Slavětínský zpravodaj
místní zpravodaj obce slavětín

1/2015
4/2010

(leden, únor, březen)

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

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

PF 2011
Oprava silnice – uzavírka silnice
č. III/3507 v úseku Havlíčkova Borová
– křižovatka I/34
(opravy jednotlivých etap jsou navrženy tak, aby byl vždy
zajištěn příjezd do obcí)
1. etapa od 13. 4. do 10. 5. 2015
2. etapa od 11. 5. do 5. 7. 2015

sbor dobrovolných hasičů
slavětín

3. etapa od 6. 7. do 31. 7. 2015
Objízdná trasa je obousměrná pro vozidla do 3,5 t.

vás srdečně zve

Vše nejlepší do nového roku přeje zastupitelstvo!

u příležitosti 95. výročí
od založení spolku

na soutěž
v požárním sportu,
která se bude konat

16. května 2015
od 12 hodin

u hasičské zbrojnice ve
slavětíně.
všichni jste srdečně zváni!

Sledujte obecní webové stránky! Na www.obecslavetin.estranky.cz
naleznete veškeré aktuality z obecního úřadu, sekci pozvánek či fotogalerii.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
Dále přítomni: Radek Doležel, Ing. Vojtěch Ondráček

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1. Zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2. Zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání. Usnesení se plní 		
ve všech bodech.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc prosinec 2014.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze schůze představenstva LDO Přibyslav ze dne 		
19. 12. 2014. a zápis z volební členské schůze podílnických obcí, konané v Přibyslavi
15. 1. 2015.
5. Zastupitelstvo schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Slavětín.
6. Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Slavětín č. 1/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 			
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slavětín.
7. Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení 		
zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“.
8. Zastupitelstvo bere na vědomí žádost obce Slavětín o dotaci v rámci Programu 		
obnovy venkova Vysočiny 2015.
9. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016 až 2018.
10. Zastupitelstvo bere na vědomí: Rozpočtové opatření č. 8, týkající se skutečně 			
uskutečněných výdajů a příjmů v roce 2014. Návrh pana Bílka na vytvoření obecního 		
fotoalba. Informaci velitele SDH Slavětín Radka Doležela týkající se personálního 		
obsazení obecní jednotky požární ochrany. Informaci Petra Ondráčka o záměru 		
uskutečnit besedu o včelách a včelařství dne 7. 3. 2015.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 23. 2. 2015

Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
Dále přítomni: Marek Doležel, Gabriela Doleželová DiS, Tomáš Prostřední, Martin Smejkal,
Ladislav a Jana Procházkovi

