
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE SLAVĚTÍN   2/2016(duben, květen, červen)

Slavětínský zpravodaj

Obec Slavětín 
vás všechny srdečně zve na 

pOuťOvé pOSezení 23. července 2016 
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 23. července 2016
14,00 hOdin  před hasičskou klubovnou zahraje a zazpívá dechová  
  kapela z českých budějovic malá kapela pavla havlíka

17,00 hOdin  poutní mše svatá u kapličky

20,00 hOdin pouťové posezení před hasičskou klubovnou.    
  k poslechu i tanci zahraje skupina craSh! z chOtěbOře

Pozvánka na Slavětínskou pouť 



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2016
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 se plní ve všech bodech.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za březen 2016.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva LdO Přibyslav z 24. 3. 2016,  
 a zápis z jednání členské schůze LdO Přibyslav z 19. 4. 2016. 
5. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Slavětín za rok 2015 včetně zprávy   
 o přezkumu hospodaření a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
6. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2016.
7. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 
 k majetku s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. tato smlouva se týká  
 parcel číslo 250/2, 250/4, 250/6, 250/8, ležících pod místní komunikací spojující obce 
 Slavětín a Oudoleň. 
8. Zastupitelstvo bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí odborných knihovnických  
 služeb s krajskou knihovnou vysočiny se sídlem Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův brod.
9. Zastupitelstvo schvaluje nákup žacího stroje Starjet exklusive uJ 102-21 p4 od firmy 
 Milan Milichovský – MAt prodej a servis lesní, zahradní a komunální techniky Pražská   
 2495, Havl. brod. Cena je dohodnuta na 108.990 kč.
10. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem Lenky Holasové, aby se členkou kulturního výboru 
 stala renata Petruželková ml.
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru o kontrole hospodaření   
 obce v 1Q 2016.
12. Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek posouzení zákonitosti obecně závazné  
 vyhlášky č. 1/2016 obce Slavětín, která nebyla shledána v rozporu se zákonem. Zápis ze  
 zasedání představenstva Svazku obcí Podoubraví. 14. 5.2016 proběhne brigáda na 
 opravu klubovny u koupaliště. Petr Ondráček na příští schůzi zastupitelstva předloží 
 konkrétní návrhy pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci.
  
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 5. 2016
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 Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za duben 2016.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva LdO Přibyslav dne 19. 4. 2016.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav
 konané v Přibyslavi dne 26. 4. 2016.
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6. Zastupitelstvo souhlasí s umístěním a vizualizací domu manželů dany a Lubomíra 
 Horákových na pozemku parc. č. 185 v katastrálním území Slavětín u Oudoleně. 
7. OZ schvaluje účetní závěrku obce Slavětín za účetní období 2015 sestavenou k 31. 12. 2015. 
8. Zastupitelstvo schvaluje nákup svahového mulčovače bertI model tA/MI. Mulčovač 
 bude pořízen prostřednictvím Svazku obcí Plynofikace obcí borovska. Celková cena je 
 180.169 kč. výše příspěvku obce Slavětín činí 13.785 kč.
9. Zastupitelstvo bere na vědomí sdělení Stavebního úřadu ve Ždírci nad doubravou 
 k ohlášení odstranění části stavby rodinného domu č. p. 26 na pozemku parc. č. st. 25 
 v katastrálním území Slavětín, manželů Ivanky a vladimíra Ptáčkových.
10. Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí fakturu bohdana Řádka za dělící příčku a posuvná 
 vrata na sportovišti. Fakturu Jana Matějky za úpravu dětského hřiště. Garanční prohlídku 
 a výměnu oleje zahradního traktoru.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 6. 2016
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček
Omluveni: Oldřich Peřina
dále přítomni: Martin Smejkal

