USNESENÍ č. 02/2020
ze zasedání ZO, konaného dne 17.2.2020
Schvaluje: - zapisovatele pí. Zdeňku Zichovou, do návrhové komise a ověřovatele zápisu
navrhl p. Martina Dvořáka a p. Otakara Berana
- Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území pro MAS Havlíčkův kraj
- přípravu projektů pro období 2021 – 2027 pro rozvoj území v MAS
- smlouvu o poskytnutí dotačního managementu s fi.ALIANO Group s.r.o, na
zlepšení nakládání s odpady v obci Světnov
- s převodem hospodářského výsledku do rezervního fondu a jeho převedení
z rezervního fondu do fondu odměn pro ZŠ a MŠ Světnov
- usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce
Bere na vědomí: - viz. usnesení z tohoto zasedání
- plnění úkolů z předešlého zasedání
- zprávu ze svazku obcí STRŽ
- zprávu kontrolního výboru – bez vad a nedostatků za r. 2019
- MID - mzdy 01/2020 - uloženo u mezd 2020 - účetnictví
- ČSSZ - Odpověď na e-Podání
- podání z Czechpointu,
- MěÚ Přibyslav - faktura za uložení odpadu 01/2020
- správa základních registrů
- podání z Czechpointu
- HAIDA s.r.o. – fakturace GORDIC
- JUDr.J.Trutnová – žádost o součinnost - dědictví
- přihlášení k TP na čp.Světnov 179
- JUDr. Ivanko Igor, - soudní exekutor - 167 EX 3171/09 -734 –
odročení dražby - na neurčito – čp. 6
- KrÚ - pozvánka na seminář pro obce a jejich povodňové orgány
a povodňové orgány ORP, vč. dotací do VH
- MěÚ - územní rozhodnutí o umístění stavby pro p.č. 715/12 –
přípojka NN
- MID - vypracování potvrzení, o zdanitelných příjmech všech
pracovníků Obce za rok 2019
- MV - změny v kvalifikačních požadavcích a výzva k přihlašování na
zkoušku, jen u agendy přestupků
- MěÚ - oznámení řízení, o návrhu Změny č.1 - ÚP Polnička
- MěÚ - návrh územního plánu Škrdlovice - oznámení o konání opakovaného
veřejného projednání 18.3.2020 v 15.00h – KD Škrdlovice
- MěÚ - oznámení o uzavření VPS - opěrná zeď kolem víceúčelového hřiště
ve Světnově
- MěÚ - oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby –
Chodník podle vozovky II/350 -10.3.2020 v 9.15 hod.
- MěÚ - oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby místní
komunikace U Hřiště -10.3.2020 v 10.15hod.
- MěÚ - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na
silnicích II a III. třídy a místních komunikacích od 1.4.2020 do 31.3.2021
- MěÚ - projekt Žďárská síť představuje J.Klement, nulová tolerance nejen
sexuálních predátorů na síti - projekt má čelit hrozbám doby internetové
- MěÚ - zahájení vodoprávního řízení - MPŘ - rybník Pod Čápinami p.č.
765/13 – Světnov
- MěÚ - zahájení řízení - souhlas s vrtem – Světnov p.č. 810/17
- ENVIREX, spol. s r.o. – oznámení geologických prací - k.ú. Světnov, p.č.
810/17 – vrt
- KrÚ - žádost o spolupráci při sběru informací a výdajích obcí na volby –