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1. Zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2. Prodej parcel. Byl vznesen dotaz panem Ladislavem Procházkou ohledně převodu
parcel na nové vlastníky. Po půl roce od zaplacení stavebních parcel nejsou tyto stále
převedeny, navíc propadla 6měsíční lhůta pro uskutečnění převodu. Kupující dodnes nemají ani doklad o zaplacení kupní ceny pozemku. Následovala zpráva pana M. Dležela
týkající se stavu věci. A zpráva starosty obce pana J. Stehna. Dle této zprávy pan M. Smejkal je majitelem kupovaného pozemku. Vzhledem k nastalé situaci navrhl pan Procházka změnu kupní smlouvy, čl. IV týkající se úhrady geometrického plánu, a požádal o doklad o zaplacení kupní ceny pozemku. Starosta obce prověří současný stav věci na katastru nemovitostí a bude intenzivně pracovat na její nápravě a urychlení převodu. Průběžně bude informovat zastupitele i kupující. Změnou kupní smlouvy se bude zastupitelstvo zabývat na příštím zasedání.
3. Provoz obecní bytovky. Pan M. Doležel vznesl dotaz týkající se provozu obecní bytovky.
Již dříve si vyžádal e-mailem informace ohledně financování provozu bytovky a jeho
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efektivity pro obec. Tyto informace se obci zatím nepodařilo připravit. Zastupitelstvo připraví podklady a bude se touto otázkou zabývat na příštím zasedání. Další podnět se
týkal rekonstrukce místní komunikace u nových parcel. Tato byla pro letošek odložna,
v budoucnu bude provedena dle projektové dokumentace, je podmínkou kolaudace
nové zástavby.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. 		
	Usnesení je průběžně plněno ve všech bodech.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za leden 2015.
6. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav tento měsíc nedorazil.
7. Zastupitelstvo bere na vědomí žádost manželů Horákových o změnu územního plánu
obce Slavětín, z důvodu výstavby rodinného domku. Žádost byla předjednána na pověřené obci Chotěboř. Náklady spojené s touto změnou budou hrazeny stejným dílem
obcí a manžely Horákovými.
8.	Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením změny č. 2 územního plánu Slavětín na
pozemku číslo parcelní 185 v k.ú. Slavětín u Oudoleně v ploše smíšené výroby (VS)
– s úpravou podmínek využití plochy z podnětu pana Lubomíra Horáka, bytem Peršíkov 10, Havl. Borová 582 23.
9. Zastupitelstvo určuje, v souladu s § 47 a 53 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
v platném znění, starostu pana Jiřího Stehna pro spolupráci při pořizování změny č. 2
územního plánu Slavětín. Navržen starosta obce Jiří Stehno. Usnesení č. 3/26/01/2015
delegát byl schválen.
10. Zastupitelstvo bylo seznámeno s Inventarizační zprávou.
11. Zastupitelstvo schvaluje pořízení fotolba obce.
12. Zastupitelstvo bylo informováno o jednání zástupců obce s Ing. Liborem Jouklem na 		
krajském úřadě v Jihlavě, ohledně opravy silnice č. 3507 v úseku Havl. Borová – silnice 		
č. 34. Oprava proběhne v letošním roce.
13. Vyhláška o odpadech. Zastupitelstvo bere na vědomí dopis odboru veřejné správy, 		
dozoru a kontroly týkající se doplnění obecně závazné vyhlášky o odpadech.
14. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci velitele SDH Slavětín Radka Doležela týkající 		
se personálního obsazení obecní jednotky požární ochrany. Zajištění povinného 		
školení a finančního krytí zdravotních prohlídek členů jednotky.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 3. 3. 2015

Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1. Zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání.
Usnesení je průběžně plněno ve všech bodech.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci pana starosty J. Stehna a pana P. Ondráčka
týkající se současného stavu převodu stavebních parcel na kupující osoby. V pondělí pan
JUDr. Lubomír Málek dodal na katastrální úřad doklad týkající se změny druhu pozemku.
V současné době nic nebrání dokončení administrativních úkonů spojených s převodem
parcel na kupující. Pokud nenastanou žádné komplikace, do 15. 3. 2015 by všechny
převody měly být vyřízeny.
4. Návrh na uzavření smlouvy s firmou E.ON. Zastupitelstvo obce Slavětín, jakožto
podílník Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi, souhlasí s uzavřením smlouvy
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o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního
zařízení v katastrálním území obce Veselíčko u Žďáru nad Sázavou a obce Jámy.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí změnu podmínek přiznání dotace na rozvoj venkova
týkající se nutnosti uzavření smlouvy s dodavatelem akce. Teprve na základě smlouvy,
uzavřené s dodavatelem akce, bude obci přiznána dotace na konkrétní akci.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 3. 2015
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
Dále přítomni: Jaroslav Bílek, Marek Doležel, Tomáš Prostřední, Martin Smejkal

