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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. 

  3/2015

Sledujte, co se děje ve Slavětíně, na webu a facebooku! 
Na www.obecslavetin.estranky.cz a na https://www.facebook.com/Slavetin naleznete 

veškeré aktuality z dění v obci, z obecního úřadu, sekci pozvánek či fotogalerii.

 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

(červeNeC, SrPeN, ZÁŘÍ)

– Obecní úřad pro vás chystá adventní posezení a vítání občánka. 

– Opět pro vás připravujeme cestopisné přednášky! Dne 21. 11. 2015 
proběhne pokračování přednášky pana Ing. Karla Žebrakovského 
„Japonsko pohledem diplomata“.  Na další období je domluvená také 
cestovatelská přednáška pana Ing. Zbyňka Holce, téma a termín budou 
upřesněny předem a zveřejněny. všichni jste srdečně zváni!

Obec Slavětín nabízí k prodeji 3 volné nové stavební parcely včetně 
inženýrských sítí. (velikost parcel: 1512 m2, 1403 m2 a 1409 m2.) v případě zájmu prosím 
kontaktujte Obecní úřad, e-mail: slavetin.ou@tiscali.cz, popř. více info na tel.: 720 267 977

Výtvarné dílny
Od listopadu budou opět výtvarné dílny, datum a čas první 

schůzky upřesním plakátkem. Zatím můžete přemýšlet 
a připravovat si nějaké nápady. Těším se na podzimní setkání.

Doleželová Jaroslava, knihovnice

Vážení občané, zúčastněte se sběru 
nebezpečných odpadů z vašich domácností!
Pojízdná sběrna ODAS bude v naší obci přistavena ve středu 

28. 10. 2015 od 10,30 - 10,45 hodin. 
Druhy odebíraných odpadů: staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se 
zbytky barvy, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, 

zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými 
produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize atd.

Chraňte své životní prostředí před nebezpečnými látkami!



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 3. 8. 2015
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
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 je průběžně plněno ve všech bodech.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za červen a červenec 2015.
4. Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace paní Marii Šrámkové v celkové výši    
 40.000 Kč. Dotace bude použita na zajištění provozu obchodu.
5. Zastupitelstvo souhlasí s nákupem druhého kontejneru na plasty.
6. Zastupitelstvo bere na vědomí přidělení Územního souhlasu a Souhlasu s provedením 
 ohlášené stavby manželům Procházkovým, žádost MAS Havlíčkův kraj o. p. s. o strategii
  obce na roky 2015 – 2020, průběh prodeje pozemku panu Martinu Smejkalovi, 
 připomínky a dotazy paní Ing. Hany Henyšové týkající se rekonstrukce návsi, výsadby 
 alejí v katastru obce, informování o svozu nebezpečného odpadu, výměny svítidel 
 veřejného osvětlení..

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 9. 2015
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
Dále přítomni: Martin Smejkal, Gabriela Doleželová, DiS

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 srpen 2015.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav. 
5. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2015.
6. Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Krajské správy a údržby silnic vysočiny 
 o pokácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o suché stromy podél silnice 
 č. III/3507 v úseku Slavětín – státní silnice č. 34. Zastupitelstvo nemá námitek.
7. Zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí 16 ks stávajících svítidel veřejného osvětlení 
 a instalací 2 ks nových svítidel. Akce v hodnotě 223.093 Kč bude hrazena z 60 % 
 dotací v celkové výši 104.000 Kč, zbývajících 40 % bude hrazeno z rozpočtu obce.
8. Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným zapůjčením výstavy dalším obcím a organizacím. 
 Zapůjčení bude realizováno na základě smlouvy a složení vratné kauce ve výši   
 5.000 Kč. Gabriela Doleželová opustila jednání.
9. Zastupitelstvo souhlasí s pořízením bezpečnostního zábradlí na taras u potoka 
 tekoucího z návsi k Oudoleni. Zároveň bude vyměněno zábradlí u mostku na návsi. 
 realizace byla dohodnuta s panem Ivo Bénou, který předložil cenovou nabídku 
 v celkové výši 41.019 Kč.
10. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem pana Petra Juna na úpravu prostoru návsi, 
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 spočívajícím v odstranění jehličnatých rostlin a výsadbě cibulovin, trvalek a dvou 
 okrasných rostlin. realizace jaro 2016. Dotazy a připomínky u Lenky Holasové.
11. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci Lenky Holasové o návrzích na realizaci 
 dětského hřiště. Byly osloveny 3 firmy. v současné době jsou porovnávány jejich 
 cenové nabídky. Případné dotazy a připomínky směřujte na Lenku Holasovou.
12. různé: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci předsedajícího o oslovení firmy 
 Jan Matějka – autodoprava v souvislosti s úpravou místní komunikace u rod. domů 
 č. p. 58 a 59. Zejména vyřešení problémů s povrchovou vodou a jejím odtokem. 
 Firma se zavázala předložit cenovou nabídku a akci zrealizovat ještě v letošním roce. 
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 26. 10. 2015 od 19:00 hod.
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Společenská kronika
V období od července do září 2015 oslavili svá kulatá 