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 květen 2016.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva a kontrolní komise LdO
 Přibyslav dne 27. 5. 2016. Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 5 nájemní smlouvy.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Hany a Ondřeje Lédlových ze Ždírce nad doubravou, 
 o koupi stavební parcely.
6. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o přípravách organizačního zajištění 
 pouťového posezení. Za tímto účelem proběhne 11. 7. schůzka všech organizátorů 
 a dobrovolníků v hasičárně.
7. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání valné Hromady Svazku obcí Podoubraví, 
 které se uskutečnilo dne 9. 5. 2016 v zasedací místnosti města Ždírec nad doubravou. 
 Podoubravský desetiboj se bude konat v Oudoleni 10. 9. 2016.
8. Žádost o dotaci na potok a stání pro kontejnery: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci 
 starosty o současné situaci, výběru možných dodavatelů, projektové dokumentaci, dotaci atd.
9. Zastupitelstvo souhlasí s vydáním povolení k nakládání s podzemními vodami z vrtané 
 studny na pozemku parcelní č. 185 k. ú. Slavětín u Oudoleně za účelem zásobování 
 vodou rd manželů dany a Lubomíra Horákových.
10. Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí krajského úřadu kraje vysočina 
 o povolení výjimky zákona o ochraně přírody ze zákazů, u zvláště chráněných živočichů. 
 výjimka se povoluje Stanici Pavlov, o.p.s., za účelem provozování záchranné stanice. 
 nájemníkům renatě Petruželkové a tomáši babákovi bude účtován poplatek z prodlení 
 placení nájemného dle nájemní smlouvy.
 Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 25. 7. 2016 od 19:00 hod.
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Místní ObchOd na vsi
vážení spoluobčané,
dnem 20. června 2016 byla ukončena čin-
nost v místní prodejně potravin, kterou 
měla v pronájmu paní Marie Šrámková 
z Havlíčkovi borové. důvod ukončení byl, 
že paní Šrámková končí s živnostenskou 
činností. vyvolal jsem jednání za účasti 
pana J. bílka ze strany pronajímatele bu-
dovy a firmou COOP družstvo Havlíčkův 
brod, zastoupené předsedou družstva pa-
nem Stehnem o pronájmu a převzetí ob-
chodu ve Slavětíně. Obci bylo sděleno po 
3 týdnech, že obchod nechtějí z důvodu 
malého počtu obyvatel a malého obratu. 
dále obec jednala i s asijským prodejcem, 
ale důvod byl stejný.
Z tohoto důvodu obec zajistila pojízdnou 
prodejnu potravin, která do obce bude 

jezdit pravidelně v úterý a ve čtvrtek po 9 
hodině dopoledne ke kapličce. 

Jiří Stehno, starosta obce  

 

 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

dětské hřiště
1. dubna proběhla montáž dětského 
hřiště firmou bonita Group Service s.r.o.. 
doufáme, že se bude dětem na hřišti líbit 
a stráví zde spoustu hezkých chvil.

POděkOvání
děkujeme všem, kdo jste se v sobotu 
14.  5. zúčastnili brigády na koupališti. 
boudu u koupaliště se nám podařilo dát 
do pořádku jak zevnitř tak i zvenku.
Poděkování také patří manželům dáše 
a Markovi doleželovým za příjemné zá-
žitky v sudových lázních.

Obecní úřad Slavětín  



Letos ve Slavětíně proběhla v hasičské klubovně společná za-
bíjačka dvou čuníků!  Zde je malý fotoreport.    G. Doleželová     

9. dubna 2016  Zabíjačka v hasičské klubovně

Události posledního období:
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Letos jsme ve Slavětíně mohli potkat i dvě skvostné ča-
rodějnice. bylo vidět, že jejich košťata již měla lecos za 
sebou!             Gabriela Doleželová     

30. dubna 2016  Pálení čarodějnic

Události posledního období:

