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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. 

  4/2016(ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC)

Vážení spoluobčané,
skončil rok 2016. Kde něco končí, zpravidla něco nového začíná. Rok 2016 byl rokem 
náročným a přinesl naší obci změny a události. Hodnocení těchto událostí nechám na 
každém z Vás, mně jen dovolte připomenout ty nejpodstatnější.
Na začátku roku se nám podařilo vybudovat dětské hřiště s herními prvky, houpačkami 
a pískovištěm pro děti všeho věku. Celkové náklady dosáhly 178 840 Kč. V průběhu roku 
se nám podařilo dodělat projekt na Posílení vodního zdroje pro obec Slavětín a koncem 
roku jsme zažádali o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Předmětem projektu 
je posílení vodního zdroje pro občany v obci. Vzhledem ke snižující se hladině podzemní 
vody, bude stávající zdroj pitné vody posílen o novou studnu. Ta bude podle měření 
vybudována v blízkosti stávajícího zdroje a následně propojena na stávající výtlačný 
řad. Celkové náklady dle projektu se budou pohybovat okolo 695 739 Kč, pokud nám 
bude dotace přiznána, tak bychom měli dostat 487 017 Kč. Ke konci roku jsme dodělaly 
nové stání na tříděný odpad u hřiště a asfaltové stání na velkoobjemový kontejner na 
bioodpad. Celkové náklady dosáhly 203 867 Kč. Byla opravena první část potoka v obci. 
Byly položeny na dno potoka tzv. žlabovky v délce 90 metrů a dodělané boky, někde 
z kamene, někde lité z betonu. Celkové náklady dosáhly 471 237 Kč. Na tuto akci jsme 
využili dotaci z Kraje Vysočina z programu na Obnovu venkova ve výši 110 000 Kč. 
Nyní mi dovolte, abych Vás v krátkosti informoval o některých připravovaných akcích na 
rok 2017. V první řadě se jedná zejména o vybudování studny na posílení vodního zdroje 
pro obec. Oprava druhé části potoka. Vybudovat umělý povrch na hřišti. Dodělat veřejné 
osvětlení k Oudoleni, které se nám v loňském roce nepovedlo zrealizovat. Vykoupit 
pozemky pro vybudování chodníku. Věřím, že se nám tyto akce spolu s Vámi podaří 
úspěšně z realizovat.
Vážení spoluobčané a přátelé, stojíme na prahu roku 2017, pro někoho byl uplynulý rok 
rokem radosti, pro jiného rokem smutku. Ne všechna přání byla naplněna a ne všechny 
tužby vyslyšeny. Takový už je život. Přeji nám všem, abychom i nadále nacházeli společnou 
řeč a vůli zvládnout všechny problémy. Případné neshody, abychom řešili moudře 
a  uvážlivě, s maximální tolerancí a snahou najít to nejlepší řešení. K plnohodnotnému 
životu potřebujeme nejen materiální prostředky, ale hlavně zdraví, osobní a rodinnou 
pohodu, lásku a přátelství a  po náročné každodenní práci čas na odpočinek. Věřím, že 
navzdory tvrdé realitě nezapomeneme na základní lidské hodnoty, jakými je slušnost, úcta 
k životu a člověku. Dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva obce upřímně poděkoval 
za přízeň a příjemnou spolupráci, podporu a přátelství. Do nastávajícího roku 2017 Vám 
srdečně přeji hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a osobních i pracovních úspěchů.  

Jiří Stehno, starosta obce



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 10. 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 je průběžně plněno ve všech bodech.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za září 2016.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z výjezdního jednání představenstva a kontrolní
 komise LDO Přibyslav ze dne 30. 09. 2016. Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením 
 stavební akce Výměna výpustného zařízení – rybník Rouperek.
5. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy na prodej stavební parcely č. p. 71/6 
 v k. ú. Slavětín u Oudoleně. Záměr obce 1/2016 na prodej pozemku byl zveřejněn.
6. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy na prodej stavební parcely č. p. 71/5 
 v k. ú. Slavětín u Oudoleně. Záměr obce 2/2016 na prodej pozemku byl zveřejněn.
7. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Představenstva Svazku obcí 
 Podoubraví, které se uskutečnilo 17. 10. 2016 v Chotěboři.
8. Zastupitelstvo souhlasí s účastí obce v projektu Kola pro Afriku.
9. Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o průběhu hydrogeologického

měření. Byly odebrány vzorky vody, která odtéká od studny. Voda je v pořádku. Firma 
EuroEnergo s.r.o. zpracovala průkaz energetické náročnosti budovy č. p. 7, cena průkazu 
je 7.000 Kč. Oznámení Městského úřadu Havlavlíčkův Brod o projednání návrhu zadání 
změny č. 1 územního plánu Havlíčkova Borová. Oznámení o zahájení řízení o návrhu 
změny č. 4 územního plánu Chotěboř. Řezník pan Švanda bude osloven za účelem 
pravidelného zajíždění do obce.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, omluveni: Oldřich Peřina
Dále přítomni: Hana Dočekalová, Ing. Hana Henyšová

