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k její propagaci. Dne 21. července 2012 v 18.30 hodin bude toto místo oficiálně přeto vám přeje starosta obce j. bílek
dáno veřejnosti a tímto Vás všechny na tuto akci zvu.
J. Bílek, starosta obce

PF 2011

Vše nejlepší do nového roku přeje zastupitelstvo!

POZVÁNKA

Sobota 21. 7. pouť ve Slavětíně
Program:
17.00 poutní mše svatá u kapličky
18.30 slavnostní předání
odpočinkového místa
20.00 pouťové posezení s hudbou
u hasičské zbrojnice

Všichni jste srdečně zváni!

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 4. 2012
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•

1S/30.4.2012 Uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava koryta vodoteče v obci Slavětín
se společností Ladislav Škaryd - Dřevokov.
2S/30.4.2012 Tým pro přípravu oslavy výročí obce, která proběhne v roce 2014 ve
složení L. Holasová, J. Bílek, H. Dočekalová, J. Doleželová, M. Šmatlánová, M. Doležel,
G. Doleželová.
3S/30.4.2012 Přidělení popisného čísla 13 manželům Holasovým
4S/30.4.2012 Zápis ze zasedání valné hromady Svazku obcí Podoubraví konaného dne
12. 3. 2012.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•

1V/30.4.2012 Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav konaného dne 30. 3. 2012.
2V/30.4.2012 Smlouvu o ukládání odpadů na skládce TKO a TPO S-OO3 Ronov nad
Sázavou a Odpadovém hospodářství Ronov nad Sázavou.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 5. 2012
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1S/31.5.2012 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zprávu o výsledku 		
přezkoumání hospodaření za rok 2011 bez výhrad a závěrečný účet obce Slavětín.
2S/31.5.2012 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí SVAZEK OBCÍ PLYNOFIKACE OBCÍ BOROVSKO za
rok 2011.
3S/31.5.2012 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SVAZEK OBCÍ PODOUBRAVÍ za rok 2011.
4S/31.5.2012 Přípravu na návrh změny územního plánu. Lhůta na podání žádosti běží
od 1. 6. - 30. 6. 2012. Občané obce budou informováni rozhlasem a vývěskou.
5S/31.5.2012 Zpracování územní studie zóny sever ve Slavětíně. Jako dodavatel bylo
schváleno Sdružení architektů Konsorcium K & H SEMPER.
6S/31.5.2012 Finanční příspěvek pro žáky školy v Havlíčkově Borové ve výši 1000 Kč.
7S/31.5.2012 Návrh na provedení opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
v obci, který byl podán v souvislosti s opakovanými haváriemi ve středu obce.
8S/31.5.2012 Partnerskou smlouvu mezi Městem Chotěboř a obcí Slavětín týkající se
projektu spisové služby ORP Chotěboř.
9S/31.5.2012 Text o historii i současnosti obce, který bude vyvěšen na odpočinkovém
místě u jelena.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•
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1V/31.5.2012 Zápis z jednání členské schůze ze dne 26. dubna 2012 konané 		
v Přibyslavi.
2V/31.5.2012 Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 2. 7. 2012
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•

1S/2.7.2012 Návrh smlouvy uzavřené s Konsorciem K & H SEMPER jejímž předmětem
je zpracování územní studie pro další rozvoj obce.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

•
•
•
•

1V/2.7.2012 Zápis z jednání představenstva a kontrolní komise lesního družstva obcí
konaného dne 25. května 2012.
2V/2.7.2012 Informaci o konání Dne MAS v Modlíkově konaného dne 4. srpna 2012.
3V/2.7.2012 Zápis z valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav konaného dne
21. června 2012.
4V/2.7.2012 Vydání územního souhlasu s Instalací fotovoltaické elektrárny na objektu
parcelní č. st. 71 manželů Doleželových (č. p. 35).

Co se děje kolem nás:
Slovo starosty
Byla dokončena oprava vodoteče s celkovým
nákladem 230.000 Kč a s přidělenou dotací
107.000 Kč
J. Bílek, starosta obce

Do naší obce se k trvalému pobytu přihlásila rodina Cackových č. p. 5 a pan Veselý č. p. 42. Srdečně
Vás mezi námi vítáme a věříme, že se plně zapojíte
do veřejného a společenského života.
J. Bílek, starosta obce

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili brigády na sečení trávy a její
odklízení na koupališti a natírání stolů a lavic u hasičárny.
J. Bílek, starosta obce

