
MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE SLAVĚTÍN   1/2022(leden, únor, březen, duben)

Slavětínský zpravodaj
 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

PLATÍ OD 04.04.2022      DO 01.05.2022

     ARRIVA autobusy a.s., provozní oblast Chotěboř, Sokolohradská 629, tel. +420 725 100 725; info.autobusy@arriva.cz

VÝLUKOVÝ    Vojnův Městec-Ždírec n.Doubr.-Havlíčkova Borová-Přibyslav-Hřiště

Veřejná doprava Vysočiny                                 Informace a podněty : dispečink : 564 602 605  www.verejnadopravavysociny.cz  

Přepravu 
zajišťuje:

600320

zóna km Tč seznam zastávek PRACOVNÍ DNY

1 3 51 53 15 5 55 7 9 11

X X X X X X X X X X
gc gc gc gc db

V490 0 1 Vojnův Městec,,pošta od 04:30 11:03 15:03
V498 2 2 Krucemburk,,nám.Jana Zrzavého 04:33 11:06 15:06
V498 3 3 Krucemburk,,u parku J J J
V498 3 4 Krucemburk,,sokolovna 04:34 11:07 15:07
V530 5 5 Ždírec n.Doubr.,,pošta J J J
V530 5 0 6 Ždírec n.Doubr.,,ZŠ 04:37 07:09 11:10 15:10
V530 6 K 7 Ždírec n.Doubr.,,rozc.k žel.st. 04:39 K 11:12 15:12
V530 7 0 K 8 Ždírec n.Doubr.,,žel.st. př 04:41 K 11:14 15:14
V530 7 0 K 8 Ždírec n.Doubr.,,žel.st. od 04:46 06:32 K 11:25 13:11 15:25 17:25
V530 7 0 K 9 Ždírec n.Doubr.,,cukrárna DIPP 04:48 06:34 K 11:27 13:13 15:27 17:27
V530 K 1 K 10 Ždírec n.Doubr.,,ZŠ K K K K 13:16 K K
V530 8 3 2 11 Ždírec n.Doubr.,Nové Ransko, 04:50 06:36 07:12 11:29 13:20 15:29 17:29
V537 11 6 12 Slavětín,,čekárna 04:54 06:40 11:33 13:24 15:33 17:33
V539 12 7 13 Oudoleň,,horní 04:56 06:42 11:35 13:26 15:35 17:35
V539 13 8 14 Oudoleň,,střední 04:57 06:43 11:36 13:27 15:36 17:36
V539 14 9 15 Oudoleň,,dolní 04:59 06:45 11:38 13:29 15:38 17:38
V539 15 10 16 Oudoleň,,křiž. 05:01 06:47 11:40 13:31 15:40 17:40
V513 16 11 17 Havlíčkova Borová,,odb.Železné Horky 05:02 06:48 11:41 13:32 15:41 17:41
V513 17 12 18 Havlíčkova Borová,Peršíkov,rozc.2.0 05:04 06:50 11:43 13:34 15:43 17:43

V513 18 13 19 Havlíčkova Borová 05:07 06:53 11:46 13:37 15:46 17:46
V512 21 16 20 Modlíkov 05:11 06:57 11:50 13:41 15:50 17:50
V510 23 18 21 Přibyslav,,rozc.Modlíkov 2.0 05:14 07:00 11:53 13:44 15:53 17:53
V510 25 20 22 Přibyslav,,Agrozet 05:21 07:03 12:00 13:50 16:00 18:00
V510 27 22 0 23 Přibyslav,,Bechyňovo nám., stan.4 05:23 B 07:09 07:27 12:02 12:50 13:52 16:02 18:02

V510 28 23 K 24 Přibyslav,,žel.st. 05:25 07:11 K 12:04 K 13:54 16:04 18:04
V510 K 25 Přibyslav,,Hesovská K K
V510 K 26 Přibyslav,Hesov, K K
V510 K 27 Přibyslav,Ronov n.Sáz., K K
V510 3 28 Přibyslav,Hřiště, př 07:32 12:55

