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Vítá Vás Slavětín,
ano, vítá Vás Slavětín, tímto bych chtěl nejprve přivítat touto cestou naše nově narozené 
občany: Jakuba Lipavského, Filipa Stehna, Štěpána Holase a Karolínu Babákovou.
Pro naši obec je to velká naděje, že se vesnička probouzí opět k plnému životu: vždyť 
narozením nových dětí, ale i přistěhováním dalších rodin s dětmi obec omládla. Průměrný 
věk je nyní 42 let. Z 93 trvale hlášených občanů jich v obci žije 26 do věku 20 let.
Druhá dobrá zpráva je, že opuštěná stavení z poslední doby, nacházejí své nové majitele, 
a protože mnozí občané je neznají jmény, chtěl bych i je touto cestou přivítat v naší obci 
– na č. p. 4 pana Jana Císaře a Markétu Dymáčkovou, na č. p. 20 paní Hanu Henyšovou, na 
č. p. 24 pana Josefa, Robina a Ivanu Zvolánkovi a Ivanu Fekovou, na č. p. 58 paní Martinu,  
Lukáše a Tomáše Blažkovi, na č. p. 26 pana a paní Ptáčkovi, na č. p. 36 Oldřicha Peřinu, Dianu 
Turkovou, Dianu a Kateřinu Nejedlé, na č. p. 37 Michala Kajmla a Petru Zagrapanovou a na 
č. p. 48 Ladislava Bahníka.
Věřím, že dřívějším i současným chalupářům i nově přistěhovaným rodinám se mezi námi 
bude líbit. Věřím, že časem se i oni zapojí do veřejného společenského života v obci a co 
hlavně, budou zkrášlovat svoji nemovitost i její okolí a přispějí tak k reprezentaci Slavětína 
jako malebné vesničky, za což bych jim chtěl předem poděkovat.

  J. Bílek, starosta obce
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Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 8.  2008
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/25072008•	  odmítnutí smlouvy o školském obvodu s obecním úřadem Oudoleň 
z důvodu uzavření dohody s Havlíčkovou Borovou•	
2/25072008•	  dotaci 2000 Kč pro konání dětského dne

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
3/25082008	•	 zprávu o hospodaření obce za 1. pololetí 2008
4/25082008	•	 zápis z představenstva LDO z 26. 7. 2008
5/25082008	•	 protokol o kontrolním zjištění provedený Českou inspekcí životního 
prostředí dne 21. 8. 2008
6/25082008	•	 ohlášené stavební úpravy domu č. p. 4
7/25082008	•	 zápis ze schůze správní rady obecně prospěšné společnosti 
Havlíčkův kraj, o. p. s., konané dne 6. 8. 2008

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 9. 2008
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/29092008	•	 dohodu o propůjčení klubovny spolku dobrovolných hasičů ve 
Slavětíně s platností od 1. 6. 2008 za podmínek předem definovaných

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
2/29092008•	  zápis z představenstva LDO z 28. 8. 2008

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 10. 2008
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/27102008	•	 zadání zpracování studie obecního znaku a vlajky panu Milanu 
Týmovi
2/27102008	•	 rozpočtové opatření 4/2008
3/27102008	•	 rozpočtové opatření 5/2008
4/27102008•	  rozpočtové opatření 6/2008
5/27102008	•	 rozpočtový výhled na rok 2010, 2011 a 2012
6/27102008	•	 změnu směrnice o zabezpečení zákona 320/2001 Sb. a Oběh 
účetních dokladů – změna se v obou případech týká změny správce rozpočtu. 
Nově je správcem rozpočtu pověřena paní Marie Antlová. Pan Jiří Stehno je 
pověřen příkazcem operace pro zástup starosty obce.
7/27102008	•	 jmenování paní Hany Dočekalové jako kronikářky a jmenování pana 
Jaroslava Bílka, paní Jaroslavy Doleželové a paní Marie Šmatlánové do poradní 
komise

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
8/27102008	•	 zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
9/27102008	•	 zápis z představenstva LDO z 25. 9. 2008
10/27102008	•	 zápis ze zasedání valné hromady Svazku obcí Podoubraví z 30. 9. 2008
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Gymnázium v Chotěboři se zapojilo do soutěže 
Recyklohraní. Jedná se o sběr baterií a všeho, co 
je na baterie nebo na elektřinu a vejde se do ot-
voru kontejnru 30 × 30 cm.
Prosíme, pomozte a zapojte se i vy do sběru 
baterií (ne autobaterie) a malých vysloužilých 
spotřebičů. Sběrný kontejner je již teď umístěn na 
chodbě obecního úřadu, akce trvá do odvolání.
Studenti  Gymnázia v Chotěboři předem děkují 
všem za pomoc.

Společenská kronika 
v období od května do října 2008 oslavili svá kulatá výročí:

Halama Václav
Babák Tomáš
Lipavský Richard     
Císař Jan

Doleželová Dagmar
Sobotka Miroslav
Ondráčková Květa
Turková Diana 

Všem oslavencům gratulujeme!

Během letošního roku proběhla rekonstrukce kapličky v celkové hodnotě 309 000 Kč.
Část nákladů ve výši 116 000 Kč byla pokryta prostředky z dotace programu Obnovy venkova 
Vysočiny. Věříme, že se Vám nový vzhled kapličky líbí.

RECYKLOHRANÍ
Upozornění ke sběru odpadů: 
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17. – 18. 10. 2008 Volby do krajského zastupitelstva

25. 10.  2008 Drakiáda a soutěž Udělej si draka 

Události posledních dní:

Ve dnech 17. – 18. října 2008 proběhly ve Slavětíně volby do Krajského zastupitelstva. 
Ze 72 voličů se dostavilo k volbám 52 občanů.  Výsledky voleb (počet hlasů):   ČSSD – 22, 
KSČM – 12, ODS – 9, KDUČSL – 7, SZ – 1, Pravý blok – 1

V sobotu 25.října 2008 se pro 
děti uskutečnila DRAKIÁDA. 
Zároveň děti obdržely malé 
dárky za výrobu nelétajících 
draků, které jsou stále ještě 
vystaveny v chodbě Obec-
ního úřadu. Přestože nebyl vítr 
příznivý podařilo se několika 
drakům vzlétnout, alespoň na 
chvilku. Snad bude příště fou-
kat více.

   J. Doleželová, knihovnice


