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Bude zde zřízena tabule, kde bude možno umístit různé články z dění okolo nás.
Každý bude mít možnost přispět jak se říká „s trochou do mlýna“. Všechny příspěvky
budou archivovány a bude umožněno kdykoliv si je znovu přečíst. Bude dobré, když
budou příspěvky ze života, humorné i poučné, které zlepšují náladu a život.
Věřím, že to přispěje k větší návštěvnosti klubovny i pospolitosti občanů v obci.
		
Úspěch a pohodu do nového roku přeje J. Bílek, starosta obce

Pour Feliciter 2012

Vše nejlepší do nového roku přeje zastupitelstvo!

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 10. 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•

1/31102011 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•
•
•

1/31102011 Zápis z jednání představenstvo LDO Přibyslav ze dne 21. 10. 2011.
2/31102011 Zápis z jednání představenstvo LDO Přibyslav ze dne 30. 10. 2011.
3/31102011 Protokol o výsledku průběžné veřejnosprávní kontroly na místě 		
u obce Slavětín.
4/31102011 Zvýšení nájemného ze strany společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a. s.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 11. 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•

1/28112011 Pronájem pozemku 7m2 panu Miroslavu Sobotkovi. Bude uzavřena nájemní
smlouva na dobu neurčitou.
2/28112011 Prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku evidence obyvatel uzavřené 		
s městem Chotěboř.
3/28112011 Odmítnutí návrhu na odkup akcií Východočeské plynárenské, a. s.
4/28112011 Znění kroniky za rok 2010.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•
•
•

1/28112011 Výsledek kontroly SZIF týkající se využití dotací na spolufinancování výstavby
zázemí u hasičské klubovny.
2/28112011 Zápis ze zasedání valné hromady Svyzku obcí Podoubraví ze dne 31. 10. 2011.
3/28112011 Zápis z jednání Svazku obcí plynofikace obcí Borovsko ze dne 3. 11. 2011.
4/28112011 Žádost o spolupráci při oznamovací povinnosti - úprava propojení vodičů na
stávajících stožárech rozvodu 110 kV.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 12. 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•
•
•
•

1/27122011 Rozpočet obce pro rok 2012.
2/27122011 Rozpočtové změny č. 8.
3/27122011 Veřejnoprávní smlouvu s městem Chotěboř jejímž předmětem je zabezpečení
zápisů do registrů státní správy.
4/27122011 Dohodu o pracovní činnosti s p. Dočekalovou na vedení obecní kroniky.
5/27122011 Dohodu o pracovní činnosti s p. Ondráčkem na provoz obecního vodovodu
(hlídání kvality vody a zajištění drobných oprav).
6/27122011 Odměnu pro hospodářku obce p. Antlovou ve výši 1.500 Kč.
7/27122011 Rovnoměrný způsob odepisování majetku obce.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
•
•
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1/27122011 Zápis z jednání představenstva Lesního družstva obcí Přibyslav 		
ze dne 24. 11. 2011
2/27122011 Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Přibyslavska

Rozpočet na rok 2012
– výdaje
Lesní hospodářství

3 000 Kč

Obecní vodovod

60 100 Kč

Údržba komunikace a cest
Příspěvek na školu
– Havl. Borová
Veřejné osvětlení
Odvoz odpadů
– komunální
– ostatní (plast, sklo)
– nebezpečný
Požární ochrana

20 000 Kč

117 000 Kč

Činnost místní správy

116 990 Kč

Zastupitelstvo obce

173 300 Kč

Parcely pro byt. zástavbu
Odpočinkové místo
na cyklostezce
Úprava potoka
Bytové hospodářství

20 000 Kč
5 000 Kč
50 000 Kč
15 000 Kč
5 000 Kč

20 000 Kč
153 000 Kč
257 000 Kč
15 000 Kč

Knihovna

5 000 Kč

Kronika

4 000 Kč

Kulturní akce

8 000 Kč

Obecní sportoviště

15 000 Kč

Veřejná zeleň

10 000 Kč

Péče o památník
CELKEM :

500 Kč
1 072 890 Kč

Rozpočet na rok 2012
– příjmy
Daň z nemovitostí
Příjem z daní

55 000 Kč
730 000 Kč

Poplatky ze psů

1 000 Kč

Poplatky za vodu

30 000 Kč

Pronájem pozemků

24 000 Kč

Pronájem lesa

266 000 Kč

Pronájem bytů

54 000 Kč

Výběr za odpady

50 000 Kč

Dotace na státní správu

60 100 Kč

Úroky z vkladu
na běžném účtu

1 000 Kč

Dividendy

20 000 Kč

CELKEM :

