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Vážení spoluobčané,
rok 2010 se přehoupl do druhého čtvrtletí a po tuhé zimě se o svou vládu konečně 
přihlásilo dlouho očekávané jaro. V tento čas, kdy příroda se probouzí a všude kolem 
nás vzniká nový život, by jsme měli svou pozornost soustředit do jarního úklidu a pří-
pravy zahrádek na novou sezónu, aby naše víska byla tak malebná a oku lahodící jako 
v letech předešlých. Máme za sebou Velikonoce, oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista 
po jeho ukřižování a už nám na dveře klepe pálení čarodějnic. Nebo-li Filipojakubská 
noc, někdy též nazývána Varpužina. Pálení čarodějnic probíhá v noci z 30. Dubna na 
1. Května, která je obecně pokládána za magickou. V tento čas se lidé scházejí u ohňů 
a společně slaví příchod jara a období plodnosti. V minulosti lidé věřili, že tuto noc 
se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat, nebo že se otevírají jeskyně a podzemní 
sluje, kde bylo možné nalézt poklady. V dnešním moderním světě jsou tyto mýty jen 
těžko uvěřitelné a proto nezbývá než se těšit z nacházejícího období a popřát si šťast-
né a slunné jaro...
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Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 1. 2010
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/25012010 •	 Smlouvu se společností PKS ze Žďáru nad Sázavou.
2/25012010•	  Inventurní zápis za rok 2009.
3/25012010 •	 Nájemní smlouvu s p. M. Horákem.
4/25012010•	  Podání žádosti o dotaci na společenskou akci.
5/25012010 •	 Podání žádosti na úpravu prostranství před hasičskou zbrojnicí.
6/25012010 •	 Odmítnutí faktury p. F. Panáčka z Havlíčkovy Borové.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
7/25012010•	  Přípravu akce u příležitosti otevření nové hasičské zbrojnice   
plánované na 24. 7. 2010.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 2. 2010
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

1/22022010 •	 Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne 29. 1. 2010.
2/22022010 •	 Stav přípravy společenské akce u příležitosti otevření nové hasičské 
zbrojnice.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 3. 2010
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/29032010•	  Dodatek smlouvy s PKS. Cena bude navýšena o dvě okna chybějící 
v nabídce. Částka bude proplacena po předání a převzetí díla.
2/22022010 •	 Návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě týkající se pozemků pro rekon-
strukci silnice Slavětín Polná.
3/29032010 •	 Navýšení měsíční odměny pro Jiřího Stehna za práci spojenou s obsluhou 
Czech-Pointu.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
4/29032010 •	 Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne 26. 2. 2010.
5/22022010 •	 Zápis valné hromady Havlíčkův kraj.
6/29032010 •	 Žádost o odkoupení obecních pozemků podané p. Ondráčkem  
Miloslavem dne 24. 3. 2010.

Společenská kronika 
V období od ledna do března 2010 oslavili svá kulatá výročí   

Jitka Lipavská 30 let, Gabriela Doleželová 30 let, Jiří Cacek 50 let, Jiří Šedivý 65 let
Vojtěch Ondráček 20 let, Růžena Holasová 70 let a Jaromír Pertuželka 20 let, gratulujeme!

Dne 24. 1. 2010 se narodil Jáchym Doležel 
a 27. 2. 2010 Petra Peřinová, 

vítáme nové občánky mezi námi a jejich rodinám 
gratulujeme! 
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Znak a prapor obce
14. ledna 2010 v Praze proběhlo v Parlamentu ČR 
slavnostní předání dekretů, kterými předseda 
Poslanecké sněmovny pan Ing. Miloslav Vlček 
udělil některým městům, městysům a obcím 
České republiky znak a vlajku. Za obec Slavětín 
zde převzal dekret starosta obce J. Bílek a M. Doležel.

Jako každý rok, tak i letos proběhla Tříkrálová 
sbírka. Celkem se ve Slavětíně i v Oudoleni vy-
bralo 14868 Kč.

Nabízíme kvalitní koňský 
hnůj na zahrádku!

Odvoz možný kdykoli po domluvě, 
informace na č. p. 44 Doleželovi, 

tel.: 608 831 718. 

