
Slavětínský zpravodaj
2/2010místní zpravodaj obce Slavětín

90 let založení Sboru dobrovolných hasičů obce Slavětín

Vážené dámy, vážení pánové,
srdečně Vás zveme na

“Otevření Hasičské zbrojnice a sportoviště,
setkání rodáků, rodinných příslušníků a přátel obce Slavětín.”

Slavnostní otevření proběhne v sobotu 24. 7. 2010 ve Slavětíně
Program:
14.00 hodin úvodní slovo starosty obce, představení znaku a vlajky obce
14.15 hodin slavnostní předání klíče od budovy zbrojnice
14.30 hodin vystoupení  ochotnického souboru JENTAK z Havlíčkovy Borové
14.45 hodin  průvod obcí s položením věnce u Pomníku padlých 
 a pietní vzpomínka k 65. výročí
15.00 hodin pokračování průvodu s hudbou
15.30 hodin provedení požárního útoku družstva mužů a žen v areálu sportovitě,
 předvedení historické stříkačky tažené koňmi z České Jabloné
16.00 hodin koncert dechové hudby
20.00 hodin taneční zábava, k poslechu i k tanci zahraje skupina Fortuna

V patře hasičské klubovny  proběhne výstava “Havlíčkův kraj”, kde bude ke shlédnutí 
psaná i obrazová kronika obce. Po celé odpoledne i večer bude zajištěno občerstvení.

Zastupitelstvo obce Slavětín  srdečně zve na návštěvu a prohlídku naší krásné obce 
všechny rodáky a přátele obce Slavětín. Pokud máte kontakt na některé rodáky obce 
Slavětín, pozvěte je našim jménem na toto setkání.          J. Bílek, starosta
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Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 4. 2010
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

1/26042010 •	 zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne 26. 3. 2010

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 5. 2010
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/3152010 •	 podání žádosti na poskytnutí úvěru 400 000 Kč u Komerční banky   
v Havlíčkově Brodě
2/3152010 •	 závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad
3/3152010 •	 smlouvu o dílo na rekonstrukci veřejného prostranství před hasičskou 
zbrojnicí s firmou Brodská stavební
4/3152010 •	 návrh na prodej plynové přípojky firmě RWE Hradec Králové 

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
5/3152010 •	 zápis ze zasedání valné hromady svazku obcí Podoubraví
6/3152010 •	 zápis ze schůze představenstva LDO
7/3152010 •	 výsledky auditu

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 6. 2010
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/2862010 •	 prodej plynové přípojky firmě RWE Hradec Králové
2/2862010 •	 prodej obecních pozemků 49/2 – 49/3 – 49/4 – 49/16 – 49/17 – 49/18, 
které jsou včetně čp. 49 ohraničeny plotem p. Miloslavu Ondráčkovi za cenu 29 kč/m2. 
Za podmínky, že veškeré náklady spojené s odkupem pozemků hradí kupující. 
3/2862010 •	 uzavření smlouvy o zajištění reklamy a propagace s Měšťanským pivova-
rem z Havlíčkova Brodu

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
4/2862010 •	 zápis ze zasedání valné hromady Svazku obcí Podoubraví konané dne  
15. 6. 2010
5/2862010 •	 zápis ze schůze představenstva LDO ze dne 4. 6. 2010
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Události posledních dní:
Čištění koupalitě 24. 4. 2010

Okrsková soutěž v požárním sportu v Cibotíně 29. 5. 2010

Dne 29. 5. 2010 se opět konala tradiční hasičská soutěž v požárním sportu – tentokrát v 
Cibotíně. Počasí nám přálo, slunce svítilo a hřálo celý den navzdory předpovědi meteorologů. 
Soutěže se zúčastnila i družstva místních dobrovolných hasičů ze Slavětína. Jak družstvo 
mužů, tak žen se umístilo na krásném 4. místě.               Pavlína Blažková, velitelka družstva žen

Společenská 
kronika 

V období od dubna do června 
2010 oslavila Růžena Málková 

úctyhodných 83 let. 
Gratulujeme!  
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V sobotu 3. července se konalo další Slavětínské dětské od-
poledne,  kterému tentokrát přálo i počasí. Soutěží zručnos-
ti a vědomostních kvízů se zúčastnilo celkem 40 dětí. Každý 
soutěžící obdržel balíček s dárky a pohoštění. Mimo buchet a 
bramboráků si každý mohl umotat a opéct na ohni raritu v po-
době indiánského chleba na klacku. Všem sponzorům  touto 
cestou děkuji.                    J. Doleželová, knihovnice

Dětské odpoledne ve Slavětíně 3. 7. 2010


