OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
SDH OKRSKU ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
a
125. let SDH SVĚTNOV
20. května 2018
fotbalové hřiště Světnov

Družstvo veteránů Světnov- požární útok

Převzet poháru pro veterány  - jejichh velitel

Družstvo veteránů s poháry 

Převzet iploou velitele ružstva Světnova
o o 35let

Družstvo oužů o 35-t let pořa ové chvičení

SDH Světnov informuje
Náš SDH oslavil 20.května 2018 - 125let, společně s hasiči z okolí, kteří se sjeli zde na
okrskové soutěži, kde naše družstvo do 35let skončilo na pěkném pátém místě, i když nebýt
deseti vteřinové penalizace, mohli tuto soutěž u nás na fotbalovém hříšti vyhrát, protože ve
všech disciplínách měli časy nejlepší. Druhé družstvo a to veteránů a velitel tohoto družstva
pamatuje soutěž, kde také velel, před 44roky u nás na tomto hřišti. Toto družstvo veteránů
bylo složeno z mužů nad šedesát let věku a nemělo zde konkurenci a zaslouženě zvítězilo.
Také děti se zúčastnili soutěže v Lavičkách, kde ve velké konkurenci starších dětí a účasti 35
družstev skončili na 24.místě. Náš sbor také provedl kácení máje, kde se opékali špekáčky,
mohl si zde každý zazpívat s harmonikou a užít si pěkné slunečné odpoledne. Také jsme se
zúčastnili setkání historických praporů v Brně u příležitosti 100.let Československa, kde jsme
k našemu praporu obdržely čestnou stuhu.
velitel P.Štefan
Družstvo ět na soutěži v aavičkáchh

Setkání historichkýchh praporů v Brně u příležitost oslav 100.let Československa

Fotografe z Káchení oáje

Okénko do školy
Začátkem měsíce května proběhl zápis dětí do mateřské školy. Z tříletých dětí majících trvalé
bydliště ve Světnově bylo zapsáno pouze jedno. Nemáme naplněnou kapacitu a nabízíme
volná místa dětem z okolí.
Děti ze školky dokončily výuku plavání. Zúčastnily se besedy ve žďárské knihovně „Naproti
sluníčku“
a uspořádaly besídku s výtvarným tvořením pro maminky.
Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili zdravotního preventivního programu a dopravní soutěže
„Mladý cyklista“ (4. ročník).
Žáci 1. a 2. ročníku pozvali rodiče na odpolední oslavu „Den Slabikáře“. Děti ukázaly
plněním různých úkolů, co se naučily a zvládly během školního roku. Odměnou jim byla
sladká tečka a velká pochvala rodičů.
V preventivním programu „ NEDEJ SE“ pod vedením lektorek PORTIMA z Nového Města
na Moravě jsme se přesvědčili o tom, že jsme dobrá parta.
Ve výtvarné dílně jsme vyzkoušeli malování na hedvábí. Každý žák si vyzdobil ubrousek,
který spolu s přáním předal mamince na „Jarní besídce“. Po kulturním programu jsme rodiče
pozvali na besedu nad současným školstvím ve Světnově, kterou vedl nezávislý pedagog pan
Mgr. Tomáš Augustýn.
Poslední květnový den jsme strávili na školním výletě. Navštívili jsme zámek Červená Lhota.
Součástí prohlídky zámku bylo i zhlédnutí „Vodnické pohádky“divadla Koňmo.
Sběrem papíru jsme získali 1160,- Kč, které byly použity na výlet.
Je před námi poslední měsíc školního roku. Čeká nás návštěva filmové projekce Země 3000,
fotografování a předprázdninové posezení se zástupci policie. Děti ze školky vyjedou na
dopravní hřiště. Na konci měsíce se rozloučí s předškoláky. Pak nás už budou čekat dny
volna. Přejeme všem, aby byly plné slunce, pohody a krásných zážitků.
kolektiv ZŠ a MŠ Světnov
Základní škola a Mateřská škola Světnov přijme do svého kolektivu učitelku 1.stupně
ZŠ s úvazkem 0,591 a vychovatelku školní družiny s úvazkem 0,4465. Oba úvazky lze
sloučit. Nástup od 1. 9. 2018. Kontakt: skola@svetnov.cz tel. 774659481

SK Světnov ve spolupráci sAC Světnov
pořádá

pyžamovou
oldies párty
Pátek 6.7.2018 v19:30 na
parketě u KD Světnov
(v přípa ě nepříznivého počasí vKD Světnov)

Vstupné: 60 Kč Hraje: Duo
PREZENT

Nezapomeňte s sebou i plyšáky a další „věci“ bez

kterých neusnete
USNESENÍ č. 05/2018
ze zasedání ZO, konaného dne 14.5.2018
Schvaluje: - zapisovatele pí. Z.Zichovou a ověřovatele zápisu p. D. Sáblíka a p. M. Dvořáka
- program jednání ZO
- rozpočtové opatření č. 02/2018
- zprávu z provedené kontroly hospodaření obce za r.2017 - bez výhrad
- závěrečný účet a účetní závěrku za r.2017 - bez výhrad
- závěrečný účet a účetní závěrku příspěvkové organizace za r.2017 - ZŠ a MŠ
- směrnice GDPR pro naši obec, včetně pověřence
- ceník za služby od CSS Subregion Velké Dářko
- smlouvu s OSA na veřejnou produkci
- nákup značky slepá ulice a její osazení k p.č.991/6
- plán rozvoje sportu pro naši obec
- usnesení ze 5.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 okresního soudu k zbavení svéprávnosti p. J.Macha
- zprávu ze zasedání představenstva LDO, včetně vkladu na KaÚ
- fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov
- vyrozumění o provedení vkladu na KaÚ - doměření stavebních parcel v
lokalitě U hřiště
- anonymní dopis na ZŠ a MŠ Světnov - předáno školské radě
- stavební úpravy u čp.156 - zahájení řízení
- stavební úpravy u čp.40 - zahájení řízení
- stavební povolení a umístnění stavby čp.9
- stavební povolení na stavbu RD p.č.471/21
- stavební povolení na Dolní Dělnišský rybník p.č. 872/10
- veřejnoprávní smlouvu na stavbu skladu na p.č. 548/10
- stížnost vlastníka čp.151, na zápach a hluk z p.č.193
- ukončení zasílání Dispra od KaÚ, z důvodu GDPR
- zahájení řízení k demolici čp.72
- veřejná vyhláška od CHKO - ochrana rorýsů a netopýrů
- postoupení podnětu od policie a životního prostředí na autovraky
- žádost o výmaz předkupního práva na p.č.458/1
- upozornění majitelů psů na úklid exkrementů
- pozvánku na připravovaný VeDaFest - Karlov 30.června 2018
- pozvánku na Valnou hromadu Subregionu Velké Dářko - 12.6.2018
- pozvánku na členskou schůzi LDO Přibyslav - 17.5.2018
Pavel Štefan starosta obce

Předprodej vstupenek na VeDaFest - OÚ Světnov, dle provozní doby, cena 200,-Kč, vstupné na
místě 250,-Kč.
Upozorňujeme spoluobčany na úklid exkrementů po svých miláčcích při procházkách po obci i
mimo ní - děkujeme.

