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Slavětínský zpravodaj
4/2010místní zpravodaj obce slavětín

18. – 28.12. 2010 se konala v modlíkově již tradiční soutěž vánočních stromečků, slavětínský 
se umístil na 7. místě. děkujeme tímto paní peřinové za zapůjčení háčkovaných ozdob na 
soutěžní stromeček.                      

vážení spoluobčané, 
silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční hymna v České televizi nám 
odstartovala rok 2011. všichni jsme si připili sklenkou šampaňského a vzájemně si popřáli, 
jak se říká, hlavně pevné zdraví. věřme, že následující rok bude přinášet co nejvíce pozitivních 
zpráv, a ať nám zůstane chuť a radost ze života. 

to vám přeje starosta obce j. bílek    

silvestr ve slavětíně neoslavovali jen 
dospělí, ale i děti, které se poslední 
den v roce sešly v hasičské klubovně. 
Kromě zábavy je čekalo jídlo, pití i dět-
ské šampaňské, kterým si všechny na 
závěr připily a popřály hodně štěstí 
do nového roku.                 

kulturní info pro rok 2011
 29. ledna Ples městyse v Havlíčkově Borové od 20.00

   5. února Hasičský ples v Havlíčkově Borové od 20.00

   5. února Dětský karneval masek v KD Oudoleň od 13.30

12. února Posezení pro seniory v hasičské klubovně ve Slavětíně od 14.00

18. února Valná hromada SDH okrsku v hasičské budově ve Slavětíně od 19.00

19. února Obecní ples v Oudoleni (hraje Tandem) od 20.00

19. února Ples Unie rodičů v Havlíčkově Borové od 20.00

26. února Maškarní průvod Oudolení – SDH
26. února Maškarní ples v Havlíčkově Borové od 20.00

   5. března Myslivecký ples v Oudoleni (hraje Polyvox) od 20.00

27. března Dětský karneval v hasičské klubovně ve Slavětíně od 14.00

28. května Okrsková soutěž v požárním sportu v České Bělé

nabízíme kvalitní koňský hnůj na zahrádku!
Odvoz možný kdykoli po domluvě, informace na čp. 44, Doleželovi, tel.: 608 831 718. 

31. 12.  2010  Dětský silvestr 

8. 1.  2011  tři králové ve Slavětíně 

18. – 28. 12.  2010  Soutěž vánočních stromečků

PF  2011

Vše nejlepší do nového roku přeje zastupitelstvo!

v letošním roce již pojedenácté zavítali do naší obce tři 
králové. ve slavětíně a v oudoleni bylo celkem vybráno 
15 315 Kč. výtěžek sbírky je tradičně určen především na 
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, mat-
kám s dětmi v tísni a dalším potřebným, a to zejména v re-
gionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky je určena 
na humanitární pomoc do zahraničí. jménem potřebných 
děkujeme všem za přijetí koledníků a za poskytnuté dary. 
zároveň patří náš dík všem organizátorům tříkrálové 
sbírky, koledníkům i jejich doprovodu.             

27. ledna 2011 proběhne zápis dětí do 1. třídy v oudoleni
Od 13.00 do 16.00 hod, zapsané budou děti narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005. 

3/2013

POZOR! Změna od 1. 10. je již svoz komunálního odpadu každé pondělí!



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 7. 2013
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1S/29.7.2013 •	 Uzavření smlouvy o dílo s firmou Matějka Jan - Autodoprava na realizaci 
kanalizace. Zakázka byla této společnosti udělena na základě nejvýhodnější nabídky, 
kterou podala ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnily celkem 4 společnosti.
2S/29.7.2013 •	 Ing. Petříčka jako stavební dozor nad realizací kanalizace.
3S/29.7.2013 •	 Změnu smlouvy o pronájmu pozemků uzavřenou s p. Lubomírem  
Horákem
4S/29.7.2013 •	 Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les.
5S/29.7.2013 •	 Změnu ceny vody pro příští období.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1V/29.7.2013•	  Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav.
2V/29.7.2013•	  Zprávu o výsledku kontroly s VZP.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 9. 2013
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1S/30.9.2013 •	 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi podílnickými obcemi LDO a lesním 
družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi z 28. 4. 2011.
2S/30.9.2013 •	 Změnu režimu pro půjčování hasičské klubovny. Od 1. 11. 2013 již nebu-
de možné si klubovnu pronajmout pro uzavřené soukromé akce.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1V/•	 30.9.2013 Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav.
2V/30.9.2013 •	 Žádost o jednu stavební parcelu podanou sl. Kateřinou Horákovou  
z Trpišova a žádost o dvě stavební parcely p. Petrem Ondráčkem.

Sp olečensk á k ronik a

V období od července do září 2013 oslavili svá kulatá a významná výročí 
pan Tomáš Babák, Richard Lipavský, Miroslav Sobotka ml., 

Tomáš Vácha a paní Marie Zvolánková. 
Všem oslavencům gratulujeme!



Na konci prázdnin jsme pro děti připravili spor-
tovní odpoledne. Větší děti hrály na hřišti vybíje-
nou a ty menší měly vedle hřiště připravené kužel-
ky, které shazovaly. Potom následovala šipkovaná, 
která vedla přes les. Děti cestou hledaly úkoly, kte-
ré plnily. U každého dopisu měly schovaný jeden 
díl puzzle. Šipkovaná končila u jelena, kde puzzle 
z nalezených dílků složily a na výsledném obrázku 
se dozvěděly kde hledat poklad. Čekaly na ně slad-
kosti, pití a z bonbonů ozdobený stromeček.     

Renata Petruželková  

31. 8.  2013 Sportovní odpoledne
Události posledních dní:

Dne 7. září jsme mezi námi mohli opět přivítat paní profesorku PhDr. Jaroslavu Janáčkovou 
CSc. Setkání se za hojné účasti konalo v hasičské klubovně, kde si všichni přítomní vyslechli její 
zajímavé vyprávění o životě a díle Karla Havlíčka Borovského. Myslím, že se přednáška všem pří-
tomným velice líbila a budeme se těšit na další příjemné setkání.                                 Lenka Holasová  

7. 9.  2013 Karel Havlíček Borovský - přednáška prof. Janáčkové
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Pozvánka 

Od září se opět pravidelně cvičí joga v hasičské klubovně, 
každé úterý od 18 hodin, cena 30 Kč

   Pozvánka
V sobotu dne 19. října se od 15:30 hodin 

uskuteční v knihovně dílna pro velké, 
malé i nejmenší děti s rodiči. 
Tentokrát na téma PODZIM. 

V tuto dobu bude otevřena i knihovna, místo raní 
otevírací doby. Všichni jste srdečně zváni.

Knihu je možno již nyní 
objednat na těchto kontaktech: 

Václav Augustin 
tel: 603 536 721,

 e-mail: augustin@ldopribyslav.cz

V posledních dnech vyšla nádherně zpracovaná kniha V zajetí 
sokolnictví, autorem je Václav Augustýn z Oudoleně. 
Ukázka z knihy a více info naleznete na stránkách Mysliveckého revíru 
www.domstu.estranky.cz/clanky/v-zajeti-sokolnictvi

V této knize najde každý, kdo má rád přírodu, lov a myslivost 
to své, možná právě to, co od této knihy očekává. 
A možná v ní najdete i sebe, protože kniha 
obsahuje více jak čtyři stovky fotografií 
od několika autorů.


