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místní zpravodaj obce slavětín

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

7y8a

Vše nejlepší
do nového rokuna
přeje pout
zastupitelstvo!
POZVÁNKA

Z

V sobotu 20. července 2013 se koná ve Slavětíně
u Hasičské zbrojnice pouťové posezení.
Opět zahraje k tanci a poslechu hudební skupina
Hudba pro Vás. Jídlo a pití bude zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni!

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 4. 2013
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•

1S/29.4.2013 Opravu cesty k lesu u jelena.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•
•

1V/29.4.2013 Zápis z jednání představenstva Lesního družstva obcí Přibyslav konaného
dne 18. 4. 2013 v Přibyslavi.
2V/29.4.2013 Zápis z jednání členské schůze Lesního družstva obcí Přibyslav konané
dne 18. 4. 2013 v Přibyslavi.
2V/30.4.2012 Výzvu k doplnění žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Kraje Vysočina týkající se přípravy technické infrastruktury pro 6 RD v obci Slavětín.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 5. 2013
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•
•

1S/27.5.2013 Nájemní smlouvu o pronájmu rekreačního zařízení Řeka mezi podílnickými obcemi a městysem Krucemburk.
2S/27.5.2013 Smlouvu o dílo č. 14/2013 s firmou Drupos HB s.r.o. na zpracování technické
infrastruktury pro 6 RD v obci Slavětín.
3S/27.5.2013 Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní.
4S/27.5.2013 Příspěvek 1000 Kč pro školu v Havlíčkově Borové.
5S/27.5.2013 Nákup mikrovlné trouby do hasičské zbrojnice.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•

1V/27.5.2013 Veřejnou vyhlášku Městského úřadu v Chotěboři týkající se řízení o návrhu změny č.1 územního plánu Slavětín.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 6. 2013
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•
•
•
•

2

1S/27.6.2013 Veřejnou vyhlášku: oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu
a změnu č. 1 územního plánu obce Slavětín.
2S/27.6.2013 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 bez výhrad
a závěrečný účet obce Slavětín.
3S/27.6.2013 Výši vodného na rok 2012 ve výši 10 Kč za m3. Důvodem navýšení ceny je
zvýšení nákladů na energie a vytváření rezervy pro budoucí opravy vodovodního řádu.
4S/27.6.2013 Smlouvu o provedení praktického vyučování s Hotelovou školou Světlá a
Obchodní akademie ve Velkém Meziříčí.
5S/27.6.2013 Příspěvek pro mateřskou školku v Oudoleni ve výši 1000 Kč.
6S/27.6.2013 Zveřejnění záměru prodeje části parcely 248/1.
7S/27.6.2013 Opravu veřejného rozhlasu.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
•
•
•

1V/27.6.2013 Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav.
2V/27.6.2013 Žádosti o prodej stavebních parcel č. 1 a č. 6.
3V/27.6.2013 Usnesení valné hromady společnosti RWE o převodu akcií minoritních
akcionářů na hlavního akcionáře.

Slovo starosty
Zde je množství odpadu, který naše obec vytřídila za
rok 2012 a předala dál k využití. Děkujeme, že třídíte
odpad. Třídění odpadu má smysl, a proto vyzýváme
spoluobčany, aby třídili odpad i nadále.
		

J. Bílek, starosta obce

1. kvartál
2. kvartál
3. kvartál
4. kvartál
ROK 2012 CELKEM

13. 4. 2013 Čištění koupaliště
V letošním roce dobrovolníci opět čistili koupaliště. Nadšeně se zapojili i děti. Všem, kdo se na této akci podílel patří poděkování.		
		
			

30. 4. 2013 Pálení čarodějnic
Dne 30.4. se ve Slavětíně tradičně zapaloval velký čarodějnický oheň. Pro děti, které se scházely už od 18:00
hodin, byl vedle připraven malý ohýnek, na kterém si
opekly buřty. Někteří přišly v čarodějnických maskách.
Nakonec všechny děti dostaly drobný balíček a malý
dárek. 			
Renata Petruželková
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0,860 t
1,245 t
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Fichtlmánia 2013
Stejně jako v minulém roce, tak i letos se
konal nejtěžší čtyřiadvacetihodinový vytrvalostní závod motocyklů JAWA 50 Fichtlmania. Letos 12. – 13. července se jel ve
Štikovské rokli u Nové Paky již 7. ročník.

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). V letošním ročníku se nám podařilo zúročit zkušenosti z let minulých. To se
projevilo hlavně na spolehlivosti stroje, popřípadě při řešení závad a oprav. Přání pro
letošní rok bylo, ujet minimálně 200 kol a na
jedoucím stroji projet po 24 hodinách cílem
za mávání šachovnicového praporu.
Bilance letošního závodu je 232 ujetých kol,
což představuje téměř 500 kilometrů ujetých
v těžkém terénu. Odměnou za toto úsilí Nám
bylo celkové 51. místo. V kategorii klasik jsme
obsadili krásné 27. místo.
Určitě máme ještě co zlepšovat a pokud se
závod pojede i v roce 2014 tak se opět zúčastníme.
Radek Doležel
za Tým Slavětín motorcycles Více o Fichtlmánii na: www.cistauhorek.cz/fichtl

Pozvánka
Od září se bude opět pravidelně cvičit joga v hasičské klubovně,
den i čas bude předem upřesněn na obecní vývěsce.

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

V sobotu 7. září 2013 v 15 hodin se v hasičské klubovně ve Slavětíně
bude konat přednáška prof. PhDr. Jaroslavy Janáčkové, CSc.
na téma

„Život a tvorba Karla Havlíčka Borovského”.
Všichni jste srdečně zváni!

Události posledních dní:
26. 5. 2013 Okrsková soutěž v požárním sportu v Jitkově
V sobotu 26. května se konala v Jitkově Okrsková soutěž v požárním sportu okrsku číslo 6. Počasí bylo deštivé, přesto účast byla velká.
Letos se soutěže zúčastnily za Slavětín 2 družstva, ve složení:
Ženy starší: Blažková P., Ondráčková M., Doleželová G., Kolouchová J., Stehnová M., Doleželová D., Turková D.
Muži starší: Doležel M. , Vácha T., Peřina O., Peřina P., Lipavský R., Cacek J., Cacek T.
Družstvo žen obhájilo 2. místo, muži se umístili na
7. místě. Celkem se v Jitkově sešlo 23 družstev.
Gabriela Doleželová

Sp olečensk á k ronik a
V období od dubna do června 2013 oslavili svá kulatá a významná výročí
paní Alenka Stará, paní Růžena Málková,
pan František Ondráček a pan Václav Halama
Všem oslavencům gratulujeme!
Dne 23. 5. 2013 nás opustila ve věku 75 let paní Jaroslava Sedláková
s láskou vzpomínáme.

30. 6. 2013 Indiánské dětské odpoledne
Tak jako vloni jsme i letos odstartovali
prázdniny dětským dnem. Tentokrát jsme
ho pojali tak trochu indiánsky. A proto kromě disciplín, které nemohou na dětském dni
chybět, si mohly děti vyrobit indiánskou čelenku, opéct indiánský chleba nebo se svést
za doprovodu indiána na koni. Samozřejmě
nechyběly ani odměny ve formě balíčku. Ten
si každý z 27 malých indiánů po vynaloženém
úsilí při plnění sedmy úkolů šel převzít společně s medailí a omalovánkami do tee-pee.
Děkujeme všem za spolupráci a za peří. Těšíme se na příště a přejeme všem hezký zbyLenka Holasová
tek prázdnin.
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