
Vážení spoluobčané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina z nás příležitost 
v kruhu svých nejbližších na několik dní zastavit kolotoč všedních dní, naplněných 
prací, povinnostmi a starostmi. Rozloučili jsme se s rokem 2014 a vstupujeme do 
roku 2015. Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená 
i začátek nových plánů, předsevzetí a určení si nových cílů, kterých bychom během 
nastávajícího roku chtěli dosáhnout v soukromém i pracovním životě. Je to však 
i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali nebo 
nestihli udělat. Život člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás postihly jak zlé 
dny naplněné trápením, smutkem a nezdarem, tak i dny dobré, veselé, radostné 
i šťastné. A na tom dobrém je potřeba dále zůstat, rozvíjet věci započaté a nebát 
se překážek.
Chtěl bych Vám popřát, aby Vás život bavil, abyste měli mnoho sil do nového roku 
a stále Vás provázelo pevné zdraví.

Jiří Stehno, starosta obce
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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. 

4/2014

PF 2015

Sledujte obecní  webové stránky! 
Na adrese www.obecslavetin.estranky.cz naleznete veškeré 

aktuality z obecního úřadu, pozvánky na akce, ve fotogalerii fotky 
z akcí již proběhlých. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit 

a budete s rozšířením a aktualizací spokojeni. 
Případné náměty a reakce zasílejte na e-mail gdo@email.cz

Gabriela Doleželová



Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Slavětín, 5. 11. 2014
Přítomni: Jaroslav Bílek (dále jako předsedající), Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr 
Ondráček, Oldřich Peřina, dále přítomni: Gabriela Doleželová, DiS.
1. Volba starosty
Předsedající navrhl do funkce starosty Jiřího Stehna. K návrhu byl vznesen protinávrh od 
člena zastupitelstva Petra Ondráčka, který navrhl do funkce starosty Petra Ondráčka.
Usnesení: protinávrh nebyl odsouhlasen, zastupitelstvo obce Slavětín volí starostou obce 
Slavětín Jiřího Stehna.
2. Volba místostarosty. 
Předsedající navrhl do funkce místostarosty Jiřího Cacka. K návrhu byl vznesen protinávrh od 
člena zastupitelstva Petra Ondráčka, který navrhl do funkce místostarosty Petra Ondráčka.
Usnesení: protinávrh nebyl odsouhlasen, zastupitelstvo obce Slavětín volí místostarostou 
obce Slavětín Jiřího Cacka.
3. Volba komisí a jejich předsedy. 
Předsedající navrhl jako předsedu finančního výboru Petra Ondráčka a členy finančního 
výboru Oldřicha Peřinu a Lenku Holasovou. K návrhu nebyl vznesen jiný návrh.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Slavětín volí předsedou finančního výboru Petra Ondráčka 
a členy finančního výboru Oldřicha Peřinu a Lenku Holasovou.

Předsedající navrhl jako předsedu kontrolního výboru Oldřicha Peřinu a členku kontrol-
ního výboru Lenku Holasovou. K návrhu nebyl vznesen jiný návrh.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Slavětín volí předsedou kontrolního výboru Oldřicha Peřinu 
a členku kontrolního výboru Lenku Holasovou.

Předsedající navrhl jako předsedkyni kulturní komise Lenku Holasovou a členku kulturní 
komise Gabrielu Doleželovou. K návrhu nebyl vznesen jiný návrh.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Slavětín volí předsedkyní kulturní komise Lenku Holasovou 
a členku kulturní komise Gabrielu Doleželovou.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 5. 11. 2014
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
Dále přítomni: Jaroslav Bílek, Gabriela Doleželová

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1.  Odměny členů zastupitelstva a komisí, starosty, místostarosty a předsedů komisí 
 ve výši viz příloha č. 1.
2. Schůzové činnosti vždy na poslední pondělí v měsíci.
3.  Kupní smlouvu o prodeji plynových přípojek u nové zástavby.
4.  Žádost o dotaci výstavy z fotoarchivu B. Vavrouška podanou paní G. Doleželovou.

V období od října do prosince 2014 oslavili svá kulatá výročí 
slečna Renáta Doležalová, pánové Zbyněk Doležel, Jan Smejkal, Josef Zvolánek 

a paní Bohumila Křesťanová. Všem oslavencům gratulujeme!

