
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE SLAVĚTÍN   3/2019(červenec, srpen, září)

Slavětínský zpravodaj

V období od června do září oslavili svá výročí slečna Eliška Cacková, 
paní Hana Henyšová, Zdeňka Smejkalová a pan Josef Dočekal. Gratulujeme!

Společenská kronika

V tomto období nás navždy opustil 13. 8. 2019 
pan Vladimír Ptáček, čp. 26.

Upřímnou soustrast, s láskou vzpomínáme.

Pozvánka na předvánoční posezení
Srdečně Vás zveme na Předvánoční posezení 

v sobotu 21. 12. 2019 od 15 hodin 
do hasičské klubovny ve Slavětíně. 

Přijďte si s námi posedět, 
zazpívat koledy a přivítat 

nového občánka. 
Občerstvení zajištěno, 

těšíme se na Vás!

!!! Třídění odpadu !!!
Žádáme občany slavětína, aby respektovali zákon o odpadech, který 

stanovuje podmínky pro třídění komunálního odpadu. komunální odpad 
se třídí na biologický odpad, papír, plasty, sklo, kovy, potravinářské 

oleje, nebezpečný komunální odpad, objemný odpad a směsný komunální 
odpad. do popelnice patří pouze vytříděný směsný komunální odpad.

dále Žádáme občany, aby při vkládání jednotlivých komodit do 
kontejnerů na tříděný odpad, tyto komodity sešlapávali (papírové 

krabice, plastové láhve).
děkujeme, Že třídíte odpad a tím chráníte sebe i Životní prostředí, oÚ slavětín.



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 6. 2019
přítomni:  jiří stehno, lenka holasová, petr ondráček, oldřich peřina
omluveni: richard lipavský
obecní zastupitelstvo schválilo:
1.  zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého 
 zasedání. usnesení je průběžně plněno ve všech bodech.
2.  zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc květen 2019.
4. zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva svazku obcí 
 podoubravíkonanéhodne 4. 6. 2019 v kanceláři místostarosty města chotěboř. 
5. zastupitelstvo obce slavětín schvaluje zpětné odkoupení stavební parcely 71/2 od jiřího 
 stehna slavětín 7 o výměře 1122 m2 za cenu 90 kč za m2. náklady spojené s kupní 
 smlouvou zaplatí prodávající.
6. zastupitelstvo obce slavětín schvaluje, že bude dopsán do kupní smlouvy na prodej 
 stavební parcely poplatek 30 000 kč za vrácení stavební parcely zpět obci slavětín.
7. zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva ldo přibyslav 
 konaného dne 21. 6. 2019 v hotelu přibyslav v přibyslavi.
8.  zastupitelstvo obce slavětín schválilo navýšení pokladního limitu na 80 000 kč.
9. zastupitelstvo obce slavětín neschvaluje žádost asociace rodičů a přátel zdravotně  
 postižených dětí  v čr o finanční pomoc na projekt ozdravně rehabilitační pobyt v beskydech.
10.  zastupitelstvo obce slavětín schvaluje cenovou nabídku od firmy garážujeme s.r.o. ostrava
  na plechovou garáž v dekoru dřeva.
11.  zastupitelstvo obce slavětín schvaluje cenovou nabídku od zhotovitele viktora shpilky na 
 základovou desku pod plechovou garáž + teréní úpravy.
12.  Různé. zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí zprávu od společnosti eko-kom a. s. 
 o množství vytříděného odpadu za rok 2018, který činí 5, 091 tun. informace o uzavření 
 veřejnoprávní smlouvy s městem chotěboř,informaci o výběru vodného, informaci o konání 
 podoubravského víceboje dne 7. 9. 2019 v obci maleč a organizační informace k pouťovému 
 posezení, které se bude konat v sobotu 20. 7. 2019.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 7. 2019
přítomni:  jiří stehno, lenka holasová, petr ondráček, oldřich peřina, richard lipavský
obecní zastupitelstvo schválilo:
1.  zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého 
 zasedání. usnesení je průběžně plněno ve všech bodech.
2.  zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc červen 2019.
4. zastupitelstvo obce slavětín, bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 6.
5. zastupitelstvo obce slavětín, schvaluje rozpočtovou změnu č. 7
6. zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí zprávu Finančního výboru zastupitelstva 
 obce slavětín o kontrole hospodaření za 1. a 2. Q roku 2019.
7.  Různé. zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí informace předsedajícího 
 o uskutečnění výměny oken a dveří na budově obecního úřadu ve dnech 18. až 20. 9. 
 2019. informace o průběhu stavby plechové garáže a věcí s ní souvisejících. poděkování 
 zastupitelům ohledně pouťového posezení konaného 20.7. 2019.
  
