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 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

(leden, únor, březen)

Slavětínský zpravodaj

Vážení spoluobčané,
zde přinášíme malý fotoreport o tom, co je nového v plá-
novaných akcích obecního úřadu. další projekty budeme 
postupně realizovat.                      Jiří Stehno, starosta obce   



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, lenka Holasová, 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 za měsíc prosinec 2015.
4. zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva ldo Přibyslav. 
5. zastupitelstvo bere na vědomí výsledek právního rozboru obecně závazné vyhlášky 
 č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška bude upravena 
 a znovu podrobena právnímu rozboru.
6. zastupitelstvo bere na vědomí změny v odměňování za výkon funkce členům zastupitelstev. 
 odměny členů zastupitelstva obce Slavětín zůstanou v roce 2016 na úrovni roku 2015.
7. zastupitelstvo bere na vědomí informaci předsedajícího o možnosti pojištění právní 
 odpovědnosti u firmy dAS. Žádost o prodloužení termínu kolaudace přístupové 
 komunikace k novým parcelám byla schválena a rozhodnutí nabylo právní moci. 
 zastupitelstvo projedná různé možnosti zřízení odstavné plochy pro kontejnery na 
 tříděný odpad. zastupitelstvo souhlasí s vybavením horní části hasičské klubovny 
 kuchyňskou linkou a osmi stoly. V obecní bytovce budou schodišťové vypínače 
 vyměněny za nové. 
  
Ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 2. 2016
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, lenka Holasová, Petr ondráček, oldřich Peřina
dále přítomni: Štěpán Holub

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1.  zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2.  zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. 
 Usnesení je průběžně plněno ve všech bodech.
3. zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za leden 2016.
4. zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva ldo Přibyslav z 29. 1. 2016.
5. zastupitelstvo obce Slavětín se na svém zasedání dne 29. 02. 2016 usneslo vydat na 
 základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
 předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
 (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 
 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
 a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek činí 504 Kč/rok.
6. zastupitelstvo bylo seznámeno s Inventarizační zprávou k 31. 12. 2015.
7. zastupitelstvo obce Slavětín vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a za použití § 43
  odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
 územně plánovací činnosti a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
 změnu č. 2 územního plánu Slavětín.
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8. zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci přítomného pana Štěpána Holuba, 
 zástupce firmy dAS, expozitury Jihlava. Týká se nabídky pojištění právní ochrany. Sjednáním 
 právní ochrany se zabezpečí právní poradenství a platby za advokáta, soudní řízení, 
 zpracování znaleckých posudků či služby tlumočníka. zastupitelstvo zváží tuto nabídku 
 od pojišťovny dAS, na příštím zasedání stanoví další postup. Pan Holub opustil jednání.
9. zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva Svazku obcí Podoubraví 
 z 10. 2. 2016. Souhlasí s nákupem připravované publikace Podoubraví na starých 
 fotografiích v počtu 1 ks.
10. zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou firmy Vodaservis Žďár nad Sázavou na 
 provedení hydrogeologického průzkumu a měření průtoku vody. Cílem je posílení zdroje 
 pitné vody. Cena nabídky je 28.677 Kč. Firma bude oslovena, průzkum proveden.
11. zastupitelstvo schvaluje dar spolku KArMel SÁzAVA z.s. v podobě 3 Kč/m3 smrkové 
 kulatiny na stavbu kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě.
12. zastupitelstvo souhlasí s úhradou cestovních výdajů spojených s vyřizováním obecních 
 záležitostí. S platností od 1. 3. 2016 budou kompenzovány náklady na cesty soukromým 
 vozidlem.
13. různé: zastupitelstvo bere na vědomí informaci předsedajícího o nabídce paní radky 
 Paulusové na prezentaci obce prostřednictvím ručně malovaných map. Žádost obce 
 o dotaci na výměnu kotle byla zamítnuta (pouze pro fyzické osoby). byl zpracován nový 
 pasport obecních komunikací. V sobotu odpoledne na pouti zahraje pětičlenná Malá 
 kapela Pavla Havlíka, večer pak skupina CrASH. další kolo Podoubravského víceboje 
 proběhne 27. 8. 2016 v oudoleni.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 3. 2016
Přítomni: Jiří Stehno, Jiří Cacek, lenka Holasová, Petr ondráček, oldřich Peřina
dále přítomni: Martin Smejkal

