
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE SLAVĚTÍN   4/2019(ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC)

Slavětínský zpravodaj
Vážení spoluobčané, 
před několika dny jsme se rozloučili s rokem 2019 a na 
začátku prahu roku 2020 se ptáme, jaký bude ten nový. 
Vstup do nového roku je pro každého z nás v něčem jiný 
a v něčem možná stejný. Někteří mají svá předsevzetí, 
jiní se žádnými osobními úkoly nesvazují. Je dobře, že 
nás také prozatím neomezují vyšší rozhodnutí, jež by 
výrazně bránila projevu naší svobodné vůle.
Do nového roku 2020 vstupuje obec se schváleným 
a  vyrovnaným rozpočtem a na bankovních účtech 
obce je v současné době něco kolem 5.100.000 Kč.
Z akcí které se zastupitelstvo obce rozhodlo pro 
letošní rok uskutečnit je například, že zajistí a to i 
po finanční stránce 1 × vývoz septiků (jímek) od 
občanů s trvalým pobytem. Dále se zastupitelstvo 
obce usneslo, že přispějeme občanům Slavětína 30.000 Kč na pořízení domovní 
čistírny odpadních vod (ČOV). Dodělá se technické zázemí za hřištěm, posílíme na 
návsi veřejné osvětlení. Necháme přidělat nové venkovní stoly a lavice na pouťové 
posezení. Hasičská klubovna se dovybaví skříněmi a bude osázena stromky cesta od 
čarodějnic rovně k lesu.

Dovolte mi, abych touto cestou 
poděkoval zastupitelstvu obce, SDH 
a  i Vám všem ostatním spoluobčanům 
za spolupráci v loňském roce.
Vážení spoluobčané Slavětína, přeji 
Vám v roce 2020 dobré zdraví, mnoho 
radosti a  štěstí, osobní i pracovní 
úspěchy a buďme si dobrými sousedy 
a spoluobčany. 

Jiří Stehno, starosta 

Třikrálová sbírka 2020
Tak jako každý rok, tak i letos v sobotu 
4.  1. 2020 proběhla v naší obci Tříkrálo-
vá sbírka, koledníci vybrali celkem 5.797 
Kč. V Oudoleni 15.591 Kč. Děkujeme všem 
kdo jste přispěli.               Jiří Stehno, starosta   



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 10. 2019
Přítomni: Jiří Stehno, Lenka Holasová, Oldřich Peřina, Richard Lipavský, 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 se plní ve všech bodech.
3. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc září 2019.
4. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO 
 konaného dne 27. 9. 2019 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi.
5. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis ze zasedání představenstva Svazku obcí 
 Podoubraví konaného dne 19. 9. 2019 v kanceláři místostarosty města Chotěboř.
6. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis ze zasedání představenstva Svazku obcí 
 Podoubraví konaného dne 17. 10. 2019 v kanceláři místostarosty města Chotěboř.
7. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis ze zasedání Valné hromady Svazku obcí 
 Podoubraví konaného dne 8. 10. 2019 v zasedací místnosti Úřadu městyse Krucemburk.
8. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi
 Svazkem obcí Podoubraví a jednotlivými členskými obcemi o prodloužení činnosti Centra 
 společných služeb až do roku 2021.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 1.633 Kč na opravu rentgenového  
 přístroje. Bude sepsána Darovací smlouva mezi obcí Slavětín a Svazkem obcí Podoubraví.
10. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje řešit odkanalizování a čištění odpadních vod 
 samostatně pouze pro obec Slavětín.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změnu č. 8 týkající se plechové garáže.
12. Různé: Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zprávu předsedajícího o montáži 
plechové garáže dne 30. 10., informace o finančním úřadě v Chotěboři, informace o dotacích 
na pořízení kompostérů z výzvy OPŽP, informace o novele zákona o místních poplatcích, 
informace o budování technického zázemí za hřištěm..

