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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. 

  4/2015(ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC)

Vážení spoluobčané,

konec roku 2015 je za námi a je tu začátek nového roku 2016, s ním také 
poslední vydání našeho zpravodaje za rok 2015. Dovolte mi, abych Vás 
v krátkosti informoval o některých připravovaných akcích na rok 2016. Máme 
v plánu dodělání veřejného osvětlení směrem na Oudoleň, opravu koryta 
potoku, vybudování chodníku od zatáčky směrem na Havlíčkovu Borovou, 
vybudovat dětské hřiště, vybudování zástěny na kontejnery a nechat udělat 
projekt na posílení pitné vody. Věřím, že se nám tyto akce spolu s Vámi podaří 
úspěšně zrealizovat.

Za celoroční práci chci nyní poděkovat, nejen zastupitelstvu obce, ale všem, 
kdo se jakkoliv přičinil o rozvoj obce, o kulturní či sportovní vyžití 
spoluobčanů, prostě o to aby se nám ve Slavětíně žilo lépe. 

A na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál do roku 2016 všechno nejlepší 
a hlavně to nejdůležitější, a to je zdraví.

Jiří Stehno, starosta obce

Společenská kronika
V období od října do prosince 2015 oslavili svá kulatá 

a významná výročí pan Václav Halama ml., 
pánové Petr a Pavel Holasovi, paní Marie Ondráčková a Marie Šedivá. 

Všem oslavencům gratulujeme!



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina

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 září 2015.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav. 
5. Zastupitelstvo schvaluje povýšení rozpočtu na realizaci akce „Rozšíření a výměna 
 svítidel veřejného osvětlení“ ve výši 235.037 Kč (řozpočtové opatření č. 5/2015). 
 Předsedajícím byla poskytnuta informace o stavu realizace této akce. 
6. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2016, kterým se bude zabývat  
 na svém příštím zasedání.
7. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2015
8. Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou firmy Jan Matějka – autodoprava na 
 vybudování horské vpusti, v celkové výši 38 000 Kč bez DPH.
9. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci Lenky Holasové o cenové nabídce firmy 
 Bonita, na instalaci dětského hřiště v celkové výši 116 239 Kč. Vzhledem k tomu, že 
 tato nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude firma oslovena za účelem
  realizace návrhu.
10. Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci předsedy finančního výboru 
 o kontrole hospodaření obce v 1 až 3 Q roku 2015. Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje 
 Vysočina o udělení souhlasu s uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám 
 uzavřeným na úseku zabezpečování provádění zápisů údajů do informačního 
 systému evidence obyvatel.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
Dále přítomni: Martin Smejkal, Radek Doležel

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 říjen 2015.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav. 
5. Zastupitelstvo souhlasí se zněním textu zapsaného do obecní kroniky za rok 2014.
6. Zastupitelstvo obce Slavětín se na svém zasedání dne 30. 11. 2015 usneslo vydat na
 základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
 předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku 
 č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek činí 504 Kč/rok.
7. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2016.
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8. Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem na 
 Oudoleňský včelařský kroužek mládeže ve výši 
 1 500 Kč.
9. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem Petra Ondráčka 
 na navýšení finančního příspěvku na narozené 
 dítě. Od 1.1.2016 bude tento příspěvek činit 3 000 Kč.
10. Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci 
 předsedajícího o kolaudaci veřejného osvětlení, 
 termín kolaudace přístupové komunikace 
 u nových parcel prodloužen do roku 2020, sestava 
 na dětské hřiště bude objednána u firmy Bonita 
 Group Service s. r. o. Tišnov.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 
28. 12. 2015
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, 
Petr Ondráček, Oldřich Peřina

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 listopad 2015.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání 
 představenstva LDO Přibyslav. 
5. Zastupitelstvo schvaluje finanční rozpočet obce 
 na rok 2016.
6. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové 
 opatření č. 6/2015
7. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 7.
8. Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci 
 předsedajícího o uzavření smlouvy 
 s JUDr. Lubomírem Málkem o zřízení věcného 
 břemene na stavební parcely. Dotace ministerstva 
 pro místní rozvoj bude v příštím roce použita na 
 opravu koryta potoka. Obec se pokusí využít tzv. 
 kotlíkovou dotaci na výměnu starších kotlů 
 ústředního vytápění v obecních bytech. 