X jede v pracovních dnech
db nejede 31.12.21
gc nejede od 23.12.21 do 31.12.21,4.2.22, od 14.2.22 do 18.2.22,14.4.22, od 1.7.22 do 31.8.22, od 26.10.22 do 27.10.22, od 23.12.22 do 2.1.23,3.2.23, od 20.2.23 do 24.2.23,6.4.23, od 3.7.23 do 1.9.23, od 26.10.23 do 27.10.23
B na spoj 3 navazuje v zastávce Přibyslav,Bechyňovo nám.  spoj 8 linky 600980 do Havlíčkův Brod
J spoj příslušnou zastávkou projíždí K spoj jede po jiné trase

Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky VDV (zveřejněné na www.verejnadopravavysociny.cz).

VýLUkA AUTOBUSU platí od 4.4.2022 do 1.5.2022

VELkOOBJEMOVý kOMUNáLNÍ ODPAD
V měsíci kVětnu, bude opět přistaVen kontejner na VelkoobjemoVý 
komunální odpad. termín bude Včas zVeřejněn.

BIOODPAD
kontejner na bioodpad. upozorňujeme, že VětVe, kamení, zbytky jídla, 
a podobné  do kontejneru na bioodpad nepatří. V PŘÍPADĚ NALEZENÍ TĚCHTO 
VĚCÍ NEBUDE kONTEJNER VYVáŽEN!

VĚTVE ZE STROMů
Všichni, kdo máte nějaké VětVe ze stromů, můžete je do konce dubna dáVat 
na místo, kde se pálí čarodějnice. Vozit jenom VětVe nic jiného. DĚkUJEME.        

 Jiří Stehno, starosta obce Slavětín 



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 1. 2022
přítomni: lenka holasová, oldřich peřina, richard lipavský, petr ondráček
omluveni: jiří stehno

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 prosinec 2021.
4. zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva ldo   
 přibyslav, konaného dne 17. 12. 2021 v zasedací místnosti družstva v přibyslavi.
5.  zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí informace o novele zákona o archivnictví   
 a zavedení elektronické spisové službě nejpozději k 1. 1. 2025. dále vzalo na vědomí   
 cenové nabídky na elektronickou spisovou službu.
6.  zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí zápis finančního výboru.
7.  Různé: zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí informaci předsedající o sponzorském 

daru pro obec slavětín od pana richarda lipavského, informaci z oboru životního prostředí 
o vydání výjimky pro mravence rodu Formica, informace z českého statistického úřadu 
o výběrovém šetření v domácnostech - životní podmínky 2022, informace k programu 
obnova venkova Vysočiny 2022 - obec si musí zažádat o dotaci sama a maximální výše 
dotace na projekt je 127 000 kč.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 2. 2022
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 se plní ve všech bodech.
3. zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za leden 2022.
4. zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí inventarizační souhrnnou zprávu o průběhu
 a výsledku inventarizace provedené k 31. 12. 2021.
5.  zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu cen pro
 vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.
6.  zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí porovnání všech položek výpočtu cen pro
 vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.
7.  zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí zápis ze zasedání představenstva svazku obcí
 podoubraví konaného dne 1.2. 2022 v chotěboři.
8.  zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí zápis ze zasedání Valné hromady svazku obcí  
 podoubraví konaného dne 1.2. 2022 v chotěboři.
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SVOZ kOMUNáLNÍHO ODPADU VE SLAVĚTÍNĚ 
vývoz popelnic bude od dubna opět probíhat  1 x za 14 dní ve čtvrtek  v sudé 
týdny. popelnice byly vyvezeny 7. 4. a poté až za 14 dní.
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9.  zastupitelstvo obce slavětín schvaluje memorandum o partnerství a spolupráci při   
 systémovém řešení odpadového hospodářství.
10.  zastupitelstvo obce slavětín schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon   
 přenesené působnosti v oblasti přestupků.
11.  zastupitelstvo obce slavětín v souladu se zákonem č. 183/2006 sb., o územním plánování  
 a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, schvaluje zprávu o uplatňování úp
 slavětín, jejíž součástí jsou pokyny k pořízení změny č. 3 úp slavětín
12. zastupitelstvo obce slavětín určuje tzv. „určeného zastupitele“ pana jiřího stehna, pro   
 spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 3 úp slavětín.
13. zastupitelstvo obce slavětín schvaluje finanční dar ve výši 2 000 kč na nákup knih do
 výměnného fondu krajské knihovny vysočiny v havlíčkově brodě.
14. zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 2021.
15. Různé: zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí informaci předsedajícího o zprávě od

