
Obec slavětín 

vás všechny srdečně zve na 

pOuťOvé pOsezení 18. a 19. července 2015 
a prOgram připravený při tétO příležitOsti, 

u hasičské zbrojnice ve slavětíně.

všichni jste srdečně zváni! těšíme se na vaši návštěvu! 
starosta jiří stehno a zastupitelé obce slavětín

  prOgram na sObOtu 18. července 2015

15,45 hOdin  od hasičské zbrojnice průvod obcí k pomníku padlých

16,00 hOdin  mše před kapličkou a žehnání praporu sdh slavětín

17,00 hOdin přejmenování obecní knihovny (v prostorách oú a knihovny)

18,00 hOdin  vernisáž výstavy fotografií b. vavrouška slavětínského 
  a kreseb a. kašpara v prostorách hasičské zbrojnice

20,00 hOdin  pouťové posezení u hasičské klubovny - k poslechu 
  bude hrát václav Kubát

  prOgram na neděli 19. července 2015

14,00 hOdin  k poslechu pro všechny příznivce dechovky bude hrát 
  Kapela JásalKa, před hasičskou zbrojnicí
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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. 

  2/2015(duben, květen, červen)

Občerstvení zaJištěnO pO Oba dny 
v hasičsKé KlubOvně. 
na místě budOu nachystané 
stany prO případ nepřízně pOčasí!

Pozvánka na Slavětínskou pouť 



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
dále přítomni: Marek doležel, Martin Smejkal, Alena Picková, bohumil Petruželka

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1.  Zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2. Zastupitelstvo bere na vědomí žádost pana Martina Smejkala o odkoupení dílů k parcele 
 č. 49/20 o výměře 131 m2.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci pana bohumila Petruželky o rekonstrukci návsi.
  navrhuje záhony s růžemi a nové rostliny. realizací se bude obec zabývat na podzim.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci paní Aleny Pickové ohledně současných cen 
 nemovitostí a způsobu výpočtu nájemného. dále předložila zastupitelům návrh nových   
 nájemních smluv. Informovala o změnách v souvislosti s novým občanským zákoníkem,   
 a o vhodnosti uzavření nových nájemních smluv. Starosta obce přečetl stanovisko 
 Judr. Marie teuflové, týkající se navyšování nájemného. Starosta vyjádřil svůj názor na 
 úpravu nájemného, konkrétně zachovat původní nájemní smlouvy a navýšit nájemné 
 o 20 % na tři roky. Marek doležel informoval o svých zkušenostech s pronájmem bytových 
 prostor, zvláště potom o finanční náročnosti trvale udržitelného standartu bydlení. tomu 
 také musí odpovídat výše nájemného. upozornil na střet zájmů v případě starosty obce.   
 Petr Ondráček informoval přítomné o možnosti navýšení nájemného na cenu v místě 
 a čase obvyklou z důvodu dlouholeté fixace nájemného. dále informoval o vhodnosti 
 uzavření nových nájemních smluv, z důvodu novelizace občanského zákoníku a s tím 
 spojených změn. Jiří Cacek je proti skokovému navyšování nájemného a proti nájemním 
 smlouvám na dobu určitou. Lenka Holasová je proti skokovému navýšení nájmu.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. 
 usnesení je průběžně plněno ve všech bodech.
6. Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za březen 2015.
7. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání členské schůze LdO Přibyslav.
8. Obec Slavětín souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  
 Místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2014 – 2020 na svém správním území.
9. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku veřejnoprávní smlouvy k zapisování do 
 Czechpointu podle zák. 133/2000 Sb. – o evidenci obyvatel § 3 odst. 3 písm. j) zákaz 
 pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání.
10.  Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ekO-PF biologická likvidace 
 odpadů. Firma se zabývá ekologickou likvidací potravinářských olejů. Zastupitelstvo 
 souhlasí s nákupem držáku proti odcizení nádoby. Cena držáku je 990 kč.
11. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou recycling Chotěboř-kovové odpady 
 a. s. o spolupráci při plnění povinností vyplívajících z vyhlášky Ministerstva životního 
 prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 
 komunálních odpadů. v tomto případě na odběr kovových odpadů od občanů obce.
12. Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Slavětín, jejíž součástí jsou 
 Pokyny pro zpracování změny ÚP. Zpráva o uplatňování ÚP je přílohou tohoto usnesení.
13. Zastupitelstvo souhlasí s umístěním a vizualizací domu a altánu manželů  Jany a Ladislava
  Procházkových na pozemku č.71/3 v obci Slavětín.
14. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele nového 
 veřejného osvětlení. Osloveny 3 firmy. dvě učinily nabídku. 
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 Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou e mont Žďár nad Sázavou.
15. různé: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o nutnosti změny kupních smluv na 
 prodej stavebních parcel. konkrétně formulace příspěvku na pořízení inženýrských sítí. 
 Zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření obce v prvním kvartálu 2015. 
 Zápis s výsledkem finanční kontroly bude předložen zastupitelstvu na příští schůzi. 
 Zastupitelstvo projedná pořízení dětského hřiště.
  