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 
v pondělí 25. 01. 2016 od 18:00 hodin.
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Rozpočet  na rok 2016 – výdaje

Lesní hospodářství  
– pěstební činnost v lese 10 000 Kč

Příspěvek na provoz 
prodejny 40 000 Kč

Údržba a pořízení silnic 60 000 Kč

Chodník 150 000 Kč

Obecní vodovod  135 100 Kč

Drobné vodní toky – místní 
potok 300 000 Kč

Bytové hospodářství 
 – opravy  30 000 Kč

Veřejné osvětlení 43 000 Kč

Odvoz odpadů 
– komunální
– ostatní (plast, sklo)
– nebezpečný 

52 000 Kč

68 000 Kč

2 000 Kč

Požární ochrana 197 000 Kč

Činnost místní správy 193 392 Kč

Zastupitelstvo obce 163 500 Kč

Veřejná zeleň 140 000 Kč

Místní knihovna 20 000 Kč

Kronika 2 000 Kč

Kulturní akce  v obci 23 000 Kč

Péče o památník 1 000 Kč

Sportoviště 550 000 Kč

CELKEM : 2.179 992 Kč

Rozpočet  na rok 2016 – příjmy

Daň z nemovitosti 60 000 Kč

Daňové příjmy 1.070 000 Kč

Poplatky za psa 1 500 Kč

Poplatky za vodu 35 000 Kč

Pronájem pozemků 43 000 Kč

Pronájem  lesa 350 000 Kč

Pronájem bytů 88 000 Kč

Poplatek za odpady 50 000 Kč

Dotace na státní správu 55 000 Kč

Úroky z vkladu 
na běžném účtu 200 Kč

CELKEM : 1.752 700 Kč
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Ohlédnutí – co se dělo v obci:
18. 10. a 27. 11.  – Slavětínský desetiboj 9. a 10. kolo

Na konci října a listopadu proběhla v hasičské klubov-
ně poslední dvě kola Slavětínského desetiboje. 

Úkolem 9. kola byla výroba a malování draků. Všem se 
draci moc povedli, někteří dokonce vyrobili dva! 

Úkolem posledního, 10. kola byla výroba krmítka pro 
ptáčky na zimu. Účast byla opravdu velká a všichni si 
mohli zkusit (někteří s asistencí rodičů) z předem na-
chystané sady prkýnek stlouct krmítko. Cenila se sna-
ha a zručnost, za kterou si děti vysloužili maximální 
počet bodů do soutěže. Více foto naleznete na webo-
vých stránkách obce Slavětín (www.obecslavetin.est-
ranky.cz) ve fotogalerii.   Gabriela Doleželová  
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Říjen, listopad, prosinec 2015  Rauty v hasičské klubovně

6. prosince odpoledne v hasičské klubovně proběhlo 
vyhlášení výsledků a předání cen všem účastníkům, 
kteří se zúčastnili minimálně dvou kol desetiboje. 
V 1. kategorii zvítězil Jáchym Doležel, na 2. místě. 
Ema Holasová a Petra Peřinová, 3. místo Samík Vá-
cha. V 2. kategorii zvýtězili se shodným počtem bodů 
Robin Zvolánek a Kuba Lipavský, na 2. místě se umís-
til Štěpán Holas a na 3. místě Míša Záhumenská z Ou-
doleně. Děkuji všem, kdo se soutěží pomáhali.   

Gabriela Doleželová  

6. 12. 2015  Slavětínský desetiboj – vyhlášení výsledků



Ohlédnutí – co se dělo v obci:
21. 11.  2015 – Přednáška o Japonsku II.

V sobotu 21. listopadu proběhlo 
pokračování povídání o Japonsku, 
které si pro nás připravil pan Ing. 
Karel Žebrakovský. 
Povídání bylo moc pěkné a pouč-
né, okořeněné osobními zážitky. 
Při povídání došlo i na japonskou 
specialitu Shinkansen - japonský 
rychlovlak, či tradiční japonský 
pokrm Sushi.
K vidění byl i tradiční japonský 
oděv Kimono a všichni mohli na 
závěr ochutnat i pravé japonské 
víno. 
Ráda bych touto cestou za všech-
ny zúčastněné poděkovala man-
želům Žebrakovským za jejich 
precizně připravenou přednášku!