1 291 100 Kč

Statistika místní knihovny za rok 2011
Knihovní jednotky celkem
1407
Naučná literatura
229
Krásná literatura
1178
Časopisy asi 28 titulů (zábavné, naučné, bydlení, zahrada, zvířata)
Registrovaní uživatelé
30
Do 15 let
10
Návštěvy celkem
156
Návštěvy vzdělávacích akcí
18
Výpůjčky dokumentů celkem
596
Naučná dospělí
70
Krásná dospělí
207
Naučná děti
12
Krásná děti
189
Periodika (časopisy)
118
Z výměnného fondu KKV poskytnuty dva nové soubory knih
Každý měsíc vědomostní testíky
V místní knihovně si můžete zdarma půjčit mnoho knih a časopisů, půjčovní doba dokumentů je 1 měsíc, po uplynutí této doby
je potřeba si knihy svou návštěvou prodloužit. Těším se, že brzy
navštívíte naší knihovnu a knihy prodloužíte nebo si půjčíte nové.
Otevírací doba v knihovně: sobota 8.00 – 10.00 hod.
Doleželová Jaroslava, knihovnice

Společenská kronika
V období od října do prosince 2011 oslavili své kulaté výročí
paní Jaroslava Bílková 65 let, Věra Sobotková 60 let
a Renata Petružilková 45 let.
Všem oslavencům gratulujeme!

Jak chodil Mikuláš s andělem a čerty 7. 12. 2011

Události posledních dní
22. 10. 2011 Dýňování
Děkujeme tímto paní Daně Horkové za poskytnuté dýně na vyřezávání!

29. 10. 2011 Posvícenské posezení
Letos je to poprvé, co se uskutečnilo posvícenské posezení. K poslechu hráli místní muzikanti. K občerstvení si mohli návštěvníci kromě nápojů dát také guláš,
který uvařil pan Zbyněk Doležel.
Jelikož se tato akce konala poprvé, je určitě mnoho
věcí k vylepšování. Bylo by dobré, kdyby se stala tak
samozřejmou věcí, jako je pouťové posezení. Akcí, kdy
se sejdou lidé z vesnice není nikdy dost.
Doufáme, že se vám toto posezení líbilo a těšíme se na
příští posvícení.
Lenka Holasová

Výsledky soutěže o nejhezčí stromeček roku 2011
Na vánoční výstavě bylo do soutěže zařazeno 17 stromečků z obcí, které jsou sdruženy v MAS Havlíčkův kraj. Celkem bylo odevzdáno 1191
hlasovacích lístků. Osmnáctý vystavovaný stromeček patřil Klubu seniorů Pohoda Přibyslav. Ten se však tohoto ročníku soutěže zúčastnit
nemohl, protože klub vyhrál soutěž v roce 2010 a byl zároveň spolupořadatelem výstavy v roce 2011.
Výsledky soutěže: 1. místo Obec Stříbrné Hory 265 hlasů, 2. místo Klub
seniorů Ždírec n. D. 109 hlasů, 3. místo ŠD a ŠK při ZŠ Přibyslav 99 hlasů, 9. místo Obec Slavětín 58 hlasů.
Lenka Holasová

30. 12. 2011 Silvestr pro děti
Dne 30.12.2011 se konala v hasičské klubovně Silvestrovská dětská párty. Rozloučit se se starým rokem přišly děti
v hojném počtu. I když to ze začátku nevypadalo, celkem
se zúčastnilo 24 dětí. V roli dýdžeje se představila Jana
Křesťanová. Tancování to ve většině případech připomínalo jen vzdáleně, každý to vzal po svém, ale myslím, že
se vydováděli jak děti, tak někteří rodiče. Kromě malého
občerstvení si děti připily i šampaňským, jak se na zakončení roku sluší a patří.
Lenka Holasová

