
Vážení spoluobčané,

V současné době byly dokončeny dvě investiční akce. Oplocení hřiště a technické zá-
zemí. Každá akce byla realizována a dotována zvlášť. Oplocení hřiště se realizovalo přes 
„Havlíčkův Kraj“ v celkovém nákladu 494.321 Kč. Na tuto akci byla poskytnuta dotace 
ze státního zemědělského a investičního fondu ve výši 371.215 Kč. Technické zázemí 
bylo realizováno v nákladu 279.579 Kč, zde byla poskytnuta dotace z programu obnovy 
venkova placené Krajem Vysočina v objemu 111.000 Kč.

Domnívám se, že tyto stavby ocení hlavně mladí při provozování míčových her a růz-
ných soutěží.

Jak jsem se v úvodu zmínil, nejsou to malé finanční částky, které obecní a státní kasa 
investovala do sportovní činnosti mládeže v naší obci.

Chtěl bych proto touto cestou apelovat na mládež a rodiče, aby se k tomuto obecní-
mu majetku chovali jako k vlastnímu. Aby to nedopadlo jako s dětským koutkem, který 
prakticky zanikl a troufám si tvrdit, že pokud by kolotoč nebyl řádně zabetonován, tak 
už se netočí.

Dále apeluji na rodiče malých dětí, aby dbali na pořádek okolo hasičské zbrojnice 
a hřiště, což je především Vaše vizitka.

Věřím, že moje připomínky padnou na úrodnou půdu, vždyť celý areál není jen pro 
jednu generaci.            J. Bílek, 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. 

3/2011



Ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 7. 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/2572011 •	 vyhodnocení poptávkového řízení na výstavbu oplocení víceúčelového 
hřiště. Vítězným dodavatelem se stala společnost Ing. Vladimír Ulman z Pardubic.
2/2572011 •	 podpis smlouvy o dílo se společností Ing. Vladimír Ulman na realizaci 
oplocení víceúčelového hřiště.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
3/2572011 •	 zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Podoubraví.
4/2572011 •	 zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR.
5/2572011 •	 dopis Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 9. 2011
Obecní zastupitelstvo schválilo:

1/2692011 •	 převzetí dokončeného hřiště. Dílo bylo provedeno bez vad a nedodělků.
2/2692011 •	 přípravu projektů pro rok 2012:

  - odpočinkové místo
  - úprava potoku od silnice po dům č. p. 37
  - oprava místní komunikace Oudoleň – Slavětín
  - inženýrské sítě na výstavbu rodinných domů
  - povrch hřiště

3/2692011 •	 uspořádání posvícenského posezení s harmonikou na 29. 10. 2011.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
5/2692011 •	 z jednání představenstva Lesního družstva obcí a kontrolní komise ze 
dne 25. 8. 2011.
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Pozvánka – Posvícenské posezení 29. října
Srdečně Vás zveme na Posvícenské posezení při hudbě, 

které se bude konat 29. října od 17 hodin v hasičské 
zbrojnici. Jídlo a pití bude zajištěno. 



Události posledních dní
8. 10. 2011 Štrůdlování

Dne 8. 10. se v hasičské klubovně konalo od 15 ho-
din Štrúdlování. Soutěže se zúčastnilo 15 štrúdlů, 
ze kterých pěti členná porota měla za úkol vybrat 
ten nejlepší. Úkol to jistě nebyl lehký, ale po všem 
tom ochutnávání a zapisování bodů se porotci 
shodli na vítězném štrúdlu pod číslem 3, jejímž 
majitelem byla paní Věra Sobotková. Na druhém 
místě se umístila Gabriela Doleželová a o třetí mís-
to se podělili Renata Petruželková, Martina Steh-
nová a Radek Doležel.
Po předání ceny za první místo následovalo po-
sezení, kde hlavním zákuskem ke kávě a čaji byl 
samozřejmě štrúdl.         Lenka Holasová 

V období od července do září 2011 oslavila své kulaté výročí 40 let Marcela Ondráčková 
a Marie Zvolánková oslavila krásných 92 let. Všem oslavencům gratulujeme!

Dne 18. 7. 2010 se narodila Ema Holasová 
a 22. 9. 2011 Sára Doleželová,

vítáme nové občánky mezi námi 
a jejich rodinám gratulujeme! 

Společenská kronika
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Dne 6. 9. 2011 nás opustila ve věku  81 let paní Božena Kolouchová, 
s láskou vzpomínáme.
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Dne 6. srpna se konalo od 14 ho-
din dětské odpoledne. Soutěžní dis-
ciplíny byly připraveny v okolí místní 
hasičské zbrojnice. I přes ranní déšť 
nakonec vykouklo sluníčko a dětem 
nic nebránilo postavit se na start, kde 
s kartičkou se jménem dostaly i pou-
kázku na párek v rohlíku a limonádu.
Soutěží se zůčastnilo 26 dětí ve věku 
od 2 do 13 let. Děti musely překonat 
9 úkolů, aby se dostaly do cíle, kde je 
čekala odměna v podobě balíčku. Pro 
všechny zůčastněné se dělal již tradič-
ní bramborák.

Některé disciplíny byly zajímavé i pro 
rodiče, kteří je neváhali po skončení vy-
zkoušet.                Lenka Holasová 

6. 8. 2011 Dětské odpoledne