Obecní zastupitelstvo schválilo:
1. zahájení, odsouhlasení programu schůze a doplnění programu.
2.  zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly usnesení z minulého zasedání. 
 Usnesení je průběžně plněno ve všech bodech.
3. zastupitelstvo bere na vědomí finanční hospodaření obce za únor 2016.
4. zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání představenstva ldo Přibyslav z 26. 2. 2016. 
5. zastupitelstvo obce bere na vědomí informace přítomných zastupitelů týkající se 
 sjednání právní ochrany. zastupitelstvo zváží veškerá pro a proti, na příštím zasedání 
 stanoví další postup.
6. zastupitelstvo bere na vědomí žádost manželů Procházkových a pana Martina Smejkala,
 o připojení na vodovodní řád, který vede přes jejich pozemek. zastupitelstvo nemá 
 výhrad k připojení za souhlasu zřizovatelů tohoto vodovodu.
7. zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace paní Marii Šrámkové v celkové výši 20.000 Kč. 
 dotace bude použita na zajištění provozu obchodu.
8. zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci předsedajícího týkající se možností 
 pořízení zahradního traktoru na údržbu veřejné zeleně. Jako nejvhodnější byl vybrán 
 model HeCHT 5922. Jeho tržní cena se pohybuje okolo 130.000 Kč. zastupitelé v příštích 
 dnech vyberou nejvhodnějšího dodavatele.
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9. rozšíření skladovacích prostor: zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou pana 
 bohdana řádka na dělící příčku s posuvnými vraty z 19 mm palubek za cenu 27.700 Kč 
 bez dPH, a venkovní nátěr za cenu 3.550 Kč bez dPH.
10. různé: zastupitelstvo ve spolupráci s panem Petrem Junem provede úpravu prostoru 
 návsi, konkrétně jeho ozelenění. zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci paní Gabriely 
 doleželové, diS. na funkci v kulturním výboru obce Slavětín. Výbor bude doplněn na 
 příštím zasedání. 6. 4. 2016 proběhne brigáda zaměřená na jarní úklid veřejných ploch.
 Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v pondělí 25. 4. 2016 od 19:00 hod.
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Na POUŤ ve slavětíNě bUdoU HrÁT 
KAPelY V SoboTU 23. čerVenCe 
letos připravujeme pouťové hudební vystoupení, 
již v sobotu odpoledne. Tentokrát zahraje pětičle-
ná dechovka – Malá kapela Pavla Havlíka. 
V sobotu večer bude hrát zábavová kapela 
CRasH! z Chotěboře.

UPOZORNěNí 
PRO sPOlUOBČaNY!

KONTEJNER NA BIOODPAD 
BUDE VE SLAVĚTÍNĚ 

OD KVĚTNA! 
VĚTVE DO KONTEJNERU NA 

BIOODPAD NEPATŘÍ!

Všichni, kdo máte nějaké větve 
ze stromů, můžete je dovést do 
konce dubna na místo, kde se 

každý rok pálí čarodějnice. Vozit 
jenom větve nic jiného. 

V období od ledna do března 2016 oslavili svá kulatá výročí 
slečna Renata Petruželková a pan Petr Ondráček. 

Všem oslavencům gratulujeme!

Dne 16. 1. 2016 se narodila Aneta Nejedlá, 
vítáme Anetku mezi námi a její rodině gratulujeme! 

společenská kronika

v měsíci květnu bude 
opět ve slavětíně 

přistaven kontejner na 
velký komunální odpad.
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ZMěNa svOZU 
KOMUNÁlNíHO ODPaDU
Pozor! Upozorňujeme všech-
ny obyvatele Slavětína na 
změnu ve svozu komunálního 
odpadu. od 1. 4. 2016 se pře-
chází na vývoz 1 × za 14 dnů. 
Svoz bude probíhat v lichých 
týdnech, vývozní den se ne-
mění (pondělí). 