dotazník vyplnit do 16.3.2020
- KrÚ - pozvání pro obce - prezentace Národní agentury pro sport v Jihlavě
28. 2. 2020 – 10:00h
- KrÚ - žádost o informování obyvatel - nový tarif Veřejné dopravy
Vysočiny - VDV, vlak, autobus, přestupy vše v jedné jízdence
- MAS – komunitní jednání starostů 12.2.2020 - 14.30h – Svratka
- TextilEco a.s. - přehled přijmu použitých oděvů
- Diecézní charita Brno – poděkování - tříkrálová sbírka 2020 – vybráno
3.782.121,-Kč
- MV - informace k vyvěšování státní vlajky při státním smutku
- ČSSZ - eNeschopenka - informace pro zaměstnavatele
- E.on - rezervovaný příkon - p.č. 471/18
- LDO - zápis z jednání představenstva 31.1.2020, žádost o udělení
souhlasu s provedením prací
- EKO-KOM - trh s papírem - dotřídění ze 100,-Kč – zvýšení na 420,- Kč/t
- COLMEX s.r.o. - nabídka venkovní posilovny
- MV – oznámení - věstník vlády1/2020:usnesení vlády 3x + sdělení MV +
věcný rejstřík
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - veřejná vyhláška –
návrh opatření obecné povahy, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům
pro provozovatele energetických soustav
Pavel Štefan starosta obce
Touto cestou bych chtěl poděkovat firmě Anita Moravia, s.r.o., která nám vyšla vstříc a v této
nelehké době ušila pro naše občany a DPS Škrdlovice látkové ochranné roušky – děkujeme.

VeDaFest 2020 letos ve Vojnově Městci
VeDaFest je putovní festival pro všechny generace. Letošní 4.
ročník se uskuteční 13.6.2020 ve Vojnově Městci. V minulém
čísle jsme Vám představili hudební produkci. Nyní Vám
přiblížíme, na co se můžete těšit v rámci doprovodného
programu pro děti i dospělé, který bude probíhat během celé
akce. Pro děti bude připraveno divadelní představení a opět se představí domácí Království
loutek z Vojnova Městce s ukázkou výroby loutek. Můžete si zahrát pétanque, který zajistí
domácí Pétanque klub 1293 z Vojnova Městce. Uvidíte také ukázky z myslivosti
Mysliveckého spolku VM. Dále se můžete těšit na ukázku Airsoftu. Děti neposedné a
hopsavé budou moci vyzkoušet skákací hrad, zábavné hry a aktivity. Bude také malování na
obličej, tvořivý koutek a další super věci. Festivalu se samozřejmě zúčastní maskot "hejkal
Veda". Můžete se těšit na různé druhy občerstvení a také na Tropical bar – míchané nápoje.
Přípravy na festival prozatím stále pokračují. Zdraví a bezpečnost je nejvyšší prioritou
v nynější době pandemie koronaviru. Věříme, že tvrdá opatření pomohou a do doby
konání VeDaFestu se již podaří šíření nákazy zpomalit a zastavit. O případných změnách
Vás budeme informovat v dalším čísle.
Pavel Štefan, předseda
DSO

Březen plný překvapení…
Začátek března nebyl ničím výjimečný. První týden proběhl poklidně. Vyjeli jsme na Zimní
stadion do Žďáru n. S., abychom si ze zimních sportů vyzkoušeli alespoň bruslení, když jsme se
nedočkali sněhové nadílky. Na bruslích jsme si to užili a potom už jsme se rozešli na jarní prázdniny.
Prázdniny vždycky děti vyhlíží s očekáváním, nebylo tomu jinak ani teď. To jsme však ještě
netušili, že se nám tak nečekaně prodlouží. Znepokojivě se vyvíjející situace kolem epidemie virového
onemocnění zastavila v práci nejen všechny školy. Pochopitelným a rozumným krokem pana starosty
bylo uzavření i naší mateřské školy. Od pondělí 16. 3. tak chystáme a elektronicky rozesíláme
nejnutnější výuku našim žáků, aby mohli s učením pokračovat i v domácím prostředí. Rodiče i žáci
mohou učitele kontaktovat na mailových adresách a řešit tak případné potíže s výukou. Všichni také
dostali mnoho možností přístupu i k online interaktivním učebnicím a mohou tak libovolně
procvičovat znalosti zajímavou a zábavnou formou.
Dobrou zprávou a velký překvapením je, že máme ve škole novou, moderní a krásnou
interaktivní tabuli. Slibovali jsme ji našim žákům dlouho. Chceme jim zprostředkovat výuku moderní
formou a s využitím technologií, na které, prozatím, nebyli zvyklí. Co všechno tabule umí, budou
všichni postupně společně zjišťovat, ale určitě pro nás bude velkým pomocníkem v práci se spojenými
ročníky. Prozatím ji máme v tříměsíční zkušební výpůjčce a potom se teprve rozhodneme, jestli ji
koupíme. Není to levná věc, to určitě ne, a budeme se muset hodně snažit, abychom ji zaplatili. Ale je
to zcela určitě dobrý vklad do našich dětí. Pokud by se našli ochotní sponzoři a přispěli nám na tuto
investici, budeme velmi rádi.
Věřím a doufám, že v příštím vydání Novinek budu moci popsat obvyklý běh událostí v naší
škole se vším, co k ní patří. Těšíme se, až bude zase plná dětských hlasů a smíchu. Hodně štěstí všem!
H. Štůlová
Informace o změně v konání Zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce
pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

