
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE SLAVĚTÍN   3/2018(červenec, srpen, září)

Slavětínský zpravodaj
vážení spoluobčané!
nadešel čas konce čtyřletého volebního období zastupitelstva obce, a proto mi 

dovolte, abych toto volební období zhodnotil. Myslím si, že cíl, který jsme si na začátku 
dali, se nám podařilo z velké části splnit. Mimo běžného chodu obce se jednalo také 
o vypracování projektu na novou studeň, vyřízení dotace ve výši 438.251,00 Kč ze 
státního fondu životního prostředí čr, zajištění stavebního povolení a následná 
realizace a kolaudace. v současné době se bere voda jen z nové studny, protože jsme 
ve staré studni měnili čerpadlo a čistili ji. 

Dodělali jsme veřejné osvětlení u nové zástavby a směrem na Oudoleň a všude 
jsme vyměnili stávající osvětlení za nové,  které je úspornější. Dále jsme vytvořili 
nové zázemí pro kontejnery. Bylo vybudováno dětské hřiště a dán umělý povrch na 
víceúčelovém hřišti. provedli jsme úpravu návsi s osázením květin a keřů. 

podařilo se nám získat a převést místní komunikaci slavětín – Oudoleň od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Odkoupili jsme pozemek na místní 
komunikaci ke koupališti. pracuje se na dokončení projektu na chodník od návsi 
směrem na Havlíčkovu Borovou a v těchto dnech se dělají práce na zpevnění krajnic 
a rozšíření silnice u OÚ a u křižovatky na koupaliště. Také se dodělává posezení u místní 
kapličky. začalo se s úpravou místního potoka, ale po podání stížnosti na Životní 
prostředí do chotěboře jsme úpravu zastavili. při jednání s Životním prostředím jsme 
museli oslovit také cHKO Žďár nad sázavou. Bylo nám od cHKO sděleno, že máme 
vodu držet, a ne ji odvádět. vysvětlil jsem jim, že vodu pouštět nechceme a jde nám 
jen o to, aby šel potok lépe čistit a nic se tam nedrželo i přes to, že celé léto voda neteče 
a je cítit zápach. Toto vysvětlení nebylo úspěšné. Úpravu potoka jsme zatím pozastavili 
a dále budeme jednat tak, aby byly obě strany spokojené. 

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem členům zastupitelstva, a to 
především místostarostovi Jiřímu cackovi, předsedovi finančního výboru petru 
Ondráčkovi, předsedovi kontrolního výboru Oldovi peřinovi a předsedkyni kulturní 
komise Lence Holasové. poděkování patří také vám všem, kteří jste nám pomáhali 
a podíleli se jak na kulturních akcích, tak na zvelebení naší obce. 

přeji nově zvolenému zastupitelstvu hodně zdaru a při realizacích různých projektů je 
přenechána na obecním účtu do dalšího volebního období částka cca 5 milionu korun. 

na závěr vám chci popřát hlavně hodně zdraví a životních úspěchů. 
Jiří stehno 

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva:
Volební str. 1:         hlasy
1.  J. Stehno 46
2.  R. Lipavský 32
3.  L. Holasová 50
4. M. sobotková 29
5.  T. vácha 27

Volební str. 2:                  hlasy
1.  P. Ondráček 38
2.  O. Peřina 31
3.  r. petruželková, ml.  26
4. M. sobotka 17
5.  M. smejkal 26

