USNESENÍ č. 09/2017
ze zasedání ZO, konaného dne 2.10.2017
Schvaluje: - zapisovatele pí. Z. Zichovou a ověřovatele zápisu p. D. Sáblíka a p. M. Dvořáka
- program jednání ZO
- rozpočtové opatření č. 07/2017 a 08/2017
- úpravu směrnic ohledně odměn za dohodu o provedení práce
- usnesení z 9.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, směna pozemků - zah.řízení
- fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov
- zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce a svazku STRŽ - bez výhrad
- přípravu směrnice ohledně poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
- vyrozumění o vkladu KaÚ, smlouvy na stavby nových RD U hřiště
- návrh opatření obecné povahy - zastavení těžby dřeva - MZe
- pozvánka na seminář - KrÚ Vysočina - sucho
- pozvánku na jednání sboru zástupců - Pozemková úprava
- pozvánku na školení ohledně voleb do PS - OVK Žďár n.S.
- posouzení vyhlášky č.01/2017 od MV - bez závad
- zaslání materiálů pro přípravu volby prezidenta - KrÚ Vysočina
- rozhodnutí na soustavu vodních nádrží - Žleby
- zahájení řízení - obytný soubor U hřiště - komunikace a plynovod
- žádost o ukončení smlouvy na stavbu třídy ZŠ s E-On
- zjišťovací protokoly na stavbu plynovodu - 1.Žďárská plynařská a vodařská
- uvolnění prostředků od MŠMT - vestavba prostor školní třídy
- insolvenční řízení Energie pod kontrolou - informace o průběhu jednání
- vyúčtování energií - obec, ZŠ a MŠ Světnov
- vyhodnocení oslav školy a školky
Pavel Štefan - starosta obce
Fotografie z 90.narozenin pana Josefa Šilhánka, kde mu za obec přáli členky SPOZ a členové SDH

Začátkem měsíce říjen proběhlo v obci Krásné podzimní kolo hry Plamen. Na závody jsme vyrazili s jedním
družstvem mladších a jedním družstvem starších žáků. Přes nepřízeň počasí se obě pětičlenné hlídky snažily
zaběhnout, co nejlepší čas. Konkurence byla veliká. Družstvo starších žáků se umístilo na 26. místě z 46
požárních hlídek. Družstvo mladších se zúčastnilo závodu požární všestrannosti poprvé a obsadili také 26.
místo z 40 požárních hlídek. Děkujeme všem za skvělé výkony.

Okénko do školy
Koncem měsíce září jsme oslavili 120. výročí otevření nové školní budovy a 40. výročí mateřské školy. Za ta
dlouhá léta prošly obě budovy velkými proměnami a staly se nedílnou součástí obce. V pátek 29. září a
v sobotu 30. září škola i školka ožila nevšedním ruchem. Navštívila je spousta bývalých žáků, kteří prošli jejími
lavicemi a odnesli si do života nejen vědomosti ale i vzpomínky na učitele a spolužáky, se kterými strávili
spoustu let, na zážitky, které se s odstupem času zdají být veselé a úsměvné.
S děním v obou budovách se hosté mohli seznámit prostřednictvím školních kronik a fotografií, které byly
k této příležitosti k nahlédnutí. Mnozí se začetli, hledali zmínky o svých předcích, fotografovali, porovnávali a
hlavně vzpomínali. Bylo velmi příjemné pozorovat setkávání bývalých spolužáků, poslouchat jejich
vypravování, či sledovat reakce na promítání ukázek z kulturních vystoupení, ve kterých se někteří určitě
poznali. Všechny návštěvníky školy nejvíce zajímala půdní vestavba. Snad se ani nenašel nikdo, kdo by litoval,
že musel po 46 schodech vystoupat až pod střechu do našeho „školního nebe.“
Po prohlídce školních budov následoval v odpoledních hodinách před obecním úřadem kulturní program,
který provázela „Venkovská kapela“ s vypravěčem p. Pantůčkem. Program zahájil pan starosta s pani
ředitelkou. Všechny účastníky slavnosti pozdravil pan Mgr. P. Krčál. Po jeho slovech došlo na vystoupení dětí
mateřské školy a žáků základní školy. Následovala ukázka výcviku čtyřnohého kamaráda – dogdancing.
Španělskými tanci nás zahřála skupina Flamenco. Závěr programu patřil světnovským ochotníkům s pohádkou
„Baba Jaga aneb Petruška a Ivánek“.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdařilý průběh oslav.
(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 možný ihned. Kontakt:
skola@svetnov.cz tel. 774659481

Fotografie z oslav 120.let školy a 40.let školky ve Světnově

Fotografie dětí z MŠ při vystoupení na oslavách školy a školky

Fotografie dětí ze ZŠ při vystoupením na oslavách

Vystoupení psího kamaráda, které bylo velmi zajímavé

Vystoupení taneční skupiny Flamenco na oslavách

Vystoupení p. Pantůčka

Celé odpoledne k poslechu a tanci hrála Vesnická kapela

První svatba ve Světnově, dne 26.8.2017, manželé Lickovi, přejeme vše nejlepší a ať se jim ve Světnově líbí