Dne 26.10. 2014 nás opustila ve věku 74 let Růžena Holasová,
s láskou vzpomínáme.

Společenská kronika
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5.  Předání správy webových stránek obce Slavětín paní Gabriele Doleželové.
6.  Návrh starosty na svolání příští schůze obecního zastupitelstva na 24. 11. od 18.00 hodin.
  
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
Dále přítomni: Ing. Hana Henyšová, Gabriela Doleželová, DiS., Ing. Vojtěch Ondráček

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1.  Zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2.  Zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání, žádost o dotaci  
 na výstavu, úpravu webových stránek.
3.  Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí odměny dle § 75 odst. 2 zákona 128/2000 Sb.  
 Panu Jaroslavu Bílkovi za funkci neuvolněného starosty v období od 16. 11. 2010 
 do 4. 11. 2014.
4.  Rozpočtové úpravy dle přílohy č. 1. Zastupitelstvo bylo seznámeno se změnou 
 pravomocí starosty k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními  
 zastupitelstva dle přílohy č. 1.
5.  Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015.
6.  Doplnění členů kulturního a kontrolního výboru obce.     
 Zastupitelstvo zvolilo členy: – kulturního výboru: Ing. Hana Henyšová
     – kontrolního výboru: Petr Ondráček
7.  Příspěvek na narozené dítě. Zastupitelstvo schvaluje návrh Petra Ondráčka poskytnout
 jednorázový příspěvek na narození dítěte. Ve výši 1 000 Kč. 
8.  Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření za měsíc září a říjen.
9.  Zastupitelstvo bere na vědomí zápis představenstva LDO Přibyslav
10.  Zastupitelstvo bere na vědomí návrh Petra Ondráčka týkající se delegování zástupce  
 pro jednání s LDO Přibyslav. Zástupce deleguje na příštím zasedání.
11. Oprava komunikace č. 3507 v úseku Havl. Borová – silnice č. 34. Zastupitelstvo obce  
 bere na vědomí návrh Petra Ondráčka na nutnost neodkladného intenzivního jednání 
 s krajem Vysočina, a společně s okolními obcemi řešit současný stav silnice č. 3507  
 v úseku Havl. Borová – silnice č. 34. Starosta obce bude průběžně informovat 
 zastupitelstvo o stavu věci.
12.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh Petra Ondráčka na uspořádání počítačového  
 kurzu pro seniory. Zájem o tuto akci bude prověřen zveřejněním ve zpravodaji. Příští  
 zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 29. 12. 2014 v 18.00 hod.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 12. 2014
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, Lenka Holasová, Petr Ondráček, Oldřich Peřina
Dále přítomni: Ing. Vojtěch Ondráček

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1. Zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2.  Zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání.
3.  Zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření za listopad 2014.
4.  Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z představenstva LDO Přibyslav.
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5.  Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2015 dle   
návrhu z minulého zasedání.
6.  Zastupování obce na LDO Přibyslav. Pro zastupování 
obce při jednání na LDO Přibyslav byli navrženi Petr On-
dráček a Jiří Stehno. V orgánech Lesního družstva obcí 
bude obec zastupovat starosta Jiří Stehno.  
7.  Zajištění provozu vodovodu a odradonovací stanice. 
Zastupitelstvo bere na vědomí, že funkci vodohospodá-
ře bude vykonávat Petr Ondráček. Za tímto účelem s ním 
bude sepsána dohoda. 
8.  Zastupitelstvo bere na vědomí skutečné náklady 
na sběr a svoz netříděného kom. odpadu v roce 2013 
a schvaluje nenavyšovat poplatek na sběr a svoz netřídě-
ného odpadu. 
9.  Stav obecního lesa. Zastupitelstvo bere na vědomí 
informaci  o současném stavu obecního lesa a projedna-
lo další kroky ohledně zpracování nahodilé těžby.
10.  Zastupitelstvo obce projednalo návrh na navýšení 
osvobození od poplatku za odpady pro občany do 15 let 
věku. Usnesení č. 5/29/12/2014 nebylo schváleno, zůstá-
vá osvobození od poplatku za odpad do 6 let věku.
11.  Zastupitelstvo bere na vědomí informaci  o uspořádání 
tradičního posezení pro seniory s kulturním programem.
12.  Zastupitelstvo obce projednalo žádost o poskytnutí 
finančního příspěvku na provoz florbalového klubu FBC 
SALAMANDRA ve výši 1000 Kč.
13.  Rozpočtová změna č. 7. Zastupitelstvo bere na vědo-
mí informaci starosty o rozpočtové změně č. 7, která se 
týká zajištění oslav 700 let obce.
14.  Zastupitelstvo projednalo otázky zajištění dostateč-
ného zdroje vody o dostatečném výtlaku v souvislosti 
s rozvojem obce, pověřilo Petra Ondráčka zpracováním 
interní směrnice týkající se zápisů ze schůzí zastupitel-
stva, informování obce o své činnosti a participace obča-
nů na územní samosprávě.