firmy eko - kom, a.s. o množství vytříděného odpadu za období od 1. 10. do 31. 12. 2021,
v tomto období bylo vytříděno celkem 4,233 tun odpadu, zprávu od chko žďárské
vrchy týkající se uspořádání besedy s pracovníky chko žďárské vrchy, zprávu z ldo
přibyslav o přehledu dávek pachtovného za uplynulý rok 2021, zprávu z agentury ochrany
přírody a krajiny čr, zprávu o vývoji spotřeby elektriky v naší obci, zprávu o uspořádání
a zajištění setkání seniorů, které se bude konat v sobotu 5. 3. 2022.
příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 25. 3. 2022 od 19:00 hodin v kanceláři
obecního úřadu.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 3. 2022
přítomni: jiří stehno, oldřich peřina, richard lipavský, petr ondráček
omluveni:  lenka holasová, díle přítomni: marek doležel, jiří cacek
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 únor 2022.
4. zastupitelstvo obce slavětín schvaluje prodej a koupi pozemků mezi fyzickou osobou 
a jednotlivými členskými obcemi leního družstva obcí přibslav se sídlem ronovská 338, 582 
22 přibyslav (obec slavětín jako podílový spoluvlastník ve výši podílu 10/710), a to prodej 
v podílovém spluvlastnictví obcí ldo přibyslav dle Gp č. 276-18/2022 p. č. 21/9 - ostatní plocha 
ve výměře 105 m2 v k. ú. staré ransko, zapsaných v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu 
pro Vysočinu se sídlem v jihlavě, katastrální pracoviště havlíčkův brod na lV č. 269, obec 
krucemburk, k. ú. staré ransko do vlastnictví p. p. o. bytem 58263 ždírec nad doubravou - za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 16.330 kč (podíl obce slavětín 10/710, tj. 230 kč) a dále koupě 
pozemků do podílového vlastnictví obcí ldo přibyslav - p. č. 819/4 - lesní pozemek ve výměře 
7 m2, p. č. 841/5 - lesní pozemek ve výměře  362 m2, p. č. 830 - trvalý travní porost ve výměře 
1369 m2, p. č. 841/28 - trvalý travní porost ve výměře 2147 m2 a p. č. 938/24 - vodní plocha ve 
výměře 493 m2 v k. ú. ždírec nad doubravou, zapsaných v kaastru nemovitostí u katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v jihlavě, katastrální pracoviště havlíčkův brod na lV č. 654, 
obec a k. ú. ždírec nad doubravou z vlastnictví p. p. o. bytem 58263 ždírec nad doubravou 
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 16.330 kč (podíl obce slavětín 10/710, tj. 230 kč) - za 



V období od ledna do března 2021 oslavil své jubileum 
pan Jaromír Petruželka starší, Libor Veselý, 

slečna Diana Nejedlá, paní Zdeňka Peřinová a Lenka Holasová. 
Přejeme hodně zdraví a gratulujeme! 

Společenská kronika

účelem vzájemného vypořádání, dle kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci 
v předloženém znění.
5.  zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí zápis z jednání představenstva ldo 
 přibyslav, konaného dne 25. 2. 2022 v zasedací místnosti družstva v přibyslavi.
6.  zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí zápis z mimořádného jednání    
 představenstva ldo přibyslav ze dne 28. 2. 2022 v zasedací místnosti měú v přibyslavi.
7.  změna č. 3 úp slavětín nebyla projednána. bude projednánana příštím zasedání.
8.  zastupitelstvo obce slavětín schvaluje příspěvek na podporu linky bezpečí, z.s. ve 
 výši 2000 kč
9.  Různé: zastupitelstvo obce slavětín bere na vědomí informaci předsedajícího 
o rozhodnutí agentury ochrany přírody a krajiny čr, informaci o dodělání nové střechy na 
vodojemu. čištění požární nádrže proběhne v pátek 8. 4. 2022 od 17 hodin a pokračovat se 
bude v sobotu 9. 4. 2022 od 9 hodin.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pátek 29. 4. 2022 od 19:00 hodin 
v kanceláři Obecního úřadu.

