
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE SLAVĚTÍN   2/2019(duben, květen, červen)

Slavětínský zpravodaj

Pozvánka na Slavětínskou pouť 

Obec Slavětín 
vás všechny srdečně zve na 

pOuťOvé pOSezení 20. července 2019 
a prOgram připravený při tétO příležitOSti, 

u haSičSké zbrOjnice ve Slavětíně.

prOgram
14,00 hOdin  před hasičskou klubovnou zahraje a zazpívá  
 dechová kapela vySOčinka
17,00 hOdin  poutní mše svatá u kapličky
20,00 hOdin pouťové posezení před hasičskou klubovnou.   
 k poslechu i tanci bude hrát skupina 
 garde václav kubát

všichni jste srdečně zváni! těšíme se na vaši návštěvu! 
starosta jiří stehno a zastupitelé obce slavětín

Garde



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 4. 2019
Přítomni: Jiří Stehno, Lenka Holasová,  richard Lipavský, Petr Ondráček
Omluveni:  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 2019.
4. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva LdO Přibyslav  
 konaného dne 29. 3. 2019 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi.
5. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva Svazku obcí  
 Podoubraví  konaného dne  28.3. 2019 v Malči.
6. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z valné hromady Svazku obcí   
 Podoubraví konané dne 28. 3. 2019 v Mači.
7.   Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z valné hromady Svazku obcí   
 Přibyslavska konané dne 23. 3. 2019 v zasedacím sále radnice města Přibyslav.
8. Zastupitelstvo obce Slavětín schválilo pronájem části obecního pozemku o výměře 113 m2,  
 parc. č. 198/3 orná půda o celkové výměře 1338 m2 panu Lubomíru Horákovi. 
 Cena za 1 hektar činí 600 kč.
9. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 2.
10.  Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 3.
11.  Zastupitelstvo obce Slavětín schválilo žádost o podporu provozu Linky bezpečí z.s.   
 finančním příspěvkem ve výši 2000 kč.
12.  Zastupitelstvo obce Slavětín neschválilo nabídku od pana Ladislava Škaryda – dřevokov na  
 realizaci chodníku a veřejného osvětlení.
na zasedání přišel pan Oldřich Peřina.
13. Různé: Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informace LdO Přibyslav o úhradě 
1. splátky pachtovného ve výši 100 000 kč, projednání návrhu zprávy o uplatňování územního 
plánu krucemburk, rozhodnutí CHkO o povolení výjimky týkající se použití biocidů za účelem 
asanace kůrovci napadených lesních porostů, rozhodnutí z Oboru ŽP o povolení výjimky 
kroužkování mláďat orlů mořských na hnízdech na území kraje vysočina, dotace z Programu 
obnovy vysočiny bude využita na technické zázemí. během měsíce května bude do naší obce 
přistaven velkoobjemový kontejner na komunální odpad.
  
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 5. 2019
Přítomni: Jiří Stehno, Lenka Holasová,  richard Lipavský, Petr Ondráček
Omluveni:  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 duben 2019.
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4. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva LdO Přibyslav  
 konaného dne 3. 5. 2019 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi.
5. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání členské schůze LdO Přibyslav   
 konané dne 16. 5. 2019 v Hotelu Přibyslav v Přibyslavi.
6. Zastupitelstvo obce Slavětín schválilo cenovou nabídku od firmy dOSIP Servis s. r. o. Okřížky  
 na pořízení 2 kusů ukazatelů rychlosti.
7. Zastupitelstvo obce Slavětín stanovilo oddávající dny každý pátek a sobotu v měsíci mimo 
 dny, kdy je v pátek a v sobotu svátek nebo významný den ve smyslu znění zákona   
 č.245/2000 Sb.
8. Zastupitelstvo obce Slavětín stanovilo místa pro oddávání - areál hasičské klubovny, okolí  
 sportoviště, náves, u sochy Jelena a okolí požární nádrže. 
9. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 4.
10. Různé: Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zprávu od společnosti ekO-kOM 
a.s. o vytříděných obalech v období od 1. 1.  2019 do 31. 3. 2019 o celkové hmotnosti 1,201t, 
vyúčtování plynu za uplynulý rok a informaci o vzorcích pitné vody.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 21. 6. 2019
Přítomni: Jiří Stehno, Lenka Holasová,  richard Lipavský, Oldřich Peřina, Omluveni:  Petr Ondráček

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 obce Slavětín schvaluje cenovou nabídku oken a dveří od firmy PkS okna a.s.  
 Žďár nad Sázavou.
4. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019.
5. Různé: Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci o průběhu řízení stavby 
plechové garáže.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 28. 6. 2019 od 19:00 hodin.
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Společenská kronika
Dne 22. 6. 2019 ve Slavětíně vstoupili do svazku 

manželského Diana Turková a Oldřich Peřina. 
Gratulujeme novomanželům Peřinovým!