Rozpočet  na rok 2015 – výdaje

Lesní hospodářství  
– pěstební činnost v lese 15 000 Kč

Příspěvek na provoz 
prodejny 40 000 Kč

Obecní vodovod  85 100 Kč

Údržba komunikace 
a pořízení silnic 940 000 Kč

Bytové hospodářství 
 – opravy  20 000 Kč

Veřejné osvětlení 6 000 Kč

Odvoz odpadů 
– komunální
– ostatní (plast, sklo)
– nebezpečný 

50 000 Kč

15 000 Kč

2 000 Kč

Požární ochrana 87 000 Kč

Činnost místní správy 179 300 Kč

Zastupitelstvo obce 163 500 Kč

Veřejná zeleň 15 000 Kč

Místní knihovna 16 000 Kč

Kronika 4 000 Kč

Kulturní akce  v obci 40 000 Kč

Péče o památník 500 Kč

CELKEM : 1.678 400 Kč

Rozpočet  na rok 2015 – příjmy

Daň z nemovitosti 55 000 Kč

Daňové příjmy 970 000 Kč

Poplatky ze psů 1 000 Kč

Poplatky za vodu 30 000 Kč

Pronájem pozemků 43 000 Kč

Pronájem  lesa 350 000 Kč

Pronájem bytů 54 000 Kč

Poplatek za odpady 50 000 Kč

Dotace na státní správu 54 400 Kč

Úroky z vkladu 
na běžném účtu 1 000 Kč

CELKEM : 1.608 400 Kč

Zveme všechny děti na 
DĚTSKÝ KARNEVAL 14. března 

od 14 hodin v hasičské klubovně. 

 Na druhou polovinu února 
připravujeme POSEZENÍ PRO SENIORY, 

datum včas upřesníme. Rozpočet je sestaven jako schodkov ý. 
Schodek je kr yt zůstatkem na bankov-
ních účetech z minulých let.
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Události posledních dní:
19. 10. 2014  Výtvarná dílna pro děti v knihovně

V sobotu dne 22. 11. jsme v Oudoleni strávili 
příjemné odpoledne na předadventním tvoření. 
Vyzdobit dům nebo pokojíček si přišlo kolem 20 
dětí nejen místních, ale i ze Slavětína a Peršíkova. 
V  zasedací místnosti obecního úřadu, kde se 
tvoření konalo, nás přivítala paní Eva Rosická, která 
nejprve dětem ukázala, jak budou hotové výrobky 
vypadat a jak a z čeho je budou vyrábět. Jeden 
z výrobků byl látkový vánoční skřítek. Tím druhým 
svícen, kde základ tvořil obrácený malý hliněný 
květináček, na který si děti sami nebo s  pomocí 
dospělých nalepily svíčku. Poté ho podle své vlastní 
fantazie dozdobily. A právě zdobení obou výrobků, 
ať už přírodními nebo kupovanými materiály, 
které měly k dispozici, bylo pro děti nejzábavnější. 
Každý si hlavně na svícen nanosil a nalepil spoustu 
dekoračních věcí. Výrobky se všem moc povedly. 
A  pro ty, které tvoření zmohlo, bylo připraveno 
i malé občerstvení.             Lenka Holasová   

22. 11. 2014  Oudoleňská dílnička

Další výtvarná dílna s posezením u čaje a sladkostmi se uskutečnila v neděli 19. října 2014 
v prostoru knihovny. Sešlo se 8 dětí v doprovodu maminky a jedné babičky. Namalovali 
jsme si panáčky, které pomocí nůžek, lepidla a hadříků každý podle své fantazie oblékl. Kdo 
měl hotovo, tak si prolistoval zajímavé knihy. Někteří si je půjčili domů.

