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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

PF 2011

Pozvánka na přednášku
Dne 27. dubna 2013 od 14 hodin

se koná v hasičské zbrojnici ve Slavětíně

přednáška paní Ivy Georgievové na téma:

„Lidské
typy podle
Ayurvédy,
jejich
přednosti
a nedostatky“
Vše nejlepší
do nového
roku
přeje
zastupitelstvo!
Vstupné na přednášku 30 Kč

„Pokud chceme být opravdu zdraví, měli bychom poznat sami sebe. Co jsme
momentálně za typ, jaké máme klady, na co si dát pozor, jak se chovat
v souladu s počasím a se zemí kde se nacházíme. Co nás například může lehce
vyvést z rovnováhy nebo nám i zapříčinit nemoc.“ I. Georgievová
Po přednášce je možné zakoupit knížku vydanou Ivou Georgievovou v roce 2012,
pod názvem Jídlem ke zdraví v ceně 240 Kč.
Těšíme se na Vaši účast, OÚ Slavětín

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 1. 2013
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•

1S/28.1.2013 Zástavbovou studii variantu A.
2S/28.1.2013 Vypracování projektu pro územní řízení společností DRUPOS - HB s. r. o..

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•

1V/28.1.2013 Zápis představenstva a kontrolní komise SDO Přibyslav ze dne 		
21. prosince 2012.
2V/28.1.2013 Žádost ing. Klusáčka o stavební parcelu.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 2. 2013
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•
•

1S/25.2.2013 Účetní uzávěrku obce Slavětín za rok 2012.
2S/25.2.2013 Výsledek inventarizace za rok 2012.
3S/25.2.2013 Úprava platu starosty obce o navýšenou daň z příjmu.
4S/25.2.2013 Ustanovení komise pro přípravu oslav 700 let od založení obce.
5S/25.2.2013 Pokácení bříz u hasičské zbrojnice - 6 kusů.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•

1V/25.2.2013 Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav konaného dne 22. února
2013. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek
obcí Přibyslavsko za rok 2012.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 3. 2013
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•

1V/25.3.2013 Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav.

S polečensk á kronik a
V období od ledna do března 2013
oslavili svá kulatá výročí
paní Martina Blažková, paní Jaroslava
Sedláková a pan Martin Sedlmajer.
Všem oslavencům gratulujeme!

Události posledních dní:
16. 2. 2013 Setkání seniorů v Hasičské klubovně
V sobotu dne 16. února se již po třetí konalo Setkání seniorů. Začátek byl jako vždy ve
14 hodin v hasičské klubovně. Po oficiálním
přivítání panem starostou a pár slovech paní
Henyšové o činnostech Klubu přátel Slavětína
se ujala slova paní Iva Georgievová. Ta pohovořila o zdravé výživě a potravinách dříve běžných, ale v dnešní době trochu opomíjených,
které bychom měli zpět zařadit do svých jídelníčků. Dále přišla na řadu zábava v podání divadelního spolku Jen Tak z Havlíčkovi Borové
a jejich dvou scének. V těch jsme se tentokrát
vrátili do školních let. Program pokračoval
hudbou v podání Josefa Nevoleho s harmonikou.
Myslím, že to bylo příjemně strávené odpoledne a těšíme se na příště.
		
Lenka Holasová

POZVÁNKA! Na dětský čarodějnický večer 30. 4. 2013
V úterý 30. dubna od 18 hodin se bude konat tradiční pálení čarodějnic. Bude zde také
malý ohýnek s možností opečení buřta nebo
jiné pochutiny.
Na každého, kdo přijde v masce čeká malá
odměna.
Doufejme, že již bude pěkné počasí a sejdeme se zde v hojném počtu. Budeme se na Vás
těšit.
Lenka Holasová

Statistika místní knihovny za rok 2012
Knihovní jednotky celkem
1407
Naučná literatura
229
Krásná literatura
1178
Časopisy (zábavné, naučné, bydlení,
zahrada, zvířata)
asi 28 titulů
Registrovaní uživatelé
26
Registrovaní uživatelé do 15 let
6
Z výměnného fondu KKV poskytnuty dva
nové soubory knih a další knihy nám byly
darovány.
V místní knihovně si můžete zdarma půjčit
mnoho zajímavých knih a časopisů, půjčov-

Návštěvy celkem
Výpůjčky dokumentů celkem
Naučná dospělí
Krásná dospělí
Naučná děti
Krásná děti
Periodika (časopisy)

95
578
45
274
6
128
123

ní doba dokumentů je 1 měsíc, po uplynutí této
doby je potřeba si knihy svou návštěvou prodloužit. Těším se, že brzynavštívíte naší knihovnu a knihy prodloužíte nebo si půjčíte nové.
Otevírací doba v knihovně:
sobota 8.00 – 10.00 hodin
Doleželová Jaroslava, knihovnice

POZVÁNKA!
V sobotu dne 25. května se bude konat v Jitkově Okrsková soutěž
v požárním sportu. Přijďte podpořit družstva SDH Slavětín!

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.
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