V období duben, květen a červen 2019 
oslavil své kulaté výročí 

pan Jan Sedlák, František Ondráček, 
David Mifek a paní Jaroslava 

Doleželová. Gratulujeme!

Dne 17. 4. 2019 nás navždy opustil 
pan Ing. Jiří Bláha čp. 46 ve věku 

nedožitých 79 let. Upřímnou soustrast, 
s láskou vzpomínáme.
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Události posledního období:
30. 4. 2019  Pálení čarodějnic ve Slavětíně

1. 6. 2019  Okrsková soutěž v požárním sportu v Jitkově

Letos se okrsková soutěž v požárním spor-
tu konala v sobotu 1.6. na den dětí. Pořádala 
ji obec Jitkov u příležitosti 120 let od založe-
ní SdH v obci. Před samotnou soutěží šel obcí 
slavnostní průvod, který došel až na místo ko-
nání soutěže k místnímu koupališti. Za naší 
obec se na start postavila dvě družstva. Muži 
starší ve složení richard Lipavský, Jiří Stehno, 
david Mifek, Petr Peřina, Oldřich Peřina, tomáš 
Cacek a Jiří Stehno ml. Podařilo se nám dát do 
kupy i družstvo žen ve složení Pavlína blažko-
vá, Hanka Lipavská, Jana váchová, eva Mifko-
vá, Markéta Frühbauerová, Lenka Holasová 
a  nela Frühbauerová, kterou jsme si vypůjči-
li z SdH Oudoleň. Muži se umístili na 6. místě, 
ženy na 3. místě. Z naší nepostupové katego-
rie se za muže na 1. místě umístili muži z české 
bělé, za ženy vyhrálo domácí družstvo amazo-
nek z Jitkova. děkujeme všem, kteří obětovali 
jedno sobotní odpoledne a přijeli reprezento-
vat naší obec na okrskovou hasičskou soutěž.     
 Lenka Holasová   

vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce rozhodlo o výstavbě nové obecní garáže. byla tudíž podaná žádost 
o obecní dotace na jejíž schválení jsme potřebovali souhlas od CHkO Žďárské vrchy, kde po 
následných nepotřebných úpravách, které požadovali, obec zaplatí cca o 40 tisíc korun více 
než byla původní částka. Jsme velmi rádi, že správa CHkO dbá i na sebemenším detailu.

Richard Lipavský, zastupitel   
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29. 6. 2019  Brigáda
v sobotu 29. 6. proběhla brigáda 
u  hasičské zbrojnice na opravu a ná-
těr dřevníku a dřevěného skladu. 
děkujeme všem dobrovolným hasi-
čům a  panu Jiřímu Šedivému, kteří 
se zúčastnili. děkujeme i ríšovi L. ml. 
a Petrovi S. za nátěr lavic a stolů na ve-
řejných místech v obci. 
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Dvě nové lékařské ambulance plánuje zřídit na svém území Svazek obcí Podoubraví. 
V Chotěboři je to ambulance neurologická, ve Ždírci nad Doubravou ortopedie. Paci-
entům v obou městech by tak odpadlo zdlouhavé, a hlavně pro seniory problematické, 
cestování za lékařskou péčí do Havlíčkova Brodu.

V Horním Studenci ve škole je otevřená výstava užitných předmětů ze sbírek Jaroslava 
Jiráska. Otevřeno je od úterý do neděle. Více informací zde: https://1url.cz/@studenec

Filmové léto 2019
Kinematografu 
bratrí cadíKuˇ �ˇ

�

Ždírec nad Doubravou náměstí 9. května

Občerstvení zajištěno.

23. 8. - 26. 8.
od 21.00 hodin

pátek

sobota

neděle

pondělí

23. 8. Trabantem tam a zpět                                                     
24. 8. Po čem touží muži                                                    
25. 8. Chata na prodej                                       
26. 8. Čertí brko

Spolupořadatelé: SKI FANATIC, SDH Ždírec n. D.,  TATRAN  Ždírec n. D., ZŠ a MŠ Ždírec n. D.

Město Ždírec nad Doubravou pořádá  v sobotu 
31. srpna 2019 od 14.00 hod., 
areál hasičského hřiště u řeky Doubravy

Přijďte si užít spoustu zábavy.
Atrakce, soutěže, dětská diskotéka, občerstvení, zahraje hudební 

skupina Pro� l, bohatý doprovodný program, ceny pro děti.

ROZLOUCENÍ 
S PRÁZDNINAMI

Zahájí Velká nanuková show 
od 14.00 hodin


