Slavětínský zpravodaj
místní zpravodaj obce slavětín
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vážení spoluobčané,
silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční hymna v České televizi nám
odstartovala rok 2011. všichni jsme si připili sklenkou šampaňského a vzájemně si popřáli,
jak se říká, hlavně pevné zdraví. věřme, že následující rok bude přinášet co nejvíce pozitivních
zpráv, a ať nám zůstane chuť a radost ze života.
to vám přeje starosta obce j. bílek
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Vše nejlepší do nového roku přeje zastupitelstvo!

Dne 27. října od 18 hodin se koná v hasičské zbrojnici
Posvícenské posezení s hudbou a tradiční pečenou kachnou
obloženou knedlíkem a zelím.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 8. 2012
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1S/28.8.2012 Vyjádření k žádosti o koupi parcely.
2S/28.8.2012 Žádost o sdělení podle ust. § 2 zákona č. 95/1999 sb. iniciovanou
Pozemkovým fondem České Republiky.
3S/28.8.2012 Zprávu o uplatňování Územního plánu Slavětín (dále již jen ÚP Slavětín),
jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu změny.
4S/28.8.2012 Pořízení změny č. 1 ÚP Slavětín z podnětu zastupitelstva obce. 		
Zastupitelstvo obce ukládá pořizovateli zajistit zpracování a projednání změny.
5S/28.8.2012 V souladu s § 47 stavebního zákona, určení pana J. Bílka jakožto
zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 ÚP Slavětín.
6S/28.8.2012 Upustit dle § 55 odst. 2, zák. č. 183/2006 sb. stavebního zákona, od
zpracování zadání i konceptu změny č. 1 ÚP Slavětín.
7S/28.8.2012 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu stavby týkající se stavby „Slavětín, pan Kadlec, přípojka knn do 50 m.
8S/28.8.2012 Pokácení stromu na zahradě u č. p. 20 v období vegetačního klidu.
8S/28.8.2012 Souhlas s výstavbou FVE na střeše objektu manželů Doleželových
parcelní číslo 71, list vlastnictví 49.
9S/28.8.2012 Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 31. srpna 2012 viz příloha zápisu.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
•

1V/28.8.2012 Zápis z jednání představenstva Lesního družstva obcí konaného dne
29. června 2012.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 24. 9. 2012
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•

1S/24.9.2012 Pověření pana Marka Doležela zajistit orientační cenu pro vybudování
inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu.
2S/24.9.2012 Na základě výběrového řízení zpracovatele změny územního plánu obce
Slavětín byl vybrán Ing. arch. Aleš Lána.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
•

1V/24.9.2012 Zápis z jednání představenstva Lesního družstva obcí ze dne 24. srpna
2012 konaného v Přibyslavi.

Sp olečensk á k ronik a
V období od července do září 2012 oslavili svá kulatá a významná výročí
paní Květoslava Niklová, Martina Stehnová, Hana Lipavská, manželé Jana
a Pavel Cackovi a pan Jaroslav Bílek. Všem oslavencům gratulujeme!
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Události posledních dní:
21. 7. 2012 Pouťová zábava
Ani letos pouťové zábavě, konané dne 21. 7. počasí moc
nepřálo. Již druhým rokem přijela zahrát hudební skupina
HUDBA PRO VÁS. Letos poprvé byly součástí vstupného
lístky do tomboly. Hlavní cena byla čerstvě upečená kačena. Na obrázku je i s jejím výhercem, kterému jistě moc
chutnala.
Lenka Holasová

Foto ze slavnostního předávání odpočinkového místa ve
Slavětíně veřejnosti. Slavnostní akt proběhl dne 21. července
2012 od 18.30 hodin za účasti autora sochy pana Michala
Olšiaka.
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1. 9. 2012 Rozloučení s prázdninami
Letos jsme společně s dětmi prázdniny přivítali Dětským dnem a proto jsme se s nimi i 1. září
společně rozloučili. Tentokrát jsme nezůstali jen na hřišti, ale připravili jsme malou trasu, která vedla i lesem, kde byly po cestě připraveny různé úkoly. I přes nepřízeň počasí se zúčastnily téměř všechny místní děti. Poslední zastávka byla u jelena, kde měly děti za úkol toto zvíře
namalovat, aby mohly zakončit cestu v hasičárně, kde se občerstvily a dostaly zaslouženou
odměnu, právě i za nejhezčí obrázek jelena.				
Lenka Holasová

15. 9. 2012 Přednáška paní profesorky Janáčkové o Boženě Němcové
Sobotní odpoledne dne 15. září mnohým z nás zpříjemnila profesorka PhDr.
Jaroslava Janáčková CSc. Jsme velice
rádi, že přijala pozvání paní Šmatlánové a přišla mezi nás do hasičské
klubovny, kde nám poutavým vyprávěním přiblížila ne zrovna lehký život
spisovatelky Boženy Němcové. Děkujeme a budeme se těšit snad někdy
příště na viděnou.
Lenka Holasová

Veškerá péče v pohodlí
Vašeho domova!

PEDIKŮRA - ošetření nohou
MANIKŮRA - nehtová modeláž

Mokrá pedikůra, ošetření ztvrdlé kůže,
peeling, masáž. Mokrá i suchá manikůra,
lakování a zdobení, gelové a akrylové
nehty. P-schine - zpevnění a ozdravení
Vašich nehtů s vysokým leskem.

Božena Kárníková 777 164 122

Pozvánka NA CVIČENÍ S MÍŠOU

Každá středa od 18 hodin v hasičské klubovně pro ženy a muže každého
věku. Dechová a relaxační cvičení, protažení a posílení ochablých
a zkrácených svalů a následné uvolnění celého těla, cviky na záda a páteř.
S sebou: pohodlné oblečení, podložku, deku a polštářek
Cena: 30 Kč za 1 hodinu
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