Slavětínský zpravodaj
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE SLAVĚTÍN

(červenec, srpen, září)

Slavětín vyhrál Podoubravský víceboj!
První zářijovou sobotu se konal desátý ročník Podoubravského víceboje, tentokrát nás přivítala obec Sobíňov. I přes né moc příznivé počasí se zde sešlo 18
soutěžních družstev, 17 z nich poskládaných převážně z členů obecních či městských zastupitelstev. Pod
číslem 18 soutěžila společnost FINFIN, která tuto akci
pomáhala sponzorovat. Poprvé se soutěžního klání
zúčastnila i nová obec svazku obcí Podoubraví obec
Vepříkov. Stejně jako vloni v Oudoleni byla i v Sobiňově
připravená poznávací cesta obcí s různými úkoly, jako
například šroubování matek, jízda s trakařem, výroba
lavičky, štípání dřeva, lovení rybek z rybníka, či hašení
džberovkou. Našemu družstvu ve složení Oldřich Peřina, Lenka Holasová a Diana Turková a obci Bezděkov
se podařilo cestou nasbírat nejvíc bodů. Rozhodl závěrečný úkol určený pro starosty a místostarosty, střelba
z luku. V této disciplíně obsadil Oldřich Peřina krásné 4. místo a tím nám zajistil celkové vítězství. Tím
pádem se 11. kolo Podoubravského víceboje stěhuje do Slavětína.
V Sobíňově se nám líbilo a náladu nám nezkazilo ani
pošmourné počasí.		
Lenka Holasová
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Ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 7. 2017
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Oldřich Peřina, Omluveni: Petr Ondráček
Dále přítomni: Ing. Hana Henyšová

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1. Zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání.
Usnesení se plní ve všech bodech.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za červen 2017.
4. Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav nedorazil.
5. Zastupitelstvo schválilo uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti 		
zastupitelů obce s pojišťovnou Kooperativa a. s.
6. Zastupitelstvo schválilo smlouvu a náklady na opravu potoka firmou Jan Matějka 		
Ždírec nad Doubravou.
7. Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3 a č. 4 a informaci paní
Ing. Hany Henyšové o existenci dotačního programu Ministerstva životního prostředí
na podporu malých čistíren odpadních vod pro obce.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 1. 9. 2017
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Omluveni: 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 schvaluje rozpočtovou změnu č. 5. Týká se posílení výdajové položky
na nákup pozemků ve výši 150.000 Kč.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 9. 2017
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Omluveni: 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 finanční hospodaření obce za červenec a srpen 2017.
4.	Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva a kontrolní komise dne
1. 9. 2017 na Rudných dolech ve Starém Ransku.
5.	Zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Představenstva Svazku obcí 		
	Podoubraví dne 30. 8. 2017 v kanceláři místostarosty města Chotěboř.
6.	Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou firmy E.mont Nové Město na Moravě, 		
týkající se rozšíření veřejného osvětlení. Předběžná cena akce je 40.100 Kč bez DPH.
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7.	Zastupitelstvo souhlasí s opravou a zpevněním asfaltové cesty k požární nádrži. 		
	Par. č. 266/2, k. ú. 717088 Slavětín u Oudoleně.
8.	Záměr obce č. 1/2017 na prodej pozemku: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy na prodej pozemku, par. č. 262/7 v k. ú. 717088 Slavětín u Oudoleně 		
o výměře 111 m2, panu Miroslavu Sobotkovi trvale bytem Slavětín čp. 58, za cenu 		
30 Kč/m2. Žadatel zaplatí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
9.	Zastupitelstvo bere na vědomí zápis finančního výboru zastupitelstva obce Slavětín
o kontrole hospodaření v roce 2017 konané dne 03. 07. 2017.
10.	Různé: Začátkem října se začne realizovat akce „Posílení vodního zdroje pro obec
	Slavětín“. Byl zakoupen přívěsný vozík za auto, pro potřeby obce, za cenu 13.100 Kč.
	Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku firmy WEBOTIP a nabídku firmy ANO 		
investičního zprostředkovatele s.r.o. člena skupiny DRFG. Bude osázena obecní cesta
od parcel k lesu.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 30. 10. 2017 od 18:30 hod.

Upozornění pro občany: Od měsíce října probíhá svoz komunálního
odpadu opět každý týden. Den se nemění, svoz se bude konat každé pondělí.

