
 

 

USNESENÍ č. 04/2018 

ze zasedání ZO, konaného dne 16.4.2018 
Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. M. Nedělku a p. O. Berana 

- program jednání ZO 

- příspěvek pro CSS Subregion Velké Dářko - cyklostezky 

                   - vyjádření k opravě čp.40, včetně nebezpečného požárního prostoru na p.č. 697/3  

                     a umístnění stavby - Synkův rybník - smlouva  

- smlouvu na provedení kontroly hospodaření příspěvkové organizace - HB Auditing 

- záměr č. 01/2018 - směna pozemků - LDO Přibyslav - podílnické obce GP č.307-20/18 

- novou pachtovní smlouvu - LDO Přibyslav 

- smlouvu na věcné břemeno pro 4RD U hřiště - E-on (YPM service) 

- novou smlouvu na služby od fi.SATT 

- usnesení ze 4.zasedání zastupitelstva v r.2018  

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 finančního výboru za první čtvrtletí r.2018 - bez závad 

    - zprávu ze zasedání představenstva LDO Přibyslav 

    - fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov  

    - upozornění na pobíhání psů a zvířectva po obecních pozemcích bez dozoru 

    - žádost ZD Světnov - vyjíždění cest po polích, předcházení těmto jevům 

    - opatření obecné povahy ochrana rorýse a netopýrů - CHKO - vyhláška 

    - vyjádření k demolici čp.72 - nemáme námitek 

    - žádost o stavební parcelu v připravované lokalitě U hřiště 

                             - multifunkční hřiště, jeho vyměření u fotbalového hřiště, vzdálenost od drátů 

                             - uvolnění finančních prostředků na stavbu průzkumného vrtu pro obec 

                             - schůzku dotčených orgánů ohledně zvýšeného chovu psů na p.č. 192 a 193 

                             - vyplnění tabulek na využívání bezúplatně předaných pozemků 

                             - pozvánka na Valnou hromadu SOL Přibyslav a MAS Havlíčkův kraj 

                             - vyjádření ke změně druhu pozemků v lokalitě U hřiště - vše vyjmuto ze ZPF 

                             - pozvánku na Valnou hromadu Subregionu Velké Dářko 

                                                                                                     Pavel Štefan - starosta obce 

 

Okénko do školy 

Školní rok plyne v pilné práci velice rychle. Od posledního „Okénka“ uběhl nějaký čas. Za tu 

dobu jsme uskutečnili spoustu akcí. Stojí za to, se o některých zmínit. 

V prosinci navštívily děti ze školky žďárskou knihovnu, kde se zúčastnily programu „Ten 

zimní čas“. Společně s mladšími žáky ze školy zhlédli v kině Vysočina animovanou komedii 

„Hurvínek a kouzelné muzeum“, při které jsme se i trošku báli. V předvánočním čase se 

uskutečnily tradiční akce jako Mikulášská v KD Světnov (ve spolupráci s SDH Světnov) , 

Mikuláš s čerty ve škole i školce, vánoční besídka v MŠ, „Čekání na Ježíška“ ve škole 

s vlastnoručně napečeným cukrovím, stromečkem i dárky a stromeček pro zvířátka. Nově 

jsme zařadili výtvarnou dílnu, ve které si žáci sami nazdobili vánoční ozdoby. Velmi příjemně 

jsme strávili čas s panem Drahotským  a paní Smékalovou a jejich písničkami z Večerníčků.   

Leden a následující měsíce se vyznačovaly hlavně tím, že jsme zahájili výuku plavání. 

V rámci dětského divadelního představení děti ze školky a mladší žáci ze školy viděli zbrusu 

novou pohádku Divadla Tramtarie „Terezka a kouzelné autíčko“. V únoru to pak byla 

„Sousedská pohádka“ plná písniček, která povyprávěla o tom, jak to vypadá, když se dva 

hádají a nic nemá řád. V KD Světnov jsme si zařádili na karnevale (ve spolupráci s SDH 

Světnov). Děti ze školky si byly ve žďárské knihovně povídat o významu ovoce a zeleniny 

v našem jídelníčku. 

Začátek března byl pro nás všechny velmi významný. Do školy nastoupila paní učitelka a 

vychovatelka  Mgr. P. Fialová. 



 Starší žáci  se stali součástí hudebního vystoupení „Endru alias Ondřej Havlík“. Děti ze 

školky a mladší žáci poodhalili tajemství kouzelnické kuchyně v představení „Kouzla pod 

pokličkou“.  Žáci školy navštívili výstavu „Hry a klamy“ a edukační program Muzea nové 

generace „Odkud je blízko ke hvězdám“. Za svou práci si zasloužili všichni  velkou pochvalu. 