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1. Zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. 		
	Usnesení je průběžně plněno ve všech bodech.
3.	Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za únor 2015.
4.	Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav. 			
4. června 2015 proběhnou oslavy 20. výročí obnovení činnosti LDO Přibyslav.
5.	Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti MAS. Přijati nový členové: Polnička, 		
	Sazomín, Žďár nad Sázavou. Doplnění strategie.
6.	Zastupitelstvo souhlasí s žádostí o finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč pro základní
organizaci včelařů v Havl. Borové. Na nákup ovocných stromů a keřů. Podmínkou je 		
jejich výsadba také v katastru obce Slavětín.
7.	Zpráva o výsledku hospodaření svazku obcí Borovsko: Zastupitelstvo bere na vědomí 		
zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného Svazku obcí plynofikace obcí Borovsko.
8.	Zpráva o výsledku hospodaření svazku obcí Podoubraví: Zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného Svazku obcí Podoubraví.
9.	Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 			
dobrovolného Svazku obcí Přibyslavska.
10.	Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o termínu konání přezkoumání hospodaření obce
	Slavětín, které proběhne 31. 3.2015.
11.	Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 1. Toto rozpočtové opatření se 		
týká evidence obyvatel – Chotěboř a příspěvku do svazku obcí Borovsko.
12.	Zastupitelstvo bylo informováno o uzavírce silnice č. III/3507 v úseku Havlíčkova 		
Borová – křižovatka I/34 z důvodu rekonstrukce jejího povrchu. Uzavírka proběhne 		
ve třech etapách od 13. 4.2015 do 31. 7.2015.
13.	Žádost Tomáše Babáka. Zastupitelstvo souhlasí s žádostí o pokácení ovocných stromů 		
na obecní zahradě. Tyto budou nahrazeny novými sazenicemi.
14. Prodej parcel: Zastupitelstvo bylo informováno o uskutečnění převodu stavebních
pozemků na kupující. V současné době nic nebrání zahájení výstavby RD. Dle informací
z dopisu od pana JUDr. Lubomíra Málka a firmy Geonova obec Slavětín nezavinila
časovou prodlevu při převodu pozemků a jejich zápisu do evidence katastru nemovitostí.
	Zastupitelstvo souhlasí s pořízením dodatku ke kupní smlouvě. Tímto dodatkem budou
upraveny podmínky prodeje, termíny budou počítány od data převodu parcely, ne od
data prodeje parcely jako doposud.
15.	Obecní byty: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci pana Marka Doležela a Petra 		
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	Ondráčka o nutnosti valorizace nájmů v obecních bytech. Výše nájemného stanovená 		
1. 7. 1999 za více než 15 let nebyla navýšena. Současný stav je pro obec nevýhodný, 		
a provozování bytů ztrátové. Maximální možné navýšení nájmu v součtu za 3 roky zpět 		
je o 20 %. Zastupitelstvo souhlasí s úpravou nájemného o maximální možnou částku 		
20 % a informováním nájemníků o chystaných změnách.
16.	Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí:
Informaci o odložení pátrání po pachateli dopravní nehody, při které bylo poškozeno 		
zábradlí a zrcadlo u silnice na návsi. Pachatelje neznámý.
	Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o vydání výjimky podle § 56 zákona 		
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, týkající se odchytu a vypouštění
jedinců různých druhů čmeláků.
	Dotace na rozvoj venkova bude letos využita na výstavbu nového a obnovu stávajícího
veřejného osvětlení v obci Slavětín.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 27. 4. 2015 od 19:00 hod.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Skupina jásalka ve slavětíně

ZMĚNA SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Od měsíce dubna přechází firma
Miloslav Odvárka na svoz komunálního odpadu 1× za 14 dní vždy
v pondělí v sudý týden. Nejbližší
svoz komunálního odpadu proběhne v pondělí 13. 4. 2015.

Po loňském úspěchu hudební skupiny pana Pavla
Kršky, který hrál ve Slavětíně o pouťové neděli odpoledne, i letos připravujeme pouťové hudební vystoupení tentokrát se skupinou Jásalka.

rozšíření otevírací
doby místního obchodu

Pokud by měl někdo zájem o rozšíření otevírací doby v odpoleních
hodinách, prosím nahlašte své požadavky paní Martině Blažkové
v obchodě.