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1.  Zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2.  Zastupitelstvo souhlasí se zněním zápisu do obecní kroniky, se kterým přítomné 
 seznámila kronikářka paní Hana Dočekalová. Hana Dočekalová opustila jednání.
3. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. 
 Usnesení je průběžně plněno ve všech bodech.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za říjen 2016.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva a kontrolní komise 
 LDO Přibyslav ze dne 3. 11. 2016.
6. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Představenstva Svazku obcí 
 Podoubraví, které se uskutečnilo 24. 11. 2016 v Chotěboři.
7. Zastupitelstvo souhlasí s odkupem stavební parcely č. p. 71/2 v k. ú. Slavětín 
 u Oudoleně, od Tomáše Prostředního. Usnesení č. 3/28/11/2016 bylo schváleno.
8. Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Bohumila Petruželky o koupi stavební parcely.
9. Zastupitelstvo nesouhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Asseco Solutions a.s., 
 o poskytování spisové služby.
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10. Zastupitelstvo bere na vědomí územní souhlas 
 a souhlas s provedením ohlášené stavby: „Staveb-
ní úpravy rodinného domu č. p. 17 ve Slavětíně“ na 
pozemcích parc. č. st. 23, 248/19 a 30 v katastrál-
ním území Slavětín u Oudoleně, které podal pan 
Stanislav Ondráček.

11.  Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na 
 rok 2017.
12. Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením 

č. 4/2016 týkajícím se dotace na volby, a dotace 
z fondu obnovy venkova kraje Vysočina na opravu 
potoka.

13. Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci 
starosty o výsledku hydrogeologického 
měření. Vydatnost náhradního zdroje pitné vody 
je okolo 17 m3/24 hod. Bude zahájeno řízení o sta-
vebním povolení, požádáno o státní dotaci, bude 
vybrán dodavatel, atd. Vybudování záložní stud-
ny bude realizováno v roce 2017. Vánoční besídka 
spojená s vítáním občánků se bude konat 17. 12. 
2016 od 15 hodin.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 
28. 12. 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 je průběž-
ně plněno ve všech bodech.

3. Zastupitelstvo bere na vědomí finanční 
hospodaření obce za listopad 2016.

4. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2017.
5. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy 

na prodej stavební parcely č. p. 71/4 v k. ú. Slavětín 
u Oudoleně. Záměr obce 3/2016 na prodej pozem-
ku byl zveřejněn.

6. Zastupitelstvo souhlasí se sponzorským darem na 
ples Městyse a Základní školy Havlíčkova Borová. 
Darovány budou tři knihy Sedm století Slavětína.

7. Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením 
č. 5/2016.

8. Zastupitelstvo bere na vědomí žádost ke kácení 
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Rozpočet  na rok 2017 – výdaje

Lesní hospodářství  
– pěstební činnost v lese 10 000 Kč

Údržba silnic 40 000 Kč

Chodník 200 000 Kč

Obecní vodovod  905 100 Kč

Drobné vodní toky 
– místní potok 300 000 Kč

Bytové hospodářství 
 – opravy  50 000 Kč

Veřejné osvětlení 13 000 Kč

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

60 000 Kč

30 000 Kč

2 000 Kč

Požární ochrana 62 000 Kč

Činnost místní správy 152 216 Kč

Zastupitelstvo obce 163 500 Kč

Veřejná zeleň 30 000 Kč

Místní knihovna 30 000 Kč

Kronika 2 000 Kč

Kulturní akce  v obci 25 000 Kč

Péče o památník 1 000 Kč

Nákup pozemků 170 000 Kč

CELKEM : 2.245 816 Kč

Rozpočet  na rok 2017 – příjmy

Daň z nemovitosti 70 000 Kč

Daňové příjmy 1.170 000 Kč

Poplatky za psa 1 500 Kč

Poplatky za vodu 45 000 Kč

Pronájem pozemků 43 000 Kč

Pronájem  lesa 350 000 Kč

Pronájem bytů 88 000 Kč

Poplatek za odpady 57 800 Kč

Dotace na státní správu 55 000 Kč

Úroky z vkladu 
na běžném účtu 200 Kč

CELKEM : 1.880 500 Kč



Ohlédnutí – co se dělo v obci:
15. 10.  – Posezení s Mary Kay v hasičské klubovně

