MÍSTNÍ ČÁSTI SLAVKOVICE
Leden 2019
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se s Vámi podělil o několik momentů, které jsme ve Slavkovicích
prožili v uplynulém roce 2018, a také o malý výhled do roků před námi.
Bohudíky se obci vyhýbali jakékoli živelné, nebo jiné mimořádné události, které jsme v minulosti mnohdy
prožívali. Pokud ovšem nezmíním další, mimořádně suchý rok a další kůrovcovou kalamitu, která stála jistě
mnoho bezesných nocí každého majitele lesa. Ať chceme nebo ne, budeme se muset do budoucna připravit na
další možná sucha a pokud možno individuálně budovat jakákoli záchytná zařízení na vodu z našich střech,
abychom maximum spotřeby užitkové vody pokrývali z vlastních zdrojů a byli méně závislí na zásobování
pitnou vodou, jelikož mohou přicházet různá omezení odběru.
Na námět některých občanů a učitelek našich škol máme za úkol řešit nebezpečnou dopravní situaci při
vyjíždění vozidel od školky na hlavní silnici, nebo při přecházení silnice pod nepřehlednou zatáčkou u č. 31.
V minulosti jsme zde nechali nainstalovat velké dopravní zrcadlo. V tomto je přijíždějící vozidlo z vrchu vidět
jen omezeně pro velkou vzdálenost a špatné prostorové možnosti umístění. Stává se, že vozidla projíždí po
hlavní silnici příliš rychle, i předepsaná 50 je tady hraniční. Zejména cyklisté jedou z kopce mnohdy nebezpečně rychle a jelikož nesvítí, v zrcadle se téměř ztratí. Zkusíme navrhnout Sús snížení rychlosti + radar a další
vhodná upozornění na nebezpečí. Otázkou je, kolik řidičů a zejména cyklistů rychlost opravdu sníží. (?)
V souvislosti s narůstajícím počtem vozidel, lemujících místní komunikace a překážejících v projíždění
a údržbě jsem rád, že někteří majitelé konečně řeší stání svých plechových miláčků vybudování různých zálivů v zahradách, přístřešků a stání ve dvorech a podobně. Vím, jak je těžké a nákladné vyřídit stavbu garáže,
proto mi toto připadá vhodné, ne-li nutné řešení. Jen tak dále …
Tentokrát záměrně vynechám čísla, neboli co a za kolik se podařilo vybudovat nebo pořídit. V předvolebním letáku naší kandidátky loni na podzim bylo vše podrobně popsáno a vyčísleno. Uplynulý rok byl na větší
stavební akce v obci skromější a to z několika důvodů:
Plánovaná generální oprava dešťové kanalizace od č. 26 po č. 120, která je dle kamerových zkoušek
v havarijním stavu, musela být odložena z důvodu komplikací stavebního povolení, které se již podařilo vyřešit, na další rok - 2019. Hned začátkem roku by mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby.
Další odloženou akcí je stavba chodníku od č. 59 ke KD. Stavba byla počátkem r. 2018 po dohodě s vedením
města svěřena firmě TS služby s.r.o., jakožto servisní společnosti ve vlastnictví města. Během roku jsme akci já,
nebo p. místostarosta několikrát vehementně urgovali. Pokaždé jsme byli ujištěni, že jsme v pořadí. V pořadí
jsme tedy i dnes ….. Je mi z toho hodně smutno, takový případ jsme tu ještě neměli. Nedostatek kvalitních
řemeslníků je mimo jiné znát zřejmě i zde. Jelikož má firma nakoupen materiál, přijde mi zatím nevhodné od
dohody odstupouvat. Předpokládáme, že bude stavba provedena v letošním roce. Na druhou stranu je třeba
zmínit, že TS dělali ve Slavkovicích další dvě malé akce – nový propustek pro vodu u č. 96 a příčnou horskou
vpusť pod č. 83. Taktéž úspěšně zvládli rekonstrukci osvětlení v sále KD a v dalších prostorách se bude s opravami elektroinstalace pokračovat.