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 11. 2019
Přítomni: Jiří Stehno, Lenka Holasová, Oldřich Peřina, Richard Lipavský, 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 se plní ve všech bodech.
3. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc říjen 2019.
4.  Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje zpětné odkoupení pozemku parcely č. 71/7, dle 
 kupní smlouvy ze dne 11.4. 2018 (1593 m2 za 90 kč za m2), náklady spojené s kupní 
 smlouvou zaplatí prodávající.
5. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Obecně závažnou vyhlášku obce Slavětín č. 1/2019 
 o místním poplatku ze psů.
6.  Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Obecně závažnou vyhlášku obce Slavětín č. 2/2019 
 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
 a odstraňování komunálních odpadů.
7. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2020.
8. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
 č. NM–014330053389/005 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
9.  Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
 č. NM–014330053389/002 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
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10. Dodatek č. 19 ke smlouvě ze dne 19. 12. 1994 uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na
 zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na  
 vědomí Dodatek č. 19.
11. Dodatek č. 4 ke smlouvě ze dne 22. 1. 2007 uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na
 zajištění odvozu separovaného odpadu. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí   
 Dodatek č. 4.
12. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání valné hromady Svazku obcí
 plynofikace obcí Borovsko konané dne 20. 11. 2019 v zasedací místnosti úřadu městyse
 v Havlíčkově Borové.
13.  Zastupitelsvo obce Slavětín bere na vědomí zápis ze zasedání představenstva Svazku obcí
 Podoubraví konaného dne 20. 11. 2019 v kanceláři místostarosty města Chotěboř.
14.  Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 9 týkající se příspěvku
 na opravu rentgenu.
15. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje finanční dar ve výši 2.000 kč pro Centrum pro
 zdravotně postižené kraje Vysočina.
16. Různé: Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis Finančního a Kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informace předsedajícího o množství vytříděného 
odpadu z obalů od firmy EKO – COM, a.s. za období červenec, srpen, září, informace k Obnově 
venkova Vysočiny, předsedající je pověřen jednat v grantovém programu Dotace zeleň ve 
městech a obcích.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 23. 12. 2019
Přítomní: Jiří Stehno, Lenka Holasová, Oldřich Peřina, Richard Lipavský, Petr Ondráček
Dále přítomni: Hana Dočekalová

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 znění obecní kroniky za rok 2018. Paní Hana 
 Dočekalová opustila jednání.
4. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc listopad 2109.
5. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje rozpočet obce na rok 2020.
6. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
 s platností od 1. 1. 2020, dle předloženého návrhu. (příloha č. 2).
7. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis ze zasedání představenstva LDO   
 Přibyslav, konaného 29. 11. 2019 v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi.
8. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis ze zasedání představenstva Svazku obcí
 Podoubraví, konaného 12. 12. 2019 v Sobíňově.
9.  Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis ze zasedání Valné hromady Svazku obcí 
 Podoubraví, které bylo spojeno se setkáním starostů, konaného 12. 12. 2019 v Sobíňově.
10.  Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Dohodu o provedení práce s panem Petrem
 Ondráčkem, týkající se kontroly kvality pitné vody ve veřejném vodovodu, zajištění
 drobných oprav a výměny vodoměrů od 1. 1. 2020.
11. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Dohodu o provedení práce s paní Lenkou
 Holasovou, týkající se obecního webu od 1.1. 2020.
12. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Rozpočtovou změnu č. 10, týkající se rovnání
 rozpočtu na skutečnost.
13.  Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje zajištění a zafinancování jednoho vývozu odpadové
 vody ze septiku v průběhu roku 2020 pro občany Slavětína s trvalým pobytem. (Na jedno
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V tomto období nás navždy opustila dne 29. prosince 
paní Marie Šmatlánová, rozená Weishauptová ve věku 80 let.

Upřímnou soustrast, s láskou vzpomínáme.