                Gabriela Doleželová  
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25. 11.  2015 – Malá knihovnická slavnost

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádala 25. 11. 2015 již 14. rokem „Ma-
lou knihovnickou slavnost”, na které oceňuje nejlépe pracující neprofesionální knihov-
ny v Kraji Vysočina. Místní knihovna Bohumila Vavrouška Slavětínského získala na Malé 
knihovnické slavnosti pořádané Krajskou knihovnou Vysočiny titul „KNIHOVNA VYSO-
ČINY 2015”. Během slavnosti vystoupily děti ze Základní umělecké školy v Havlíčkově 
Brodě pod vedením Mgr. I. Laštovičkové. Slavnosti se zúčastnili hosté – Mgr. Jan Tecl, 
starosta města Havlíčkův Brod, PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR 
a ředitelka Krajské knihovny Vysočiny Ing. Jitka Hladíková. 
Za Slavětín se slavnosti zúčastnili starosta J. Stehno, 
G. Doleželová a knihovnice J. Doleželová, která 
převzala ocenění za svou práci.                     
             Jaroslava Doleželová, knihovnice  



29. 11. 2015 – Zdobení stromu 5. 12. 2015 – Mikuláš

V sobotu dne 19.12. jsme mezi námi společně 
s panem starostou Jiřím Stehnem a ostatními za-
stupiteli přivítali nového občánka z bytovky Da-
vida Babáka. Slavětínské děti přednesly nauče-
né básničky, z nichž první patřila právě našemu 
novému občánkovi. Poté nám zahrály a zazpívaly 
děti pod vedením pana Zbyňka Doležela vánoč-
ní koledy, při kterých jsme si všichni uvědomili, že 
rok utekl jako voda a Vánoce jsou opět za dveřmi. 
Hosté si mohli dát vánoční čaj či svařák a k němu 
vynikající dobroty, za které ještě jednou všem 
moc děkujeme.Děkujeme také všem kdo se po-
díleli na přípravách, všem účinkujícím a hlavně 
Vám všem, kteří jste si společně s námi přišli užít 
trochu té vánoční pohody a atmosféry.    

Lenka Holasová   
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19. 12.  2015 – Vánoční posezení
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V sobotu dne 27. 2. 2016 

zveme všechny naše nejstarší spoluobčany 
do hasičské klubovny na Setkání seniorů.

Pozvánky

Obec Slavětín si Vás dovoluje srdečně pozvat na přednášky 

Ing. Zbyňka Holce do hasičské klubovny ve Slavětíně 

v sobotu 20. února 2016 v 15,30 hodin
na téma

PERU - TAJEMNÁ ZEMĚ INKŮ - 1. část
Cestu začneme v Limě, městě, které nestačí svému růstu. Asi 200 km na jih je polo-
ostrov Paracas a město Pisco, postižené zemětřesením. Cestou k ostrovům Islas Bal-

lestas uvidíme i obrovský trojzubec v pouštním písku, o jehož původu existují pouze 
dohady. Ostrovy jsou ptačím rájem, hnízdí jich zde miliony. Pro pocuchání nervů bu-
deme jezdit terénními auty po obrovských písečných dunách, následovat bude pře-
sun do Nascy a let nad náhorní plošinou s tajemnými obrazci. Nevynecháme ani pre-
historické pohřebiště indiánů. Cestou do kaňonu Colca zastavíme ve druhém největ-

ším městě Peru Arequipě a přes náhorní plošinu Altiplano přijedeme do městečka 
Chivay, které je východiskem do kaňonu Colca, kde hnízdí kondoři.

v sobotu 12. března 2016 v 15,30 hodin 
PERU - TAJEMNÁ ZEMĚ INKŮ - 2. část

Čeká na nás město Puno a jezero Titicaca, ale než se vydáme na dvoudenní plavbu 
po jezeře, navštívíme oblast Sillustani s kamennými mohylami. Na jezeře nemůže-

me vynechat ani rákosové ostrovy. Na ostrově Amantani přespíme u indiánů a po ná-
vštěvě dalšího ostrova Taquila se vrátíme do Puna. Jedním z vrcholů bude návštěva 
Cuzca, bývalého hlavního města Inků. Uvidíme i obrovskou pevnost Sacsayhuaman. 
V údolí posvátné řeky Urubamby se nachází Pisac, Salinas a hlavně Ollantaytambo. 

Vyvrcholením cesty bude prohlídka Machu Picchu.