V podzimních měsících byla konečně započata přístavba skladu u hasičské zbrojnice. Bourací a výkopové práce provedli naši hasiči ve spolupráci s firmou Pavla Mikeše. Odborné zednické práce a stavební dozor
zastřešuje oprávněná firma, pomocné práce provádějí hasiči, čímž se ušetří značná část nákladů. Jsou hotovy
základy a betonová deska. Stavba bude dokončena v letošním roce.
Musíme opět apelovat na občany, že větve jejich stromů, keřů, thůjí apod., které přerůstají hranice soukromých pozemků na obecní, nebo kde je blízko el. vedení, je třeba pravidelně ořezávat zejména tam, kde z jakéhokoli důvodu překáží. Pokud tuto povinnost občané neplní, může ořez provést energetická společnost nebo
obec prostřednictvím sjednané firmy nebo organizace. (obč.zákoník č 89/2012 § 1016, 1017)
O žalostném stavu koryta našeho potoka ,které bylo vybudováno našimi předky před 90 lety, víme všichni
již dlouho. Po našich žádostech, o alespoň dílčí opravy kamenných zdí a vyčištění dna od nánosů, Povodí Mo1

ravy, k našemu milému překvapení, vybralo v rámci protipovodňových opatření naši obec ke kompletní renovaci koryta v celém úseku. Akce by měla proběhnout v letech 2019 – 2020 za podpory fondů EU. V současné
době je zpracováván projekt a stavební povolení.
S opravou potoka úzce souvisí stavba 2 mostů a jedné lávky, které jsou rovněž v havarijním stavu a při renovaci dna a zdí budou odstraněny. Nové mosty ale, bohužel, nehradí povodí. Tyto zatíží finance naší místní
části jistě nemalou částkou. Je již zadáno zpracování projektu a rozpočtu.
V letošním roce máme schválenou investiční akci – studie zasíťování a nové zástavby 9 RD v lokalitě
U vodojemu. Nová výstavba RD je jednou z priorit, spolu se záměrem urgentně řešit otázku splaškové kanalizace, nového volebního období osadního výboru i našich zastupitelů v Novém Městě.
Jménem všech kandidátů, kteří se v komunálních volbách 5 - 6. října ucházeli o hlasy voličů za SNK pro
obce, chci našim občanům upřímně poděkovat za skvělý výsledek, kterého se nám podařilo dosáhnout ve
Slavkovicích a tím i v rámci N.Města a všech místních částí. Je vidět, že zde lidem není lhostejný vývoj a prosperita místa, kde žijeme. Volební účast 62 % byla ve Slavkovicích oproti zbytku města ( cca 52% ) příkladná
a nadprůměrná. Podrobné výsledky jsou na webu: www.volby.cz
O volby osadního výboru 19.listopadu byl již výrazně menší zájem, což je škoda . Anketní lístek s návrhem
jmen odevzdalo pouze 53 % voličů. Osadní výbor zůstal po těchto volbách ve stejném složení jako dosud,
i když padaly různé návrhy, zejména mladších kandidátů, což je určitě dobře. Více informací na obecní nástěnce nebo na webu: www.slavkovice-nmnm.cz
Dne 28.října 2018 jsme také v naší obci oslavili 100.let od vzniku samostatné ČSR. I přes nepřízeň počasí se
akce, dle mého názoru, celkem vydařila. Účast pořadatelů, dětí i veřejnosti byla nad očekávání. Pro připomínku byla našimi zahrádkáři vysazena Lípa svobody, u jejíž paty je umístěna pamětní deska a schránka se vzkazem budoucím generacím. Všem jednotlivcům i členům spolků, učitelkám i žákům, také hostům, hudebnímu
a zvukovému doprovodu, prostě všem, kteří se oslavy aktivně zúčastnili, patří za organizaci a hezkou atmosféru
velký dík. Foto a video z oslavy je k vidění na výše zmíněných webových stránkách.