Fichtlmánia 2012
Stejně jako v minulém roce, tak i letos se
konal nejtěžší čtyřiadvacetihodinový vytrvalostní závod motocyklů JAWA 50 Fichtlmania. Letos 6. – 7. července se jel ve Štikovské rokli u Nové Paky již 6. ročník a tým
Motorcycles Slavětín byl tam.

cz
Motor Cycles

Složení týmu pro letošní ročník nezaznamenalo žádných změn. Jeli jsme opět ve
složení Marek a Radek Doleželovi, František
Menc (Hlinsko) a Petr Říha (Světlá nad Sázavou). Oproti loňsku jsme věnovali o mnoho
více času přípravě před závodem a nutno
podotknout, že na výkonu stroje to bylo
znát. Podařilo se nám naplnit přání největší
a to 24 hodin od startu projet cílovou rovinku za mávání šachovnicového praporu. Letos mělo na průběhu závodu nemalý podíl
i počasí, když byl závod z důvodu bouřky
na cca dvě hodiny přerušen a rokle se stala
jedním velkým bahništěm. Opětovný start
byl v 23.30 hodin a během několika málo
minut se z bahnité dráhy stalo parkoviště
„zdechlých“ strojů. Naštěstí dráha rychle
osychala a závod nabral opět na obrátkách.
Letos se Nám podařilo ujet 152 kol, což představuje asi 400 kilometrů najetých v těžkém
terénu. V celkovém pořadí jsme obsadili krásné 49 místo z celkových 66 posádek. V kategorii továrních strojů jsme obsadili 23 místo
z 31 týmů. Nejlepší posádka ujela obdivuhodných 384 kol. V letošním roce jsme zaznalmenali určité zlepšení a věříme, že závod
dokážeme zajet ještě lépe o což se pokusíme
v roce příštím.
Radek Doležel
za Tým Slavětín motorcycles

Více o Fichtlmánii na: www.cistauhorek.cz/fichtl

Události posledních dní:
26. 5. 2012 Okrsková soutěž v požárním sportu v Oudoleni
V sobotu 26. května se konala v Oudoleni již tradiční Okrsková soutěž v požárním sportu okrsku číslo 6.
Počasí přálo a účast byla velká.
Letos se soutěže zúčastnily za Slavětín 3 družstva,
ve složení:
Ženy starší: Blažková P., Ondráčková M., Doleželová G., Kolouchová J., Stehnová M., Lipavská H.,
Holasová L.
Muži starší 1: Doležel M. + R., Cacek T. + K. + J.,
Vácha T., Peřina O.
Muži starší 2: Lipavský R., Holas P., Stehno J., Cacek J., Sedlák J. + J., Ondráček P.
Družstvo žen se umístilo na úžasném 2. místě,
muži 1 s rychlým časem, přesto neplatným pokusem za přešlap na 8. místě a muži 2 na 7. místě. Celkem se v Oudoleni sešlo 25 družstev.
Gabriela Doleželová

27. 6. 2012 Klub přátel Slavětína
Dne 27. června se v hasičárně konal již po třetí sraz „přátel Slavětína“. Tentokrát se cvičila
jóga. Doufáme, že se i nadále budeme scházet, třeba i ve větším počtu. Datum srazů a konané akce jsou vyvěšeny na úřední desce.				
Lenka Holasová
POZVÁNKA na sobotu 1. září 2012 pro všechny děti na rozloučení s prázdninami.
			

Sp olečensk á k ronik a
V období od ledna do března 2012 oslavili svá kulatá a významná výročí
paní Marie Zvolánková, Zdenka Peřinová, Alena Stará, František Ondráček,
Růžena Málková, Tomáš Cacek, Jan Sedlák a Ladislav Nikl.
Všem oslavencům gratulujeme!
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30. 6. 2012 Dětské odpoledne
Letos dětem začaly prázdniny dětským
dnem. V sobotu 30. 6. 2012 se od 14.00 začalo plnit okolí hřiště dětmi. Na startu se zapsalo 25 dětí, které čekalo 10 úkolů, které musely překonat, aby si každý na konci odnesl
diplom a balíček dobrot. I přes veliké teplo
si děti mohly opéct špekáček nebo upéct indiánský chléb. Ovšem letos pro děti největší
lákadlo nebyly sladkosti, nýbrž skákací hrad
a skluzavka, na kterých se po splnění úkolů
mohly dosytosti vyřádit.
Lenka Holasová

Na tuto akci přispívá i Obecní úřad, za tuto pomoc převzali mladé maminky s dětmi zodpovědnost za úklid prostranství okolo kapličky a památníku.
J. Bílek, starosta obce

SDH Cibotín Vás zve do FOFR Stodoly
4. srpna 2012
8. září 2012

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