Jaroslava Doleželová, knihovnice   
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Dne 29. 11. proběhl úklid návsi, hřiště a okolí. I přes nepřízeň počasí byla práce za hojné 
účasti obyvatel obce rychle hotová. Děkujeme všem za pomoc!               Gabriela Doleželová   

29. 11. 2014  Veřejný úklid obce 

První adventní neděli jsme společně s dětmi ozdobili stro-
meček na návsi, na který nám pan starosta přišel navěsit 
světýlka a poté nám ho rozsvítil.                   Lenka Holasová   

30. 11. 2014  Zdobení a rozsvěcení stromečku 
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První výtvarná dílna pro ženy se uskutečnila v neděli 
večer 30. listopadu 2014. Sešlo se nás patnáct, z toho 
jedna dívka. Byla jsem moc příjemně potěšená zájmem 
o toto setkání. Tvořili jsme obrázky technikou enkausti-
ka a ozdoby technikou quilling. Bylo to moc příjemné 
posezení s malým občerstvením. 
Další setkání se uskuteční v pátek 16. ledna 2015 od 
19.30 hod. Paní Diana Turková nás naučí pletení ko-
šíčků z roliček papíru. Je potřeba si donést malý květi-
náč (Ø min 12 cm) a asi dvacet kolíčků na prádlo, ostat-
ní materiál zajistíme. Ještě jednou se vrátíme k techni-
ce enkaustiky (žehlička a voskovky). Doufám, že se opět 
sejdeme ve velkém počtu.       

 Jaroslava Doleželová, knihovnice   

Slavětínské děti, které cho-
dí do oudoleňské školy, měly  
s ostatními spolužáky moc 
pěkné vystoupení při rozsvě-
cení stromečku v Oudoleni. 
Vystoupení s nimy nacvičila 
paní učitelka Vlaďka Stehno-
vá.               Gabriela Doleželová   

30. 11. 2014  Rozsvěcení stromečku v Oudoleni 

30. 11. 2014  Dílna pro ženy v knihovně
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Události posledních dní:

5. 12. 2014  Mikuláš

V neděli 7. 12. jsme se sešli s dětmi ze Slavětína a Peršíko-
va na vánočním tvoření v hasičské klubovně. Všichni si zde 
mohli vyrobit, ať už sami nebo s pomocí rodičů, vánoční 
přáníčka, stromeček na špejli, různé papírové ozdoby na 
stromeček či hvězdu ze špejlí a bavlnek. Veškeré výrobky si 
potom mohly děti odnést domů. Také se zde chystaly ozdo-
by na stromeček do soutěže „Bez stromečku nejsou váno-
ce“, které se Slavětín pravidelně účastní. 
Dětem se tvoření líbilo, tak v něm budeme pokračovat i le-
tos, pro děti je připravená soutěž – desetiboj (více info na str. 
11 a na www.obecslavetin.estranky.cz).  Gabriela Doleželová   

7. 12. 2014  Předvánoční dílnička pro děti v hasičské klubovně 

Tak jako každý rok chodil 
5. prosince po Slavětíně Mikuláš 
s  Andělem a čerty. Jak je vidět 
na fotce, Mikuláš si tentokrát 
přizval na pomoc víc čertů, 
než kolik jich bylo v roce 2013, 
zřejmě nás děti zlobí víc a víc!  

 Gabriela Doleželová   
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Na 21. prosince, tj. na poslední („zlatou“) adventní neděli, 
připravily děti z místního hudebního kroužku pořad sesta-
vený z nejznámějších českých a moravských koled. K velmi 
příjemnému svátečnímu odpoledni přispěli občané nejen 
hojnou účastí, ale i vzorky svého vánočního cukroví, které 
bylo společně ochutnáno. Byla také oceněna slavnostní vý-
zdoba hasičské klubovny, za což patří dík zejména Haně Li-
pavské, Martině Stehnové a Lence Holasové.   