liNKa POMOCi OBěteM KRiMiNalitY a DOMÁCíHO 
NÁsilí MÁ ČíslO 116 006
PrACUJe nonSToP, Je bezPlATnÁ A PoSKYTUJe dISKrÉTnĚ 
odbornÉ rAdY.  
na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být 
obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo 
nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně ná-
silí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních 
trestných činů, např. dopravních nehod. linka poskytuje okamži-
tou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem.Volat mohou 
lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, 
psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného 
trestního jednání.
na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, 
kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc bílého kruhu bezpečí nebo nejblí-
že situované kvalitní služby. linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli udá-
lostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně. 
Provozovatel linky bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na 
linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného 
činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře nadace open Society 
Fund Praha a programu dejme (že)nám šanci, který je financován z norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz.
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POZVÁNKA - A JE TO V PYTLI!  
Ochotnický spolek JenTak Havlíčkova 
Borová   Vás   srdečně   zve  na  komedii 
 "A JE TO V PYTLI!" 
Pilně jsme ji připravovali téměř rok pod 
vedením Zdeňka Štěpána a Dády Ha-
merníkové, a zcela jistě jde zatím o nej-
větší sousto, jaké jsme si dosud ukousli. 
Doufám, že se Vám bude líbit, jak jsme 
se s touto skvělou divadelní záležitostí 
popasovali. 
O co  ve hře jde? Mladí  manželé   Tom 
a Linda Kerwoodovi usilují o adopci 
dítěte. Vše vypadá nadějně, jen je ještě 
nutné, aby prošli poslední kontrolou 
sociální pracovnice. Jsou připraveni, 
jenže v cestě jim stojí Tomovi nekon-
formní bratři Dick a Harry a jejich 
"geniální nápady". Ty je uvrhnou do ne-
čekaného množství  prekérních  situací. 
A co teprve, když se Tomovi do domu 
nastěhují ilegální imigranti? Roztočí se 
velmi napínavý kolotoč skrývání, nedo-
rozumění a dokonce i akcí za hranicí 
zákona! Těšíme se na Vás!  
                              Hana Tonarová, JenTak 

  
 
 
 

 

 

  
                        DUBEN  2016  

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ 
 

UPOZORNĚNÍ - OPRAVA MOSTU - UZAVÍRKA - od 4. 4. 2016 do 31. 8. 2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
      
  
 
 
        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objízdné trasy pro veřejnou 
linkovou osobní dopravu 

v sobotu 21. května 
se uskuteční v České 
Bělé okrsková soutěž 

v požárním sportu.
Přijďte se podívat 

a podpořit slavětínská 
družstva sDH!

OPRava MOstU v JitKOvě
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Pozvánka:
Mobilní sudové lázně na kouipališti ve slavětíně – 14. 5.  2016

dobrý den,
Jmenuji se dagmar doleželová a dnes bych Vám ráda 
představila výrobky, které ve Slavětíně vznikají a pozva-
la Vás na jednu zajímavou událost.
Již několik let se zabýváme výrobou vyhřívaných kou-
pacích sudů. Tuto myšlenku přivezl Marek ze služeb-
ní cesty do Švédska, kde tyto sudy naleznete téměř 
na každé zahradě. Jedná o sudy z kvalitního masivní-
ho dřeva o průměru cca 1,9 m a hloubce 0,8 m. Uvnitř 
sudů jsou ponořená kamna na dřevo do kterých se při-
kládá shora. Po zatopení se voda v sudu během 2-3 ho-
din ohřeje na teplotu 37-39 °C, která umožňuje příjem-
né koupání bez ohledu na počasí.
Pro výrobu používáme nejlepší možné materiály. V po-
slední době se téměř výhradně orientujeme na výro-
bu sudů ze dřeva červeného západního cedru (western 
red cedar), nebo z tepelně upravené finské borovice 
nazývané též thermowood.

nyní připravujeme projekt 
mobilních sudových láz-
ní tedy půjčovny koupacích 
sudů a mobilní sauny. Při pří-
pravě jsme došli k závěru, že 
bude užitečné si tuto službu 
nejprve nanečisto vyzkoušet 
a na nějakém vhodném mís-
tě mobilní lázně nainstalovat 
a uvést do provozu. Vzhledem 
k jedinečnosti popsaného po-
kusu nám přišlo líto se o tuto 
příležitost nerozdělit s ostat-
ními. Proto bychom Vás chtě-
li pozvat na generální zkouš-
ku mobilních sudových lázní, 
které po dohodě s obecním 
úřadem nainstalujeme a  je-
den den budeme provozo-
vat na koupališti ve Slavětíně. 



7

bude zde pro Vás připraveno 10 koupacích sudů 
s teplou vodou a sauna pro 8 lidí. Jako občerst-
vení pro Vás připravíme několik druhů nápojů, 
které budeme nabízet s ohledem na věk koupa-
jících. nemusíte se obávat ani chladného počasí, 
protože všechny sudy budou příjemně vytope-
ny. čekat na Vás bude i vyhřátá sauna.