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
dále přítomni: Martin Smejkal, Ladislav Procházka, Ing. vojtěch Ondráček, Jaroslava doleželová

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1.  Zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2.  Zastupitelstvo souhlasí s žádostí pana Ladislava Procházky o připojení na inženýrské sítě, 
 s vybudováním sloupku na elektropřípojku, s vizualizací a umístěním stavby. 
3. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem dílů k parcele č. 49/20 o výměře 131 m2 panu 
 Martnu Smejkalovi za cenu 30 kč/m2.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. 
 usnesení je průběžně plněno ve všech bodech.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za duben 2015.
6. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Slavětín za rok 2014 včetně zprávy 
 o přezkumu hospodaření a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
7. Zastupitelstvo pověřuje pana Ing. arch. Aleše Lánu zpracováním změny územního plánu. 
 bere na vědomí jeho závaznou cenovou nabídku v celkové výši 31.000 kč. náklady 
 spojené se změnou územního plánu budou hrazeny dle předchozí dohody stejným dílem
 obcí a panem Lubomírem Horákem.
8. Zastupitelstvo pověřuje firmu Geodézie Ledeč n. S. vypracováním smluv ve prospěch 
 firmy čeZ distribuce a. s. na věcné břemeno na energetické vedení jdoucí přes pozemky 
 ve vlastnictví obce Slavětín.
9. Zastupitelstvo bere na vědomí návrh paní Jaroslavy doleželové na přejmenování místní  
 knihovny. Paní Jaroslava doleželová již učinila některé kroky potřebné k tomuto úkonu.
 Zastupitelstvo souhlasí s přejmenováním místní knihovny na knihovnu bohumila
  vavrouška Slavětínského. Paní doleželová poté opustila jednání.
10. Zastupitelstvo pověřuje firmu ekOPLAn s. r. o. vypracováním smluv ve prospěch firmy 
 rWe Gas net s. r. o. na věcné břemeno na plynové přípojky jdoucí přes pozemky ve 
 vlastnictví obce Slavětín.
11. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění zařízení veřejného osvětlení na 
 sloupy nadzemního vedení firmy čeZ distribuce a. s.
12. Zastupitelstvo souhlasí s nákupem nového zrcadla k silnici na návsi, to bylo poškozeno 
 neznámým pachatelem při dopravní nehodě. Předpokládaná cena 8.000 kč.
13. Zastupitelstvo souhlasí s nákupem dětského hřiště u 306. Předpokládaná cena  
 120.000 kč bez dPH. Starosta osloví dodavatele. Akce bude realizována dle časových 
 možností dodavatele a obce.
14. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis finančního výboru o kontrole hospodaření v roce 
 2014 a v prvním kvartále 2015. 
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15. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci pana Petra Ondráčka o možnosti navýšení 
 nájemného až na cenu v místě obvyklou. dle dostupných informací se cena v místě 
 obvyklá pohybuje okolo 30 kč/m2.
 Zastupitelstvo souhlasí s navýšením ceny nájemného na 22 kč/m2 s platností od 
 1. 6. 2015. nové nájemní smlouvy mezi obcí a nájemci budou uzavřeny na dobu 
 neurčitou a podle nového občanského zákoníku.
16. Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem pro žáky ZŠ Havl. borová na pobyt 
 v družební škole v polské Jerce. výše příspěvku 600 kč
17. Zastupitelstvo bere na vědomí uzavření smlouvy mezi Lesním družstvem obcí Přibyslav
 a firmou e.On distribuce a. s. o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním 
 distribučního zařízení na pozemky ve vlastnictví Lesního družstva obcí Přibyslav.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 6. 2015
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
dále přítomni: Marcela Ondráčková

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 duben 2015.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva 28. května a 19. června 2015. 
5. Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi 
 LdO a LdO Přibyslav ze dne 28. 4. 2011
6. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi 
 LdO Přibyslav a panem Josefem kovandou.
7. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje nákup a instalaci nového dopravního zrcadla na 
 náves. 
8. Zastupitelstvo bere na vědomí celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle 
 cenových předpisů pro vodné a stočné
9. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2015
10. Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace SdH Slavětín v celkové výši 30.000  kč.
11. Zastupitelstvo souhlasí se změnou usnesení č. 12/25/05/2015. nové nájemní smlouvy 
 na pronájem obecních bytů budou platit od 1. 7. 2015.
12. různé: Zastupitelstvo bere na vědomí dopis ministerstva kultury týkající se osvědčení 
 o evidenci knihovny s novým názvem Místní knihovna bohumila vavrouška 
 Slavětínského. dopis od firmy ekO-kOM s vyhodnocením třídění odpadu. Souhlasí 
 s nákupem drobného vybavení do kuchyně hasičské zbrojnice. Projednalo organizační 
 zajištění pouťového posezení 18. 7.2015, paní Marcela Ondráčková poté opustila jednání.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 3. 8. 2015 od 19:00 hod.
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 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Události posledních dní:
  25. 4.  2015 – Čištění koupaliště a brigáda na dřevo u hasičské zbrojnice

všem, kdo jste přišli a zúčastnili se, děkujeme za pomoc!        Jiří Stehno, starosta obce  