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 27. 9. 2019
přítomni:  jiří stehno, lenka holasová, petr ondráček, oldřich peřina, richard lipavský
dále přítomni: ing. hana holasová, josef pavliš
obecní zastupitelstvo schválilo:
1.  zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
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prosíme děti, aby neběhaly v záhonech na návsi a u hřiště! 

2.  zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. 
 usnesení je průběžně plněno ve všech bodech.
3. zastupitelstvo zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc
 červenec 2019.
4. zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc srpen 2019.
5. zastupitelstvoobce slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva ldo konaného
  dne 30.8. 2019 v zasedací místnosti družstva v přibyslavi.
6. zastupitelstvo obce slavětín schvaluje prodej pozemku č. 71/4 v katastrálním území 
 slavětín u oudoleně o výměře 1512 m2 ing. haně holasové bytem staré ransko 30 
 a josefu pavlišovi bytem oudoleň 52, za kupní cenu 125.360 kč.
7. zastupitelstvo obce slavětín schvaluje prodej pozemku č. 71/2 v katastrálním území 
 slavětín u oudoleně o výměře 1122 m2 viktoru shpilkovi bytem slavětín 40, za kupní 
 cenu 113.660,- kč.
8.   zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí zákon o přístupnosti internetových stránek 
 a mobilních aplikací, které bude osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj 
 zdravotní hendikep za pomocí asistivních technologií či specializovaných programů 
 používat, na stávajících internetových stránkách je tento zákon v platnosti od 23. 9. 2020. 
9.    zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí zprávu předsedajícího o dokončení výměny 
       oken a dveří v budově obecního úřadu a o dokoupení brana na zavírání hlavních dveří.
10.  zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí informace předsedajícího o pokračování 
 stavby plechové garáže.
11.  Různé. zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí informace o spravení elektrické 
 přípojky k vodojemu a poděkování panu petru ondráčkovi za postarání se o její spravení. 
 informace o brigádě na štípání palivového dřeva do hasičárny konané v sobotu 12.10. 
 2019 od 9.00 hodin.

od 1. 10. 2019 se mění svoz komunálního odpadu na každé pondělí.

vzpomínka na karla gotta

Fotky Karla Gotta z návštěvy Havlíčkovy 
Borové, kde v kostele natáčel 
videoklip. Pan Jaroslav Bílek ho poté 
pozval do kanceláře JZD H. Borová.
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ambulance neurologie v Chotěboři otevřena
V Chotěboři v M-centru bude od 21.10. 2019 otevřena neurologická ambulance pro 
pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny a Oborové zdravotní pojišťovny a od 1. 11. 
2019 také pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky.
„je to reakce na požadavek obyvatel našeho mikroregionu. s plánem na zřízení nové 
neurologické ambulance v chotěboři přišla společnost endokrinologie vysočina, s.  r.  o. 
zastoupená jednatelkou mudr. sylvií špitálníkovou. od svazku obcí podoubraví společnost 
endokrinologie žádala podporu u zdravotních pojišťoven a při výběrovém řízení“, uvedl 
předseda svazku obcí podoubraví.
„dopisy se žádostí o podporu tohoto záměru jsme zaslali na centrály zdravotních pojišťoven 
a  na odbor zdravotnictví krajského úřadu kraje vysočina. výběrové řízení proběhlo na 
krajském úřadu kraje vysočina 24. 6. 2019. zúčastnila se ho paní doktorka špitálníková a mudr. 
renata králová ataké zástupci našeho svazku, doplnila tajemnice svazku dita benáková. 
ambulantní neurologická péče bude zajišťována mudr. renatou královou, která je od roku 
2012 zaměstnána v nemocnici havlíčkův brod, kde pracuje jako primářka neurologického 
oddělení. 
ordinační doba ambulance Mudr. Renaty Králové
 pondělí  08:00-12:00  12:30-14:30
 pátek  08:00-12:00  12:30-14:30

pacienti se mohou objednávat na telefonním čísle 605 276 561 (sestra endokrinologie 
vysočina, s. r. o.) nebo na čísle 737 552 202 (přímo neurologie).  „je dobře, že spolupráce 
s mudr. sylvií špitálníkovou a její společností endokrinologie vysočina, s. r. o. přispěla k lepší 
dostupnosti zdravotní péče pro občany tohoto regionu, uzavřela dita benáková.  