Zveme Vás i celou rodinu do mobilních sudo-
vých lázní, které pro Vás v sobotu 14. května 
2016 připravíme a budeme provozovat na kou-
pališti ve Slavětíně. Začínáme ve 12:00 hodin 
a končit budeme až o půlnoci téhož dne.
Přijďte s námi strávit hezké odpoledne a po-
hlédnout na hvězdy.        Dáša a Marek Doleželovi  

 STATISTIKA MÍSTNÍ KNIHOVNy BOHUMILA VAVROUšKA SLAVĚTÍNSKéHO 

V minulém roce navštěvovalo naší knihovnu pra-
videlně 18 čtenářů, z toho 4 do patnácti let věku. 
Uskutečnilo se celkem 245 návštěv, z toho 194 
při výpůjčkách a 49 občanů při výtvarných díl-
nách a posezeních. Při slavnostním přejmenová-
ní naší knihovny se sešlo asi padesát příznivců.
V loňském roce měla naše knihovna celkem 1480 
vlastních knih (nárůst o 35 svazků proti předcho-
zímu roku). Počet vlastních knih se ještě zvýší po 
uložení dalších darů do knihovního fondu. Kro-
mě toho byly zapůjčeny tři soubory knih z Kraj-
ské knihovny Vysočiny, čímž se ke čtenářům do-
stávají i úplně nové tituly. Celkem bylo půjčeno 417 knih a periodik, z toho dospělí přečet-
li 316 knih (255 krásné a 61 naučné literatury), děti si půjčily celkem 46 knih (25 krásné a 21 
naučné literatury), periodik bylo půjčeno 55 ks. Uskutečnilo se 6 výtvarných dílen a pravi-
delně se v knihovně schází 3 × týdně hudební kroužek dětí.
Knihovna je otevřena v sobotu od 8.00 do 10.00 hodin. V knihovně čeká mnoho nových 
knih a zajímavých časopisů k zapůjčení. Těším se na Vaši návštěvu.     

Jaroslava Doleželová, knihovnice  

Brigáda na koupališti ve slavětíně – 14. 5.  2016
obecní úřad co nejsrdečněji zve všechny šikovné a pracovité spoluobčany na opravu 
klubovny u koupaliště. Termín 14. 5. 2016 od 9 hod. Pokusili bychom se obrousit a natřít 
venkovní opláštění, opravit podlahu na terase výměnou za novou, atd. Podle toho kolik 
nás bude a co stihneme. občerstvení zajištěno. Uzená kýta a soudeček s pípou. Akci záro-
veň využijeme k nácviku požárního útoku družstev mužů a žen na blížící se soutěž v po-
žárním sportu, která proběhne následující víkend v české bělé.                      Petr Ondráček  
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letos jsme se již po sedmé zúčast-
nili výstavy místní akční skupi-
ny MAS „bez stromečku nejsou Vá-
noce“. Společně s zŠ Krucemburk 
jsme obsadili 19. – 20. místo, z cel-
kem 29 krásných stromečků. nejví-
ce hlasů získal Vatín, kam se příští 
rok soutěž přesouvá z letos pořáda-
jícího Sobíňova.      Lenka Holasová     

prosinec 2015  soutěž – Bez stromečku nejsou vánoce

Události posledního období:

8. 1. 2016  výroční valná hromada sDH slavětín

dne 8. ledna 2016 proběhla v pro-
storách hasičské zbrojnice Výroč-
ní valná hromada SdH Slavětín. Pří-
tomno bylo 31 členů, 10 členů bylo 
omluveno, 1 člen byl nepřítomen.  
byly přítomni dva hosté z SdH Havl. 
borová, dva hosté z SdH oudoleň 
a host z SdH Jitkov. 
Výroční valnou hromadu zahájil sta-
rosta sboru pan Miroslav Sobotka. 
Velitel sboru pan r. doležel před-
nesl zprávu o činnosti sboru v uply-
nulém roce 2015: 2. 1.  jsme uspořá-
dali v.v. h. SdH Slavětín. 3. 1. se sta-
rosta, velitel a jednatel sboru zúčast-
nili v.v.h. SdH Havl. borová. Ten den 
se r. lipavský, P. blažková a M. on-
dráčková zúčastnili v.v.h. SdH ou-
doleň. následně 13. 2. jsme se zú-
častnili okrskové výroční valné hro-
mady, která se konala v Havl. boro-