21. 5. 2016  Okrsková soutěž v požárním sportu v České bělé

Hasičská soutěž okrsku číslo 6 se 
letos konala v české bělé v  sobo-
tu 21. 5. u příležitosti 135. výročí 
od založení spolku česká bělá. Po-
časí se vydařilo a  účast byla veli-
ká. Slavětín se zúčastnil se dvěma 
družstvy v nepostupové katego-
rii. Za muže se na start postavil po-
prvé v roli strojníka richard Lipav-
ský se svým týmem ve složení to-
máš Cacek, Oldřich a Petr Peřinovi, 
Petr Ondráček, Pavel Holas a  Ma-
rek doležel. Za ženy potom zkuše-
ná strojnice Pavlína blažková s Ja-
nou váchovou, Marcelou Ondráč-
kovou, dášou doleželovou, Han-
kou Lipavskou, Lenkou Holasovou 
a  Markétou Frühbauerovou. Muži 
se umístili na hezkém 7. místě 
a  ženy na 2. místě. Putovní pohár 
za nejrychlejší požární útok dopu-
toval jednomu z družstev mužů 
z české bělé.               Lenka Holasová   
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v pátek 3. června jsme pro děti uspo-
řádaly cyklozávody. vítězství v obou vě-
kových kategoriích patřilo bratrům Lu-
kášovi a robinovi Zvolánkovým.
Prázdniny jsme zahájili ve čtvrtek 
30.  června překážkovou dráhou na 
hřišti. děti musely na čas překonat růz-
né překážky. dostat se jako první do 
cíle se tentokrát podařilo Samíkovi vá-
chovi, kubovi a Ivaně Lipavským. 
děti se mohou i během prázdnin tě-
šit na různé sportovní, ale i  dobro-
družné soutěže.           Lenka Holasová   

3. 6. a 30. 6. 2016  cyklozávody a překážková dráha

2. 7. 2016  brigáda na dřevo 
do hasičské klubovny

děkujeme všem, kdo přišli a pomohli 
nám. na pomoc přijela i posila z Prahy! 
každá ruka byla znát a pomoci si cení-
me. byl to náročný den.   
dík patří i Martině Stehnové, která se 
postarala o občerstvení.         

 Jiří Stehno, starosta obce  

  11. 6. 2016  taktické cvičení – Požár v areálu Zd Oudolen 
  – dálková doprava vody – okrsek č.6

naše jednotka JSdHO Slavětín, se zúčastnila 11. 6. 2016 ve 14.00 hodin taktického cviče-
ní v Oudoleni. Cvičení se zúčastnilo 7 jednotek z okrsku č. 6.  všem, kdo se za naší jednot-
ku  zúčastnil děkuji.             Jiří Stehno, starosta obce  



V období od dubna do června 2016 oslavili svá kulatá výročí 
Slečny Petra Smejkalová a Růžena Holasová, 

paní Alenka Stará, Jarmila Lipavská, Marie Halamová 
a pánové Jan Sedlák, František Ondráček, Petr Peřina a Radek Doležel. 

Všem oslavencům gratulujeme!
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i letos se bude slavětín účastnit 
Podoubravského desetiboje, 

který se bude konat v Oudoleni 10. 9. 2016. 
Přijďte podpořit slavětínský tým a fandit!
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 
 
Obec Oudoleň hledá pracovníka/pracovnici do nově 
vzniklé pobočky Pošty Partner. 
 

Místo výkonu práce: Pošta Partner, Oudoleň 131 
Náplň práce: poskytování poštovních služeb 
Termín nástupu: ihned 
Pracovní úvazek: 20 hodin týdně (0,5 úvazku) 
Mzda: platová třída 8 
Požadavky: znalost práce na počítači 
Potřebné doklady: písemná žádost a životopis. 
 

Žádost doručte na adresu:  
Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 123. 
 

Bližší informace:  
starosta Ivo Béna, č. tel.: 736 675 009. 
 

 
 

 
 

 
 

OBEC OUDOLEŇ  
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OUDOLEŇ  

VÁS ZVOU NA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HUDBA: MUDrBAND 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO                              
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ SE AKCE 

BUDE KONAT V KULTURNÍM DOMĚ. 

  
                        ČERVEN  2016  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Výlet mladých hasičů do Robinson zábavného parku 

Úspěšné týmy BM Fitness Havlíčkův Brod na Mistrovství Evropy v Karlových Varech 
(Anička Stehnová pátá zleva a Eliška Ondráčková třetí zprava) 

Josef Stehno 
 1. místo - Zlatá srnčí trofej 

Mladí hasiči - mladší družstvo - 3. místo - PLAMEN Mladí hasiči - starší družstvo - 7. místo - PLAMEN 

stavební firma 
PLaJ hb

ze slavětína
nabízí:

stavební a zednické 
práce, malířské práce

zateplení fasády, 
strojní omítky, 
balící činosti, 

zpráva a údržba 
nemovitostí, 

dokončovací stavební 
práce

kontakt:
777 031 487

slavětín čp. 40