 číslo popisné jeden vývoz v roce 2020, bude hrazen Obecním úřadem dle podaných   
 žádostí na Obecní úřad Slavětín).
14.  Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje příspěvek ve výši 30.000 Kč na pořízení ČOV pro
 občany Slavětína s trvalým pobytem. Příspěvek bude možno čerpat v průběhu roku 2020 
 a bude vyplacen do 30 dnů po dodání kolaudačního rozhodnutí na pořízení ČOV   
 Obecnímu úřadu Slavětín.
15. Různé: Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci o rozhodnutí Krajského 
úřadu Kraje Vysočina obor životního prostředí a zemědělství o povolení výjimek, souhlasu 
a pověření z důvodu provádění potřebných inventarizačních přírodovědných průzkumů,
monitoringu, dokumentací a šetření v ochraně přírody, ukládání, zpracovávání, vyhodno-
cování a poskytování dat v ochraně přírody.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 24. 1. 2020 od 18:00 hodin.

V období říjen, listopad a prosinec 2019 oslavili své kulaté výročí 
paní Bohumila Křesťanová, Vlasta Ondráčková, Marie Ondráčková, 

Renáta Doležalová, pan Zbyněk Doležel, Jan Smejkal a Josef Zvolánek. 
Gratulujeme!

Společenská kronika

Prosíme, aby zájemci o vývoz septiku (jímky) s trvalým pobytem ve 
Slavětíně podali žádost, ve které bude jméno žadatele s č. p. a velikost 
jímky v m3. Žádosti můžete odevzdávat v průběhu roku 2020 na Obec-
ní úřad v době úředních hodin, nebo do schránky Obecního úřadu, 
dále potom starostovy Jiřímu Stehnovi, popřípadě Lence Holasové.

Děkujeme OÚ Slavětín.

Od ledna se mění den vývozu komunálního odpadu z pondělí na 
čtvrtek.



Události posledního období:
Bez stromečku nejsou vánoce 

Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček místní akční sku-
piny MAS Havlíčkův kraj se přesunula k loňskému vítězi této 
soutěže, tedy do Městské knihovny ve Ždírci nad Doubravou. 
Celkem se zde sešlo 14 soutěžních stromečků z 13 obcí. Sou-
těž ovládla obec Sobíňov, která obsadila dvě nejvyšší umístě-
ní. Zvítězila Místní lidová knihovna Sobíňov se stromečkem 
zdobeným hodně populárními korálky, druzí byli žáci ZŠ a MŠ 
Sobíňov se stromečkem s ptáčky, třetí MŠ Vatín se slaměným 

sobota
3. 3. 2018
od 20,00 

hodin

vstupné 120 KčPředprodej vstupenek 
Jitkov: p. Mrtka, 724 110 167; Oudoleň: p. Janáček, 776 321 408; 
Slavětín: p. Bílek, 602 449 085; Chotěboř: p. Nejedlý, 721 615 370; 
Ždírec nad Doubravou: p. Nikl, 602 493 451.

svoz, rozvoz a šatna zdarma

sobota
7. 3. 2020
od 20,00

hodin

Náš stromeček

Vítězný stromeček

Pozvánka:

stromečkem. Naše obec se umístila na hezkém 
devátém místě. Obci Sobíňov se tato soutěž po-
dařila vyhrát už v roce 2014. 12. ročník této sou-
těže se tedy vrací do Sobíňova.
Děkuji Gabriele Doleželové za zapůjčení ozdob 
a Martině Stehnové za spolupráci.

   Lenka Holasová   



21. 12. 2020  Předvánoční posezení 
Děkujeme, že jsme se opět po roce sešli v krásném předvánočním čase a společně posedě-
li u vánočního punče a vynikajícího cukroví a společně si zazpívali nebo jen poslechli vánoční 
koledy či písně. Budeme se těšit na další takové setkání.
Nového občánka Slavětína Vojtíška Nejedlého jsme z důvodu nemoci přivítali až po Novém 
roce.              Lenka Holasová   

Pozvánka: V sobotu 22.2. 2020 se od 14 hodin uskuteční 
Setkání seniorů v hasičské klubovně ve Slavětíně.

