
POZOR! Obec Slavětín zajistila i v letošním roce vývozy septiků. 
Vývoz bude probíhat dle seznamu z loňského roku pro obyvatele 
s trvalým pobytem ve Slavětíně. Vývozy budou probíhat ve dnech 
19. – 21. 10. 2021 společností VAK Havlíčkův Brod. V případě, že 
nemáte o vývoz letos zájem, prosím kontaktujte do 18. 10. 2021 
starostu obce pana Stehna.

Výsledky voleb v obci Slavětín konané 8. - 9. října 2021, 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Celkem voličů v obci Slavětín - 78, Voleb se zúčastnilo - 56
Získané hlasy pro politická hnutí:
SPOLU – ODS,KDU ČSL,TOP 09  20 hlasů
ANO 2011    15 hlasů                                                 
Komumunistická strana Čech a Moravy   9 hlasů
PIRÁTI a STAROSTOVÉ     5 hlasů     
Svoboda a přímá demokracie (SPD)      2 hlasy
Trikolora Svobodní Soukromníci    2 hlasy
Česká strana sociálně demokratická   1 hlas
Aliance pro budoucnost     1 hlas
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Slavětínský zpravodaj

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU      

V úterý 26. 10. 2021  proběhne v obci Slavětín svoz nebezpečného odpadu 
a odběr starých elektrospotřebičů firmou AVE Vysočina.  
Místo přistavení:         Před obecním úřadem
Doba sběru:                  17:00 – 17:15 hodin
Žádáme občany, aby odpad přinášeli až v době svozu. Upozorňujeme, že není možné 
v rámci svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku.   
Druhy odebíraných odpadů:  Staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky 
barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, 
staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, 
mořidla, spreje, lednice, televize atd.   

Vážení spoluobčané, 
od 7. 10. 2021 se přešlo na zimní vývoz komunálního odpadu. 
To znamená, že budou popelnice vyváženy 1 × týdně a to vždy ve čtvrtek.



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 7. 2021
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 červen 2021.
4. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě pachtovní mezi   
 podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi  
 ze dne 17. 5. 2018. Dodatek č. 3 nahrazuje od 1. 7. 2021 Dodatek č. 2 ze dne 16. 5. 2019.
5. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z výjezdního jednání představenstva 
 a kontrolní komise LDO ze dne 25. 6. 2021 konaného v Hotelu Přibyslav v Přibyslavi.
6. Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
 břemene s eG.D, a.s. Lidická 1873/36 Černá pole Brno – souhlas s umístěním distribučního
 zařízení svěšením venkovního vedení NN a jeho uložení do země dle projektu eL projekty, s.r.o.
7. Různé: Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci předsedajícího o nákupu  
 elektrocentrály, informaci o hasičské kontrole, informaci týkající se silnice k novým parcelám 
 a informaci o vyhodnocení dechovky a pouťového posezení.
  
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 24. 9. 2021
Přítomni: Jiří Stehno, Lenka Holasová,  Richard Lipavský, 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 měsíc červene a srpen 2021.
4. Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva LDO   
Přibyslav, konaného dne 27. 8. 2021 konaného v zasedací místnosti družstva v Přibyslavi.
5.  Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2021..
6.  Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2021.
7.  Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2021.
8.  Zastupitelstvo obce Slavětín schvaluje zapojení obce Slavětín do regionální deskové hry
 pro okres Havlíčkův Brod, ve které bude mít naše obec vlastní hrací kartu a poté i její
 nákup v počtu 30-ti kusů.
9.  Různé: Zastupitelstvo obce Slavětín bere na vědomí informaci předsedajícího o opravě  
 kanalizace na křižovatce směrem na Oudoleň, informaci o situaci v odpadovém   
 hospodářství od 1. 1. 2022, zprávy od firmy eKO – KOM, a.s. o množství vytříděného odpadu  
 za období od 1. 4. - 30. 6. 2021, kdy bylo vytříděno celkem 1,848 tun odpadu.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 27.10. 2021 od 18:00 
hodin v kanceláři Obecního úřadu.
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Společenská kronika
V období červenec, srpen a září 2021 

oslavili své kulaté výročí 
paní Marcela Ondráčková

a pan Roman Škarýd. Gratulujeme!

Dne 21. 8. se vdávala
Lucie Ondráčková z čp. 56. 

Novomanželům gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí!

Dne 17. 8. se narodila 
Magdaléna Peřinová. 

Celé rodině gratulujeme 
a Magdalénce přejeme hodně zdraví!

Poděkování
Zastupitelé obce děkují všem, kdo se 
účastnili pořádání červencových kul-
turních akcí v obci. Pokud pandemic-
ká situace dovolí, uspořádáme před 
vánocemi Předvánoční posezení spo-
jené s Vítáním občánků.

17. 7. 2021 Slavětínská pouť - odpoledne s dechovkou
K poslechu a k tanci hrála Malá muzika 
Pepika Nauše.
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Dobrodružná cesta s morseovkou
Od čtvrtka 26. 8. do soboty 28. 8. si děti mohly projít 
Dobrodružnou cestu s morseovkou. Gratulace a vel-
ké poděkování patří 11 statečným a jejich doprovo-
du, kteří i přes nepříznivé počasí a  časovou nároč-
nost cesty došli až do cíle.                   Lenka Holasová   

UDáLOSTI POSLEDNÍCH DNÍ

4. 9. 2021 Podoubravský víceboj
14. ročník Podoubravského víceboje se konal v Li-
bici nad Doubravou při příležitosti 20 let od vzniku 
Svazku obcí Podoubraví. Celý den začal slavnostním 
obědem pro současné i bývalé starosty či starostky 
v nově zrekonstruovaném Pilnově statku. Odpoled-
ní program pokračoval vyhodnocením fotografické 
soutěže „Podoubraví objektivem občanů Podoubra-
ví“. Dále potom oblíbeným kláním zastupitelů letos 
v počtu 20 soutěžních družstev, na které čekalo šest 
disciplín rozesetých po Libici + jedna starostovská. 
Celé klání vyhrálo družstvo domácích. Nám se poda-
řilo obsadit 6. místo. V Libici se nám líbilo. Bylo to pří-
jemně strávené odpoledne s bohatým doprovodným 
programem pro všechny přítomné.     Lenka Holasová   


