
USNESENÍ č. 07/2017
ze zasedání ZO, konaného dne 24.7.2017

Schvaluje: - zapisovatele pí. Z. Zichovou a ověřovatele zápisu p. O. Berana a p. T. Skryju
- program jednání ZO
- rozpočtové opatření č. 05/2017
- vyjímku pro školní rok 2017 - 2018 z počtu žáků - ZŠ

                   - promítání leního kina u OÚ na den 1.září 2017, od cca 20:30h
                   - přípravu výročí školy - 120let - 30.září 2017
                   - smlouvu s Eon na odběr elektřiny pro nově vybudovanou přípojku přestavby ZŠ
                   - plkatbu za nový projekt na hasičskou zbrojnici u KD Světnov
                   - výstavbu cesty pro nové RD a nové osvětlení na p.č. 648/9
                   - stanovy DSO Mikroregion Žďársko 

- usnesení z 7.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 
    - odpověď, jak se chová občan vedený (hlášený) na obci Světnov
    - zprávu ze zasedání představenstva LDO a Valné hromady SOL
    - fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov 
    - zprávu o škodné události - HVP Žďár n.Sáz - úraz ve škole - vyrovnání
    - přestavbu chaty - změna stavby před dokončením p.č.614/2
    - geologické práce - vrt p.č.524/7 a studna p.č.810/8
    - zaslání vzorů dle nového zákona - přestupky - od KrÚ Vysočina
    - změna užívání pozemků - hráz poldrů - vyjádření CHKO
    - ministerstvo obrany - vyjádření ke studii na rozhlednu - Český kopeček
    - zaslání protokolů ZVA - zateplení OÚ a KD Světnov - SFŽP
    - vyvěšení vyhlášky - oznámení o uplatňování ÚP Světnov
    - veřejnou vyhlášku na pořádání cyklistického závodu - ,,Na kolem dětem" 

                             - oznámení zahájení řízení na stavbu přívodu elekt.energie pro 4RD - E-on                
                             - oznámení o lhůtě pro vyzvednutí LHO - vlastníci lesa
                             - centrální registr oznámení - zápis veřejných funkcionářů - MV
                             - dopis pro obce od KrÚ Vysočina - doporučení postupu - hmotná nouze
                             - dohodu s CHKO ohledně sečení p.č. 647 - lokalita u Strže
                             - přípravu staveb nových 4RD - projekty
                             - doklad od MŠMT - schválení investičního záměru na přestavbu školní třídy ZŠ 
                             - dar od KrÚ Vysočina, na sportovní aktivitu dětí
                             - upozornění od Eko-Kom na žádosti firem ohledně třídění KO
                             - prodloužení spolupráce - D.A.S. - právní ochrana obce
                                  
                                                                                                     Pavel Štefan - starosta obce



AC CUP 2017

Světnov – Druhý srpnový víkend ožilo hřiště ve Světnově již tradičně opět fotbalem. SK 
Světnov zde uspořádal již IX.ročník turnaje o „Putovní pohár“ věnovaný starostou obce 
Světnov.

Putovní pohár dovezl již v týdnu před turnajem tým TJ Jiskry Vojnova Městce, který se ovšem
letos turnaje po osmi letech nezúčastnil. Nastoupili totiž k jinému utkání. Jeden jejich 
spoluhráč vstupoval do svazku manželského. Tímto bychom ti, Michale, ještě dodatečně 
chtěli za pořadatele popřát hodně štěstí. A teď už zpátky k turnaji. 
Za rekordní účasti 20 mužstev se mohl tedy rozehrát další ročník turnaje. Týmy byly 
rozlosovány do čtyř skupin po 5 týmech. Z nich do dalších bojů postupovaly z každé skupiny 
první dva nejlepší. Po vyčerpávajících bojích postoupily do čtvrtfinále tyto týmy: 
Skupina A – Kopyta (z 1.místa) a Házená Nové Veselí (2.místo) 
Skupina B – FC Rafani HB a Gorďáci
Skupina C – Botafogo Křižánky a Chlumětín  
Skupina D – FC Žabanti a Koloušci

Týmy postoupili do předem daného pavouku play-off a takto vyřazovací boje vypadaly:
Čtvrtfinále:
Kopyta – Chlumětín  2 : 3
FC Rafani – Koloušci  0 : 3
Botafogo Křižánky – Házená Nové Veselí  1 : 2 
FC Žabanti – Gorďáci  0 : 1
Semifinále:
Chlumětín – Koloušci  2 : 0
Házená Nové Veselí – Gorďáci  0 : 0 na penalty 3 : 4
O třetí místo:
Koloušci – Házená Nové Veselí  2 : 4 na penalty
Finále:
Chlumětín – Gorďáci  1 : 0

Finále bylo vyrovnané o vítězi rozhodl jediný gól a tak se premiérového vítězství  
dočkal tým Chlumětína, který tak do svého vlastnictví na rok získal  „Putovní pohár“ a 
hlavní cenu 30 l soudek věnovaný pivovarem REBEL, hlavním sponzorem turnaje.  

Po skončení finále proběhlo i vyhlášení individuálních cen, které formou dárkových 
poukazů věnoval Hotel Svratka. Cenu pro nejlepšího gólmana převzal Michal Studený 
z týmu Házená Nové Veselí a cenu pro nejlepšího střelce za 7 branek Ondřej Průža z týmu 
Koloušci. 

O úspěšný průběh turnaje se zasloužily svou podporou i další firmy Nápojové centrum
Fiala, Maso Žďársko a obec Světnov. 

Závěrem bychom chtěli všem zúčastněným týmům poděkovat a doufáme, že se za rok 
opět sejdeme na desátém jubilejním ročníku turnaje AC CUP.

David Sáblík
Foto vítězného týmu :



Připravované akce v naší obci:
Letní kino ve Světnově bude promítat na začátku školního roku dne 1.září 
2017, cca od 20:30hod, na parketě před OÚ Světnov, film režiséra Jiřího 
Chlumského, podle scénáře Marcela Bystroně a to rodinnou 
komedii: ,,Špunti na vodě", při nepřízni počasí se bude promítat v KD 
Světnov, o občerstvení je postaráno, od 18:00hod - krkovice na rožni do 
zahájení promítání, v průběhu pivo, limo, klobásky, srdečně zve 
Obec a SDH Světnov,
kteří Vás také zvou na oslavu 120let nové budovy Základní školy ve 
Světnově a to na 30.září 2017, spojenou se setkáním rodáků a prohlídkou 
nově přistavěné školní třídy v podkroví ZŠ, můžete se těšit na vystoupení dětí
z MŠ a ZŠ Světnov, dále na Venkovskou kapelu s vypravěčem p.Pantůčkem, 
divadelní představení v podání světnovských ochotníků a večerní pouťovou 
zábavu se skupinou Dring, po celé odpoledne je zajištěno občerstvení, včetně 
dobře vychlazeného piva, limonády ap., vše bude probíhat na parketě u OÚ 
od cca 13:00hod, bude upřesněno plakáty, při nepřízni počasí v KD Světnov
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