Dne 25. února 2022 se narodila 
Stela Váchová. 

Jejím rodičům Janě a Tomášovi (čp 19) a rodině 
gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví!

Je jen málo slov, která by vyjádřila zármutek.
   Vzpomínka zůstane v našich srdcích.

Dne 31. 1.  2022 po dlouhé nemoci zemřel 
pan Jaroslav Bílek čp. 54 ve věku 79 let .

Dne 2. 3. 2022 zemřel pan Milan Starý čp. 27 
ve věku nedožitých 57 let.

Budeme vzpomínat.



V sobotu 5.3. jsme se v hasičské 
klubovně setkali s našimi seniory. 
setkání to bylo spíše komorní, kde 
se na každém z nás odrážela nála-
da spojená s událostmi posledních 
dní. na jiné myšlenky nás promítá-
ním fotek naladil pan josef doče-
kal a všichni si rádi zavzpomína-
li na staré dobré časy při harmo-
nice pana Frühbauera z peršíkova. 
děkujeme, že jste i v této nelehké 
době přišli posedět. a chtěla bych 
všem popřát hodně zdraví, aby-
chom se příště mohli všichni spo-
lečně setkat.              Lenka Holasová   

Tradiční setkání seniorů
UDáLOSTI POSLEDNÍCH DNÍ
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Čištění hasičské nádrže 
ve Slavětíně. 

děkujeme všem zúčastněným za pomoc!

Pojízdné prodejny ve Slavětíně u kapličky
Pan Polívka – základní potraviny  (tel 605945734) 
úterý         13.00 hod.  čtvrtek      13.00 hod.
Bobrová – maso, výborné uzeniny (tel 777577224)
pátek          11.30 hod.

Na telefonních číslech je možné si nákup upřesnit, popř. objednat.

naše obec se v loňském roce zapo-
jila do deskové hry jak dobře to 
u nás  znáš, která vznikla speciál-
ně pro svazek obcí podoubraví. 
pokud by jste měli zájem, či nějaký 
dotaz neváhejte kontaktovat paní 
lenku holasovou  nebo pana sta-
rostu jiřího stehna. deskovou hru 
lze po domluvě koupit na ou za 
cenu 495 kč. je možné ji zakoupit 
i v místní knihovně u paní knihov-
nice j. doleželové.

Nabídka OÚ:

RYBÁŘSTVÍ  -  SÁDKY STARÉ RANSKO 
lesní družstvo obcí vybudovalo na území obce staré ransko rybářské sádky, které  slouží 
k celoročnímu prodeji  tržních i násadových sladkovních ryb. nabídka je závislá na ročním 
období. sádky leží pod hrází rybníka pobočný.  jsou dostupné po místních komunikacích 
z města ždírec nad doubravou, obce nové ransko nebo místní části obce krucemburk – 
starého ranska. trasu lze naplánovat dle přiložené mapy. 
V aktuální nabídce je nyní tržní kapr 85 kč/kg, tržní lín 100 kč/kg a tržní štika  200 kč/kg. 
ceny jsou včetně dph. 
Prodej na sádkách v roce 2022 bude probíhat každý pátek od 13.00 hod. do 16.00 
hod.,  a to od 1. 4. 2022 do odvolání. zájemci  o  nákup většího  množství  tržních nebo 
násadových ryb kontaktujte prosím  odpovědnou osobu:  pana libora klabeneše  mob.:  
606 732 704, který zodpoví  i  jiné dotazy ohledně prodeje.  

Pozvánka na pálení čarodějnic 30. 4.!
Přijďte se podívat na pálení čarodějnic v sobotu! Tak jako každý rok, 
za novými parcelami. Při hezkém počasí zde opět budeme mít i malý 
oheň na opékání špekáčků. Těšíme se na hojnou účast, cca od 19 h.  