vé. zúčastnili se jí M. Sobotka, r. doležel, P. ondráček 
a P. Holas. 15. 3. se starosta sboru zúčastnil schůze sta-
rostů v Krásné Hoře. 17. 3. proběhla schůze užšího vý-
boru, 20. 3. schůze celého výboru. obě za účelem po-
řízení slavnostního praporu SdH Slavětín. 17. 4. pro-
běhla členská schůze v hasičské zbrojnici za účelem 
zajištění okrskové soutěže ve Slavětíně. 25. 4. jsme 
provedli pravidelné čištění požární nádrže. 1. 5. pro-
běhla schůze okrsku ve Slavětíně, za účasti M. Sobot-
ky a P. ondráčka. 8. 5. jsme se účastnili slavnostního 
průvodu k výročí konce války. 16. 5. jsme uspořáda-
li okrskovou soutěž okrsku č. 6 ve Slavětíně, zúčast-
nili jsme se s dvěma družstvy mužů a družstvem žen. 
družstvo žen se umístilo na krásném 1. místě, druž-
stva mužů se umístila na 8. a 10. místě. Celou soutěž 
provázelo krásné slunečné počasí. 18. 5. jsme se po-
díleli na organizačním zajištění pouťového progra-
mu, jehož součástí bylo také svěcení slavnostního 
praporu SdH Slavětín, kterého se zúčastnili hosté 
z okolních sborů okrsku č. 6. V týdnu před poutí jsme 
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Město Ždírec nad doubravou si letos od 15. 2. do 11. 3. 
zapůjčilo slavětínskou výstavu bohumila Vavrouška 
Slavětínského a Adolfa Kašpara. Výstavu zahájila 15. 2. 
od 16 hodin vernisáž v Galerii doubravka ve Ždírci 
n./d., kde nás přivítala zdeňka lédlová a předala úvod-
ní slovo Ing. Pavlu Janáčkovi, který výstavu představil. 
Poté bylo na programu velmi pěkné vystoupení žáků 

15. 2. 2016  vernisáž slavětínské výstavy ve Ždírci nad Doubravou 

se podíleli na úklidu okolí hasičské zbrojnice a zbrojnice samotné. 11. 8. jsme se podíleli na 
hašení požáru v Peršíkově, kde po úderu blesku začala hořet sláma na poli. dále jsme se po-
díleli na několika menších akcích ve spolupráci s obecním úřadem za účelem zajištění provo-

zu obce, mimo jiné také na dětském dni. 20. 11. se 
starosta a jednatel sboru účastnili okrskové schůze 
v české bělé. z. Kolouch nás poté infotmoval o fi-
nančním stavu sboru.
Poděkovali jsme zasloužilým členům I. dopitové, 
z. Kolouchovi, J. ondráčkovi, M. ondráčkové a V. So-
botkové za dlouholeté členství a práci pro sbor, při 
příležitosti výročí jejich členství ve sboru. závěrem 
bylo všem přítomným podáno malé občerstvení 
a zahájena volná zábava.              

(z oficiálního zápisu schůze) Gabriela Doleželová  

V sobotu ráno naší obcí chodili kolední-
ci z  oudoleně, kteří jako každý jiný rok 
vybírali peníze na Tříkrálovou sbírku. le-
tos v naší obci vybrali 4.293 Kč, v oudo-
leni 13.149 Kč. Farnosti Havlíčkova bo-
rová a  Velká losenice vybrala celkem 
162.050 Kč. 
děkujeme všem kdo jste přispěli.           

Lenka Holasová   

9. 1. 2016  tříkrálová sbírka 

ŽUŠ z  Chotěboře a  na závěr ob-
čerstvení se sklenkou vína. účast 
na vernisáži byla velká a výstava 
se lidem velmi líbila.                 