a významná výročí 
paní Marie Zvolánková, Milada Cacková, Jana Váchová 

a pánové Marek Doležel, Oldřich Peřina a Martin Smejkal. 
Všem oslavencům gratulujeme!

Bohužel v tomto období nás navždy opustili 
dne 25. 7. paní Růžena Málková ve věku 88 let, 

dne 14. 8. pan Josef Nejedlý ve věku 79 let 
a dne 28. 9. pan František Solař ve věku 75 let.

Upřímnou soustrast, s láskou vzpomínáme.

Chtěli bychom touto cestou ješ-
tě jednou poděkovat paní Ga-
briele Doleželové a panu Pav-
lu Janáčkovi za vytvoření a orga-
nizaci celé výstavy B. vavrouška 
a A. Kašpara a paní Jaroslavě Do-
leželové za vedení místní knihov-
ny. Děkujeme také všem, kdo se 
podíleli na letošní pouti a  všech 
s ní spojených akcích.

starosta a zastupitelé obce

Poděkování F G
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Události posledních dní:
18. 7.  2015 – Pouť ve Slavětíně aneb průvod, mše, svěcení praporu SDH 
Slavětín, přejmenování kníhovny, vernisáž výstavy a pouťová zábava

Knihovna Bohumila Vavrouška Slavětínského
Při příležitosti pouti byla knihovna 18. července 2015 slavnostně pojmenována po sla-
větínském rodáku, literárním historikovi a  spisovateli Bohumilu vavrouškovi. Bohu-
mil vavroušek byl před druhou světovou válkou příznivcem slavětínské knihovny, kte-
ré věnoval mnoho knih ze svého osobního vlastnictví. Tyto knihy jsou k nahlédnutí 
v knihovně. Dále je v knihovně Literární atlas československý, který sestavil Bohumil va-
vroušek. Tento skvost darovali do fondu knihovny Pavel a Saša Janáčkovi – děkujeme. 
K nahlédnutí je kdykoliv v provozní době knihovny, nebo po dohodě. Knihovna je ote-
vřená v sobotu 8 – 10 hodin.             Jaroslava Doleželová, knihovnice  
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19. 7.  2015 – Koncert kapely Jásalka Band

Výstava Bohumila Vavrouška Slavětínského a Adolfa Kašpara
Společenský sál zbrojnice SDH ve Slavětíně se v sobotu 18. července 2015 v podvečer pro-
měnil ve výstavní síň. v rámci pouťového programu zde proběhla vernisáž výstavy „rod-
ná vysočina na fotografiích Bohumila vavrouška Slavětínského – Cesta na vysočinu v kres-
bách Adolfa Kašpara“. Slavnostní zahájení výstavy si nenechaly ujít čtyři desítky občanů 
Slavětína a návštěvníků pouti, za autory výstavy (výběr fotografií vlasta Mádlová, grafické 
řešení a produkce Gabriela Doleželová) představil obě části expozice Pavel Janáček, nechy-
běla ani sklenka vína, která k vernisážím neodmyslitelně patří, spolu s pohoštěním. Závěs-
ný systém, který obec pro instalaci výstavy pořídila, zůstane trvalou součástí výbavy spole-
čenského sálu a bude dále využíván v rámci výtvarných a kulturních akcí. Profesionální tisk 
panelů umožnil grant Akademie věd čr, v jejímž archivu 
jsou předlohy vystavovaných snímků uloženy. Po ukonče-
ní svátečního víkendu byla výstava až do babího léta dále 
přístupná na požádání, dohromady ji ve Slavětíně zhlédlo 
přibližně 250 návštěvníků z bližšího i vzdálenějšího okolí 
(a dokonce i ze zahraničí), jejichž kladné reakce zazname-
nala návštěvní kniha. výstava je koncipována jako putovní, 
první obcí, která si ji od Slavětína zapůjčí, se stal Sobíňov, 
kde bude k vidění od 23. října do 1. listopadu tohoto roku. 