Ne vše se ale daří tak, jak bychom chtěli a také osadní výbor má jen omezené pravomoci. Proto děkuji všem
za určitou trpělivost v různých případech dopravních i jiných omezení. Víme o mnoha dílčích věcech, které je
třeba řešit, postupně se to snad podaří. Děkuji občanům za jejich zájem, náměty i zdravou kritiku s návrhem
lepších řešení různých problémů.

Přijměte prosím pozvání na již tradiční

novoroční veřejnou besedu,
která se bude konat v KD

v sobotu dne 12. ledna 2019 ve 14 hodin.

Káva a čaj budou zajištěny.
Opět jsou pozváni:
pan starosta Michal Šmarda a pan místostarosta Stanislav Marek
Přeji nám všem, jménem osadního výboru a jménem svým,
hodně sil a elánu zvládnout všechny úkoly,
které nám nový rok 2019 přinese a to s úsměvem,
ve zdraví a vzájemné toleranci.
Josef Košík
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Zpráva o činnosti SDH Slavkovice
za rok 2018
Sbor byl založen v r. 1892. K 1.1.2019 má 127 členů,
z toho 20 žen a 16 mladých hasičů od 6 do 18 let.
Výbor je 11 členný, zásahová jednotka má 23 členů.

.Výběr z činnosti v roce 2018:
13. ledna - výroční valná hromada v KD za účasti 61 členů, 10 mladých hasičů a 4 hostů
27. ledna - VVH okrsku v N.Městě, kde proběho představení a poděkování za 8 nových vozidel
10. února - hasičský ples se skupinou DRING
17. února - soutěž TFA junior v tělocvičně 4 ZŠ ve ZR – účast 11 našich MH
25. února - zásah při požáru podestýlky na VKK Slavkovice
17. března - brigáda na obci - prořezávka zeleně - účast 13 členů
07. dubna - jarní úklid obce za účasti 7 hasičů
07. dubna - výcvik řidičů na polygonu HZS v Jihlavě
08. dubna - organizace dopravy a parkování vozidel při jarní pouti k BM - 7 členů zásah.jednotky
27. dubna - sběr kamene v ZD - účast 12 členů
30. dubna - pálení čarodějnic na návsi u rybníka
03. května - sběr železného šrotu - účast 6 hasičů
06. května - okrsková soutěž v PS dospělých v Maršovicích – účast 1. družstvo muži – 11.místo
19. května - hra PLAMEN jarní kolo v Lavičkách - účast 10 mladých hasičů
02. června - soutěž TFA junior Brno – výstaviště – účast 4 děti
9 a 10. června - doprava a parkování vozidel při III.celonárodním kongresu k BM - 10 členů ZJ
09. června - žehnání nového vozidla Ford Transit P.Pavlem Novotným, účast 16 členů v uniformách
09 a 10. června - zájezd SDH do Českého švýcarska
10. června - střelecká soutěž v Jámách - účast 7 dětí
16. června - účast 6 hasičů v histor.uniformách v N.Městě k výročí 100.let republiky - Nova Civitas
08. července - oslavy 120.výročí SDH Petrovice - účast 10 lidí v historické a 6 ve vycházk. uniformě
15. července - oslavy 125.výročí SDH Veselíčko – účast bohužel jenom 4 naši členové v uniformě
21. července - účast při pořádání závodu BĚHEJ LESY u obce Milovy
05. srpna - soutěž koněspřežných ručních stříkaček v Jámách - 1 družstvo v historických uniformách
17 a 18. srpna - výstava PYROCAR 2018 v Přibyslavi - prezentace naší Pragy V3S a Mercedesu
01. září - dětský den SDH na místním hřišti
09. září - zásah při požáru lesní hrabanky u Stojánku - 4 členové jednotky
06. října - hra PLAMEN podzimní kolo v Bobrové – družstvo mladších a starších žáků
12. října - zásah při malém požáru v suterénu domu č. 106
13. října až 20.listopadu probíhali brigády na stavbě skladu u hasičské zbrojnice
27. října - brigáda v obci - podzimní úklid - účast 23 zejména mladých hasičů
28. října - účast na oslavách 100.let od vzniku samostatné ČSR - 12 hasičů v uniformách
24. listopadu - výlov horňáku, prodej ryb
22. prosince - výlov sádky a prodej vánočních kaprů v obci
Během roku proběhly také různá školení - zásahové jednotky, velitelů, strojníků, řidičů, instruktorů mládeže a také 1 technika ochrany obyvatel.