Volební str. 3:      hlasy
1.  L. veselý 1



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 7. 2018
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 červen2018.
4. zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva dne 22. 6. 2018 v zasedací
 místnosti družstva v přibyslavi.
5.  zastupitelstvo bere na vědomí možnost pořízení plastových kompostérů pro domácnosti, 
 ve spolupráci se svazkem obcí podoubraví.
6.  zastupitelstvo bere na vědomí přidělení čísla popisného 63 stavbě na pozemku 
 p. č. 71/3 v k. ú. slavětín
7.  zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru o kontrole hospodaření obce 
 v 1 a 2 Q 2018, včetně vyhodnocení nákladů na údržbu zeleně a veřejných prostor v obci.
8.  zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018
9.  různé: zastupitelstvo bere na vědomí nutnost provedení kontroly stavu dešťového  
 potrubí pod připravovaným chodníkem podél silnice č. 3507. v sobotu 11. 8. proběhne   
sběr železného šrotu. 1. 9. se uskuteční organizační schůzka týkající se organizačního   
zajištění podoubravského víceboje. 21. 9. proběhne v původní studni výměna 
 ponorného čerpadla, spolu s jejím vyčištěním a odkalením.
  
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 24. 9. 2018
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 červenec a srpen 2018.
4.  zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva dne 31. 8. 2018 v zasedací  
 místnosti družstva v přibyslavi.
5.  zastupitelstvo souhlasí se zrušením svazku obecních lesů přibyslav.
6.  zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2018.
7.  zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč do veřejné  
 sbírky pořádané sdružením místních samospráv české republiky za účelem pomoci   
 obci prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem zlínského kraje 
 dne 21. 8. 2018, č. j. : KUzL 60663/2018.
8.  různé: zastupitelstvo bere na vědomí, že sdružení místních samospráv čr podává 
 trestní oznámení na romana Míku za zneužití zákona o svobodném přístupu 
 k informacím. vedení obce děkuje všem spoluobčanům za spolupráci na organizačním  
 zajištění podoubravského víceboje, odkalení studny a výměně ponorného čerpadla.   
 rovněž tak za práci pro obec během celého uplynulého volebního období.

Od 1. 10. 2018 se mění svoz komunálního odpadu na každé pondělí.
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Vítáme mezi námi nové občany Slavětína 
Procházkovi, Dočekalovi a paní Marcelu Sobotkovou.
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V období červenec, srpen a září 2018 oslavil své kulaté výročí 
paní Dagmar Doleželová, pan Tomáš Babák, Tomáš Vácha, 

Miroslav Sobotka ml. a Richard Lipavský. Gratulujeme!

Společenská kronika

Události posledního období:

Přípravy před Slavětínskou poutí

14. 7. 2018 Brigáda na natírání oplocení hřiště.

20. 7. 2018 pečení buchtiček na pouť. Děkujeme paní steh-
nové st. ze studence a všem ženám, které přišly pomoct.

Obrázky z úprav na návsi nyní bě-
hem září, října. Budování posezení 
na návsi a rozšíření vozovky.
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Události posledního období:
21. 7. 2018  Slavětínská pouť

Letos naše pozvání přijet si k nám zahrát na 
pouť přijala dechová kapela cyrilka ze slovác-
ka. na všechny posluchače opět čekalo losová-
ní tomboly o zajímavé ceny. Mezi vylosovaný-
mi šťastlivci ani letos nechyběli občané slavětí-
na. nechyběly ani pouťové koláčky, které nám 
jistě s láskou naše ženy v čele s paní stehnovou 
napekly. 
Od 18 hodin se v hasičské klubovně konala be-
seda vedená paní Gabrielou Doleželovou s pa-
nem Doc. Bohuslavem Matouškem, světozná-
mým hudebním virtuósem. Bylo to milé po-
vídání o jeho dětství, hře na housle a violu, či 
o seznámení se svou současnou manželkou. 
Jako dárek věnoval všem přítomným svoje cD 
chrámové sonáty, mnohým i se svým věnová-
ním. pan Bohuslav Matoušek ve slavětíně trávil 
chvilky svého dětství u své babičky, která zde 
bydlela, dnes domek pana Kasala, který mimo 
jiné také navštívil.
počasí se večer zkazilo, a tak hudební skupina 
Garde strávila více času pod stanem, než na pó-
diu. Déšť ale v tak suchém létě asi nikomu tolik 
nevadil. Byl to pěkný den a nic na tom nezměni-
la ani ta mokrá tečka na závěr.    Lenka Holasová   