V sobotu 15. října 
jsme příjemně ztrávi-
li čas s  paní Martinou 
a Boženkou. Představili 
jsme si a vyzkoušeli no-
vinky kosmetiky Mary 
Kay. Gabriela Doleželová  

dřevin rostoucích mimo les, doručenou od ŘSD ČR, Správa Jihlava Kosovská 10a 58601 
Jihlava. Jedná se o likvidaci stromů při silnici I/34, k. ú. Slavětín u Oudoleně, p. č. 256.

9. Různé: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o úhradě faktur za práce 
na úpravě koryta potoka a vybudování stání na kontejnery. Rozhodnutí Krajského 
úřadu Kraje Vysočina povolit výjimku zákona o ochraně přírody ze zákazů u zvláště 
chráněných živočichů. Byly zakoupeny pracovní obleky pro JSDH obce. Byly opraveny 
zahradní traktůrek a trávní sekačka nákladem 5.936 Kč. Křovinořez bude s ohledem na 
stáří a technický stav zlikvidován. Byla provedena revize kotlů v obecních bytech. Dotace 
z Programu obnovy venkova bude v roce 2017 ve výši max. 120.000 Kč. Oznámení 
o konání společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Havlíčkova Borová.  

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 30. 1. 2017 od 18:30 hodin.

Oprava potoka

 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Oznámení spoluobčanům
Oznamuji občanům, že kontejnery na třídě-
ný odpad (plast, papír, sklo, kov a použitý olej 
z domácností) najdete na nově vybudovaném 
stanovišti u hřiště. Děkuji všem občanům, kteří 
třídíte odpad a šetříte tak životní prostředí.

     Jiří Stehno, starosta   

Třikrálová sbírka 2017
Tak jako každý rok, tak i le-
tos v sobotu 7. ledna ráno 
naší obcí chodili kolední-
ci z  Oudoleně. Letos se na 
Tříkrálovou sbírku v naší 
obci vybralo 5.810 Kč, v Ou-
doleni 15.090 Kč. 
Děkujeme všem kdo jste při-
spěli. 

     Jiří Stehno, starosta   
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Na podzim jsme s dětmi vyšly do přírody. Děti cestou 
plnily různé úkoly a hádanky. V lese si ve skupinkách 
postavily domečky a protože začala být zima, šli jsme 
všichni domů.        Lenka Holasová  

27. 10. 2016  Podzimní procházka

18. 11. se pro děti pořádal strašidelný 
bál. Děti měly přijít v převleku, a tak se 
nám tam sešli čarodějnice, černokněžní-
ci a  strašidýlka všeho druhu a opravdu 
všem to moc slušelo. Děti si zahrály ob-
líbenou hru „židličky“, ve dvojicích hádaly 
z papírku různé věci a pak musely jít pod-
le zapálených svíček do tajemné místnos-
ti a tam se podepsat. Ten kdo se bál mohl 
jít i ve dvojici. Čas mezi soutěžemi vypl-
ňovala hudba a malé občerstvení. Těšíme 
se na vás příště.     Renata Petruželková ml.  

18. 11. 2016  Strašidelný bál

5. 12. 2016  Mikuláš, anděl a čerti



Ohlédnutí – co se dělo v obci:
9. 12.  2016 – Adventní dílna

V předvánočním čase si děti mohly v advent-
ní dílničce vyrobit andílka, ať už na stromeček 
nebo pro maminku. Malé děti vymalovávaly do-
mečky a společně si všichni zaskotačili, což ně-
které bavilo úplně nejvíc.              Lenka Holasová  
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Společenská kronika
V období od října do prosince 2016 oslavili svá kulatá 

a významná výročí paní Renata Petruželková, Marie Ondráčková, 
Jaroslava Bílková a Věra Sobotková. 

Všem oslavencům gratulujeme!

