2/2011
Vážení spoluobčané,
tuto sobotu 23. 7. se bude konat od 19 hodin již tradiční pouťové posezení
u hasičské zbrojnice. Srdečně Vás všechny zveme. Hudba a občerstvení
bude zajištěno!

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 2. 5. 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo:

•
•
•

1/252011 uzavření nové nájemní smlouvy mezi Lesním družstvem obcí a podílnickými obcemi
2/252011 podpis dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě mezi Lesním družstvem obcí
a podílnickými obcemi
3/252011 technickou studii na stavbu „I34 Slavětín, přeložka silnice“

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

•
•

4/252011 zápis z jednání představenstva Lesního družstva obcí konaného dne 25. 3.
2011 na ústředí družstva v Přibyslavi
5/252011 zápis z jednání členské schůze Lesního družstva obcí konaného dne 28. 4. 2011

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 5. 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo:

•

•
•
•

1/3052011 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavětín za rok 2010
a to bez výhrad
2/3052011 závěrečný účet Svazku obcí Borovsko za rok 2010 a to bez výhrad
3/3052011 žádost o úvěr na realizaci oplocení dětského hřiště ve výši 500 000 Kč
u Komerční banky
4/3052011 uzavření smlouvy se společností ASEKOL na zajištění systému odvozu
elektrospotřebičů

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

•
•
•

5/3052011 zápis z jednání představenstva Lesního družstva obcí konaného dne 28. 4.
2011 na ústředí družstva v Přibyslavi
6/3052011 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za
rok 2010
7/3052011 zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Přibyslavska ze dne 5. 5. 2011

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 6. 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo:

•
•
•
•

1/2762011 zajištění pouťového posezení při hudbě
2/2762011 přípravu plakátů a obecního zpravodaje
3/2762011 dotaci svazku obcí Borovsko ve výši 23 kč/osobu v obci
4/2762011 ukončení nájemní smlouvy „Podhorák“ k 30. 6. 2011

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

•
•
•

5/2762011 zápis z jednání představenstva Lesního družstva obcí
6/2762011 zápis z jednání Svazku obcí Borovsko
7/2762011 dopis paní Hájkové „Havlíčkův kraj“ o přidělení dotací

Pozvánka – Dětský den 2011
Připravuje se dětský den, který se bude konat v průběhu srpna. Datum konání bude včas
upřesněno v místním obchodě a na obecní vývěsce!
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Události posledních dní
28. 5. 2011 Okrsková soutěž v požárním sportu v České Bělé
V sobotu 28. května se konala v České Bělé Okrsková soutěž v požárním sportu, které se
zúčastnila i dvě družstva z naší obce. Družstvo mužů se umístilo na 6. místě a družstvo žen
na pěkném 4. místě.

Pozvánka – Pyrocar 2011
Další ročník největšího setkání požárních
automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů
v České republice se bude konat 26. – 27.
srpna v Přibyslavi na letišti.
Začátek v pátek 26. 8. od 12 hodin, slavnostní
zahájení v sobotu 27. 8. v 11 hodin.
Vstup zdarma!
Více informací na www.pyrocar.estranky.cz

Společenská kronika
V období od dubna do června 2011 oslavili svá kulatá výročí: Radek Doležel 30 let,
Jarmila Lipavská 60 let, Josef Nejedlý 75 let, Růžena Holasová 40 let
a Růžena Málková oslavila krásných 84 let. Všem oslavencům gratulujeme!
Dne 19. 10. 2010 se narodil Lukáš Zvolánek
a 28. 6. 2011 Samuel Vácha,
vítáme nové občánky mezi námi
a jejich rodinám gratulujeme!
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Fichtlmánia 2011
Každý ho zná, každý na něm jel,
skoro každý ho měl. O čem je řeč?
O motocyklu Jawa 50. Lidé jsou
různí, sem tam mu někdo nemůže
přijít na jméno a někdo zase na
„Pincka, Fichtla, Pařeza, nebo Kozí
dech“ nedá dopustit. Rádi bychom
Vám v této malé reportáži připomněli tyto stroje z jiného pohledu.
Kdo někdy tento motocykl používal,
ten ví, že pokud se jezdilo, tak se
i muselo opravovat a možná, že právě tento fakt vedl několik lidí k tomu,
aby začali organizovat čtyřiadvacetihodinový vytrvalostní závod, který se
jmenuje FICHTLMANIA. V podstatě je
možné tvrdit, že se jedná o nejtěžší
závod pionýrů na světě. Závodu se
mohou účastnit pouze motocykly
JAWA 50 a to ve dvou kategoriích.
První tvoří tak zvané tovární stroje,
tedy stroje bez jakýchkoliv úprav.
Ve druhé kategorii jedou motocykly
upravené. Představte si Pionýra, který
má čtyři až pět rychlostních stupňů,
asi tak čtyřikrát výkonnější motor,
speciální tlumiče, drapáky – tyto
stroje prostě jako klasické pionýry
nevypadají a ani nejezdí.
Letos 8. – 9. července se jel už pátý
ročník a celkem po třetí se jezdilo na
motokrosové trati ve Štikovské rokli
u Nové Paky. Do závodu se přihlásilo
90 týmů tvořených maximálně čtyřmi
jezdci. Na startu se sešlo celkem 75
týmů. Každý tým mohl mít jeden motocykl s jedním náhradním motorem
a neomezeným množstvím náhradních dílů. Cílem bylo během dvaceti
čtyř hodin ujet co nejvíce okruhů.
Na první pohled jednoduché, ale v
podstatě žádný stroj nebyl
schopen tuto zátěž vydržet bez
poruchy.
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Závod se tedy nerozhodoval pouze na trati, ale
i v depu, kde se doplňovaly ztracené součástky,
půlily motory, měnily písty, zapalování a svíčky, kde
se čistily vzduchové filtry a kde se svářelo a improvizovalo. Zejména v noci to bylo zajímavé, protože
modré světlo svářeček blikalo snad v každém druhém depu. S trochou nadsázky lze říci, že z množství
součástí nalezených po závodě na trati by bylo
možné sestavit několik kompletních motocyklů.
Letos jsme se tohoto závodu zúčastnili poprvé. Za
Slavětín jsme jeli s týmem ve složení: Radek a Marek
Doleželovi, František Menc (Hlinsko) a Petr Říha
(Světlá nad Sázavou). Podařilo se nám ujet 146 kol,
což představuje asi 450 kilometrů. V kategorii továrních strojů jsme obsadili 29. místo z třiceti devíti –
pro představu vítěz kategorie továrních strojů najel
přes tři sta kol a „šílenci“ z kategorie upravených
speciálů dokonce více jak čtyři sta kol.
V závěru závodu jsme strávili několik hodin v depu,
ale přes veškerou snahu se nám nakonec nepodařilo
náš velmi unavený stroj dostat znovu na trať. Společně jsme se shodli na tom, že příští rok jedeme znovu,
a že se pokusíme dosáhnout lepšího umístění. Pokud
Vás tento článek zaujal, tak si udělejte příští rok čas
a pojeďte si s námi zazávodit do Nové Paky, nebo se
jen tak podívat – obojí stojí za to.		
Tým Slavětín motorcycles

