
USNESENÍ č. 05/2017
ze zasedání ZO, konaného dne 15.5.2017

Schvaluje: - zapisovatele pí. Z.Zichovou a ověřovatele zápisu p. F.Mičku a p. D.Sáblíka
- program jednání ZO
- rozpočtové opatření č. 03/2017
- vyhlášku č. 01/2017 - noční klid

                   - přípravu cesty pro nové 4RD U hřiště
                   - smlouvu o smlouvě budoucí na výstavbu el. vedení pro 4RD
                   - zprávu z provedené kontroly hospodaření obce za r.2016 - bez výhrad
                   - závěrečný účet a účetní závěrku za r.2016 - bez výhrad
                   - závěrečný účet a účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za r.2016
                   - vyvěšení záměru na prodej čtyř parcel pro nové RD v lokalitě U hřiště
                   - zadání projektové dokumentace na stavbu hasičské zbrojnice u KD
                   - novou smlouvu na odběr zemního plynu s fi.EP Energy Traiding
                   - dotaci od Kraje Vysočina - POV, využít na stavbu plynového přivaděče pro 4RD 

- usnesení z 5.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 a nové heslo od KaÚ
    - odpověď, jak se chová občan vedený (hlášený) na obci Světnov
    - zprávu ze zasedání představenstva LDO - výroční zpráva a pozvánku na 
       Valnou hromadu 23.5. 2017 - která se koná v zas.místnosti města Přibyslav
    - fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov 
    - zprávu o škodné události - HVP Žďár n.Sáz - úraz na chodníku
    - protokol o vypořádání připomínek a schválení Plánu péče o PP Světnovské 
       údolí - CHKO
    - plnou moc na zastupování obce proti Energii pod kontrolou
    - odměnu za zajištění zpětného odběru odpadů - Eko-kom
    - výpověď fi.Mediatel - zveřejňování na portálu internetu
    - aktualizace HVP hnojiště farma Světnov - Teplá - Skryja
    - odpověď na dotaz ohledně nakládání s odpady
    - žádost o souhlas s dělením lesních pozemků pro obec - MěÚ Žďár n.S. - 
      odbor životního prostředí

                             - přijmutí občana k vykonání veřejně prospěšných prací 
                             - pozvánka na zasedání Subregionu Velké Dářko - 16.5.2017 - 16:00hod
Ukládá: - starostovi - dále pokračovat v jednání o možnosti odkupu bývalé budovy ZD
                                     - dopis vlastníkům, kteří jsou připojení na splaškovou kanalizaci a nemají zaplacen 
                                    poplatek, předat tento podnět svazku obcí STRŽ k vyřízení
                           KV - provést místní šetření ohledně úpravy komunikace a osvětlení u čp.184
                                                                                                          Pavel Štefan - starosta obce



USNESENÍ č. 02/2017
ze zasedání 36. schůze výboru svazku obcí STRŽ, konaného dne 14.6.2017

ve Světnově

Schvaluje: - zapisovatelem p. P. Štefana, ověřovatelé zápisu p. M. Nedělku a p. I. Hořínka 
                   - program třicáté šesté schůze svazku
                   - zprávu z hospodaření svazku za r.2016 - bez výhrad
                   - závěrečný účet a účetní závěrku za r. 2016 - bez výhrad
                   - rozpočtové opatření č. 02/2017
                   - vyzvat dopisem občany, kteří mají nemovitosti napojeny na splaškovou 
                      kanalizaci a nemají zaplacen připojovací příspěvek, o uhrazení tohoto příspěvku
                   - zprávu kontrolního výboru z provedené kontroly účetních výkazů a plateb
                   - usnesení z této valné hromady 
Bere na vědomí: - zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání
                             - zprávu z jednání vedení svazku
                             - zprávu z jednání ohledně stavby rozhledny
                                                                                                Pavel Štefan - předseda svazku

Okénko do školy 
Začátkem měsíce května proběhl zápis dětí do mateřské školy. Na nový školní rok bylo přijato
6 dětí.
Děti z mateřinky se zúčastnily programu „Naproti sluníčku“ ve žďárské knihovně a spolu 
s mladšími žáky školy navštívili divadelní představení „Podivuhodný cirkus doktora 
Tarzana.“ Příběh nás zavedl do živočišné říše a umožnil nám setkání se zpívajícími šakaly, 
opičím orchestrem, tančícími nosorožci a medvědy, kteří umí dojmout až k slzám. Byla to 
jedna z nejhezčích pohádek, které jsme v letošním školním roce viděli.
Žáci školy se zúčastnili preventivního programu, jehož tématem bylo přátelství, spolupráce a 
vzájemná pomoc. Lektorky společně s žáky odhalovaly příběh S. Gemmela „Jako ty“. 
Program reflektoval na předsudky ve vnímání druhých. Byl zaměřen na posilování zpětné 
vazby. Motivoval žáky k přijetí i poskytování pomoci.
V průběhu měsíce se žáci  5.ročníku zúčastnili výběrového zjišťování výsledků žáků na 
úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ 2017 v předmětu anglický jazyk, matematika a kombinované 
výchovy. Testování probíhalo elektronicky prostřednictvím inspekčního systému.
Červen začal netradičně. Velkým překvapením pro žáky školy bylo vyhlášení cvičného 
požárního poplachu ve spolupráci s HZS Žďár nad Sázavou. Byla to velká zkouška pro 
všechny. Dým, vyhlášení poplachu, telefonické oznámení, houkání oznamující příjezd hasičů, 
evakuace v maskách … Odměnou pro všechny zúčastněné byla prohlídka požárních vozů na 
hřišti a spoustu drobných dárků, které jsme od hasičů dostali.
Dalším velmi pěkným programem byla „Cesta do vesmíru“. Žáci školy i děti ze školky se 
dozvěděli spoustu vědomostí o Sluneční soustavě, blízkém vesmíru a kosmonautice. Dostali 
odpověď na otázku: Jak se otáčí Země, proč svítí Slunce, kdy a jak mohou pozorovat Měsíc, 
seznámili se s planetami Sluneční soustavy, se vznikem vesmíru. Řeč byla o kosmonautech a 
jejich výstroji, raketách, družicích.
Dále nás ještě čeká dopravní hřiště, školní výlet, filmová projekce „ Planeta Země 3000 – 
Brazilie, vášnivé srdce Ameriky “ a slavnostní ukončení školního roku, který vzhledem 
k rekonstrukci střechy a půdní vestavby třídy pro školní družinu končí 26. června.  
                                                                                                        kolektiv ZŠ a MŠ Světnov



Fotografie z požárního poplachu ve škole a nasazování ochranných masek žákům

Nabídka pracovního místa
Základní škola a Mateřská škola Světnov přijme od 1. 9. 2017 do svého kolektivu 
kvalifikovanou učitelku 1. stupně ZŠ na částečný úvazek a vychovatelku školní družiny na 
částečný úvazek. Oba úvazky lze sloučit.
Kontakt: skola@svetnov.cz           tel. 774659481

Družstvo dětí na soutěži ve Velkém Meziříčí, kde sice skončili v poli poražených, ale nabití
novými zkušenostmi, tak snad bude ten další soutěžní ročník výsledkově lepší

mailto:skola@svetnov.cz


Společná fotografie družstev mužů a veteránů na soutěži v Ostrově nad Oslavou, nahoře po
splnění požárního útoku a dole po vyhodnocení soutěže s diplomem a pohárem, před

odjezdem k domovu,  kde veteráni byli ve své kategorii první a družstvo do pětatřiceti let na
pěkném pátém místě


