
USNESENÍ č. 02/2017
ze zasedání ZO, konaného dne 20.2.2017

Schvaluje: - zapisovatele pí. Z.Zichovou a ověřovatele zápisu p. T. Skryju a p. M. Nedělku
- program jednání ZO
- zprávu inventarizační komise, z provedené inventarizace majetku za r.2016, kterou     
   přednesl předseda inventarizační komise
- připojení se k insolvenci na fi.Energie pod kontrolou s fi.Energie - Pro
- starostu, k vypsání výběrového řízení, na výstavbu školní třídy, z půdních prostor ZŠ 
- technický dozor na stavbu školní třídy v ZŠ Světnov
- zrušení směrnice č. 10/2010, ohledně výběrových řízení, nyní již zákon
- usnesení z 2.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 
    - podání z Czechpointu 
    - odpověď, jak se chová občan vedený (hlášený) na obci Světnov
    - zprávu ze zasedání představenstva LDO 
    - fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov - Přibyslav
    - zahrnutí přestavby školní třídy do MAP
    - péči o přírodní památku - Světnovské údolí - CHKO
    - oznámení o zahájení řízení - ochrana určitých druhů ptactva - CHKO
    - územní souhlas se změnou zdroje vytápění čp.192
    - oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSU
    - pravidelný roční výpis z registru osob
    - rozhodnutí na kácení dřevin, pro vlastníka čp.25 od CHKO - kácení ve 
      světnovském údolí
    - dopravní obslužnost ORP Žďár n.S. - první schůzka - Kraj Vysočina
    - seminář pro povodňové orgány obcí, pořádaný Krajem Vysočina
    - provedení kontrolní prohlídky, změna užívání stavby čp. 134
    - přihlášení nových občanů na čp.52
    - finanční vypořádání vztahů pro Kraj Vysočina - tabulky

                             - LDO - provedení vkladu - stavba bez čp. - KaÚ Havl.Brod
                             - Čistá Vysočina 2017 - připojí se SDH - 23.4. 2017, od 9:00h
                             - žádost o vykonání veřejně prospěšných prací
                             - žádost o dotaci na kompostéry přes CSS Subregion - podáno
                             - Kraj Vysočina - rozeslání přihlašovacích údajů pro obce -hazardní hry
                             - žádost o pronájem bytu u MŠ - obec neuvažuje o dlouhodobém pronájmu
                                                                                                          Pavel Štefan - starosta obce



USNESENÍ č. 01/2017
ze zasedání 35. schůze výboru svazku obcí STRŽ, konaného dne 14.3.2017,

ve Světnově
Schvaluje: - zapisovatelem p. P. Štefana, ověřovatelé zápisu p. T. Skryju a p. I. Hořínka 
                    - program třicáté páté schůze svazku
                    - střednědobý rozpočtový výhled svazku, na období 2018 - 2022
                    - rozpočtové opatření č. 01/2017
                    - provedenou inventarizaci majetku za r.2016 a její zprávu, přednesenou předsedou 
                       inventarizační komise
                    - úpravu místnosti kalolisu (zateplení, bílení), po opravě tohoto zařízení
                    - odprodej nákladního vozíku - valníkový, přes autobazar
                    - usnesení z této valné hromady 
Bere na vědomí: - zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání
                               - zprávu z jednání vedení svazku                      
                                                                                                                         Pavel Štefan -  předseda svazku

Jaro začalo, slunce svítí, 
na louce rozkvetlo kvítí.
Velikonoce blíží se zas,
pomlázky a vajec čas.

Přejeme krásné jarní svátky, ať je pěkný každý den,
který jen s úsměvem na tváři prožijem.
Dostatek sluníčka, zdraví a teplého povětří, 
přeje zastupitelstvo obce Světnov.

Fotografie poslů jara ze Světnovského údolí - bledulí



Srdečně Vás zveme na pohádkovou komedii Vlastimila Pešky

Baba Jaga
aneb

Petruška a Ivánek
v podání Světnovských ochotníků v sobotu 1. dubna  2017 v 16.00 hodin

