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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

PF 2011
Vážení spoluobčané!
Skončilo volební období zastupitelstva a proto se sluší, abych zhodnotil volební období.
Myslím si, že se nám podařilo splnit vše, co jsme si na začátku daly za cíl. Bylo to především
mimo běžného chodu obce, změna územního plánu, vypracování územní studie pro nové
parcely, vypracování projektu, stavební povolení, realizace projektu a kolaudace. Zbývá
dokončení komunikace a parkoviště (platnost povolení je do 2015), dále dokončení veřejného osvětlení zástavby.
Dále byla provedena oprava místní komunikace Slavětín – Oudoleň. To vše si vyžádalo
nemalé úsilí celého zastupitelstva k realizaci náročného úkolu.
Proto bych chtěl touto cestou poděkovat všem členům zastupitelstva a to především
místostarostovi Jiřímu Stehnovi, předsedovi finančního výboru Markovi Doleželovi,
předsedovi kontrolního výboru Jiřímu Cackovi a předsedkyni kulturní komise Lence
Holasové. Samozřejmě, že děkuji i Vám všem za vaši morální podporu.
Zvolením nového zastupitelstva půjde život dál k prospěchu všech obyvatel obce. Zde je
pár námětů pro nové zastupitelstvo, které by mohli být z mého hlediska nyní dále na řadě:
– Je třeba zpracovat projekt na rozšíření kapacity rezervoáru vody, aby nedocházelo k jeho
vyčerpání.
– Dokončit komunikaci a veřejné osvětlení nové zástavby, kde je možno využít dotaci kraje na obnovu venkova.
– Zabetonovat dno potoka (lepší čištění) a opět je možnost využít dotace kraje.
– Položení umělé plochy na hřiště u hasičské zbrojnice.
– Zateplení budovy obecního úřadu.
Základem pro tyto náměty je na obecním účtě přenecháno cca 1.5 milionu korun.

Vše nejlepší do nového roku přeje zastupitelstvo!

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál pevné zdraví a slunce v duši.
Jaroslav Bílek

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 8. 2014
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•

•
•
•
•
•

1S/ 25.8.2014  Dodatek č. 3 ke smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi Lesního
družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 28. 4. 2011.
2S/ 25.8.2014  Konání veřejné schůze obecního zastupitelstva dne 4. 10. 2014.
3S/ 25.8.2014  Uzavření nájemní smlouvy s Havlíčkova Borová zemědělská a.s.
4S/ 25.8.2014  Účast na Podoubravském víceboji konaného dne 6. 9. 2014.
5S/ 25.8.2014  Vybudování zábradlí podél potoka od hlavní silnice směrem na
Oudoleň v místě, kde je místní komunikace v těsné blízkosti hlubokého koryta.
Zábradlí bude hrazeno z rozpočtové rezervy.		
6S/ 25.8.2014  Rozpočtové opatření č. 6.					

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•

1V/ 25.8.2014  Zápis z jednání představenstva LDO a kontrolní komise ze dne
4. července 2014.
2V/ 25.8.2014  Vyhodnocení oslav 700 let obce.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•

1S/ 29.9.2014 Znění kroniky obce za rok 2013.
2S/ 29.9.2014 Znění kroniky dopsané za období od 1959 do roku 1989.
3S/ 29.9.2014 Udělení čestného občanství panu Ing. Pavlovi Janáčkovi Ph.D.
4S/ 29.9.2014 Odměnu paní Gabriele Doleželové za veškeré grafické práce spojené
s přípravou oslavy 700 let obce.
5S/ 29.9.2014 Dárky pro organizátory oslav 700 let obce.
6S/ 29.9.2014 Vyúčtování za provedené zemní práce v obci, předložené firmou
Jan Matějka – autodoprava.
7S/ 29.9.2014 Vyúčtování za právní služby poskytnuté AK Lubomír Málek.
8S/ 29.9.2014 Údržbu sochy jelena.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
•
•

1V/ 29.9.2014  Zápis z jednání představenstva LDO a kontrolní komise ze dne
29. srpna 2014.
2V/ 29.9.2014  Stanovisko paní Aleny Staré k odprodejí části parcely č. 248/1.
3V/ 29.9.2014  Žádost o doplnění vybavení v obecní knihovně.

Společenská kronika
V období od července do září 2014 oslavili svá významná výročí
slečna Eliška Cacková, paní Zdeňka Smejkalová a Marie Zvolánková.
Všem oslavencům gratulujeme!
Dne 3. 8. 2014 se narodila Sabina Váchová,
vítáme Sabinku mezi námi a její rodině gratulujeme!

