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Slavětínský zpravodaj
4/2010místní zpravodaj obce slavětín

18. – 28.12. 2010 se konala v modlíkově již tradiční soutěž vánočních stromečků, slavětínský 
se umístil na 7. místě. děkujeme tímto paní peřinové za zapůjčení háčkovaných ozdob na 
soutěžní stromeček.                      

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    

silvestr ve slavětíně neoslavovali jen 
dospělí, ale i děti, které se poslední 
den v roce sešly v hasičské klubovně. 
Kromě zábavy je čekalo jídlo, pití i dět-
ské šampaňské, kterým si všechny na 
závěr připily a popřály hodně štěstí 
do nového roku.                 

kulturní info pro rok 2011
 29. ledna Ples městyse v Havlíčkově Borové od 20.00

   5. února Hasičský ples v Havlíčkově Borové od 20.00

   5. února Dětský karneval masek v KD Oudoleň od 13.30

12. února Posezení pro seniory v hasičské klubovně ve Slavětíně od 14.00

18. února Valná hromada SDH okrsku v hasičské budově ve Slavětíně od 19.00

19. února Obecní ples v Oudoleni (hraje Tandem) od 20.00

19. února Ples Unie rodičů v Havlíčkově Borové od 20.00

26. února Maškarní průvod Oudolení – SDH
26. února Maškarní ples v Havlíčkově Borové od 20.00

   5. března Myslivecký ples v Oudoleni (hraje Polyvox) od 20.00

27. března Dětský karneval v hasičské klubovně ve Slavětíně od 14.00

28. května Okrsková soutěž v požárním sportu v České Bělé

nabízíme kvalitní koňský hnůj na zahrádku!
Odvoz možný kdykoli po domluvě, informace na čp. 44, Doleželovi, tel.: 608 831 718. 

31. 12.  2010  Dětský silvestr 

8. 1.  2011  tři králové ve Slavětíně 

18. – 28. 12.  2010  Soutěž vánočních stromečků

PF  2011

Vše nejlepší do nového roku přeje zastupitelstvo!

v letošním roce již pojedenácté zavítali do naší obce tři 
králové. ve slavětíně a v oudoleni bylo celkem vybráno 
15 315 Kč. výtěžek sbírky je tradičně určen především na 
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, mat-
kám s dětmi v tísni a dalším potřebným, a to zejména v re-
gionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky je určena 
na humanitární pomoc do zahraničí. jménem potřebných 
děkujeme všem za přijetí koledníků a za poskytnuté dary. 
zároveň patří náš dík všem organizátorům tříkrálové 
sbírky, koledníkům i jejich doprovodu.             

27. ledna 2011 proběhne zápis dětí do 1. třídy v oudoleni
Od 13.00 do 16.00 hod, zapsané budou děti narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005. 

1/2014

Přijďte se podívat na pálení čarodějnic, kde vedle velkého ohně bude hořet i malý tábo-
rák. Kdo si s sebou přinese špekáček, může si ho tam opéct spolu s indiánským chlebem, 
který tam pro vás bude připravený. Budeme se na vás těšit.                   Renata Petruželková  

Pozvánka na Pálení ČaRoDĚJnIC

8. 3. 2014  Setkání seniorů

Od 1. dubna 2014 se změnil provozovatel místního obchodu. Nyní bude mít obchod 
v pronájmu paní Šrámková z Havlíčkovy Borové. Otevírací doba je PO – PÁ   7 – 10 ho-
din, SO   7 – 9,30 hodin. 
V průběhu dubna by se měla otevírací doba rozšířit ve středu a v pátek i na odpoledne.  
Všichni jste srdečně zváni k návštěvě obchodu, kde Vás s úsměvem obslouží paní Marti-
na Blažková. V případě jakýchkoliv připomínek či nápadů na zlepšení se prosím obracej-
te na obecní úřad.                       