Obec Slavětín nabízí k prodeji 3 volné nové stavební parcely včetně
inženýrských sítí. (Velikost parcel: 1512 m2, 1403 m2 a 1409 m2.) V případě zájmu prosím
kontaktujte Obecní úřad, e-mail: slavetin.ou@tiscali.cz, popř. více info na tel.: 720 267 977
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Poděkování
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Děkujeme všem, kdo se během roku starají o veřejné prostranství v obci
a zkrášlují ho! (Čekárna, náves, hřiště, koupaliště...)
Vítáme všechny nové občany ve Slavětíně a budeme rádi,
když se s námi zapojí do společného života v obci.
5

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Odpady – Povinné třídění biologicky rozložitelného odpadu
Od 1. 1. 2015 je obec povinna podle novely zákona o odpadech třídit kovy a bio odpad. Čím
méně těchto vytříděných odpadů skončí v popelnicích, tím méně budou obce platit za ukládání odpadů na skládky. Kovy a bio odpady patří mezi hodnotné suroviny, které bohužel zbytečně končí na skládkách. (zdroj Zpravodaj OPŽP)

Kontejnery na bio odpad a kov budou ve Slavětíně umístěny v nejbližší době
u místního obchodu se smíšeným zbožím.
kontejner na bio odpad
Oudoleně, kde je budou štěpkovat. NEVOZIT
UŽ NA PÁLENÍ!
Co do kontejneru na bio odpad
nepatří:
– veškerý stavební odpad
– kamení
– syrové maso a kosti, mrtvá zvířata
– zbytky jídel, potravinářské oleje a tuky
– dřevní odpad (prkna)

Co patří do kontejneru na bio odpad:
– veškeré zbytky rostlinného původu
z domácností
– zbytky ovoce a zeleniny, skořápky, kávové
a čajové zbytky
– zahradní odpad
– větve (na ty bude určen termín, aby se nemíchaly s ostatním odpadem), jsme domluveni, že se budou odvážet na kompostárnu do

kontejner na KOVY
Nově má obec také povinnost zajistit celoroční sběr kovů. Obec bude mít nyní
s firmou Recykling kovové odpady a. s.
sepsanou smlouvu, podle které nám
tato společnost veškerý odevzdaný kovový odpad bude monitorovat a odevzdané množství nám nahlásí na obec,
která tyto údaje použije pro vykázání
sběru kovového odpadu. I tímto bude
dodržena podstata zákona o odpadech.
Do kontejneru nepatří plechovky
od barev, na to máme vyhrazené dny
na sběr nebezpečného odpadu. Termín
bude vždy předem zveřejněn.

Kontejner na sběr
potravinářských olejů a tuků
Nově bude k dispozici během měsíce
dubna až května také kontejner na oleje.
Bude umístěn vedle obchodu se smíšeným zbožím.