Členové výboru navštívili 6 členů při příležitosti jejich významného životního jubilea:
Aleše Mrázka, Miloše Krále č. 80, Josefa Ondráčka, Karla Skláře, Vladimíra Mikeše a Františka Krále.
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Jak je vidět, činnost sboru je velmi pestrá. Naopak je třeba říci, že zájem dětí o kroužek mladých hasičů
není takový, jak třeba v jiných, a to podstatně menších obcích. V náboru mladých je potřeba mimo jiné také
širšího zapojení starších členů a rodičů, a to nejenom v rodinách, kde se hasičství dědí z generace na generaci !
Dnes můžeme využívat techniku a vybavení, o které se nám ještě před pár lety mohlo jenom zdát.
Také se nám již tolik nedaří v soutěžích dospělých, jak tomu bylo v minulosti, kdy se stavěla 3. družstva
a pravidelně jsme, zejména ženy, stáli na stupních vítězů! Mladí hasiči se umisťují zpravidla kolem poloviny
startovního pole. Tedy - vždy je co zlepšovat

Srdečně zveme veřejnost
na Hasičský ples s hudbou 4 Sýkorky
dne 23. února 2019
Přejeme svým členům chuť do práce, zdraví a radost ze společné a užitečné činnosti v novém roce!
Výbor SDH

Rok 2018 v Základní škole Slavkovice
V naší malé škole se děti nejen pilně učí, ale také si užívají spoustu dalších zábavných, tvořivých i poučných aktivit. Tak to bylo i v uplynulém roce 2018. Měli jsme možnost shlédnout několik divadelních představení, poslechnout hudební vystoupení, zažít výlety, exkurze….Ale pěkně po pořádku…
Hned na začátku roku jsme se zasmáli klaunovi Pepovi, který za námi přijel se svým Mini cirkusem – s
pejsky, králíčkem, ondatrou a opičkou.
28. březen je svátek učitelů. Na naší škole se jako každý rok tento den slavil – režii dne měli na starost
naši čtvrťáci. Všichni čtvrťáci byli výborní!!! Nejen že připravili téměř královskou hostinu pro učitelky i paní
školnici (opět nechyběla káva a kytičky), ale ujali se i výuky svých mladších spolužáků. Vyměnili si pro tento
den role se svými paní učitelkami. A tak učili matematiku, prvouku, český jazyk, čtení – samozřejmě, že se
na hodiny museli pořádně připravit. Jejich „žáci“ řešili kvízy, luštili křížovky, psali písemné práce, opisovali
texty, řešili matematické příklady…
V dubnu jsme společně s mateřskou školou mohli sledovat divadelní představení pana Hrubce:„Zvířátka
a loupežníci“. Opět jsme obdivovali kulisy, loutky a výkony pana herce.
Ke konci dubna čekaly čtvrťáky zkoušky z dopravní výchovy. Společně se třeťáky (ti si jeli pouze testy
vyzkoušet) odjeli do Nového Města plnit teoretickou i praktickou část – všichni zkoušky zvládli a získali
průkazy cyklisty.
V květnu na naši školu přijela studentka Vyšší zdravotní školy ve Žďáře nad Sázavou. Pod jejím vedením
jsme se naučili, jak poskytnout pomoc kamarádovi nebo lidem, kteří by se ocitli v ohrožení života.