Knihovna ve Slavětíně v letošním roce bude v provozu 
již desátý rok, nevěřila bych, že to tak rychle uteklo. Za 
tu dobu se v knihovně mnoho změnilo, postupně se na-
hrazuje staré zařízení za nové, knihovna byla vymalová-
na, máme mnoho knih ve vlastním fondu z darů, které 
jsou postupně ukládány do elektronického katalogu sla-
větínské knihovny. Havlíčkobrodská Krajská knihovna Vy-
sočiny nám pravidelně půjčuje výměnné soubory nových 
knih několikrát do roka. V knihovně se pravidelně schá-
zí hudební kroužek. V  letošním roce bych se ráda vráti-
la k výtvarným dílnám pro děti a dospělé. Koncem roku 
jsem vyhlásila zábavnou čtenářskou hru pro děti (Zpra-
vodaj č. 3/2016). Od 1. listopadu 2016 do konce srpna 
2017 – každý měsíc přečíst sám, nebo s rodiči jednu za-
jímavou knihu a napsat obsah nebo nakreslit obrázek 
(podle věku a schopností dítěte), donést do knihovny. 
Výtvarné i slohové práce budou vystaveny a odměněny 
koncem letošního roku na slavnostním setkání občanů. 
Těším se na Vaše návštěvy, v knihovně čeká mnoho zají-
mavých knih pro děti i dospělé.    J. Doleželová, knihovnice  

Uživatelé knihovny
Registrovaní čtenáři celkem: 35

Z toho jen čtenáři do 15-ti let: 5

Počet návštěv čtenářů: 387

Počet výpůjček CELKEM: 490

– z toho prolongací: 17 

Počet výpůjček knih: 444 

Počet výpůjček periodik: 46 

Výpůjčky knih podle tématiky 
Beletrie půjčená dospělým: 310

Naučná literatura dospělým: 64

Beletrie půjčená dětem: 45

Naučná literatura dětem: 25

Knihovna Bohumila Vavrouška Slavětínského

Přehled činnosti zdejší 
knihovny v roce 2016



List v kalendáři se zastavil na sobotě 17. 12., to 
je den před 4. adventní nedělí a právě tento den 
už nějaký rok patří ve Slavětíně předvánočnímu 
posezení v místní hasičské klubovně. Opět jsme 
se zde sešli a strávili  společně příjemné adventní 
odpoledne. Ani letos mezi námi nechybělo „mi-
minko“, které pan starosta společně se zastupi-
teli obce přivítal a místní děti zarecitovaly malé 
občance Anetce Nejedlé básničky. Větší děti, kte-
ré se učí hrát na hudební nástroje pod vedením 
pana Zbyňka Doležela, poté zahrály a zazpívaly 
vánoční koledy a písně. Nechybělo ani občerst-
vení, kterým většina z nás přispěla, k němuž se 
podával vánoční čaj či svařák. Děkujeme Vám, že 
jste přišli posedět.               Lenka Holasová   
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26. 11.  2016 – Úklid návsi a zdobení stromečku

V sobotu 26. listo-
padu se konal úklid 
návsi a  okolí hřiště. 
Na první adventní 
neděli už nic nebrá-
nilo tomu, abychom 
společně s  dětmi 
ozdobily na návsi 
stromeček. Děkuje-
me všem za pomoc.

Lenka Holasová  

17. 12.  2015 – Předvánoční posezení

 Slavětín 1, Ždírec nad Doubravou 582 63
tel.: 774 155 411

Kadernictví   Jana  Váchová

ˆ
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V sobotu dne 18. února 2017
se již po 6. uskuteční Setkání seniorů v hasičské klubovně. 

Těšit se můžete na vystoupení dětí i na harmoniku, na kterou 
přislíbil zahrát pan Josef Nevole z Havlíčkovy Borové.

1. 1.  2017 – Novoroční bruslení na koupališti

Pozvánky

– mokrá pedikůra
– lakování
– manikůra, P-Shine

Božena Kárníková    
tel.: 777 164 122     

Nabídka pro Vás

Pedikuraº
u Vás doma

Soutěž – Bez stromečku nejsou Vánoce 2016

I letos se konala soutěžní výstava místní akční sku-
piny MAS o nejhezčí  vánoční stromeček. Tentokrát 
výstavu pořádala obec Vatín. Slavětín se s drátova-
nými ozdobami umístil na 12. místě. Vyhrál ruka-
vicový stromek Mateřské školy Kamarád z Nového 
Veselí z celkem 22 soutěžních stromečků.                

1. místo
Nové Veselí

2. místo
Sazomín

Pozvánky

Kulturní zařízení 
města 

Ždírec nad Doubravou 
zve na cestopisnou přednášku

Tomáše Kubeše 
na téma

„PAPU PAPUA“
která se bude konat 

v úterý 7. února 2017 
od 18.00 hodin 

v zasedací místnosti Městského 
úřadu ve Ždírci nad Doubravou. 

Vstupné 50 Kč. Všichni jste srdečně zváni!
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