu jsme si připomněli první výročí slavnostního vysvěcení Božích
muk Sv. Huberta v Krajinách. V závěru roku proběhly dva hony. Jeden na zajíce, bylo uloveno 10 ks. Druhý
na škodnou, kdy lovci vyšli naprázdno. Celoročně spolupracujeme s místní školou a školkou na propagaci
myslivosti a ochrany přírody.
V honitbě narůstají počty lišek, a to navzdory intenzivnímu odlovu – V roce 2017 bylo uloveno členy MS
Háj rekordních 21 lišek. Upozorňujeme řidiče na nutnost zvýšené opatrnosti na silnicích v nočních hodinách.
I v naší honitbě se množí případy srážek vozidel s černou zvěří. Vzhledem ke hmotnosti divočáka – běžně 150
kilogramů - bývají škody na vozidlech poměrně značné. Naštěstí u nás při srážkách nedošlo ke zranění osob.
Stálým problémem v naší honitbě je vyhazování odpadků do lesů. Těchto případů neubývá – černé skládky
se spíše rozrůstají. Tímto děkujeme všem slušným občanům za udržování pořádku v našem bezprostředním
okolí a klidu v honitbě.
Petr Kotovic ml., předseda spolku

Rok 2017 a 2018
ve slavkovickém kostele
I když v prosinci roku 2016 skončil Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František, poutě a poutníci navštěvovali kostel ve Slavkovicích také v roce 2017. Jako každý rok jsme prožívali jarní pouť na Svátek
Božího milosrdenství, kterou navštívil biskup Vojtěch Cikrle z Brna. Na podzim mši svatou během pouti ke sv.
Faustyně měl biskup Josef Kajnek z Hradce Králové. Mezitím, v červenci, se uskutečnila pěší pouť k Božímu
milosrdenství. Poutníci kromě dosavadních proudů z Fulneku, Hodonína, Prahy a Českých Budějovic, přišli
také v novém proudu z Mladé Boleslavi. V srpnu jsme se rádi připojili k oslavám hasičského sboru. V říjnu se
konaly lidové misie ve farnosti Jámy, v rámci kterých se také uskutečnil program ve Slavkovicích.
Prodloužili jsme dobu, kdy je možné se setkat s knězem v kostele o prvních a třetích sobotách v měsíci o
čtyři hodiny (v současné době od 10 do 17 hod.).
Nevíme, co přinese rok 2018, ale chceme Vám všem hned na začátku toho roku popřát, aby byl požehnaný
a šťastný. Jako minulý rok jsme místním občanům a hasičům děkovali za spolupráci, tak děkujeme i tento rok.
Bez Vaší spolupráce by nebylo možné zařídit a realizovat hodně z toho, co se povedlo udělat a co – jak věříme
– není jenom minulostí, ale také realitou setkání s Bohem a člověkem, ke kterému došlo ve Slavkovicích, a
která žije pořád v srdcích mnoha lidí.
Chceme Vás také pozvat ke spolupráci a společnému slavení v roce 2018. 30. dubna 2018 totiž uplyne
10 let od posvěcení slavkovického kostela. Oslavy toho jubilea chceme spojit s III. kongresem o Božím milosrdenství, který se uskuteční v Novém Městě na Moravě a ve Slavkovicích ve dnech 8. – 10. června 2018.
Podrobný program poutí na celý rok 2018 a program kongresu bude zveřejněn začátkem roku.
Informace najdete také na web.adrese www.slavkovice.cz
Děkujeme za veškeré dobro, těšíme se na spolupráci a ještě jednou Vám přejeme vše požehnané.
Otcové pallotini
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