Dne 8. června do naší školy přijeli herci z divadla z Hradce Králové a zahráli nám krásné představení Z devatera pohádek Karla Čapka. Mohli jsme si sami vylosovat, které pohádky nám herci zahrají – nejdříve jsme viděli
Tuláckou pohádku a pak Loupežnickou pohádku. Ačkoli hráli pouze dva herci, bravurně zvládali 5 – 6 rolí! V
tulácké pohádce nám ukázali, jak autor pohádek Karel Čapek ukázal na bohatost českého jazyka – uzenářka Šantůčková pěkně hubovala tulákovi Františkovi, aniž by použila jediné vulgární slovo. Herci se dokázali v rychlosti
převléknout do jiných postav, ocenili jsme jejich smysl pro humor i improvizaci. V další pohádce jsme se zasmáli
vtipům Lotranda i představiteli církevní školy, dokonce jsme sami zasahovali do děje.
Nezapomenutelný byl i náš školní výlet do Lysic.
Společně se školou Radňovice jsme využili nabídky tvůrců projektu Faber a díky nim jsme se ocitli na
dvoře slavného císaře a krále Karla IV. na zámku Lysice. Zábavnou formou nás „herci“ všechny vtáhli do
středověku, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí z této doby, které se v běžných hodinách vlastivědy neučíme. Mohli jsme si vyzkoušet dobové oděvy, základy stolování, obdivovali jsme rytířskou výstroj samotného
císaře, žongléřská čísla královského šaška a pážete a především rytířské dovednosti Karla IV. Ten na opravdovském koni v brnění předvedl, jak bojoval proti nepřátelům. Po představení jsme s herci na stanovištích
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vyzkoušeli, jak se ve středověku mlela mouka, jak se zpracovával len, jak se z ovčí vlny získával provaz…
Velmi se nám líbil i interiér zámku Lysice.
V červnu jsme také ukončili naši celoroční školní hru Indiáni.
Po celý školní rok jsme získávali pera do svých čelenek a plnili zadané úkoly náčelníkem – stavěli jsme
kůly ke stanům, v jeskyni lovili diamanty, stopovali jsme zvěř, poznávali indiánské písmo, hledali ukrytý
poklad, řešili šifry….Jak dopadlo vyhodnocení? Plný počet per na své čelence měla jen jediná z celé školy
prvňačka Veronika Šustrová (Šumící vodopád), která si zasloužila pěknou cenu. Odměněni byli i ti, kteří přišli
jen o jedno pero - František Brož (Velký tygr)), Matěj Novotný (Rychlý gepard), Lucie Šustrová (Zvědavá
kobylka), Michal Růžička (Velký medvěd), David Kolbábek (Krvavý buvol) a Alena Mádlová (Chytrá žába).
V září jsme přivítali do první třídy jen 2 žáky. Do páté třídy do Nového Města odešlo 6 žáků. Na celé škole
je nyní 26 žáků.
Hned první měsíc nového školního roku jsme společně absolvovali výuku dopravní výchovy v Novém
Městě a zahájili plavecký výcvik pro všechny žáky. Letos jsme si bazén v Novém Městě zase užili, protože
byl celý jen pro nás. Podle výkonnosti jsme byli rozděleni do 3 skupin. 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 (3. roč.), Nikolas Starý (4. roč.) a Radek Sáblík dokonce obdrželi titul
„zdatný plavec“.
V říjnu jsme v Horáckém divadle v Jihlavě viděli pohádkový muzikál „O Perníčkovi“. Pěkně oblečení,
posazení do pohodlných sedadel v krásném divadle, jsme s nadšením sledovali výkony profesionálních herců
na jevišti. Byl to pro všechny opravdu nevšední zážitek.
Společně s mateřskou školou jsme připravili krátké vystoupení k oslavám 100. výročí republiky.
V listopadu jsme měli další společné aktivity se školkou - divadelní představení
„O kuřátku“ a přednášku o vývoji hudebních nástrojů od starověku až po současnost. Poslouchali jsme hru
na 50 hudebních nástrojů, některé jsme ani nevěděli, že existují – kvintera, fidula, šalmaj, chrota….
V prosinci nás ve třídách navštívil Mikuláš s krásným andělem a nechyběl ani čert. Všichni jsme museli
přiložením ruky na svatou berlu slíbit, že se polepšíme.
Nacvičovali jsme koledy, které jsme zazpívali pro veřejnost v místním kostele.
