
Slavětínský zpravodaj
1/2011místní zpravodaj obce slavětín

vážení spoluobčané, 
po dlouhé a bílé zimě je jaro tady, vrací se život do přírody, rozkvetly bledule v raneckých 
lesích což přímo vybízí k jarní procházce a pokochání se tou krásou a vůní celého lesa.
touto dobou probíhá i jarní úklid zahrádek, okolí domů a veřejných prostranství. chtěl bych 
touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili jarního úklidu návsi okolo kapličky, pom-
níku, hřiště a čištění koupaliště. jsem upřímně rád, že většině občanů naší obce není lhoste-
jné, jak obec vypadá a přispívají svojí účastí k jejímu vzhledu, což oceňují i turisté, kteří naší 
obcí projíždějí. ještě jednou upřímný dík.
jsou před námi i velikonoce, které patří k této jarní době. přeji vám aby jste je prožili v pohodě, 
koledníkům bohatou pomlázku a načerpání jarní síly přírody do celého roku.

J. Bílek, starosta obce    
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Ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 1. 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo
•	 1/3112011	zpracování projektu na vybudování turisticko informačního stanoviště pro 

obec slavětín a přípravu podkladů pro žádost o dotace
•	 2/3112011	zakoupení el. spotřebičů do hasičské zbrojnice
•	 3/3112011 návrh na vyřazení majetku z evidence dle inventurního soupisu z 31. 12. 2010
•	 4/3112011	příspěvek ve výši 1000 Kč na nákup knih do výměnného fondu Krajské  

knihovny vysočiny

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
•	 10/3112011 zprávu o činnosti obvodního oddělení policie v chotěboři za rok 2010
•	 11/3112011 možnost podání žádosti o dotaci na zlepšení systému povodňové služby  

 a preventivní protipovodňové ochrany

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 2. 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo
•	 1/2822011	zahájení poptávkového řízení na oplocení hřiště a zbudování sportovně 

technického zázemí

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
•	 2/2822011 zápis z jednání představenstva ldo konaného dne 28. 1. 2011 v přibyslavi
•	 3/2822011	zápis ze zasedání valné hromady svazku obcí podoubraví konaného dne 
•	 9. 2. 2011 v chotěboři
•	 4/2822011	zápis ze zasedání valné hromady svazku obcí přibyslavska konané dne  

21. 12. 2011 v chotěboři
•	 5/2822011	upravený návrh řešení přeložky polní cesty předložený zpracovatelem 

dokumentace společností HbH projekt, spol. s. r.  o.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 3. 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo
•	 1/2832011	dohodu o partnerství k projektu spisové služby orp chotěboř s městem 

chotěboř
•	 2/2832011	objednávku šesti kusů výpravné knihy fotografií z oblasti chotěboře

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
•	 3/2832011	zápis z jednání představenstva ldo konaného dne 25. 2. 2011 v přibyslavi
•	 4/2832011	souhlas s provedením ohlášené stavby a stavebních úprav v č. popisném 3 

(výměna střešní krytiny a osazení čtyř střešních oken)

Společenská kronika 
V období od ledna do března 2011 oslavil své kulaté výročí 40 let Petr Ondráček. 

Gratulujeme!  
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v lednu 2011 bylo u ministerstva vnitra registrováno o. s. “senior na venkově”. jak název na-
povídá, svou činnost bude orientovat na spoluobčany nejméně 45leté – ti, ale patří mezi ju-
niory-seniory žijící hlavně v malých obcích a vsích o několika desítkách či stovkách obyvatel. 
naše o. s. si je vědomo, že leckde i tam se senioři pravidelně scházejí, jezdí na výlety ap. ale 
v řadě dalších vesniček žije nemálo těch, kteří jsou z mnoha důvodů sami, nemají auto ani ři-
dičský průkaz, potýkají se s nedostatkem financí, mnozí jsou stiženi různými zdravotními ne-
duhy... to vše, a maličká obec s omezenou veřejnou dopravou k tomu jsou vlivy, které způso-
bí, že lidé rezignují, sedí doma, čekají na děti a vnoučata. nebo na jaro, aby mohli pracovat na 
zahradách a kolem chalup. ovšem i ti, kteří jsou zdrávi a nemají smutky na duši, by možná ob-
čas uvítali něco z nabídky našeho o. s.:

