
USNESENÍ č. 08/2020
ze zasedání ZO, konaného dne 29. září 2020

Schvaluje: - zapisovatele pí. Zdeňku Zichovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu          
                      p. Tomáše Skryju a p. Milana Nedělku
                   - firmu na stavbu dětského hřiště – Tewiko systems,s.r.o. 
                       - rozpočtové opatření č. 04/2020
                   - nabídku na nákup traktoru
                   - prodloužení termínu dokončení stavby školního hřiště
                   - kupní smlouvu s MEVA-TEC Roudnice nad Labem – nákup kontejnerů
                   - usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce
Bere na vědomí: - zprávu z jednání vedení svazku STRŽ
                             - zprávu kontrolního výboru z kontroly prací na školní zahradě a odprodeje 
                               části pozemku p.č.152 - vlastníkovi čp 122
                             - MV -  za jakých podmínek od 1. září konat ZO
                             - pozvánku na školení OVK, Informace o změně formy školení okrskových 
                               volebních komisí - zrušení prezenčního školení, informace k zajištění 
                               voleb - letáky, hygienická opatření
                             - oznámení Integrovaného šetření v zemědělství 2020 - ČSÚ
                             - výmaz předkupního práva obce na p.č. 471/19 – kolaudace RD, vrácení 
                                části kupní ceny za stavební pozemek -  dle smlouvy
                             - MMR - akceptace změny v projektu stavby dětského hřiště - můžou být  
                                kovové prvky
                             - KrÚ - VVV III - dotace z OP pro školy
                             - oznámení o zahájení řízení, o vydání Změny č. 4 ÚP Žďár n.S.
                             - vyrozumění o provedení vkladu - nákup pozemků pod novým chodníkem
                             - MěÚ rozhodnutí – prodloužení vypouštění odpadních vod z ČOV 
                               Světnov, oznámení - schválení KŘ - kanalizace v obci Světnov
                             - společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
                               záměru – stavba garáže na p.č. 471/19, vyjádření od obce - souhlas
                             - Geoset - Národní inventarizace kontaminovaných a potencionálně 
                               kontaminovaných míst
                             - žádost o bezdlužnost – potvrzení  ZP Min.vnitra ČR
                             - žádost o součinnost  – dědictví  - pro notáře - Jana Trutnová
                             - KaÚ Havl. Brod - oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a 
                                jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí  - Havl. Borová
                             - FÚ - potvrzení o neexistenci nedoplatků 
                             - KaÚ - zahájení řízení - dar od Kraje Vysočina p.č. 207/3 k.ú. Světnov, 
                               pozemek pod novým chodníkem, darovací smlouva mezi Krajem a Obcí
                             - CHKO - zahájení správního řízení pro Povodí Vltavy, čištění Stržského 
                               potoka
                             - žádost o zařazení mezi zájemce o koupi stavební parcely v Obci Světnov
                             - odvolání kandidáta - informace za ANO, paní Petra Vejmelková
                             - Volby 2020 - zaslání stanoviska k odměňování členů OVK
                             - podání z Czechpointu
                             - sdělení o registraci změny agendy
                             - žádost o využití údajů z ROB a AISEO - evidence obyvatel
                             - HAiDA s.r.o. - faktura – gordic - správa databáze
                             - MID - mzdy 8/2020 -  písemně uloženo 
                             - Město Přibyslav - faktura za uložení odpadu - srpen 2020
                                                                                                        Pavel Štefan - starosta obce



PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ A MŠ SVĚTNOV
Na jaře  tohoto  roku  Obec  Světnov  podávala  žádost  o  dotaci  na  novou  školní  zahradu  -
„Přírodní zahrada pro ZŠ a MŠ Světnov“.  Po schválení dotace se mohlo začít realizovat. Na
základě  projektu firmy „Přírodní  zahrady Dřevo Vysočina“  ze Žďáru n.  S.,  během léta  a
začátku  školního  roku  2020/2021  proběhla  realizace  zahrady  a  ta  je  nyní  dokončena.  S
umístěním vyvýšených záhonků, výsadbou trvalek, bylinek, keřů, s výsevem trávy, se stavbou
tee-pee a šapitó,  s tvorbou hmatového chodníčku i  se zalíváním pomáhali  naši  žáci.  A to
zdaleka není všechno, co v zahradě máme. Byla to radostná práce, zahrada je plná herních i
výukových  prvků,  které  dětem  přinášejí  radost.  Věříme,  že  když  se  podílely  na  tvorbě
zahrady, tak si jí budou považovat a budou se v ní rády učit. Zahradu budeme využívat k
výuce i relaxačním aktivitám, ke cvičení a budeme o ni pečovat.  Škoda jen, že okolnosti nám
nedovolily uspořádat slavnostní otevření zahrady, ale to plánujeme na jaro. Až zahrada krásně
rozkvete a nově se zazelená, otevřeme ji společně s dětmi, rodiči a se všemi, kteří pomáhali.
Máme se čím pochlubit! Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí
ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.                                       Hana Štůlová

Říjen ve škole…

Říjen  bývá  po  zahajovacím  září  prvním  měsícem,  kdy  už  škola  i  školka  funguje
naplno. Po prvních týdnech, kdy si zase děti  i  žáci  zvykají  na pravidelný režim,  na nový
kolektiv a někdy i nové pedagogy, už začíná školní i školková práce zase mít svoji „tvář“.
V naší školce, kromě nové mladé paní učitelky, nastoupilo i mnoho nových školáčků. Máme i
několik  dvouletých  a  kapacita  školky  je  zcela  naplněná.  V letošním  školním  roce  MŠ
navštěvuje 24 dětí, to je oproti loňskému začátku školního roku zase podstatný nárůst. V ZŠ
došlo k malému poklesu počtu žáků, protože nastoupil jenom jeden prvňáček. I pro něj je to
velká změna a začátek mnoha povinností,  ale starší spolužáci mu od začátku velmi hezky
pomáhají a všichni si na sebe navzájem pěkně zvykli.

Velmi potěšující je, že se nám pro nastávající dva školní roky podařilo získat dotaci
pro ZŠ i MŠ v rámci Šablon III a to v celkové výši téměř 420 tis. Kč. Díky tomu jsme pro
žáky pořídili  10 mobilních  zařízení  pro výuku – 10 žákovských tabletů  a  k tomu i  nový
interaktivní panel. Máme už tedy v obou třídách novou moderní interaktivní techniku, díky
které  budou žáci  moci  mnohem více  procvičovat  a  učit  se  hravou,  zábavnou  a  efektivní
formou. Veliká část dotace ale zbývá na mnoho projektových dní, které bude absolvovat škola
i školka, na setkávání rodičů s odborníky v pedagogické praxi – logopedy, psychology, apod.
Rozběhnou se i školní kluby – zaměřené na tvoření, jazykovou průpravu v angličtině i na
celkovou úspěšnost dětí ve školní výuce. To vše bude pro děti zdarma. Chtěli bychom se také
zaměřit na naše předškoláky, aby pro ně byl přechod do 1. třídy co nejhladší. K tomu účelu
zakládáme Klub Sovička při ZŠ, kde se předškoláci budou setkávat s p. učitelkou ve škole a
vyzkouší si mnoho zajímavého ve školních prostorách. Projektové dny, které už proběhly,
byly v MŠ zaměřené na bylinky a lesní plody, v ZŠ na osobu a svátek sv. Václava. Další jsou
nachystány – MŠ se chystá navštívit hospodářství u Skryjů a podívat se na zemědělské stroje,
hospodářská  zvířátka  i  úrodu,  ZŠ  má  v plánu  modrotiskové  tvoření,  program  Žij  (s)
angličtinou i s cizojazyčným mluvčím.