V poslední den před vánočními prázdninami jsme se zaposlouchali do tónů čtyř hudebních nástrojů muzikantů Bohemia kvartet z Národního divadla Brno. Společné zazpívání známých koled bylo krásným úvodem
na další část dne – čekala nás totiž bohatá nadílka pod školním stromečkem.
Na závěr bych velmi ráda poděkovala všem, kteří nám při naší práci pomáhají, podporují nás a škole fandí.
Dovolte mi, abych vám všem za sebe i své kolegyně popřála do nového roku mnoho zdraví, lásky, spokojenosti a osobních úspěchů.
Jana Láchová

Rok 2018 v Mateřské škole
Zase je další rok za námi a všichni se zamýšlíme, jaký byl. Pro děti v mateřské škole byl zajímavý. Mateřské školy jsou zařazeny do sítě státních školských zařízení, která mají daná pravidla vzdělávání a musí se
jimi řídit. Jsou dány určité zákonitosti, co vše děti musí umět před vstupem do základní školy. Toto vzdělávání
jsme obohatili o spoustu doplňujících akcí.
Již v lednu se uskutečnil v místním kulturním domě dětský karneval. Moderátor David Hamerský připravil
pro děti plno zajímavých her a soutěží a my prožili krásné sobotní odpoledne.
Měsíc únor byl věnovaný projektu „Patologické jevy v mateřské škole“ – děti se seznamovaly se škodlivými vlivy na svůj organismus. Navštívili jsme Střední zdravotnickou školu ve Žďáře, kde jsme se seznámili
s prací zdravotních sestřiček. Při besedách jsme se seznámili s terapiemi, které na nás působí blahodárně. Arteterapie – práce s hlínou, která uklidňuje psychiku, uvolňuje svaly ruky, upevňuje jemnou motoriku. Canisterapie – Mgr. Mašterová nás seznámila s chovem a cvičením psů pro postižené. Muzikoterapie – zaposlouchali
jsme se do klidné hudby a poznávali různé zvuky. Muzikoterapii jsme také využili jako dárek pro maminky a
zpříjemnili jim odpoledne.
V březnu jsme připravili Den otevřených dveří pro veřejnost, rodičovské sdružení s ukázkou výchovně
vzdělávací práce, kde p. uč. Láchová připomněla maminkám předškoláků, co vše je potřeba s dětmi dělat, aby
přechod do základní školy pro ně byl nenásilný.
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V měsíci dubnu jsme navštívili knihovnu v Novém Městě, kde jsme poznali, jak se probouzí příroda ze
zimního spánku. Jan Hrubec nás navštívil s pohádkou Zvířátka a Petrovští. Měsíc duben jsme zakončili pálením čarodějnice, kterou jsme si společně s dětmi ve školce vyrobili.
Měsíc květen byl plný návštěv. Navštívily nás děti z novoměstské školky a dospěláci se přišli podívat, co
nového máme v Ukázkové přírodní zahradě.
Konec školního roku jsme si zpříjemnili výletem na Podlesí do Pohádkové vesničky a ve spolupráci s
ekocentrem Chaloupky o.p.s. jsme se vydali na výšlap na Drátenickou skálu. Koncem června jsme se v gobelínovém salónku slavnostně rozloučili s předškoláky.
V červenci a srpnu byla mateřská škola zavřená a děti si užívaly prázdnin, v MŠ se ale nezahálelo. Uklízely
se všechny prostory, zvelebovala se zahrada, vymýšlely se nové a zajímavé činnosti pro děti, připravovala se
výzdoba.
V září nastoupilo 5 nových dětí, z toho dvě děti dvouleté. V tomto měsíci jsme navštívili výstavu strakatého skotu v Radešínské Svratce. Po této výstavě nás navštívila Zdeňka Šiborová, která nás seznámila s knihou
Kravička Berta a její strakatou cestou za slávou, která vznikla na základě této výstavy. Od září jsme začali
jezdit do městských lázní na předplavecký výcvik.
V říjnu celá republika oslavovala 100. výročí vzniku republiky. Do těchto oslav jsme se zapojili malým
vystoupením a napsali vzkaz budoucnosti.