Veřejná schůze zastupitelstva ze dne 4. 10. 2014
Dne 4. 10. 2014 v hasičské klubovně proběhla poslední veřejná schůze obecního zastupitelstva před skončením mandátu. Na programu bylo zhodnocení oslav 700 let obce, promítání filmu dokumentujicího právě oslavy 700 let (autorem filmu je Vašek Halama ml.), ale také
udělení čestného občanství panu Ing. Pavlovi Janáčkovi Ph.D. a poděkování celému výboru
pro organizování oslavy 700 let. Panu Janáčkovi za jeho práci na knize Sedm století Slavětína
poděkoval za všechny starosta J. Bílek a jmenoval ho čestným občanem Slavětína. Paní Šmatlánová a paní Dočekalová dostaly jako poděkování za svou práci na knize velký dárkový koš.
Na závěr zastupitelé (Jiří Stehno, Jiří Cacek, Marek Doležel a Lenka Holasová) veřejně poděkovali panu Jaroslavu Bílkovi za jeho práci
po dobu 20 let ve funkci starosty Slavětína. Pan
Bílek dostal velký dárkový koš a také pamětní list
s díky za jeho obětavou
práci pro Slavětín. Jak
pan Janáček, tak i pan
Bílek byli velice mile
překvapení, jelikož jejich ocenění se podařilo
před nimi utajit, předávání bylo velmi emotivní. Na závěr následoval
pro všechny kančí guláš,
promítnutí filmu o oslavách a volná zábava.
Gabriela Doleželová

Čestný občan Ing. Pavel Janáček Ph.D. se zastupitely
obce při slavnostním předání.

Starosta Jaroslav Bílek
s pamětním listem.

Události posledních dní:
6. 7. 2014 Hraní u hasičárny – kytarová škola Zbyňka Doležela

I o prázdninách se někteří kytarysti sešli, aby si společně zahráli. Bylo to moc příjemné.
Snad si pro nás stejně jako loni připraví před adventem hraní koled. Gabriela Doleželová

23. 8. 2014 Kovbojské dětské odpoledne a 27. 9. 2014 Cyklo závody

Jedno srpnové sobotní odpoledne jsme pro děti připravili několik úkolů ve stylu divokého
západu. Při splnění každého úkolu dostaly děti nějakou odměnu. Na konci trasy si mohly
opéct špekáček nebo indiánský chléb. I když se zúčastnilo 31 dětí, nějaké ceny nám zbyly,
a proto jsme 27. září uspořádali cyklistický závod. Závody jsme ukončili opékáním špekáčků
a vyhlášením výsledků, kdy každý účastník dostal za své umístění i odpovídající cenu. Přes
velké dětské nadšení si závod určitě někdy zopakujeme.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kdo mi za ty 4 roky pomáhali, ať už to bylo s čímLenka Holasová
koliv, moc si toho vážím.
					

19. 7. 2014 Pouť ve Slavětíně – oslavy 700 let výročí
Letos byla pouť ve Slavětíně tak
trochu netradiční, nejen že bylo
po několika letech krásné počasí,
ale také probíhaly oslavy 700 let
obce od její 1. písemné zmínky. Po
velkých přípravách to celé vypuklo v sobotu 19. 7. ve 13 hodin před
hasičskou zbrojnicí. Oslavy odstartovala dechová kapela Vysočinka,
která nás provázela celé odpoledne. Slavnostní projev zazněl z úst
pana starosty Jaroslava Bílka. Ten
mezi námi přivítal mimo jiné i nejstarší obyvatelku naší vesnice paní
Marii Zvolánkovou a v té době nejmladší obyvatelku Anežku Holasovou. Dále také přivítal spoluautora
knížky Sedm století Slavětína pana
Ing. Pavla Janáčka Ph.D., který
všem přítomným knihu představil
a zároveň poděkoval všem, kdo se
na jejím vzniku podíleli. Část kapely Vysočinka doprovázela i průvod
po vsi, který směřoval k pomníku
na návsi, kde jsme všichni uctili
památku našich spoluobčanů, kteří padli v 1. a 2. světové válce. Poté
následovala mše svatá u kapličky,
při které se žehnal obecní prapor.
Večer u hasičské zbrojnice zahrálo duo Semerád. Oslavy pokračovaly i v neděli, kdy před hasičskou
zbrojnicí pan starosta přivítal další
známou a lidmi oblíbenou kapelu
pana Pavla Kršky. Koncert si přišlo
poslechnout přes 300 občanů nejen z naší obce, ale také lidé z blízkého i vzdáleného okolí.
Vzhledem k velké účasti a spokojenosti občanů si myslím, že se oslavy vydařily. Tímto ještě jednou děkujeme všem, kdo se na celých
oslavách podíleli.
Lenka Holasová

18. 7. pan Zbyněk Doležel a kolektiv vařili kančí guláš na oslavy

6. 9. 2014 Podoubravský víceboj – 7. ročník

První sobotu v září se konal ve Ždírci nad Doubravou 7. ročník Podoubravského víceboje,
kterého se letos účastnil i Slavětín. Naši obec reprezentovali Jaroslav Bílek (starosta), Lenka Holasová (zastupitelka), Jiří Stehno ml. a Vítek Petříček (místo Elišky Cackové). Celkem se
zúčastnilo 20 soutěžících obcí. Na soutěžící čekalo 6 disciplín: hasiči, lyžování, šroubování
matek na závity, kopání na branku, skládání puzzle a velmi těžký kvíz. Pro starosty byla ještě navíc připravena soutěž „Zatluč si svůj hřebík.“ Zástupci naší obce se umístili na krásném
6. místě a v soutěži starostů se pan Bílek umístil na skvělém 3. místě! Příští rok se bude koGabriela Doleželová
nat další ročník Podoubravského víceboje v Jitkově.