Zbyněk Doležel   

21. 12. 2014  Hraní vánočních koled a vítání nových občánků 

Na tento den také připadlo přivítání nových občanek Slavětína, které se v roce 2014 naro-
dily. Starosta se zastupiteli přivítali Elišku Doleželovou, Anežku Holasovou a Sabinku Vá-
chovou, která zde bohužel z důvodu hospitalizace v nemocnici nemohla být. Jejich rodi-
čům předali pamětní list s finančím darem od obce.                               Gabriela Doleželová   

9



Události posledních dní:

2. 1. 2015  Výroční schůze SDH Slavětín
Přítomno bylo 32 členů, 7 členů bylo omluveno, 5 členů 
bylo nepřítomno. Byly přítomni 2 hosté z SDH Havl. Bo-
rová a 2 hosté z SDH Oudoleň.
Volební výroční valnou hromadu zahájil starosta sbo-
ru pan Miroslav Sobotka st., poté se ujal slova jedna-
tel sboru pan Petr Ondráček. Následovala volba volební 
a návrhové komise. Komise byla zvolena, a to ve slože-
ní Richard Lipavský, Marcela Ondráčková a Pavel Holas.
Poté se slova ujal velitel sboru pan Jiří Stehno a před-
nesl zprávu o činnosti sboru v uplynulém roce. Provedli 
jsme pravidelné čištění požární nádrže. 8. 5. 2014 jsme 
vyčistili jímku u požární nádrže. Okrskové soutěže, ko-
nané 17. 5. 2014 v Kojetíně, jsme se zúčastnili s druž-
stvem mužů a družstvem žen. Družstvo žen se umísti-
lo na krásném 3. místě, družstvo mužů se umístilo na 
7. místě. 19. července jsme se podíleli na organizačním 
zajištění tradiční pouťové zábavy, která byla součástí 
oslav 700 let obce Slavětín. 8. 8. 2014 proběhlo hašení hořících kontejnerů, jmenovitě Richard Li-
pavský a Tomáš Vácha. Dále jsme se podíleli na několika menších akcích ve spolupráci s obecním 
úřadem za účelem zajištění provozu obce. 
Schůze pokračovala zprávou pokladníka pana Zdenka Koloucha o hospodaření v uplynulém 
roce. Následovala revizní zpráva předsedkyně revizní komise paní Pavlíny Blažkové, která nás se-
známila se stavem financí sboru. Poté proběhla kontrola plnění usnesení z minulé výroční valné 
hromady SDH Slavětín.
Dalším bodem byla volba nového výboru SDH v řádném volebním roce. Zvolené funkce: staros-
ta  M. Sobotka st., náměstek starosty P. Holas,  velitel R. Doležel, zástupce velitele O. Peřina, stroj-
ník R. Lipavský, referent prevence a vých. čin. M. Doležel, jednatel P. Ondráček, hospodář Z. Ko-
louch, vzdělavatel M. Stehnová, referentka žen M. Ondráčková, zástupce strojníka J. Cacek, čle-
nové výboru L. Holasová, J. Sedlák, M. Sobotka ml., členové RKK P. Blažková, J. Cacková, R. Šedivý.
Poděkovali jsme zasloužilým členům Radkovi Šedivému, Markovi Doleželovi, Dagmar Doleže-
lové, Janě Kolouchové, Lence Křehlíkové, Martině Stehnové a Pavlíně Blažkové za dlouholeté 
členství a práci pro sbor, a to při příležitosti výročí jejich členství ve sboru. Předali jsme odzna-
ky II. a III. třídnosti úspěšným absolventům školení. Poté byla zahájena diskuze. Jedním z bodů 
diskuze byla nutnost proškolení velitele a strojníka. Dále oslavy 95 výročí vzniku SDH a organi-
zační zajištění okrskové soutěže, která se při té příležitosti bude konat ve Slavětíně 16. 5. 2015. 

 Ze zápisu VS SDH Petra Ondráčka, jednatele SDH   
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3. 1. 2015  Tři králové

Tak jako každý rok, tak i letos navštívili 
Slavětín Tři králové. Ve Slavětíně se vybralo 
5 350 Kč (o 780 Kč více než v loňském 
roce) a  v Oudoleni se vybralo 13 598  Kč 
(o  1  451  Kč více než loni, celkem tedy 
18 948 Kč což, svědčí o tom, že naši občané 
jsou rok od roku vstřícnější a štědřejší. 
Děkujeme všem, kdo přispěl do pokladni-
ček!          Gabriela Doleželová   

Bylo by možné uspořádat zdarma počítačový kurz pro 
začátečníky v případě zájmu. Zájemci se mohou hlásit 
u paní Martiny Blažkové v obchodě do konce února. 