Třídění plastového odpadu
Společně jsme za rok 2014 vytřídili 
a předali dále k využití 3,503 tuny 
plastového odpadu. Děkujeme všem 
kdo třídí odpad, má to smysl, a proto 
třiďte dál.

 rok tuny částka (kč)
 1. kvartál 0,685 2 005,00
 2. kvartál 1,190 3 920,00
 3. kvartál 1,033 3 839,00
 4. kvartál 0,595 2 334,50
 celkem 3,503 12 098,50

  30. 4.  2015 – Pálení čarodějnic 

tak jako každý rok jsme pálili čarodějnice, letos jsme měli 
krásnou čarodějnici díky Ivče Lipavské. A  jako loni, i letos si ti 
kdo se přišli podívat mohli opéct buřty.        

Gabriela Doleželová  



u příležitosti výročí konce vál-
ky, jsme se sešli před hasičskou 
zbrojnicí a od tud jsme došli 
k  pomníku padlých před kap-
ličkou. Zde byl slavnostně po-
ložen věnec, starosta obce pro-
nesl řeč a přítomní vzdali hold 
padlým.     

Gabriela Doleželová  

8. 5. 2015  Průvod k výročí konce války

V období od 
dubna do června 2015 

oslavili svá kulatá 
a významná výročí 

pan Jan Sedlák,
 Jan Cacek, 

František Ondráček, 
paní Růžena Málková 

a Alenka Stará. 

Všem oslavencům gratulujeme!

Společenská 
kronika

cesta do slavětína 
v kresbách adolfa Kašpara

rodná vysočina na 
fotografiích 

bohumila vavrouška 
slavětínského

a

obec slavětín vás srdečně zve na

výstavu

19. července - 31. srpna  2015
v odpoledních hodinách přístupná na požádání 

ve spOlečensKém sále zbrOJnice sdh slavětín
vernisáž 18. července 2015

Od 18 hOdin
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16. 5. 2015  Okrsková soutěž v požárním sportu

Letos, třetí květnovou sobotu se u příležitosti výročí 95 let 
od založení spolku SdH ve Slavětíně, konala okrsková sou-
těž v požárním sportu právě ve Slavětíně. Počasí bylo krás-
né. Slavětín měl v útoku dvě družstva za muže starší a jed-
no družstvo za ženy starší. První družstvo mužů se umísti-
li na 8. místě, ale bylo nuceno zapůjčit si na svůj útok ma-
šinu z SdH Oudoleně z důvodů momentální indispozice 
vlastní mašiny (SdH Oudoleni tímto děkujeme). A muži ve-
teráni skončili na 10. místě, z celkového počtu 12 družstev. 
družstvo žen to mělo jednoduší, ve své kategorii byli jedi-
ným družstvem, a tak se po platném pokusu mohli radovat 
z 1. místa.   
Putovní pohár okrsku č. 6 za nejlepší požární útok si odnesl 
nejlepší z nejlepších – Pavel kubát z Jitkova.       
        Gabriela Doleželová   



25. 4., 30. 5.  a 26. 6. 2015  
Slavětínský desetiboj - 3., 4. a 5. kolo a Dětské odpoledne

Letos jsme dětský den spojili s 5. kolem deseti-
boje, který jsme museli posunout kvůli nepřízni 
počasí. děti si zazávodily a snad i pobavily na při-
pravené překážkové dráze, kterou musel každý 
účastník překonat. Jako odměna na ně čekal tá-
borák, kde si opekly špekáček a indiánský chléb. 
každý soutěžící dostal také medaili a něco na 
zub. takto pokračovat chceme i o prázdninách, 
tak se děti mají na co těšit.           Lenka Holasová   

Zveme všechny děti na 6. kolo 
slavětínského desetiboje, 

v sobotu dne 25. 7. u hasičské 
klubovny od 13.30 hodin. 

Děti přijďte! Vyhrát můžete, i když 
jste se prvních kol nezúčastnily! 

Úkol bude opět sportovní, pokud 
nám to počasí nepřekazí.
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tak máme za sebou první polovinu desetibo-
je. všichni soutěžící jsou moc šikovní a ně-
kdy je velmi těžké vybrat nejlepší výtvor, 
třeba jako při 3. kole, kdy se vyráběli čaro-
dějnice. Průběžné výsledky jsou zveřejněny 
na webových stránkách obce http://www.
obecslavetin.estranky.cz/fotoalbum/de-
setiboj-2015/. těšíme se na vás při dalším 
kole.                 Gabriela Doleželová   