cz
Motor Cycles

cz
Motor Cycles

Více o Fichtlmánii na:

www.cistauhorek.cz/fichtl
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Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s. informuje
Místní akční skupina (MAS) je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na
rozvoji venkova a zemědělství. Při získávání finanční podpory pro svůj region z Evropské unie
a z národních programů používá metodu LEADER (= přístup zdola). Jedná se o čtvrtou dotační
osu z Programu rozvoje venkova. Na území České republiky v současné době existuje více než
150 MAS.
Obecně prospěšná společnost Havlíčkův kraj vznikla v roce 2006. Do své územní působnosti
zahrnuje 14 obcí o celkové rozloze 196,7 km² se zhruba třinácti tisíci obyvateli. V roce 2008 bylo
vybráno 48 nejlepších MAS z České republiky, mezi které patřila i naše. Od té doby bylo v MAS
realizováno, nebo je těsně před dokončením, 25 projektů v celkové hodnotě zhruba 30 milionů
korun. Z této částky Státní zemědělský intervenční fond žadatelům vyplatil finanční podporu
okolo 17,5 milionu korun.
Jedná se o projekty, které vznikly na našem území a zlepšily podmínky života obyvatelům
regionu. Z celkového počtu byly realizovány tři zemědělské projekty, tři projekty podnikatelské,
třináct projektů realizovaly obce a šest projektů neziskové organizace a církve. Namátkou vybírám některé z nich: Rekonstrukce přístupové cesty ke kostelu sv. Václava v Horním Studenci,
Rekonstrukce elektroinstalace a elektroakustiky v kulturním domě v Přibyslavi, Výměna střešní
konstrukce a statické zajištění budovy obecního úřadu ve Velké Losenici, Klubovna v prostorách
požární zbrojnice v Havlíčkově Borové, Rekonstrukce kulturního domu ve Stříbrných Horách,
Přístavba multifunkčního sálu k MÚ Ždírec nad Doubravou, Statické zajištění stropu sokolovny
v Krucemburku, Přístavba sokolovny ve Vojnově Městci, Stavební úpravy v kostele v Sopotech,
Porodna krav v Krucemburku, Technické vybavení provozovny v Hudči, Přístavba hasičského
domu v Podmoklanech, Zázemí pro kulturní život a zlepšení vzhledu obce Modlíkov, Manipulační plocha Dolní Vestec - Slavíkov a ve výčtu bych mohla pokračovat.
Také v letošním roce proběhla výzva k předkládání projektů a na MAS bylo rozděleno 5 milionů
korun mezi sedm žadatelů. Žádosti jsou nyní na Centrálním pracovišti Státního zemědělského
intervenčního fondu Praha a čekají na schválení.
Činnost Havlíčkova kraje ale nespočívá jen v získávání dotací ze SZIF. Za poslední dva roky
se nám podařilo uskutečnit dvě společné vánoční výstavy, vydařený šachový turnaj o Pohár
Havlíčkova kraje a několik prezentačních výstav (např. ve Slavětíně, v Dlouhé Vsi, ve Vojnově
Městci). Nyní MAS chystá menší doprovodnou akci na Havlíčkovskou slavnost do Havlíčkovy Borové a připravuje se na celostátní výstavu Země živitelka v Českých Budějovicích, kde se bude
prezentovat s ostatními MAS z kraje Vysočina. V brzké době proběhne také velké„skládání účtů“.
O prázdninách budou po území České republiky jezdit kontroly z Ministerstva zemědělství, Národní sítě MAS a Státního zemědělského intervenčního fondu, aby se na vlastní oči přesvědčily
jak projekty „běží“ v praxi a zda vynaložené prostředky byly použity účelně.
Díky těm, kteří před pěti lety iniciovali vznik naší společnosti, mohou žadatelé prostřednictvím
MAS čerpat finanční prostředky na prospěšné projekty.
Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Havlíčkův kraj o.p.s.
Vychází čtvrtletně, příští číslo vychází v říjnu 2011 (podklady do dalšího čísla zasílejte nejpozději do 30. 9. 2011),