„ Jubilejní XX. ročník “
Dne 1.10.2017 pořádal AC Světnov na hřišti ve Světnově jubilejní XX. ročník tradičního
„Pouťového turnaje v malé kopané“ o putovní pohár AC Světnov.
Za opravdu krásného podzimního počasí proběhl další ročník pouťového turnaje. Do turnaje
nastoupily, dalo by se říci, už tradiční čtyři týmy AC Světnov, Chyba tým, TAZZ Světnov a Směs
Žďár. Hrálo se systémem každý s každým.
Minulý ročník vyhrálo mužstvo Směs Žďár, které dovezlo putovní pohár a tak se mohly
rozehrát zápasy jubilejního 20. ročníku. Turnaj byl velmi vyrovnaný, o tom svědčí nejen to, že
nejlepšímu střelci stačili pouhé dva zásahy, ale i to, že o vítězi se rozhodlo až v posledním kole. Tam
skončil zápas remízou mezi TAZZ a Chyba tým a to stačilo, aby se Chyba tým po roční přestávce
opět vrátil na první místo a TAZZ skončil
Vítězný tým Chyba tým
druhý. V souběžně hraném zápase vyhrála
Směs Žďár a tak skončila třetí a na AC zbyla
Vacek Marek, Mrkos Jirka, Chyba Jirka,Chyba Martin, Bratršovský Odnřej
nepopulární bramborová pozice. Součásti
Chyba Honza
jubilejního turnaje byla i střelba na
šampaňské. Také tato soutěž se vydařila a
všechny láhve šampaňského, jak dětského, tak
i pro dospělé našly svého majitele.
Konečná tabulka:

1.místo CHYBA tým
6 bodů
2.místo TAZZ Světnov 5

3.místo Směs Žďár
4.místo AC Světnov

4
0

Součástí turnaje byla již tradiční soutěž o nejlepšího střelce a brankáře. Nejlepším střelcem se
stal CHYBA Jiří z mužstva Chyba tým s 2 brankami, cenu věnoval D&D plyn – Dvořák František.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen KLEMENT Lukáš z mužstva TAZZ Světnov, cenu věnoval
Penzion „Čertův kámen“. a cena fair-play, kterou věnoval SDH Světnov, získal KUČKA Míra rozhodčí
Chtěl bych také poděkovat i sponzorům turnaje, kteří se svou podporou postarali o to, že si
všechna mužstva mohla odnést hodnotné ceny. Generální sponzor - KLEMPO Blažíček a další
sponzoři: Elektromontáže HRNČÍŘ, NOVÝ BYT – Zbyněk Zlesák, Soukromý zemědělec SKRYJA,
Penzion Devítka, Truhlářství FREY, fi SMEJKAL a synové, Radomír FIKSA - tetovani.eu ,Soukromý
zemědělec BERAN, Elektromontáže JELÍNEK, Autodoprava Tlustoš, Truhlářství PETŘÍČEK a AKHrnčířová Angelici Judr.
Už se tedy můžeme těšit na příští ročník, zda tým TAZZ minulý rok třetí, letos druhý, se příští
rok vyšvihne na příčku nejvyšší nebo jestli Chyba tým obhájí vítězství a opět se přiblíží k zisku
poháru. Připomínám jen, že putovní pohár do svého vlastnictví získá ten, komu se podaří vyhrát
třikrát za sebou. Další fotografie z turnaje najdete na internetových stránkách týmu AC Světnov –
acsvetnov.webnode.cz

Za rok nashledanou a rozloučím se nesmrtelnou větou pana Lojka, která se stala zároveň i
mottem turnaje : „ Nejlepší je jenom jeden “
Sáblík David

HC Světnov zahájilo

Po letní přestávce jsme zahájili další sezonu ve Vesnické lize hokeje, první zápas s nevyzpytatelnými
Slavkovicemi se nám střelecky dařilo a vyhráli jsme 6:0. Další zápas se Znetínkem jsme rozehráli
dobře, ujali jsme se vedení, od druhé třetiny jsme soupeře uzavřeli v jeho pásmu, ale nedali jsme jen
jeden gól a ten na vítězství nestačil a prohráli jsme 2:4. Třetí zápas v této lize jsme hráli s družstvem z
Bohdalce, ve kterém jsme opět svou nemohoucností dát gól, i když šancí bylo mnoho, prohráli 1:6.
Další zápas odehrajeme 29.10. od 20:45h s družstvem z Vatína, 4.11. od 6:00h s Pavlovem a v pátek
10.11. odehrajeme sousedské derby od 21:45h se Škrdlovicemi. Zveme všechny své příznivce, aby
nás přišli podpořit svými hlasivkami na ZS Žďár n.S. do dalších zápasů.
Za spoluhráče P.Štefan

Dne 5.listopadu 2017 se opět po roce, uskuteční v KD Světnov již
šesté a současně posvícenské ,,Setkání harmonikářů", od
14.00hod, o občerstvení je postaráno, hlasivky a dobrou náladu si
vezměte sebou, srdečně zvou pořadatelé.