6. 1. 2012 Výroční schůze SDH
Vážení spoluobčané
Sbor dobrovolných hasičů byl v naší obci založen koncem roku 1920 panem Františkem Šedivým,
který se stal na dalších 34 let velitelem. Sdružení dobrovolných hasičů mělo v té době svoji nezastupitelnou úlohu – představovalo totiž jedinou možnost jak pro občany zajistit rychlou a organizovanou pomoc v případě ohrožení života nebo majetku. Pro lepší představu připojuji krátký popis
prvního zdokumentovaného požáru ve Slavětíně:
Dne 11. září roku 1923 zapálily jiskry z komína střechu stavení č.p. 4 pana Aloise Meda. Požár byl zpozorován ve dvě hodiny odpoledne a v krátké době nastoupil sbor k zásahu. Požár se mezitím rozšířil na část
střechy kolem komína. Díky včasnému zásahu místního sboru se zabránilo rozšíření požáru a došlo pouze
k poškození střechy. Voda se tehdy čerpala čtyřkolovou stříkačkou z rybníčku v rohu návsi, upotřebeno bylo
60 metrů hadic. V zápisníku o požárech je uveden následující obrázek, který zachycuje úspěšný zásah:
Od této doby došlo k podstatné změně v organizaci požární ochrany. Postupně došlo ke zřízení profesionálních
jednotek, které jsou většinou u požárů
a jiných zásahů první. Jedná se o profesionály s nesrovnatelně lepším vybavením a zkušenostmi, ale i tak se často bez
pomoci místních sborů neobejdou.
Sbor dobrovolných hasičů je v současné době jedinou aktivní a fungující
organizací v obci. Velkou měrou se podílí na společenském a kulturním životě ve Slavětíně. Tímto krátkým výletem do historie se dostávám
k aktuálnímu dění ve sboru, se kterým Vás chci seznámit. Ze zápisu z výroční valné hromady SDH
Slavětín konané dne 6. ledna 2012 pro Vás vybírám následující informace:
•
18. 2. 2011 proběhla v naší Hasičské zbrojnici okrsková výroční valná hromada
•
23. 4. 2011 proběhlo vyčištění požární nádrže
•
28. 5. 2011 účast na Okrskové soutěži v požárním sportu konané v České Bělé. 		
Družstvo žen se umístilo na čtvrtém místě a družstvo mužů na místě šestém.
•
23. 7. 2011 zajištění tradiční pouťové zábavy
•
účast na školení hasičů třetí třídy
•
doplněno technické vybavení
Pro letošní rok plánujeme:
•
školení 2 a 3 třídy
•
vyčištění požární nádrže a úklid hřiště
•
zajištění pouťové zábavy
•
účast na okrskové soutěži v Oudoleni
•
doplnění technického vybavení a sportovního oblečení
•
brigádu na palivové dřevo do hasičské zbrojnice
•
zájezd
S odkazem na historický i aktuální význam sboru pro obec a společnost bych Vás rád informoval o možnosti zapojit Vaše děti do požárního sportu a dění kolem hasičů. V naší obci nemáme vytvořeno zázemí
pro výchovu mladých hasičů, ale předběžně jsme domluvili možnost účasti dětí ze Slavětína na výcviku v Oudoleni. Pro případ navázání této spolupráce musíme zajistit pomoc s organizací aktivit
a výcviku. Předpokládám, že se rodiče zúčastněných dětí ochotně do této pomoci zapojí. Této nabídky si velmi považuji a hasičům z Oudoleně za ni děkuji. Myslím, že je důležité, abychom naše
děti vedli k zájmu o další fungování sboru dobrovolných hasičů ve Slavětíně. V případě zájmu mne
kontaktujte a domluvíme se na dalším postupu. 			
Marek Doležel, velitel
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Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Oudoleň

se bude konat v pondělí 30. 1. 2012 v době od 13.00 do 16.00 hodin
v ZŠ a MŠ v Oudoleni. Do 1. třídy budou zapsány děti,
které se narodily v období od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.
Rodiče si vezmou s sebou k zápisu rodný list dítěte.

„ KREATIVNÍ MAMINKY“
další odpoledne nejen pro maminky se uskuteční v sobotu
28. 1. 2012 v 13:30 (cca do 16:00) hodin v hasičské klubovně v Oudoleni.

Téma této dílny bude KERAMIKA.

S keramickou hlínou a prací s ní nás seznámí paní Lenka Sedláková z Jitkova.
Budeme vyrábět dekorace s jarní tematikou. Akce se uskuteční, pokud bude
přihlášeno alespoň 10 osob. Co s sebou: nůž, váleček, pero, hřebík, plátno min.
70 × 70 cm nebo dřevěná podložka, hadr na ruce, vykrajovátka, 2x miska na vodu.
Cena: cca 150 – 200 Kč/osobu – cena dle spotřeby materiálu, glazury,
počtu osob na akci a využití pece.
Přihlášky formou sms na níže uvedený telefon do 20. 1. 2012 – přihlášení je nutné
kvůli nákupu materiálu. Děkuji. Těším se na vás Evka 776 85 25 03

Plesová sezóna a kulturní akce pro rok 2012
21. ledna
28. ledna
4. února
11. února
11. února
18. února
25. února
25. února
3. března
24. února
březen

Ples městyse v Havlíčkově Borové (hraje Nuklear)

od 20.00

Kreativní maminky – keramika – SDH Oudoleň

od 13.30

Hasičský ples v Havlíčkově Borové (hraje Sklenařinka)

od 13.30

Ples Unie rodičů v Havlíčkově Borové
Turnaj v Člověče, nezlob se – SDH Oudoleň

od 20.00
cca od 13.00

Dětský karneval masek v KD Oudoleň

od 13.30

Maškarní průvod Oudolení – SDH Oudoleň

od 8.30

Maškarní ples v Havlíčkově Borové (hraje Nuklear)

od 20.00

Myslivecký ples v Oudoleni (hraje Polyvox)

od 20.00

Kreativní maminky – velikonoční aranžování – SDH Oudoleň
Posezení pro seniory v hasičské klubovně ve Slavětíně
(termín bude včes upřesněn)
Myslivecký ples v Oudoleni (hraje Polyvox)

cca od 13.30

3. března
25. březen Dětský karneval v hasičské klubovně ve Slavětíně
28. května Okrsková soutěž v požárním sportu v Oudoleni

od 20.00
od 14.00

Nabízíme kvalitní koňský hnůj na zahrádku!
Odvoz možný kdykoli po domluvě, informace na čp. 44, Doleželovi, tel.: 608 831 718.
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