
USNESENÍ č. 12/2017
ze zasedání ZO, konaného dne 11.12.2017

Schvaluje: - zapisovatele pí. L. Chybovou a ověřovatele zápisu p. D.Sáblíka a p. M.Dvořáka
- program jednání ZO
- rozpočtové opatření č. 11/2017, pověření starosty a účetní úpravou rozpočtu za 
  r.2017 - rozpočtové opatření č. 12/2017
- rozpočet na r.2018 - vyrovnaný
- inventarizační komisi ve složení: předseda p.T.Skryja, členové p.F.Mička, p.D.Sáblík
  a p.M.Dvořák
- záměr č.04/2017, prodej pozemků pod bývalým vedením VN, dle nového GP
- smlouvy na prodej pozemků pod bývalým vedením VN
- podání žádosti o dotaci na chodník, dofinancování této akce z vlastních zdrojů
- dle možnosti při využití dotace, provést tyto akce: napojení nového vrtu, vystavba 
  nové hasičské zbrojnice za KD, multifunkční hřiště - příprava projektu, přeložku 
  vodovodu, oprava  chodníku u MŠ, oprava kamenného mostu, úprava staré autobusové
  čekárny, komunikace k novým RD
- dofinancování osvětlení pro nové RD
- propagační materiál od Subregionu Velké Dářko
- usnesení z 12.zasedání zastupitelstva v r.2017 

Bere na vědomí: - plnění úkolů z předešlého zasedání
                             - zprávu z jednání vedení svazku STRŽ 

    - oznámení o registraci agendy - základní registr
    - editace údajů do ROB a AISEO
    - pravidelný výpis z registru osob, včetně Czechpointu 
    - sdělení o registraci OVM pro výkon agendy
    - zprávu ze zasedání představenstva LDO
    - fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov 
    - zprávu ze Subregionu Velké Dářko (cyklostezky, lyžařské tratě, odpady)
    - zprávu o uplatňování územního plánu obce Sklené 
    - oznámení o návrhu na vyhlášení rezervace Olšina u Skleného - CHKO
    - delegaci členů OVK do voleb prezidenta, od parlamentních stran
    - pozvánka na školení OVK - KD Žďár n.S.
    - voličské průkazy na volbu prezidenta 2018
    - zahájení řízení bez ústního jednání - sklad nářadí u čp.52

                             - rozeslání metodiky k ochraně osobních údajů ve spisové službě - MV                      
                             - přihlášení se k trvalému pobytu na čp.164                 
                                                                                                Pavel Štefan - starosta obce



Fotografie dět přievliečiených za tř  rrlelie př  o�chůzcie po naší o�c 

Tříkrálová sbírka 

Tak jako každý rok počátkem ledna proběhla ve Světnově tříkrálová sbírka. Ke dveřím domů 
vyrazily dvě skupinky koledníků, aby požádaly o příspěvek na potřeby Charity a také aby 
přinesly radost a pokoj do srdcí lidí. Letos se vydali koledníci na cestu od domu k domu, v 
den Tří králů, za příjemného, takřka jarního počasí. V kasičkách pak bylo sečteno 11789,-Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli a jejichž peníze tak pomohou mnohým potřebným.

HC Světnov ve výsledcích
Dalšími koly pokračovaly zápasy ve Vesnické lize hokeje a to takto, vyhráli jsme nad 
Veselíčkem vysoko 11:3, dále pak nad nevyzpytatelnou Řečicí 6:1, skalp máme i s Ostrovem 
n.Osl. a to stejným poměrem 6:1, rychle bruslící Rudolec jsme udolali 8:3, na Silvestra jsme 
si zahráli přátelské utkání s Tazz Světnov, kde není důležité, kdo vyhrál, ale sportovní duch 
při tomto utkání, ve vítězném tažení jsme pokračovali i po Novém roce a porazili i obávanou 
Přibyslav poměrem 6:3, což už byla osmá výhra v řadě a velmi cenná, dále pak výhrou nad 
Olešnou 12:2, čímž jsme ukončili základní část Vesnické ligy na pěkném 2.místě. První zápas
play - off hrajeme v neděli 21.1.2018 od 18:00hod na ZS Žďár n.S s družstvem z Řečice. 
Zveme všechny své příznivce, aby nás přišli podpořit svými hlasivkami na ZS Žďár n.S., do 
těchto zápasů play-off.                                                                       Za spoluhráče P.Štefan