v Kulturním domě ve Světnově

Okénko do školy
Jedno úterní dopoledne proběhlo v naší škole autorské čtení  se spisovatelkou Michaelou Fišerovou. 
Paní spisovatelka za námi přijela z Prahy a přivezla sebou knihy, které nám představila. Pro nejmenší 
školáky to byla kniha „ A-Ž půjdeš do školy“ určené pro děvčátka „ Pro holky, co se neztratí „ a pro 
kluky „Pro kluky, co se neztratí“, v nichž přibližuje malým školákům nový svět školního prostředí. Paní 
spisovatelka nám přečetla o písmenku W jako WC a my jsme se dozvěděli, co tato zkratka znamená a 
jak vznikla. Starším dětem představila knihu „Náš dvůr má tajemství“, ve které se skrývá nejen 
dobrodružství a tajemná záhada, ale i přátelství mezi Ondrou a Johankou.  V této chvíli dostal slovo 
pan Miroslav Reil, herec a moderátor divadla Semafor, který nám velmi poutavě přečetl úryvek z knihy
a výborně dokázal napodobit promluvy jednotlivých postav. Jeden vedle druhého jsme poslouchali se 
zatajeným dechem. Předčítání pana Reila nás vtáhlo do děje knihy a my se s jejími hrdiny ocitli 
v temném sklepě starého domu…  
Závěrem besedy došlo i na dotazy. Dozvěděli jsme se, jak dlouho trvá autorce napsání knihy, kde bere 
náměty, co ji přivádí k psaní knih pro děti a také to, že podle knihy „Náš dvůr má tajemství“ připravuje
scénář pro Českou televizi.  Paní spisovatelka nám do zakoupených knih napsala krásné věnování. My 
jsme jí za velmi příjemnou chvilku s jejími knihami poděkovali s přáním, abychom si co nejdříve mohli 
přečíst novou knížku.



Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání
Základní školy a Mateřské školy Světnov se uskuteční

11. dubna 2017
od 14.00 – 16.00 hod. v budově školy

K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

SK Světnov 
hraje okresní přebor IV. třídy ve stolním tenise a nastupuje pod názvem Sk Světnov A, kde v dalším 
zápase se nám nedařilo a prohráli jsme s TJ Sokol Nové Veselí B 6:12, ale závěrečné dva zápasy jsme 
vyhráli a to se Stolním tenisem Velké Meziříčí D 12:6, s TJ Spartak Velká Bíteš B 10:8 a tímto zakončili 
sezonu na předposledním místě a musíme čekat, jak budou sestupovat a postupovat v dalších třídách 
tohoto přeboru, zda setrváme nebo sestoupíme. Dalším týmem, který hraje V.třídu okresní soutěže je 
Sk Světnov B, který v dalším zápase vyhrál s TJ Sokol Nové Veselí 11:7, porazili jsme i Sokol Vlkov 12:6 
a zakončili sezonu na pěkném 5.místě v okresní soutěži. Děkujeme všem příznivcům za podporu a v 
dalším ročníku se těšíme na shledání.                                                                      Za spoluhráče S.Maša st.

SDH Světnov se přihlásilo do 9.ročníku úklidu veřejného prostranství v 
Kraji Vysočina s názvem Čistá Vysočina. Tento úklid provedeme 23.dubna 
2017, sraz účastníků před OÚ Světnov v 9:00hod. Půjdeme okolo silnice 
II/350 z Cikháje do Světnova, po obou stranách této komunikace, tak 
přijďte se projít a uklidit si společně, ten náš kousek krásné Vysočiny.

Logo Čistá Vysočina 2017

Příležitost pro setkání a zábavu pro každého - VeDaFest 2017
V sobotu 24. června se v obci Světnov uskuteční první ročník putovního festivalu Subregionu Velké
Dářko  VeDaFest  2017.  Každý  rok  proběhne  tento  festival  v jedné  z členských  obcí  dobrovolného
svazku obcí  Subregion Velké  Dářko a mně je ctí,  že naše obec ho přivítá jako vůbec první.  Akce
odstartuje ve 13:00 na fotbalovém hřišti ve Světnově a bude probíhat až do pozdních večerních či
spíše brzkých ranních hodin. V rámci festivalu, „oživne“ nový maskot subregionu, jehož identita je
zatím známa pouze v hlubokých lesích a rašeliništích v okolí Velkého Dářka. Připraven bude bohatý
program plný her, soutěží a aktivit pro děti i dospělé, divadelních vystoupení, ukázky výroby loutek,
které bude možné na místě také zakoupit. Děti se mohou vydovádět na skákacím hradu, nafukovací
lezecké stěně nebo například při  malování na obličej.  V rámci hudební produkce se můžeme těšit
například na Ivana Mládka (který na tento festival se svým Jožinem z bažin nepochybně patří), dále na
Tomáše Kočku s orchestrem, skupinu Nohy na ramena, starostu Vojnova Městce se svou kapelou
Kavijerock a Bára a skvělou hudební formaci Sto zvířat. Dále zahraje místním dobře známá Fuga a na
ní naváže kapela Airbag až do konce festivalu. Každá ze sedmi obcí subregionu zajistí to nejlepší ze
svých tradičních specialit, ať už v podobě mas, klobásek a dalších pokrmů nebo v podobě sladkých
lákadel. Prostě je se na co těšit a my se už na Vás všechny také těšíme….. Pavel Štefan - starosta obce



Foto
grafie účastníků tohoto turnaje

Fotografie ze závěrečného dekorování zúčastněných

IV. ROČNÍK VÍTĚZNÉHO ÚNORA



dne 25. února 2017 v KD Světnov