Společenská
kronika
V období červenec, srpen, září 2017
oslavili svá kulatá výročí
paní Jana Cacková, Martina Stehnová,
Hana Lipavská, Květoslava Niklová,
pan Jaroslav Bílek, Michal Halama, Jiří
Stehno ml..
Všem oslavencům gratulujeme!



V tomto období nás navždy
opustila dne 25. srpna
paní Alena Stará.

Upřímnou soustrast, s láskou vzpomínáme.
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Opravený pomník padlým na návsi

Události posledního období:
22. červenec 2017 Pouť ve Slavětíně
Sobotní pouťový program zahájila dechová kapela z Pardubic Pardubická šestka. Kapela zahrála k poslechu i tanci, lístky na její vystoupení byly opět slosovatelné. Výherce hlavní ceny,
kterou byla již tradičně pečená kachna, kterou
upekl Vašík Halama, to neměl domů daleko.
Pro pečenou kachnu si přišel pan Pavel Cacek.
Všichni přítomní si letos mohli koupit mimo jiných pochutin i koláčky, které napekly místní ženy, pod vedením
paní Stehnové ze Studence, za což jim patří
velký dík.
Večer potom zahrál
a zazpíval slavětínský
rodák pan Václav Kubát
se svojí kapelou Garde.
Počasí nám opět přálo,
a tak se zábava protáhla do pozdních hodin.
Děkujeme všem za pomoc i za dary do tomboly. Lenka Holasová
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červenec a srpen 2017 Dětský Pětiboj
Zbývající 3 kola pětiboje splnily děti o prázdninách. Počasí nám přálo, a tak se jedno kolo uskutečnilo na koupališti,
kde děti ukázaly své plavecké dovednosti. Další kolo jsme
se sešli na hřišti, kde děti musely co nejrychleji přesunout,
vždy po jednom kusu hromádku polínek z jedné strany
hřiště na druhou. Ač se to zdálo jako snadný úkol, některé
děti si sáhly skoro až na dno svých sil, o čemž se přesvědčili i někteří dospělí, kteří to také chtěli zkusit. Úkol nebyl
vůbec snadný a dětem patří veliká pochvala, že ho všichni zvládly a se ctí se s ním popraly až do konce. Poslední
úkol obsahoval běh a střelbu ze vzduchovky. Ukázalo se,
že děti jsou velmi šikovné a mají dobrou mušku. Před zahájením školního roku se konalo vyhlášení výsledků a předání cen.
Věříme, že si to děti užily a budeme se těšit, že se příště
zase setkáme v tak velikém počtu. Renata Petruželková
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Nabízíme kvalitní koňský
hnůj na zahrádku!
amika koro s.r.o.
a
Městys Vojnův Městec

Vás srdečně zvou
na
vernisáž výstavy

HELENA ŠTEFANOVÁ

KAREL MALIVÁNEK

FOTOGRAFIE
SKLO

pátek 29.9.2017 v 17.hodin
radnice městyse Vojnův Městec

Odvoz možný kdykoli po domluvě, info
na čp. 44, Doleželovi, tel.: 608 831 718.

Navštivte kadeřnictví Bernie
Jany Váchové, čp. 1 Slavětín
nebo se objednejte na tel.: 774 155 411.

Cestovatelská přednáška
Západ USA a Havajské
ostrovy
V pátek 8. prosince 2017
od 18 hodin v sále kina ve Ždírci nad D.
Vstupné 50 Kč. Více na www.kzm-zdirec.cz

výstavu uvede patronka akce

EVA PILAROVÁ

Adventní koncert

SRDEČNĚ ZVEME V NEDĚLI 3. 12.
V 16.00 HODIN DO KOSTELA
SV. VÁCLAVA V HORNÍM STUDENCI
NA ADVENTNÍ KONCERT
Zahraje ŽAKO - Žákovský komorní orchestr ze ZUŠ
Chotěboř. Žákovský komorní orchestr má v současnosti
13 hráčů ve věku od 8 do 18ti let. Pod vedením
dirigentky MgA. Lucie Pavlíkové hrají skladby z období
renesance, baroka, klasicismu i romantismu.

Na letošním vánočním koncertu zazní skladby:
J. S.Bacha, A. Corelliho, F. MendelssohnaBartholdyho, P. I. Čajkovského, L. Delibesiho
a další.
Na úvod všechny přítomné přivítá a krátce
pozdraví P. ICLic. Mgr. Pavel SEIDL
Vstupné dobrovolné!
Těšíme se na společné setkání!
Pořádá Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou
www.kzm-zdirec.cz Tel: 569 694 620
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