Za Svazek obcí Podoubraví, Ing. Dita Benáková

Svazek obcí podoubraví jedná o finanční pomoci Mudr. 
Zvancigerové na opravu rentgenového přístroje
lékařka mudr. zvancigerová požádala svazek obcí podoubraví o finanční příspěvek na 
opravu rentgenového přístroje na rtg pracovišti v chotěboři. rentgen je mimo provoz už 
měsíc a všichni pacienti jsou v současné době nuceni dojíždět do havlíčkova brodu.oprava 
přístroje je tedy velmi naléhavá. cena za odstranění závady na rentgenovém přístroji a jeho 
zprovoznění je dle cenové nabídky firmy Fomei s.r.o. 617 100 kč s dph. paní doktorka žádá 
svazek obcí podoubraví o 50 %, tedy očástku 308 550 kč.
„Žádosti paní doktorky jsme se věnovali již na valné hromadě v krucemburku 8. října 2019. na 
základě tohoto projednání jsme mudr. zvancigerovou s panem předsedouo sobně navštívili 
přímo v její ordinaci, abychom jí požádali o doložení dalších podkladů pro řádné posouzení 
její žádosti. při posuzování postupujeme v souladu s naším vnitřním předpisem určeným pro 
tyto případy“, uvedla tajemnice svazku dita benáková. požadovaná částka byla mezi obce 
rozpočítána podle počtu obyvatel. příspěvek se týká i obcí, které nejsou členy svazku obcí 
podoubraví, ale spadají do správního obvodu orp chotěboř. jedná se o obce čachotín, 
jilem a sedletín. částka na jednoho obyvatele vychází na 13,50 kč.  „nyní je důležité, aby si 
poskytnutí finančního příspěvku schválily samy obce na svých radách či zastupitelstvech. na 
svazku budeme o poskytnutí finančního příspěvku jednat s konečnou platností ještě jednou 
na valné hromadě v sobíňově 12. prosince 2019“, dodala dita benáková.   

Za Svazek obcí Podoubraví, Ing. Dita Benáková



události posledního období:
20. 7. 2019  Slavětínská pouť

letos nám o pouti zahrála dechová kapela vysočinka, večer potom hudební skupina garde. dě-
kujeme všem za pomoc, bez které by se vše nedalo uskutečnit a děkujeme všem za účast, pro-
tože bez vás by to nebylo ono. poděkování patří i paní stehnové ze studence, která byla ochot-
ná přijet už ve čtvrtek navečer, aby si vše připravila na páteční pečení koláčků a byla tu s námi 
až do neděle, kdy nám pomáhala s úklidem. děkujeme a budeme se těšit na příští pouťové od-
poledne, na které máme objednanou jihočeskou dechovou kapelu malá kapela nauše pepíka.    

Lenka Holasová   

24. 8. 2019  dětský den
dětský den se vydařil. užily si ho děti i dospělí!     

Lenka Holasová   
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7. 9. 2019  podoubravský víceboj

Lenka Holasová   

klání podoubravského víceboje se od nás přesu-
nulo do obce maleč. počasí k pobytu venku zrov-
na moc nelákalo, jak sám pan starosta při uvíta-
cím proslovu řekl, že dnes je právě to správné po-
časí pro starosty, kteří musí jít a za každého po-
časí řešit různé situace a problémy. malečtí si pro 
zastupitele obcí, městysů a měst svazku obcí po-
doubraví připravili 8 pěkných a některých i vtip-
ných úkolů, např. dojení krávy, posilování, sbírá-
ní tenisových míčků bez pomoci rukou atd. hned 
první úkol přiřadit ke znakům správnou obec, 
městys či město byl pro leckterý tým docela oří-
šek. celé klání se z větší části konalo na velkém 
travnatém hřišti. konala se zde i poslední samo-
statná disciplína určená starostkám a starostům. 

byl to slalom na sekačce mezi kužely. v této 
disciplíně zazářil náš pan starosta, který na-
konec skončil na krásném prvním místě. do 
malče se sjelo celkem 17 družstev. po sečte-
ní výsledků vyhrála obec sobíňov a příští již 
13. ročník podoubravského víceboje se pře-
sune do nedaleké obce rušínov. bylo to pěk-
ně strávené odpoledne.

děkujeme všem za pomoc při řezání a štípání 
dříví do hasičské klubovny.

12. 10. 2019  Brigáda na dřevo