Obecní úřad vypisuje výběrové řízení

PO: 9.00 – 18.00
ÚT: 9.00 – 15.00
ST: zavřeno

ČT:  9.00 – 18.00
PÁ:  9.00 – 15.00
SO:  dle objednávek

Kadeřnictví Jana Křesťanová

tel.: 774 342 849, Slavětín č. p. 1

Obecní úřad vypisuje předběžné 
výběrové řízení na správce nové 

hasičské klubovny a sečení veřejné 
zeleně. Podmínky a finanční 

ohodnocení budou následně 
dohodnuty. V případě zájmu 

kontaktujte starostu obce pana J. Bílka 
nejpozději do 28. 4. 2010.
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Lesní družstvo obcí - největším lesním družstvem v České republice již 80 let
„Rok 1930 : Dne 26. října ve 2h v noci ještě prší, ráno však již bylo napadeno na 20 cm proza-
tím suchého sněhu, který odpoledne poněkud vlhne, a způsobuje tu a tam jednotlivé zlomky. 
V noci na den 27.10. začíná znovu sněžiti a zesiluje se vítr. Sníh padá mokrý a již v 8 hod ráno 
možno konstatovati silný sněhový polom ve směru severozápadním. Vánice se stupňuje a v po-
ledne nastává všeobecné lámání veškerých porostů, což trvá až asi do 10 hodin večer. Druhý 
den ráno poskytuje les pohled hrůzy a zpustošení. Veškeré porosty i kultury jsou rozlámány.“
Takto popsal před osmdesáti lety kronikář polesí Račín jednu ze zásadních událostí, která stála u 
zrodu Lesního družstva a která ovlivnila jeho hospodaření na dlouhá desetiletí dopředu. A jako-
by symbolicky předznamenává těžký osud družstva, které se muselo na svém počátku vyrovnat 
s několika kalamitami, následně s válečným běsněním, aby boj o právo na svou existenci trvající 
od únorové revoluce prohrálo v polovině roku 1959.  
V roce 1995 se podařila několikaletá snaha zástupců podílnických obcí o obnovu Lesního druž-
stva a začíná se psát jeho novodobá historie. LDO se stává s dnešní výměrou téměř 5900 ha 
největším lesním družstevním majetkem v České republice. Kromě toho, že v současnosti ob-
choduje každoročně cca 60.000 m3 dřeva, spravuje majetky obcí i soukromých vlastníků lesů a 
nájemným významně přispívá do rozpočtů podílnických měst obcí, plní také nezastupitelnou 
funkci dobrého lesního hospodáře a správce lesů.
Lesní družstvo obcí se při hospodaření v lesích zaměřuje na přírodě blízké a šetrné postupy. 
S tím koresponduje i významný podíl výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, maloplošné 
seče a využívání šetrných technologií, kterými jsou například přibližování dřeva koňmi a vyvá-
žecí soupravou, či štěpkování části dřevní hmoty v lese. Nejvýznamnější podíl dřevní hmoty od 
Lesního družstva obcí v současnosti odebírá společnost Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.
Ekonomické výsledky Lesního družstva obcí jsou v porovnání s ostatními lesnickými společ-
nostmi obdobného charakteru na standardně vysoké úrovni. Za rok 2009 nejsou ještě všechny 
ekonomické údaje ověřeny externím auditorem, ale předběžně lze říci, že zisk před zdaněním 
se bude pohybovat okolo 4 mil. Kč při tržbách 92 mil. Kč. Hlavní částí hospodaření je správa 
pronajatých lesů od členských obcí. Za tyto lesy platí Lesní družstvo obcí svým vlastníkům ná-
jemné, které v uplynulém roce dosáhlo výše 18,43 mil. Kč v peněžním vyjádření. Druhou a stále 
důležitější částí je obhospodařování lesů ostatních vlastníků, výkup dřeva a služby a práce les-
nického charakteru. Významná je rovněž oblast dopravy dřeva. Pronajatý majetek členských 
obcí je ve vlastní režii společnosti udržován a opravován. Na opravy lesních cest, lesních svážnic 
a provozních budov bylo v roce 2009 vynaloženo 4,09 mil. Kč. Společnost dále získala význam-
né částky ve formě dotací na opravy majetku provedené  již v roce 2008, a to na opravu lesních 
silniček ve výši 4,98 mil. Kč a na obnovu a opravu lesních studánek ve výši 140 tis. Kč. Veškerá 
činnost společnosti je zajišťována 40 zaměstnanci.      
Les není pouze místem, kde probíhá hospodářská činnost, ale je i prostorem pro život zvěře a 
místem, kam směřují lidé ze širokého okolí za odpočinkem. Naše lesy jsou v sezóně především 
cílem tisíců houbařů, zároveň přes ně vede několik cyklostezek, na kterých se pohybují jak cyk-
listé, tak v zimním období lyžaři. Současně vede našimi lesy několik významných turistických 
tras. Aby toto vše bylo v souladu, je třeba, aby se jeho návštěvníci chovali odpovědně a ukázně-
ně a vždy počítali na svých výletech s pohybem těžké lesní techniky. Opatrnosti není nazbyt též 
v lokalitách, kde právě probíhají těžební práce! 
Lesní družstvo obcí přichystalo pro návštěvníky lesa na významných trasách odpočívadla včet-
ně košů na odpadky. Vždy je ale nejlepší odnést z lesa to, co jsem si do něj přinesl! Významným 
počinem posledních let v oblasti turistiky byla oprava a rekonstrukce několika lesních studá-
nek. Přejme si, abychom se i v budoucnu v našich lesích setkávali se vzájemným pochopením 
jeho uživatelů a jeho správců.                     Ing. Petr Podhrázký, Martin Kamarád