To, co nás ale opravdu nepotěšilo je podzimní uzavření školy nařízením Vlády ČR ze
dne 12. 10. 2020. Doufali jsme, že prvního stupně se týkat nebude. A tak jsme zase ve škole
bez žáků a výuka probíhá na dálku. Ne vždycky mají žáci doma ideální podmínky včetně
připojení  na internet  a  tak  se  s tím vším pereme,  jak  se  dá.  Přejeme si,  aby se  uzavření
neprodlužovalo,  žákům ani  nám dospělým to nesvědčí.  Velký dík patří  všem, kteří  k této
situaci přistupují zodpovědně, učí se a jsou trpěliví  – žáci,  rodiče i učitelé.  Naši nejmenší
v mateřince i žáci základní školy s námi pedagogy mohou vždycky počítat, ujistili jsme je, že
jim ve všem pomůžeme. Záleží nám na spokojených dětech.                          Hana Štůlová



Fotografie dětí při stavění tee-pee a výsadbě rostlin na školní zahradě



Pojízdná sběrna na nebezpečný odpad bude v naší obci 
30. říjen 2020

Místo přistavení u OÚ Světnov, doba sběru
15:55 - 16:10 hod.

Sběr doneste až při příjezdu sběrny, neodkládejte ho na parkovišti OÚ!!! Odkládání
před příjezdem sběrny, je zakázáno - vznik nebezpečné skládky!

Subregion Velké Dářko – dobrovolný svazek obcí
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:

ŘEDITEL/-KA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VE
ŠKRDLOVICÍCH

Informace k pracovní pozici:

Místo výkonu práce: dům  s pečovatelskou  službou  ve  Škrdlovicích,  Škrdlovice  243,
591 01 Žďár nad Sázavou

Pracovní poměr: bude založen jmenováním do funkce ředitele/-ky na dobu neurčitou se
zkušební dobou 6 měsíců

Platové zařazení: dle  zákona  č.  262/2006  Sb.  zákoník  práce,  ve  znění  pozdějších
předpisů  a  nařízení  vlády  č.  341/2017  Sb.,  o  platových  poměrech
zaměstnanců  ve  veřejných  službách  a  správě,  v  platném  znění:
platové zařazení tř. 10-11

Pracovní úvazek: 1,0 
Možný termín nástupu: předpoklad 1. 12. 2020 dle dohody

Další  informace  a  celé  znění  výzvy  k     výběrovému  řízení  naleznete  na    http://velke-  
darko.skrdlovice.cz/. 

Další informace o DPS ve Škrdlovicích naleznete zde: http://www.dps.skrdlovice.cz/  ,   tel. 566 654 641,
e-mail: dps.skrdlovice@seznam.cz  .  

Nabízíme zajímavou a tvůrčí  práci  s možností  seberealizace v oblasti  sociálních služeb a systém
benefitů
a zaměstnaneckých výhod (5 týdnů dovolené a další). 

Přihlášky včetně příloh doručte nejpozději do 2. 11. 2020 do 12:00 hodin na adresu: Subregion
Velké Dářko – dobrovolný svazek obcí, Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Bližší informace ke shora uvedenému a kontaktní osoby za vyhlašovatele:
Pavel Štefan, předseda DSO, tel. 605 143 578, e-mail: obec@svetnov.cz  ;  
Ing. Hana Sochorová, místopředseda DSO, tel. 602 420 987, e-mail: starosta@skrdlovice.cz  .  

USNESENÍ č. 02/2020 ze zasedání 48. schůze výboru svazku obcí STRŽ,
konaného dne 13.10.2020 ve Světnově

Schvaluje: - zapisovatelem p. P. Štefana, ověřovatelé zápisu Ing. H. Sochorovou a 
                      Ing. Arch. T. Vinopala 
                   - program čtyřicáté osmé schůze svazku
                   - rozpočtové opatření č. 02 a 03/2020
                   - nabídku na nový počítač pro ČOV od fi.SP Power s.r.o.
                   - opravu kalolisu - výměna ložisek unašeče 
                   - usnesení z této valné hromady 
Bere na vědomí: - zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání
                             - zprávu z jednání vedení svazku
                             - dokončení oprav kanalizačních stok ve Světnově a na přivaděči, ohledně 
                               nátoku balastních vod
                             - ukončení splácení úvěrů, nyní v listopadu, provedeme celkové vyúčtování 
                                   - zahájení přezkoumání hospodaření – 29.10. 2020 – dílčí
                             - další zasedání svazku - předpoklad - 15.12.2020 – 16:00h



                                                                                                  Pavel Štefan – předseda svazku