POZVÁNKA!!! Knihovna a výtvarná dílna – 19. 10. 2014
Je po prázdninách a další výtvarná dílna pro tvořivé
děti a jejich maminky se nezadržitelně blíží. Uskuteční se v neděli 19. října od 16.00 hodin s posezením u čaje, kávy a nějaké té sladkosti z vlastních
domácích zdrojů zúčastněných. Pro ty nejmenší je
připraveno oblékání papírových panáčků do zbytků
látkových ostřižků, barevných papírů, vlny a barviček pomocí nůžek a lepidla. Ti větší mohou moderní
technikou guillingz papírových proužků vytvářet ornamenty, květy a listy, kterými mohou nazdobit různé krabičky, nebo vytvořit hezká přáníčka.
www.quilling.cz – zde najdete mnoho inspirace.
Jaroslava Doleželová, knihovnice

Pohled na upravenou knihovnu, 7/2014

POZVÁNKA!!! Knihovna pro tvořivé dospělé …
V minulém zpravodaji jsem slíbila, že připravím tvořivý večer s posezením u kávy, čaje, nebo
skleničky vína. Na tomto setkání budeme technikou enkaustika (voskovkami a žehličkou,
viz obrázky pod textem), vyrábět obrázky a dohodneme se na další tematické dílně. Protože
máme mezi sebou maminky s malými dětmi, které bych také ráda pozvala, představuji si, že
výtvarná dílna by začínala ve 20.00 hodin v knihovně a tatínci budou s láskou hlídat své ratolesti. Datum setkání včas upřesním.
Jaroslava Doleželová, knihovnice

Události posledních dní:
10. – 11. 10. 2014 Volby do obecního zastupitelstva
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatku
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky/odevzdané		
Volební účast 84,21 %		
Platných hlasů 			
Volební strana č. 1 – Ing. Hana Henyšová, nezávislý kandidát
Kandidát č. Jméno a příjmení
Počet hlasů %
poř. zvolení
1.
Hana Henyšová
23
100		

76
64
230

mandát
-

Volební strana č. 2 – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTU - Za obec krásnejší a klidnejší
Kandidát č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jméno a příjmení
Ondráček Petr
Stehno Jiří
Cacek Jiří
Peřina Oldřich
Holasová Lenka
Doleželová Gabriela DiS.

Počet hlasů
29
45
43
21
41
28

%
14,00
21,73
20,77
10,14
19,80
13,52

poř. zvolení
4
1
2
5
3
1

mandát
*
*
*
*
*
-

(Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva: označeno tučně)

POZOR – ZMĚNA VÝVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Firma Miloslav Odvárka – ODAS, Žďár nad Sázavou přechází od měsíce října na svoz komunálního
odpadu každý týden, vývozní den se nemění – pondělí.

Nová gynekologie ve Ždírci nad Doubravou – MUDr. Petr Stránský
Od října 2014 zahajuje provoz gynekologická ambulance
MUDr. Petra Stránského ve Ždírci nad Doubravou.
Ordinační hodiny: pondělí 14 – 18 hod, čtvrtek 7,30 – 16 hod
Sídlo ordinace: Dům s pečeovatelskou službou, Nad Řekou
560, Ždírec nad Doubravou. Možnost objednání: na telefonu
732 702 207, e-mail gynstr@seznam.cz, www.gynstr.cz

Akce pro děti v Oudoleni:
19. 10. 2014 Cesta za pokladem
Pro děti a rodiče všech věkových kategorií, v neděli
19. října 2014. Ve 14:00 hodin sraz u koupaliště v Oudoleni, odkud se půjde ke Kašparáku. Cestu dětem zpestří
kvíz a soutěže, u Kašparáku pak ukrytý poklad. Na cestu:
pití, vhodné oblečení a obuv.

14. 11. 2014
Svatomartinský lampionový průvod
Vydává obec Slavětín, Slavětín 7, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČO: 00580082, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 17595.
Vychází čtvrtletně, příští číslo vychází v lednu 2015 (podklady do dalšího čísla zasílejte nejpozději do 5. 1. 2015), www.obecslavetin.estranky.cz
Distribuce zdarma do všech domáctností obce Slavětín. Grafický design a úprava: Gabriela Doleželová, DiS., Slavětín 44, e-mail: gdo@email.cz