– doprava os. autem (až 6 osob) do divadla, na zajímavou exkurzi, na výlet či zájezd, 
do kroužků-klubů, na sedánky a zpívánky při harmonice (kytaře, cimbálu...)
– malý turistický výšlap pohodovým tempem nebo jen procházka zelení 
(překrásné ranské lesy aj.)
– obyčejné popovídání a návštěva, aby nikdo nemusel smutnit , aby našel “ucho a srdce”
– účast na pravidelných turist. vycházkách s Klubem turistů Hlinsko
– podle zájmu také doprava na nákup do marketů ap.
– vzájemná řemeslnická výpomoc “něco za něco”
– v budoucnu je v plánu také projížďka sněžným skútrem zasněženou krajinou (jindy čtyř-
kolkou), relaxační koupel ve venkovním koupacím sudu s ohřívanou vodou, občasná setkání 
v nové roubené chalupě na krásném místě ve Žďárských vrších, nabídneme také využití 
labyrintu pro meditaci, zklidnění a pohodu.

naše o.s. má ve svých stanovách tyto cíle: psychická a fyzická podpora seniorům z venkova, 
zejména jednotlivcům, kteří jsou z různých důvodů sami. nepůjde ale o odbornou zdravotnic-
kou pomoc ani o profesionální sociální služby. o.s. “senior na venkově” také není charitní in-
stitucí, tzn. že např. zájemci o divadelní představení se podělí o náklady na cestu a vstupenku. 
o.s. vyvíjí snahu o získání grantů, darů, příspěvků ap. - věříme, že časem budeme moci nabíd-
nout výhodnější možnosti. oslovujeme zejména ty, kteří mají potíže někam se přepravit i v ně-
kolika málo lidech (ne hned celý autobus) a opět se dostat zpět v pohodlí, teple, bez čekání v 
dešti, mrazu a horku na další spoj.

o. s. “senior na venkově” uvítá pohodové, vlídné členy i sympatizanty-nečleny. Uvítá nápady 
a náměty – můžeme třeba i tančit zumbu pro pokročilé a nejen se tím skvěle bavit, ale hlav-
ně udržovat tělo a ducha v chodu. nečekáme, že se staneme masovou institucí. berte prosím 
naše o. s. jako bonbónek, zákusek, dovolenou – tj. jen s úsměvem, spokojeností a pohodou. 
nikdo přece nechce kyselý bonbónek, nedopečený zákusek či zkaženou dovolenou. v životě 
neplatí často opakované tvrzení “jaké si to uděláš, takové to máš”. platit by mohlo v jediné ob-
lasti – psychické, duševní, duchovní. a platit by mohlo i pro naše sdružení – připravíme a za-
jistíme si to, co obohatí a ozvláštní naše životy. a takové to pak bude.
Kontakty:	
www.seniornavenkove.ic.cz,	e-mail:	jirinahamernikova@email.cz,	mobil:	725	249	488,	
sídlo	a	adresa	o.	s.:	Senior	na	venkově,	Mgr.	Jiřina	Hamerníková,	Jitkov	86,	583	01	Chotěboř

za občanské sdružení  j. Hamerníková   

PŘEDSTAVUJEME:  Občanské sdružení  “SENIOR NA VENKOVĚ”

»
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NabídKa	pro	NeJbližší	MěSíCe:
–	duben: divadelní představení v přibyslavi a jihlavě, vycházky s Klubem turistů Hlinsko, ná-
vštěva na pozvání ždíreckého klubu seniorů (posezení s písničkou, velké společenské setká-
ní s hudbou a tancem).
–	duben: exkurze do měšťanského pivovaru v H. brodě s ochutnávkou a ev. nákupem v pivo-
varské prodejně. termín bude stanoven, pokud bude zájem (všední den, podle zájmu dopo-
ledne nebo odpoledne).
–	podle	zájmu	nákupní výjezdy s odměnou tj. na závěr kávička v kavárně.

o dalších akcích se mohou členové a zájemci dozvědět prostřednictvím e-mailu nebo mobi-
lu. Webové stránky www.seniornavenkove.ic.cz	v těchto dnech upravujeme a zobecňujeme, 
jednotlivé akce na nich již nebudou uváděny.