Pavel Janáček  



Události posledních dní:
5. 9.  2015 – Podoubravský desetiboj

Letos jsme se již po druhé zúčastnili Podoubravské-
ho desetiboje. Do Jitkova se sjelo celkem 15 soutěž-
ních družstev, z nichž 14 z různých koutů podoubraví 
a jedno hostující z české Bělé. Společně se mnou se 
na start postavil zastupiotel pan Oldřich Peřina a pan 
starosta Jiří Stehno. Soutěžilo se v šesti různých dis-
ciplínách, z  nichž nejnáročnější byla střelba a vše-
mi obávaný kvíz. ve víceboji se nám podařilo obhá-
jit 6. místo. I v Jitkově měli připravenou speciální dis-
ciplínu jen pro starosty nebo místostarosty, kde náš 
pan starosta skončil na pěkném 10. místě. Bylo to pří-
jemně ztrávené odpoledne. Příští rok se Podoubrav-
ský víceboj přesouvá do Oudoleně.      Lenka Holasová  
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červenec – Oprava silnice č. III/3507 v úseku Slavětín – státní silnice

11. 8. 2015 – Oheň nad Peršíkovem

11. 8. v odpoleních hodinách zapálil blesk strniště a balíky slámy na poli nad 
Peršíkovem. Likvidace požáru se zúčastnily jednotky HZS Chotěboř, JSDH Ždírec n./D., 
JSDH Havlíčkova Borová, JSDH Přibyslav a JSDH Slavětín, která zřídila čerpací stanoviště 
u požární nádrže ve Slavětíně.                          

7

Prodej růží velkokvěté, polyantky, pnoucí 
cena 55 Kč za kus. 

Otevírací doba po-pá 8-17, so 8-11.
Zahrada Malochýn Pavlína Junová tel. 732737161

Nabízíme kvalitní koňský hnůj na zahrádku!
Odvoz možný kdykoli po domluvě, informace na čp. 44, Doleželovi, tel.: 608 831 718. 
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25. 7., 13. 8. a 4. 10. 2015  Slavětínský desetiboj – 6., 7. a 8. kolo

O prázdninách jsme při 6. kole desetibo-
je navázali na kolo 5. a opět jsme připra-
vili překážkovou dráhu na hřišti. U spor-
tu jsme zůstali i u kola 7., díky teplému 
létu jsme se přesunuli na koupaliště, kde 
byla připravena dráha pro plavce i neplav-
ce. Dětem se vodní disciplína podle zatím 
největší účasti líbila.           Lenka Holasová   

v 8. kole byla pro děti připravena výroba dýní 
– dětem se malování, vystřihování a vyřezává-
ní dýní velice líbilo. Každá kategorie měla svůj 
úkol, za který byly děti ohodnoceny body. 
Poté si mohli vyzkoušet úkoly ostatních vě-
kových kategorií. všechny výtvory byly krás-
né a děti se dobře bavily.
Průběžné výsledky jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách obce http://www.obecsla-
vetin.estranky.cz/fotoalbum/deseti-
boj-2015/. Těšíme se na vás při dalším kole, 
budeme vyrábět draky!     Gabriela Doleželová   

Zveme všechny děti na 9. kolo 
slavětínského desetiboje, 

v neděli dne 18. 10. v hasičské 
klubovně od 14.00 hodin. 
Děti přijďte! Úkolem bude 
vyrobit si létajícího draka!