8. 9. 2018  Podoubravský víceboj
po loňském vítězství v podoubravském vícebo-
ji v  sobíňově nás čekal nelehký úkol uspořádat 
tento „sranda mač“ pro zastupitele obcí, městysů 
i měst podoubraví právě u nás. celkem se k nám 
sjelo 15 soutěžních družstev. počasí bylo pěkné, 
vše připravené, a tak nic nebránilo tomu, aby se 
mohlo začít soutěžit. Každé družstvo na startu do-
stalo mapku slavětína, kde bylo na trase připra-
veno 8 úkolů. naše nesoutěžní družstvo proběh-
lo trať jako první a docela úspěšně. Když se všech-
na družstva opět sešla před hasičárnou, byl ten 
správný čas na splnění posledního úkolu určený 
pro pány starosty či místostarosty a paní starost-
ku. Úkol spočíval v odemknutí třech visacích zám-
ků uložených v krabici. A jak to vše dopadlo? nej-
rychleji odemknout se podařilo panu starostovi Li-
bice nad Doubravou. nejvíce bodů na cestě slavě-
tínem nasbírala obec Jitkov, na druhém místě po-
tom obec sobíňov a na místě třetím skončila obec 
čečkovice. Byl to náročný, ale doufáme, že pro 
všechny přítomné pěkný den. chtěli bychom tou-
to cestou poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způ-
sobem podíleli, ať už na podoubravském vícebo-
ji, pouťovém posezení, či jiných akcích konaných 
v naší obci. velice si vážíme toho, že se v naší obci 
stále najdou tací, kteří jsou ochotni přijít a pomo-
ci, přesto, že mají své vlastní práce dost. Díky vám 
a vaší pomoci můžeme ostatním ukázat, že i ves-
nička jako je ta naše je schopná se dobře prezento-
vat třeba právě ve svazku obcí podoubraví. Lenka Holasová   
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Děkujeme všem voličům za podporu ve vol-
bách. Uděláme maximum možného pro to, 
abychom jejich důvěru nezklamali. zároveň 
děkuji všem kandidátům, že měli dostatek 
odvahy jít s kůží na trh, a že jsou ochotni dě-
lat něco pro spoluobčany a obec slavětín. 
petr Ondráček

17. 8. 2018  Sportovní odpoledne a stezka odvahy
v pátek 17. srpna jsme se s dětmi sešli na na-
šem novém hřišti, kde pro ně byly připrave-
ny různé sportovní úkoly. večer potom ná-
sledovala stezka odvahy, kterou minulé roky 
chystali Ondráčkovi pro svou neteř a synov-
ce. Letos jsme se snažili do této akce zapojit 
všechny děti. Účast byla slušná. Ty nejmen-
ší děti šli jako první při západu slunce, ty vět-
ší a odvážnější nakonec a úplně po tmě. ni-
kdo se neztratil, ani nezabloudil. na konci na 
každého čekala malá odměna za statečnost.

Lenka Holasová   

14. 9. 2018  Taktické cvičení okrsku č. 6 ve Slavětíně
po dohodě s ředitelem ÚO HB panem vac-
kem bylo taktické cvičení změněno na ško-
lení s praktickým výcvikem. Děkuji všem 
kteří se organizačně podíleli na zajištění 
této akce. Taktéž děkuji všem členům sDH 
slavětín kteří si udělali čas. celkově byla 
účast sborů a jejich členů velice hojná. vě-
řím, že všem dobrovolným hasičům odpo-
lední zaměstnání něco málo dalo, a že se 
naše obzory o něco rozšířily. Jednatel SDH  

21. 9. 2018  Čištění studny
v pátek 21. 9. a v sobotu 22. 9. proběhlo 
čistění staré studny a výměna čerpadla. 