Gabriela Doleželová   

Zdeňka Lédlová a Pavel Janáček
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V sobotu dne 27. 2. patřilo spodní patro hasič-
ské klubovny našim seniorům. úvodního slova se 
ujal pan starosta Jiří Stehno, který přivítal všech-
ny přítomné a sdělil jim pár slov o činnosti obec-
ního úřadu. Poté následoval program jehož za-
čátek patřil místním dětem. Školkáčci přednesli 
naučené básničky a starší děti zahrály a zazpíva-
ly pohádku o šípkové růžence. dále se promítal 
dokument o zemědělském družstvu Havlíčkova 
borová a oudoleň. doplňující informace k doku-
mentu podával Petr ondráček a pan bílek, který 
si jistě rád společně s ostatními zavzpomínal na 
dřívější časy. Posezení zpříjemnil pan Frűhbauer 
s  panem Kalinou a panem doleželem, kteří za-
hráli a zazpívali známé lidovky.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděko-
vat za pomoc Marcele ondráčkové, renatě Petru-
želkové, všem pánům z obecního úřadu, pánům 
muzikantům, ženám za buchty a cukroví, všem 
„dětem“ za vystoupení a hlavně Vám všem, kte-
ří jste přišli a myslím, že jsme společně strávili pří-
jemné odpoledne.           Lenka Holasová   

27. 2. 2016  setkání seniorů v hasičské klubovně 
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V letošním roce se opět podařilo domluvit spoluprá-
ci s panem zbyňkem Holcem z Pardubic, který nám 
letos zpříjemnil čas při svých dvou cestovatelských 
přednáškách o Peru. V únoru proběhla 1. část povídání 
o tajemné zemi Inků. Povídání začalo v hl. městě Peru 
v limě, pokračovalo se přes poloostrov Paracas a měs-
to Pisco, ostrovy Islas ballestas, do nascy i do kaňonu 
Colca. Přednáška proběhla nahoře v hasičské klubov-

20. 2. a 12. 3. 2016  Přednášky o Peru 

ně, kde jsou nově pořízené sto-
ly a nová vybavená kuchyňka pro 
tyto účely. 
2. přednáška o Peru proběhla 
dole v hasičském výčepu. Při dru-
hém povídání jsme pokračovali 
v městě Puno, přes jezero Titica-
ca, oblast Sillustani s kamennými 
mohylami, přes rákosové ostrovy. 
navštívili jsme město Cuzco, bý-
valé hlavní město Inků, pevnost 
Sacsayhuaman, údolí posvátné 
řeky Urubamby a na závěr úžas-
né Machu Picchu. účast na obou 
přednáškách byla hojná, opět 
bylo plno. Přišli lidé nejen ze Sla-
větína, ale i z okolních obcí (Ždírec 
n./d., oudoleň, Havl. borová, Per-
šíkov...), ale i z Prahy. Pro všechny 
bylo připravené občerstvení.               

Gabriela Doleželová   

Tak jako každý rok jsme uspořádali brigádu na čištění 
koupaliště. V pátek a v sobotu jsme se sešli a udělali maxi-
mum pro to, aby v létě bylo kde se koupat.  děkuji všem, 
kdo přišel a pomohl nám!             Jiří Stehno, starosta obce   

25. – 26. 3. 2016  Čištění koupaliště 
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Pozvánka 
na pálení čarodějnic 30. dubna!

Přijďte se podívat na pálení čarodějnic. Při hezkém 
počasí zde opět budeme mít i malý oheň na 

opékání špekáčků a indiánského chleba. 
Těšíme se na hojnou účast!   :-)

 I. Jarní 
 ždírecký 

Město Ždírec nad Doubravou Vás srdečně zve na

v sobotu 16. 4. 2016
od 9,00 do 15,00 hodin

V doprovodném programu vystoupí:
Country band Jardy Bílka (od 9.00 hod. do 15.00 hod.)

Pomněnky Šlapánov – mažoretky (v 10.30 hod. a v 11.45 hod.)

náměstí 9. května ve Ždírci nad Doubravou

Pozvánky:

ZÁPis DO MateŘsKÉ 
ŠKOlY OUDOleŇ

zápis dětí do mateřské 
školy se bude konat ve 

čtvrtek 14. 4. 2016 
v základní škole a 

Mateřské škole oudoleň 
v době 

od 10.00 do 14.30 hod.

výZva!
Galerie doubravka 

chystá výstavu obrazů 
pana Miloslava Křesťana 

z nového ranska.
najde se vlastník obrazu/
obrazů od pana Miloslava 

Křesťana, který by byl 
ochotný tyto zapůjčit 

na výstavu v roce 2016? 
Plánované otevření 

výstavy v červenci 2016.

Kontakt: 
e-mail: knihovna@zdirec.cz
tel.: 569 694 620 (městská 
knihovna a TIC Ždírec n./d.)