Listopadové dny jsme si zpříjemnili hudebním vystoupením p. Vojkůvky (operní pěvec ND Praha) a Mgr.
Pavel Josef Macků zahrál dětem dvě hudební pohádky o zvířátkách.
Adventní čas jsme si obohatili návštěvou knihovny, kde jsme se seznámili s lidovými tradicemi v tomto
období. V rámci arteterapie jsme si vyrobili vánoční svícen. Navštívil nás Mikuláš s čertem a andělem. Vánoční písně a koledy jsme si všichni společně zazpívali v neděli 9. prosince v místním kostele. Koledy hrané na
trubku nám přišel zahrát Mgr. Jan David, farář Farnosti Jámy. Ani letos na nás Ježíšek nezapomněl a nadělil
dětem pod stromeček spoustu dárků. Poslední den v loňském roce jsme si poslechli Janáčkovo kvarteto, které
nám přišlo zahrát vánoční písně známých autorů.
Od ledna do června bylo zapsáno celkem 22 dětí, 10 děvčat a 12 chlapců, z toho 5 předškoláků. Dvě děti
nastoupily do Základní školy ve Slavkovicích. Ze Slavkovic bylo 9 dětí, ostatní dojížděly z okolí. Od září je
zapsáno 26 dětí, 9 děvčat a 17 chlapců. Do základní školy se připravuje 8 předškoláků. Ze Slavkovic je 11 dětí.
A co se nám podařilo navíc? Zahrada byla zapsána do republikového katalogu Ukázkových zahrad. V ovocné
zahrádce jsme vypěstovali cca 15 kg ovoce (jahody, borůvky, ostružiny, maliny). Vyměnili jsme sklepní okénka,
na zahradě se objevil hrací domeček pro děti. Proběhly drobné úpravy ke zlepšení prostředí pro děti.
Touto cestou bych chtěla všem rodičům, spolkům, osadnímu výboru poděkovat za spolupráci a pomoc, bez
které by školka nebyla taková, jaká je.
Jitka Novotná

Český zahrádkářský svaz
Slavkovice
V roce 2018 spolek čítal 26 členů. V současné době se zahrádkáři podílí na výsadbě a údržbě zeleně, dále
pečují o výsadbu okrasných záhonů, které dotváří příjemné prostředí pro občany a návštěvníky naší obce.
Jedná se o záhony na návsi, u pomníku padlých v 1. světové válce, u pomníku senátora
K. Sáblíka a ministerského předsedy A. Švehly a u pomníku padlých u silnice č. 19.
Dne 17. 6. 2018 jsme uspořádali ve spolupráci s místními myslivci pochod za poznáním okolí Slavkovic.
Cesta byla zpestřena naučnými zastávkami spojenými s poznáváním rostlin a živočichů, kdy odměnou dětem
bylo společné opékání buřtů. Akce se díky pěknému počasí zdařila a zúčastnilo se jí cca 45 osob včetně dětí.
Je dobré zmínit, že naše moštárna byla v roce 2018 v provozu již 50 let. Díky letošní úrodě byla opětovně
plně využita a bylo vymoštováno dostatečné množství kvalitního moštu.
Náš spolek se také podílel na organizaci akce pořádané k výročí 100. let založení republiky, kdy zajistil
pořízení památeční lípy s její kompletní výsadbou a také zajistil pomoc při zabudování pamětní schránky se
vzkazy budoucím generacím. S přáním zdraví, štěstí a pěstitelských úspěchů v roce 2019 Český zahrádkářský
svaz Slavkovice.
výbor ČZS
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Rok 2018 ve slavkovickém kostele
V roce 2018 uplynulo deset let od posvěcení kostela ve Slavkovicích. Kostel posvětil biskup Vojtěch Cikrle v den svátku Božího milosrdenství, v neděli 30. 3. 2008.