Ke konci měsíce žáci školy ukončili výuku plavání a předali pomyslnou štafetu dětem ze 

školky. 

V dubnu proběhl zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání. Celkem bylo přijato 

devět dětí. Děti ze školky se opět vypravily do žďárské knihovny na program „Naproti 

sluníčku“ a spolu s mladšími žáky na poslední divadelní představení „Hastrmanská pohádka“.  

V rámci Dne Země jsme se vypravili na výšlap, při kterém jsme nejenom opakovali učivo 

prvouky a přírodovědy, ale i sbírali odpadky, které do přírody rozhodně nepatří a seznámili 

novou paní učitelkou s krásným okolím naší školy. Na dopravním hřišti jsme si zopakovali a 

procvičili dopravní předpisy a praktickou jízdu na kole či koloběžce. Velkým úspěchem je, že 

všichni žáci čtvrtého ročníku si odnesli domů řidičský průkaz cyklisty. Měsíc duben zakončil 

„Rej čarodějnic“, který prošel obcí.  

Předškoláci  během této doby několikrát navštívili  hodiny českého jazyka, matematiky, čtení 

a hudební výchovy v prvním a druhém ročníku, aby se postupně seznámili se školní prací. 

Mnozí z nich už před zápisem dokázali, že budou dobrými školáky.            kolektiv ZŠ a MŠ 
 

Stavění máje 

 
 
Opékání buřtů před zapálením vatry - pálení čarodejnice 

 



 
Fotografie při odjezdu směr Cikháj, na úklid okolo komunikace při akci Čistá Vysočina 

 
 

 

Druhá fotografie při odchodu z Cikháje na sběr odpadů v příkopách okolo silnice II/350, kde 

nejstaršímu účastníkovi bylo 62let a nejmladšímu 2roky 

 
 

 

SDH Světnov informuje 

V měsíci dubnu jsme připravovali naši automobily PV3S a CAS 25RTH na technické 

prohlídky, provedli jsme sběr odpadků okolo komunikace z Cikháje do Světnova při akci 

Čistá Vysočina, s našimi veterány jsme byli na setkání v Hamrech nad Sázavou, koncem 

měsíce jsme provedli v obci sběr železného šrotu, postavili jsme máj a připravili vatru - 

čarodejnici, na večerní pálení, před kterým jsme s našimi mladými hasiči opékali buřty a touto 

cestou chceme poděkovat T.Skryjovi za zapůjčení techniky, pro tyto naše aktivity. Také jsme 

zasahovali při požáru lesa v chatové oblasti u Strže, položili věnce u památníků padlých 

spoluobčanů ve světových válkách a začali se připravovat s našimi dětmi na soutěž plamen, 

která se uskuteční v obci Lavičky. Také jsme zahájili přípravu na oslavy 125let trvání našeho 

sboru, které oslavíme  při okrskové soutěži s našimi kolegy z okolí 20.května na fotbalovém 

hřišti, kam byli zváni všichni, kdo se zajímá o hasičské klání a soutěžení a nejen oni. 

                                                                                                                  Velitel - Pavel Štefan. 

 



 
Fotografie ze setkání hasičských veteránů v Hamrech nad Sázavou, za účasti našich bratrů hasičů - 

zleva: F.Lempera, A.Kulhánek, J.Frei, F.Mach, F.Šíma a J.Dvořák 

 
 
Kladení věnců padlým hrdinům ve světových válkách 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vítání dětí do života 
Narození děťátka je tou nejradostnější událostí. První květnovou neděli jsme společně 

přivítali nové občánky naší obce : Františka Šímu, Veroniku Ambrožovou, Barboru Krejčí a 

Terezu Tomkovou. 

Při slavnostním obřadu děti obdržely blahopřání a dárky,  rodiče se zapsali do pamětní knihy 

a od starosty dostali květiny.  K slavnostní a příjemné atmosféře přispěli svým vystoupením : 

Veronika Zlesáková,  Zdeněk Hansl, Gábinka a Honzík Kodysovi. 

Sbor pro občanské záležitosti přeje rodičům i dětem radostný a spokojený život, aby každý 

den byl naplněný  zdravím a štěstím.                                                               J.Dvořáková 

 

 

Fotografie z vítání dětí, v kulturním domě ve Světnově 

 