Pozvánka Do obChoDu



ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 1. 2014
obecní zastupitelstvo schválilo:
•	 1S/27.1.2014	Podání žádosti o dotaci na oslavu výročí 700 let obce.
obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•	 1V/27.1.2014	Finanční hospodaření za prosinec 2013.
•	 2V/27.1.2014	Návrh smlouvy na prodej pozemků. Budou doplněny informace o dani  

z převodu nemovitosti.
•	 3V/27.1.2014	Návrhy na zhotovení smaltovaných cedulí s obecním znakem.

ze zasedání zastupitelstva ze dne 24. 2. 2014
obecní zastupitelstvo schválilo:
•	 1S/24.2.2014	Znění kupní smlouvy na prodej stavebních pozemků po zapracování 

změny týkající se daně z převodu nemovitosti, kterou bude platit kupující.
•	 2S/24.2.2014	Smlouvu o dílo na realizaci Technické infrastruktury pro 6 rodinných 

domků v obci Slavětín - VODOVOD s firmou Jan Matějka.
•	 3S/24.2.2014	Inventarizační zápis za rok 2013.
•	 4S/24.2.2014	Pokácení bříz rostoucích mezi hřištěm a cestou.
obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•	 1V/24.2.2014	Finanční hospodaření za leden 2014.
•	 2V/24.2.2014	Zápis z jednání představenstva LDO konaného dne 24. ledna 2014.

ze zasedání zastupitelstva ze dne 10. 3. 2014
obecní zastupitelstvo schválilo:
•	 1S/10.3.2014	Spolupráci s paní Marií Šrámkovou z Havl. Borové, která bude s platnos-

tí od 1. 4. 2014 zajišťovat provozování obchodu v obci. Obecní úřad bude poskytovat 
paní Šrámkové dotaci na provoz obchodu ve výši 40.000 Kč na rok. Tato dotace bude 
každý rok vyplacena ve dvou splátkách. Zastupitelstvo se s paní Šrámkovou sejde, aby 
byly projednány podrobnosti a v návaznosti připraví informace pro občany obce.

ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 3. 2014
obecní zastupitelstvo schválilo:
•	 1S/31.3.2014	Záměr prodeje parcely č. 71/10 o výměře 401m2, která byla vyčleněna  

z parcely č. 71.
•	 2S/31.3.2014	Výrobu 500 ks odznaků se znakem obce a nápisem 700 let.
obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•	 1V/31.3.2014	Finanční hospodaření za únor 2014.
•	 2V/31.3.2014	Zápis z jednání představenstva LDO konaného dne 28. února 2014.

Společenská kronika 
Dne 22. 1. 2014 se narodila Eliška Doleželová, 

vítáme Elišku mezi námi a její rodině gratulujeme! 



Dne 22. února se v hasičské klubovně uskutečnila 
přednáška pana Ing. Karla Žebrakovského na téma 
„Kanada pohledem diplomata.“ Bývalý kanadský vel-
vyslanec nám přiblížil svýma očima život diplomata 
v Kanadě ve velmi hezkém, místy vtipném vyprávění, 
které si přišlo poslechnout přes 50 občanů nejen ze 
Slavětína, ale i blízkého okolí. Tímto panu Ing. Žebra-
kovskému děkujeme a těšíme se na příště.            

Lenka Holasová, zastupitelka   

22. 2. 2014  Přednáška o kanadě

Třetí výtvarná dílna a posezení u kávy, čaje a malé 
sladkosti se uskutečnila v neděli 23. února 2014. 
Tentokrát jsme vyráběli zvířátka, panáčky, domeč-
ky a autíčka z barevných válečků, které se slepují 
kapkou vody. Děti tvořily s velkým zaujetím, sešlo 
se jich 6 v doprovodu tří maminek a přišla mezi nás 
také jedna babička. Odpoledne dětem ještě zpestři-
la pohádka. Připravuje se další výtvarné odpoledne 
s jarní tematikou.  Jaroslava Doleželová, knihovnice  

23. 2. 2014  Třetí výtvarná dílna

události posledních dní:
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8. 3. 2014  Setkání seniorů
události posledních dní:

V sobotu dne 8. března jsme již po čtvrté strávili příjemné odpoledne v hasičské klubov-
ně při setkání seniorů. Po zahájení se slova ujal pan starosta Jaroslav Bílek, který spoluobča-
ny seznámil s finančním stavem a plány obce v letošním roce, i s aktuální situací naší prodej-
ny. Poté již dostal prostor pan Zbyněk Doležel s dětmi, které zahrály a zazpívaly několik lido-
vých písní. Program ukončila scénka divadelního spolku JEN TAK z Havlíčkovy Borové. Dále 
následovalo posezení u kávy a občerstvení při poslechu dechové hudby. Chtěla bych podě-
kovat všem, kteří se za ty 4 roky jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě tohoto dne a hlav-
ně všem penzistům, kteří se účastnili vždy v hojném počtu. Děkuji za podporu.  

Lenka Holasová, zastupitelka   

dodavatel internetového připojení 
tel.: 773 228 822
www.tlapnet.cz