Po celý rok se uskutečnilo několik poutí. Hlavní pouť na svátek Božího milosrdenství vedl biskup Josef
Nuzík z Olomouce. Na podzim se uskutečnila druhá hlavní pouť ke sv. Faustyně, a mši sv. celebroval biskup
František Radkovský z Plzně.
Kromě těchto hlavních poutí, se také uskutečnila každoroční pěší pouť k Božímu milosrdenství. Kolem
200 poutníků přišlo z několika směrů: z Fulneku, Hodonína, Českých Budějovic, Prahy, Mladé Boleslavi
a také poprvé z Polska, z Mezilesí. (Více na www.pout.cz)
Mimořádnou události byl III. kongres o Božím milosrdenství, který se konal ve dnech 8. – 10. 6. 2018 ve
Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě. Kongresů se zúčastnilo mnoho hostů z ČR a ze zahraničí. Během
kongresu byly kostelu ve Slavkovicích předané ostatky sv. Jana Vianneye z poutního místa Ars (Francie). Nad
kostelem byl umístěn kříž. Na závěr kongresu otec biskup Vojtěch Cikrle posvětil (10. 6. 2018) pozemek nad
kostelem ve Slavkovicích pod výstavbu zázemí pro poutníky a pallotiny. Informace o kongresech a galerii
fotek můžete najít na www.kongres.slavkovice.cz
K desátému výročí posvěcení kostela byla vydaná kniha o dění na poutním místě ve Slavkovicích. Na více
než 350 fotografiích je obsažená kronika z let 2008 – 2018. Knihu lze získat v kostele.
V roce 2018 proběhly také personální změny v rámci řádu pallotinů, který se o poutní kostel ve Slavkovicích stará. Novým farářem v Jámách a rektorem Centra Božího milosrdenství ve Slavkovicích, se stal otec
Mgr. Jan David, SAC.
Srdečně děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem v roce 2018 zapojili a pomáhali při poutích nebo
u kostela ve Slavkovicích. Jsme rádi, že prostor vzájemné spolupráce a porozumění se z roku na rok rozšiřuje
a prohlubuje. Všem také přejeme požehnaný a krásný rok 2019.
Otcové pallotini

Myslivecký spolek Háj
Slavkovice
Myslivecký spolek o devíti členech provádí výkon práva myslivosti v honitbě s rozlohou 946 hektarů,
která se rozkládá převážně v katastru obcí Petrovice, Slavkovice a Veselíčko.
V zimním období se členové spolku podílí na přikrmování a sčítání zvěře v honitbě, dle ustanovení
Krajského úřadu Kraje Vysočina. 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. Celoročně spolupracujeme se školou a školkou na propagaci myslivosti a ochrany přírody. Děkujeme
místním dětem za pomoc při shromažďování kaštanů a jeřabin. 4. listopadu jsme si připomněli druhé výročí
slavnostního vysvěcení Božích muk Sv. Huberta v Krajinách.
Během uplynulých dvanácti měsíců bylo uloveno 18 kusů zvěře srnčí. Ztráty na stavech zvěře způsobují převážně srážky s motorovými vozidly na silnici I/19, za rok 2018 se jednalo celkem o pět případů.
V rámci snižování počtů škodné zvěře bylo členy MS Háj uloveno také devět lišek a dva jezevci. Jako vyvrcholení roku proběhly dva hony na zajíce, jichž bylo uloveno celkem 12 kusů.
Na podzim úspěšně složila zkoušky z norování fenka borderteriéra Alma, vedená panem Kotovicem
mladším.
V průběhu roku byla opravena dvě přírodní napajedla a hnízdní budky pro divoké kachny na okolních
rybnících. Opravou prošla také desítka stálých lapacích zařízení na škodnou v okolních lesích, která jsou pravidelně kontrolována.
Bohužel, problém výskytu černých skládek v okolí Slavkovic trvá. I když jsou přímo v obci přistavené
kontejnery, stále se v lesích a podél cest objevují vyhozené pytle odpadků.
S končícím rokem se myslivecký spolek tradičně loučí zapálením svíčky u Božích muk Sv. Huberta
v Krajinách.
Petr Kotovic, Jiří Janů
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