SDH Světnov informuje
Mezi Vánočními svátky, v pátek 29.prosince, proběhla Valná hromada, kde byla shrnuta 
práce celého našeho sboru za r.2017. Všechny úspěch i neúspěchy našich soutěžních družstev,
uspořádání mnoho kulturních akcí, jak pro malé, tak pro dospělé spoluobčany. Zazněly slova 
chvály i věci, které je potřeba zlepšit do dalšího období. Celý sbor čítá ke konci roku 91 
členů. Pro měsíc únor připravujeme tradiční hasičský ples a dětský karneval, včetně 
masopustního průvodu, který je předběžně stanoven na 17.února 2018, s odchodem masek od 
OÚ Světnov, v 9.00hod.                                                                             velitel -  P.Štefan   



sbor dobrovolných hasičů Světnov                                    
 si Vás dovoluje pozvat na tradiční                                     

                        

                 který se koná 10. února 2018, od 19:30 hod. v KD 
Světnov.                                         
    Těšit se můžete na skupinu Petr kyt band a bohatou tombolu.         
  

  který se koná v neděli 11.února 2018 od 14:00hod.               
Občerstvení, tombola, hudba, vše zajištěno, srdečně zvou pořadatelé          
 

Fotografie Žiesťového rv ntietu města Žďler n.S., rtierý nlem zahrlel přied �udovou OÚ roliedy  a  ntrledy  
na svletier Sv.Štěplena, rdie s  mohl  spoluo�čané   o�čané z orolí, ty to písně spoliečně zazpívat, nie�o 
zaposlouchat sie do tónů tohoto rv ntietu, a žie j ch nie�y lo mlelo, dorumientují další fotografie.



Stejně jako v minulém roce, se letos konal již III. novoroční výšlap na Tisůvku, krásné počasí 
se vydařilo a jak je znát z fotografií, výšlapu se zúčastnilo spoustu lidí, dle sčítání ze všech 
obcí, které se zúčastnili a to Cikháj, Světnov, Karlov, Škrdlovice, i Herálec - Kocanda, 
celkem přes 120 účastníků, za což jsme rádi a doufáme, že příští rok nás bude zase o něco víc.
Při příchodu občanů ze Škrdlovic,  nás čekalo opět velmi příjemné překvapení, které pro nás 
přichystali v podobě punče, za což jim patří velké dík. Možná by bylo pěkné setkání třeba na 
Velikonoční neděli, s občany všech obcí v okolí Žákové hory, jak jsou již zmiňované obce ze 
Subregionu a Herálce, i obce z druhé strany této hory a to Křižánky, Fryšava, město Svratka, 
včetně ostatních obcí v blízkosti této naší Žákové hory.

Fotografie z Třírrlelového ohňostrojie na fot�alovém hř ši za účasi mnoha spoluo�čanů



Silvestrovský turnaj ve stolním tenise

28.12.2017 pro�ěhl v KD Světnov turnaj rieg strovaných   nierieg strovaných hrlečů stolního tien su. 
Zúčastn lo sie ho 21 hrlečů, rtieří �y l  rozlosovlen  do čty ř srup n, vie rtierých sie utral raždý s raždým a z 
n ch postoup l  čty ř  hrleč  do vy řazovacích �ojů, rdie sie cielrovým vítěziem stal Pietr Kal na, rtierý vie 
fnlelie zdolal po tuhém �oj  3:22 na siety , aardu Pří�ramsrého.   sou�oj  o �ronz poraz l Standa aaša, 
též po nieliehrém �oj , aíru L tochlie�a, tartéž 3:22 na siety .
Poté nlesliedoval turnaj vie čty řhřie, rdie sie zúčastn lo šiest dvoj c, rdie hrlel  opět sy stémiem raždý s 
raždým. Cielrovým  vítěz  sie stala dvoj cie aarda Pří�ramsrý, Oldř ch aaša, rtieří vy hrlel  všiechna svojie 
utrlení �iez porležry , na druhém místě sronč la dvoj cie Pietr Kal na, aosief Piešier a na třietm sronč la 
dvoj cie Standa Svatoš a aíra L tochlie�.                                                  Za spoluhrlečie Stan slav aaša

Fotografie z vy hllešiení výsliedrů S lviestrovsrého turnajie, v ratiegor   jiednotl vců

Fotografie z vy hllešiení výsliedrů S lviestrovsrého turnajie, v ratiegor   čty řhier



Osmdesátý odběr krve našeho spoluobčana Petra Klementa na transfůzním oddělení nemocnice
Nové Město na Moravě - blahopřejeme