Nevylévejte použitý
potravinářský olej a tuk do
odpadu nebo do volné přírody!
Raději ho vhoďte v pevně uzavřených PET
lahvích, kanystrech nebo jiných nerozbitných
nádobách do označené separační nádoby
umístěné u místního obchodu se smíšeným zbožím a firma EKO-PF ho ekologicky
zlikviduje. Tuky se čistí a dále používají v kosmetickém průmyslu nebo v automobilovém
průmyslu jako
přídavek do biopaliv.
Technicky zajišťuje:
EKO-PF s.r.o.
Tel: 387 428 488, 603 487 423
www.ekopf.cz
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Události posledních dní:
Výtvarná dílna pro ženy – 16. 1., 31. 1., 13. 2. a 13. 3. 2015
V měsíci lednu se uskutečnily dvě výtvarné dílny. V té první jsme pletly košíčky z papírových roliček a zároveň se
naučily roličky vyrábět z nepotřebných časopisů pomocí
špejle. Každá z nás odcházela domů s hotovým výrobkem
a s příjemným pocitem. Na dalším večerním sezení jsme
pokračovaly v pletení z papíru, tentokrát věnečky na ozdobu velikonočních oken nebo dveří. Tvořivý večer byl zpestřen donesenými dobrotami. V únoru jsme na našem již třetím večerním setkání zdobila vajíčka třpytivými flitry, vyráběly papírové tyčky a dodělávaly věnečky. Čtvrtá dílna se
konala v polovině března a opět byla zaměřená na velikonoce, pletly se ošatky, zdobily vajíčka a připravovaly papírové
tyčky. Toto všechno nás velice trpělivě učila paní Diana Turková, které bych touto cestou za nás všechny chtěla poděkovat. Věřím, že na další večerní tvořivé setkání se opět dostavíte ještě ve větším počtu, včas vše upřesním. Těším se na další večer. Prosím, zamyslete se nad dalšími nápady, protože si
myslím, že každý něco zajímavého umí a může nás to naučit.
Jaroslava Doleželová, knihovnice
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Události posledních dní:
7. 2. 2015 Přednáška – Diplomatem v Japonsku

Jsme velice rádi, že naše pozvání opět přijal pan Karel Žebrakovský. Tématem našeho setkání
bylo Japonsko. Ve svém vyprávění nás seznámil se životem v této zemi, s tamními poměry ve
společnosti i v rodinách. Velká diskuse se strhla i kolem zápasníků sumo a celého tohoto Japonci
velmi oblíbeného „sportu“. A jelikož je toho o Japonsku ještě hodně na vyprávění, rozhodli jsme
se udělat pokračování na podzim. Datum a čas včas upřesníme. 		
Lenka Holasová

21. 2. a 29. 2. 2015 Přednáška o Novém Zélandu
V letošním roce se podařilo domluvit spolupráci s panem Zbyňkem Holcem z Pardubic, který nám letos zpříjemní čas při svých
cestovatelských přednáškách. Nyní v únoru přijel udělat přednášku o Novém Zélandu. Přednáška byla rozdělena do dvou víkendů (1. severní ostrov a 2. jižní ostrov). Účast byla hojná, přišli
lidé nejen ze Slavětína, ale i z okolních obcí (Ždírec n./D., Oudoleň, Peršíkov...) i z Havlíčkova Brodu. Pro všechny bylo na stolech
připravené něco k zakousnutí. Fotografie i povídání o cestě kolem celého Zélandu, o lidech, kultuře, krajině a různých zajímavostech, to vše bylo velmi zajímavé.
Gabriela Doleželová
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28. 2. 2015 Setkání seniorů v hasičské klubovně

Na konec února jsme připravili posezení pro naše
nejstarší spoluobčany. Doufám, že i přes trochu
zdrženlivý začátek jsme společně strávili příjemné odpoledne. Kromě divadelního spolku JenTak
z Havlíčkovy Borové vystoupily i místní děti. Pěkný krátký program s nimi nacvičila paní Marcela
Ondráčková. Připraveno bylo i velmi dobré občerstvení a nechyběla ani harmonika, na kterou nám
přijel zahrát pan Josef Nevole.
Děkujeme všem za účast.
Lenka Holasová
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Události posledních dní:
7. 3. 2015 Welnes dopoledne
V sobotu 7. 3. dopoledne proběhlo posezení s představením kosmetiky Mary Kay a ti, kdo
měli zájem, mohli využít aromamasáž. Byl to velmi příjemně strávený čas. Nyní připravuje-

me na 18. 4. navázání na toto posezení, kdy bude tématem sebelíčení, všichni jsou
vítáni! (info na www.obecslavetin.estranky.cz/pozvanky).
Gabriela Doleželová