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU – UPOZORNĚNÍ PRO SPOLUOBČANY

Novela zákona o odpadech od 1. 1. 2015 vyhlášky č. 321/2014 Sb. a nových po-
vinnostech obcí, dle schváleného zákona č. 229/2014 Sb., kterým se doplňu-
je zákon č.  185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve 
znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon o odpadech) a vyhlášky 
č.  321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování slo-
žek komunálních odpadů. Účinnost zákona i vyhlášky je od 1. 1. 2015 a proto-
že se mimo jiné mění a doplňují povinnosti a oprávnění obce při nakládání s ko-
munálním odpadem, chci vás informovat, že obec je povinna zajistit odděle-
né soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných od-
padů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Z toho vy-
plývá, že od letošního roku 2015 bude obec zajišťovat sběr kovů a  biolo-
gicky rozložitelných odpadů.     Jiří Stehno, starosta

Pro děti je připravena soutěž, která bude probíhat od února do listopadu 2015. Každý 
měsíc bude připraven jeden úkol, za který budou děti bodované a ohodnocené.  
Celkové vyhlášení proběhne v listopadu, kdy se budou podle výsledků rozdělovat 
velké ceny :-). Vyhraje ten, kdo nasbírá nejvíce bodů za celé soutěžní období. 
Soutěž bude mít tři kategorie hodnocení (pro určení kategorie je rozhodující věk 
dítěte dosažený v roce 2015.) 
1. Nejmenší děti – školka do 5 let, 2. děti  6 – 11 let, 3. chlapci a dívky 12 – 15 let.
Tak neváhejte a přijďte nám ukázet co všechno dovedete, stačí přijít na start, nahlá-
sit své jméno a příjmení a zaplatit startovné. Před startem každé disciplíny se bude 
vybírat startovné 10 Kč. Informace o datu, hodině, místě a disciplíně budou vždy 
dopředu zveřejněny na www.obecslavetin.estranky.cz, v obchodě a na vývěsce.          

Soutěž pro děti – Slavětínský desetiboj 
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Obec Slavětín Vás srdečně zve
v sobotu 31. ledna 2015 v 16 hodin do hasičské klubovny ve Slavětíně

na přednášku Ing. Karla Žebrakovského na téma

„Japonsko pohledem diplomata“
Všichni jste srdečně zváni a můžete se těšit na další přednášky o cestování, 

které máme pro Vás připravené na každý měsíc až do dubna 2015!

Tradiční brána “torii” u města 
Itsukushima

Karel Žebrakovský předává český pohár 
vítězi turnaje sumo

Matka s dcerou 
ve slavnostních kimonech

DATUM KULTURNÍ AKcE A PLESOVá SEZóNA PRO ROK 2015 ČAS
 10. leden Myslivecký ples v Havlíčkově Borové od 20.00

   16. leden Výtvarná dílny pro ženy v knihovně od 19.30

   24. leden Slavnostní otevření kulturního domu v Oudoleni od 15.00

   24. leden Školní a obecní ples v Havlíčkově Borové od 20.00

   31. leden Přednáška Karel Žebrakovský – Japonsko (hasič. klubovna Slavětín) od 16.00

7. únor  Hasičský ples v Havlíčkově Borové od 20.00

14. únor Dětský karneval masek v KD Oudoleň od 13.30

21. únor Masopustní průvod Oudolení – SDH Oudoleň od 8.30

21. únor Přednáška Zbyněk Holec – Nový Zéland (hasič. klubovna Slavětín) od 16.00

   22. únor Slavětínský desetiboj – 1. kolo od 14.00

7. březen Myslivecký ples v Oudoleni – hudba TRIK od 20.00

14. březen Dětský karneval v hasičské klubovně ve Slavětíně od 14.00

   21. březen Přednáška Zbyněk Holec – Jižní Amerika, Peru (hasič. klubovna Slavětín) od 16.00

22. březen Slavětínský desetiboj – 2. kolo od 14.00

16. květen Okrsková soutěž v požárním sportu ve Slavětíně

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Oudoleň
se bude konat v pondělí 9. 2. 2015 

v době od 13.00 do 16.00 hodin v ZŠ a MŠ v Oudoleni.
Do 1. třídy budou zapsány děti, které se narodily v období od 1. 9. 2008 

do 31. 8. 2009. Rodiče si vezmou s sebou k zápisu rodný list dítěte.