Těšíme se na vaši hojnou účast
.
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3. 1. 2020  Výroční valná hromada SDH Slavětín

Výroční valná hromada SDH Slavětín proběhla 3. ledna od 19 hodin v hasičské klubovně. Le-
tošní valná hromada byla volební, kdy 30 přítomných členů z celkových 43 zvolilo nové vede-
ní sboru s 5-ti letým funkčním obdobím. SDH Slavětín se také letos zúčastní okrskové soutěže 
v Cibotíně 30. května, kam všechny srdečně zveme, aby podpořili naše družstva.
Za zmínku určitě stojí, že SDH Slavětín v letošním roce slaví úctyhodných 100 let své existen-
ce. Při této příležitosti proběhne oslava, termín bude upřesněn.              SDH Slavětín  

V sobotu 28.3. se bude od 18:00 hodin konat v hasičské klubovně ve 
Slavětíně 2. ročník Dádova memoriálu v mariáši.

Prosíme zájemce, aby svou účast potvrdily u pana Lipavského.

Bronzová příčka v celostátní soutěži farem Asociace 
soukromého zemědělství

Farma Frűhbauerovi Peršíkov
 hospodařící i v našem katastru obce Slavětín

Před koncem minulého roku se uskutečnilo vyhodnocení celorepublikové soutěže 
Farma roku 2019, kde se farma Frűhbauerových umístili na krásném 3. místě. 
Trochu z historie
Rod Frühbauerových je s Peršíkovem spjat již 
několik století. Dnes zde žijí tři generace. V mi-
nulosti se tu o rozkvět hospodářství zaslou-
žil zejména pradědeček dnešního majitele 
Jana Frühbauera – taktéž Jan, po němž tu za-
čal v roce 1943 sedlačit na 13 hektarech země-
dělské půdy a jednom a půl hektaru lesa jeho 
syn Albín. Ten byl v roce 1953 označen za ves-

Zajímavost ke čtení.  Úspěch peršíkovské farmy! 
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nického boháče. V roce 1955 zde bylo založeno družstvo a tak byl na téměř čtyřicet let se 
sedlačinou konec. 
A pak to začalo
Po této odmlce, měl Jan Frűhbauer star-
ší představu že bude hospodařit při za-
městnání, to však  vzalo brzy za své. Ná-
sledovalo budování farmy, které směřo-
valo k chovu dojnic. V roce 2003 došlo 
k rekonstrukci kravína na volné roštové 
ustájení pro 80 kusů dojnic s tandemo-
vou dojírnou 2 × 3 stání. O pět let poz-
ději došlo k inovaci a  byl pořízen dojí-
cí robot Lely Astronaut –  vzniklo heslo 
„bez robota ani ránu“. 
Nizozemské hospodářství na Vysočině 
Nejnovějším počinem na peršíkovské farmě, díky němuž má takřka každý její návštěvník 
pocit, že se ocitl na jednom z nejmodernějších nizozemských hospodářství, kde se také 
Frühbauerovi velmi inspirovaly, je zbrusu nová roštová stáj o kapacitě 150 kusů skotu. Její 
stavba, kterou rodina realizovala svépomocí s několika firmami, probíhala od jara 2017 
a ještě před Vánocemi daného roku se do ní stěhovaly první krávy.
Názor člena hodnotitelské komise
Je radost hodnotit farmu, kde hospodář neváhal předat otěže mladší generaci, která za 
sebou nechává jeden splněný úkol za druhým. Nelze neobdivovat místo, kde se nebojí 
těžkých bagrů a mixů, ale kde se nachází u kravína motýlí louka, hmyzí domky a nad far-
mou nově zbudovaná boží muka.

Naše motto
Rodinné hospodaření - 
osvědčený a vyzkoušený 
model hospodaření v celé 
vyspělé západní Evropě.  
    
          

Nabízíme kvalitní koňský hnůj na zahrádku!
Odvoz možný kdykoli po domluvě, info Slavětín čp. 44, srub, 

Doleželovi, tel.: 608 831 718. 