1. Upřednostňuje se, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti
zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým
podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
2. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se stanovuje období od 1. 4. 2020
do 30. 4. 2020.

Podrobné informace jsou zveřejněny na
webu ZŠ a MŠ Světnov a na webu Obce Světnov.
Interaktivní tabule v ZŠ Světnov

Fotografie z bruslení na ZS Žďár nad Sázavou

SDH Světnov informuje
Před Vánočními svátky, v neděli 22.prosince, proběhla Valná hromada, kde byla shrnuta
práce celého našeho sboru za r.2019. 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. Proběhly také volby do vedení sboru,
na další pětileté období, starostou byl zvolen p.J.Chyba, velitelem p.P.Štefan, jednatelem
p.J.Dvořák, strojníkem p.F.Šíma ml., hospodářem p.J.Šilhánek ml., předsedou KRR p.A.Zich
a dalších devět členů výboru sboru, který má patnáct členů. Celý sbor čítá ke konci roku,
90členů. Připravovali jsme lyžařské párkové závody, ale sníh nám vždy na víkend odtál a tak
letos na závody nedošlo, snad příští rok. V měsíci únoru jsme uspořádali tradiční Hasičský
ples, který se vydařil, druhý den navázal na tento ples také tradiční dětský karneval, který je
také hojně navštěvován a kde všechny děti dostanou malou sladkost. Další týden jsme
uspořádali masopust, který za slunného dne se nám také velmi povedl a všichni zúčastnění ho
přežili bez větší úhony. A co nás čeká v nadcházejících měsících, příprava techniky a hlavně
STK na vozidlech, příprava na soutěže, jak dospělých, tak dětí, čarodejnice, stavění máje, sběr
železného šrotu, úklid okolo silnice - Čistá Vysočina, ap., i když nově nastalá situace nám tyto
všechny akce možná zhatí, ale důležité je se semknout, držet pospolu a přečkat tuto nákazu
bez sebemenší újmy, což nám všem a za celý hasičský sbor přeje velitel.

Přejeme krásné jarní svátky, ať je pěkný každý den,
který jen s úsměvem na tváři prožijem.
Dostatek sluníčka a teplého povětří a co dál?
Dál hlavně zdraví, to by si každý moc přál.
Voňavé a teplé jaro, mnoho sil a zdraví,
v této nelehké době,
přeje zastupitelstvo obce Světnov.

Poslové jara – bledulky ve Světnovském údolí

SK Světnov informuje,
kde SK A hraje s těmito výsledky: vyhráli jsme nad SK Moravec 10:8, SK Dolní Heřmanice 17:1, KST
Borovnice 15:3, Fryšavou 11:7, TJ Sokol Nížkov C 10:8, TJ Řečicí 11:7, ale v posledních dvou kolech se
nám nedařilo a prohráli jsme s TJ Spartak Velká Bíteš B 8:10 a TJ Sokol Malá Losenice 7:11, i přes tyto
porážky jsme skončili na prvním místě a postoupili do OP II.třídy. Druhý oddíl SK B, hraje s těmito
výsledky: vyhráli jsme s TJ Řečice B 11:7, TJ Poděšín B 14:4, SK Moravec B 11:7, TJ Sokol Jámy 11:7,
ale také prohráli v posledních dvou kolech a to s Bohdalovem 3:15 a TJ Netín B 8:10, kde jsme skončili
na nepostupovém třetím místě V.třídy OP. Děkujeme za podporu v zápasech hraných v KD Světnov a
v nové sezoně nashledanou.
Za spoluhráče S. Maša st. a P.Maša

MASOPUST 2020