19. - 22.  4. se koná zájezd do termálních lázní 
Velký Meder, Slovensko

4 všední dny (úterý – pátek), s ubytováním v soukromí s kuchyňským koutem, Wc, 
sprchou a televizí, pokoje pro 2–4 os., cena cca 9 euro za noc, vstup do termálů 6,5 
euro na den. jídlo s sebou nebo v restauraci.

protože je potřeba zajistit ubytování v předstihu, je nutno přihlásit se co nejdříve 
na kontaktech:	www.seniornavenkove.ic.cz,	mobil:	725	249	488,	
e-mail:	jirinahamernikova@email.cz,	sídlo	a	adresa	o.	s.:	Senior	na	venkově,
Mgr.	Jiřina	Hamerníková,	Jitkov	86,	583	01	Chotěboř

zúčastnit se mohou samozřejmě i sympatizanti-nečlenové jakéhokoli věku. v are-
álu termálních lázní je kromě bazénů s léčivou termální vodou o teplotě cca 36, 33 
a 27 stupňů i veliký vodní hrad, kde tráví svůj volný čas rodiny s dětmi .v něm je také 
termální voda a malá asi 40cm hloubka, takže rodiče mohou mít své děti pod do-
hledem a sami sedět ve vodě mám k nahlédnutí prospekt nebo je možné podívat 
se na webové stránky termálního koupaliště www.velkymeder.cz.

Občanské sdružení  “SENIOR NA VENKOVĚ”
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Knihovní jednotky celkem 1407 (navýšeno - získané dary)
naučná literatura 229
Krásná literatura 1178
Časopisy asi 35 titulů (zábavné, naučné, bydlení, zahrada, zvířata)
registrovaní uživatelé 28
do 15 let 10
návštěvy celkem 157
návštěvy kulturních akcí 46
návštěvy vzdělávacích akcí 36

výpůjčky dokumentů celkem 764 (+ 93 mvs = 857 - včetně prolongací)
naučná dospělí 100
Krásná dospělí 438
naučná děti 5
Krásná děti 109
periodika / časopisy / 112
mvs 93 (meziknihovní výpůjční služba)

z výměnného fondu KKv  poskytnuty dva  soubory - 55 knih, časopisy

akce 2010: malování velikonočních vajíček 
 slavětínské dětské odpoledne
 Každý měsíc vědomostní testíky

v místní knihovně si můžete zdarma půjčit mnoho knih a časopisů, půjčovní doba dokumentů 
je 1 měsíc, po uplynutí této doby je potřeba si knihy svou návštěvou prodloužit. 
těším se, že brzy navštívíte naší knihovnu a knihy prodloužíte nebo si půjčíte nové.

Doleželová Jaroslava, knihovnice 
   

Stav a statistika knihovního fondu k 31. 12. 2010
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Události posledních dní:
12. 2.  2011  Setkání seniorů v hasičské zbrojnici

dne 27. 3 2011 se ve slavětíně konal dětský 
karneval.  Účast byla veliká.

Kromě hudby děti doprovázela také řada sou-
těží, kde ukázali jak umí tancovat a jaký mají po-
střeh. Ke konci se rozdávaly diplomy za účast, 
odvedené výkony a  nejhezčí masku. na závěr si 
děti vybraly z mnoha cen, které pro ně byly při-
praveny. budeme se těšit na další akci s dětmi  
a věříme, že se nás příště sejde zase o něco vice.    

 Renata Petružilková ml. 

27. 3.  2011  Dětský karneval

9. 4.  2011  Čištění koupaliště


