Slavětínský zpravodaj
místní zpravodaj obce slavětín

4/2010
1/2012

vážení spoluobčané,
silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční hymna v České televizi nám
Dne 26. března
2012
navštívil
obec
místopředseda
senátu
ČR Doc.si JUDr
Petr
odstartovala
rok 2011.
všichni
jsme naší
si připili
sklenkou
šampaňského
a vzájemně
popřáli,
Pithart.
V
hasičské
klubovně
pobesedoval
s
několika
občany
naší
obce
o
problémech
jak se říká, hlavně pevné zdraví. věřme, že následující rok bude přinášet co nejvíce pozitivních
zpráv, a ať nám
chuť a politiky.
radost ze Prohlédl
života. si kroniky a po té v doprovodu starosty
fungování
obcezůstane
i celostátní
to vám
přeje starosta
obce
j. bíleka ponavštívil NPR Ransko kde se nachází rozsáhlý pozemek
bledulí.
Po té se
rozloučil

kračoval ve své cestě do Havlíčkovy Borové.						
							
J. Bílek, starosta obce

PF 2011

Vše nejlepší do nového roku přeje zastupitelstvo!

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 1. 2012
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•

1S/30.1.2012 Inventarizační zprávu za rok 2011 ke dni 31. 12. 2011.
2S/30.1.2012 uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitostí uzavřenou mezi městem Chotěboř a 45ti podílnickými obcemi LDO Přibyslav. Předmětem smlouvy je odkoupení jednoho
spoluvlastnického dílu od města Chotěboř a pozemků uvedených v příloze smlouvy.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•

1V/30.1.2012 zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne 22. 12. 2011.
2V/30.1.2012 zápis z jednání valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav ze dne 8. 12. 2011.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 2. 2012
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•
•

1S/27.2.2012 Příspěvek 1000 kč pro Krajskou knihovnu Vysočiny na nákup knih.
2S/27.2.2012 Příspěvek 1000 kč pro Český svaz včelařů na nákup vyvíječe aerosolu pro
ošetřování včelstev proti varroáze.
3S/27.2.2012 Realizaci odpočinkového místa.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•

1V/27.2.2012 Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav konaného dne 27. 1. 2012
2V/27.2.2012 Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Přibyslavska konaného dne 2. 1. 2012.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 3. 2012
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•

1S/26.3.2012 Dodavatele na rekonstrukci potoka firmu Dřevokov Ladislav Škaryd Chotěboř
2S/26.3.2012 Uzavření smlouvy o dílo s p. Michalem Olšiakem za podmínky úpravy platebních podmínek (Závěračná platba bude vyplacena do 10ti dnů od dokončení a předání
kompletního díla.).
3S/26.3.2012 Rozpočtové změny č. 1.
4S/26.3.2012 Uzavření dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu 		
č. 120050015837.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
•

1V/26.3.2012 Zápis z jednání představenstva Lesního družstva obcí Přibyslav konaného dne
24. 2. 2012.

Sp olečensk á k ronik a
V období od ledna do března 2012 oslavili svá kulatá výročí
paní Lenka Holasová a Jaromír Petružilka.
Oslavencům gratulujeme!
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Události posledních dní:
10. 3. 2012 Posezení pro seniory
Letos je to již po druhé, co se v hasičárně uskutečnilo posezení pro seniory. Začátek byl od 14
hodin. Po přivítání a proslovu pana starosty jsme
měli připraveno malé hudební překvapení, byla to
Ivanka Lipavská, která za doprovodu pana Zbyňka
Doležela zahrála a zazpívala 5 lidových písniček.
Dále už přišlo na řadu podle programu vystoupení divadelního spolku JEN TAK z Havlíčkovy
Borové, po předvedení dvou scének divadelníky
vystřídal Josef Nevole, který zpříjemnil posezení zpěvem a hrou na harmoniku. Jsme rádi, že se
posezení minulý rok i letos zúčastnili téměř všichni pozvaní spoluobčané a doufáme, že tomu tak
bude i v následujících letech.
Lenka Holasová

25. 3. 2012 Dětský karneval
25. března se v hasičárně konal dětský karneval. Rej masek byl velký, bylo
rozdáno 22 balíčků a medailí. O hudbu se staral Jiří Stehno mladší, a tak si
všichni mohly do sytosti zatancovat
nebo jen tak zařádit s dětmi tolik oblíbenými balonky. Děti se také mohly
zúčastnit různých soutěží a získat tak
odměnu. Karneval rychle utekl a my se
těšíme na příští rok, kdy budou masky
třeba ještě o trošku zajímavější.

7. 4. 2012 Čištění koupaliště a sportoviště u hasičské zbrojnice
V letošním roce se dobrovolníkům podařilo nejen vyčistit koupaliště, ale i úklid hřiště a jeho
blízkého okolí. Všem kdo se na této akci podíleli patří poděkování.
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POZOR! Změna svozu komunálního odpadu!
Firma ODAS, Žďár nad Sázavou přechází od dubna na svoz komunálního odpadu
1× za 14 dnů. Svoz bude nyní probíhat v sudých týdnech a vývozní den se nemění.

kulturní akce pro rok 2012
25. dubna Babinec v hasičské klubovně ve Slavětíně

od 16.00

12. května Staropražští heligonkáři – KD Oudoleň

od 16.00

26. května Oslavy 110. výročí založení SDH v Oudoleňi
26. května Okrsková soutěž v požárním sportu v Oudoleni

od 10.00

9. června Setkání rodáků v Oudoleni
červen Dětský den - TJ Sokol Oudoleň (termín bude upřesněn)
červen Závody na kolech - TJ Sokol Oudoleň (termín bude upřesněn)
30. června Dětský den ve Slavětíně

Poz vánka

od 13.30
od 8.30
od 14.00

Milé dámy všech věkových kategorií, zveme Vás na první
„babinec“ do hasičárny, který se koná 25. 4. od 16 hodin.

SDH Oudoleň tradičně zve na oslavu DNE MATEK

STAROPRAŽŠTÍ
HELIGONKÁŘI
V sobotu 12. května 2012 od 16.00 hodin v KD Oudoleň

předprodej vstupenek: Knihovna Chotěboř, Knihovna Přibyslav, Úřad městyse Havlíčkova
Borová, prodejna Oudoleň a prodejna krmiv a chovatelských potřeb ve Ždírci nad Doubravou

vstupné v předprodeji 90 Kč/ na místě 120 Kč

SDH Cibotín Vás zve do FOFR Stodoly
2. června 2012
7. července 2012
4. srpna 2012
8. září 2012

od 20 hodin na skupinu Trampoty
od 20 hodin na skupinu SDA
od 20 hodin na skupinu Víkend
od 20 hodin na skupinu Trampoty (vinobraní)
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