7. 3. 2015 Beseda o včelách a včelařích
14. 3. 2015 Dětský karneval
V sobotu 14. 3. se konal v hasičské klubovně dětský karneval. Na děti čekalo několik soutěžních úkolů, za jejichž splnění byly
odměněni. Mezi úkoly zručnosti nechyběla
ani dětmi velmi oblíbená soutěž „židličky“.
Na závěr každá maska dostala perníkovou
medaili a ze dřeva vyřezanou pohádkovou
loutku. Děkujeme všem za účast a těšíme
se na příští rej masek.
Lenka Holasová
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22. 2. a 21. 3. 2015 Slavětínský desetiboj - 1. a 2. kolo

Máme za sebou první dvě kola slavětínského
desetiboje a další před sebou. První úkol byl
výtvarný, vytvoření vzpomínkového přání ve
tvaru zvířat pro všechny, kdo se zúčastnili setkání seniorů. Úkolu se zúčastnily děti nejen
ze Slavětína, ale i z Peršíkova a Oudoleně.
V březnu proběhlo druhé kolo s velikonoční
tematikou. Všechny děti, které se zúčastnily,
byly velmi šikovné. Malovala se vajíčka a dělal se stojánek na vajíčko, do kterého se zasadila semínka, či se děti mohly naučit vyrobit píšťalku z vrbového proutku.
Gabriela Doleželová

Zveme všechny děti na 3. kolo
slavětínského desetiboje,
v sobotu dne 25. 4. v hasičské
klubovně od 13.30 hodin.

Děti přijďte! Vyhrát můžete, i když
jste se prvních kol nezúčastnily!
Úkolem nyní bude zkusit si vyrobit
malou loutku čarodějnice.
(4. kolo bude 23. 5. a 5. kolo 20. 6.)

Společenská kronika
V období od ledna do března 2015 oslavili svá kulatá výročí
pan Jaromír Petruželka ml., Vojtěch Ondráček, Jiří Cacek
a Jiří Šedivý, paní Gabriela Doleželová a slečna Ivana Feková.
Všem oslavencům gratulujeme!
Dne 11. 3. 2015 se narodil David Babák,
vítáme Davídka mezi námi a jeho rodině gratulujeme!

Události posledních dní:
21. 3. 2015 Přednáška o Aljašce
Na březen si pan Zbyněk Holec pro nás připravil povídání o svém cestování po Aljašce. A tak kdo má rád cestování, tak přišel
v sobotu 21. 3. do hasičské klubovny, aby
si s námi procestoval divokou krajinu této
země. Pro zúčastněné bylo připraveno tak
jako na minulé přednášce něco k zakousnutí. Povídání bylo velmi poutavé a fotky krásné, příroda Aljašky je lidmi téměř neposkvrněná a je zde mnoho divokých zvířat, která
na své cestě běžně potkáváte. Díky přednášce jsme měli možnost nahlédnout do dob
zlaté horečky a života tamních zlatokopů
– kde a jak žili a jak těžká byla jejich práce.
Přestože účast slavětínských lidí byla menší než na minulých přednáškách, opět přijeli
lidé ze Ždírce n./D. i Peršíkova. Všem děkuji za
účast na všech letošních přednáškách, byl to
velmi příjemně strávený čas. Nyní si dáme od
přednášek přes léto pauzu a budeme pokračovat na podzim, kdy je domluvené s panem
Karlem Žebrakovským pokračování povídání
o Japonsku a po domluvě s panem Zbyňkem
Holcem máme přislíbenou přednášku o jeho
ceste po dalekém Peru. O termínech přednášek budeme předem informovat.
Gabriela Doleželová

Pozvánka
na pálení čarodějnic 30. dubna!

Přijďte se podívat na pálení čarodějnic (u cesty
za novými parcelami). Při hezkém počasí bude
opět připraven vedle hlavního ohně malý ohýnek
na opékání špekáčků a jiných pochutin, třeba
indiánského chleba...
Těšíme se na hojnou účast! :-)
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