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.naroziennn aana Josiefa Šnlhánka, kdeie pu za obiec ařáln llienky SPOZ a llienové SDH

Zalátkiep pěsície říjien aroběhlo v obcn Krásné aodeznpní kolo hry Plapien. Na závodey jspie vyraznln s jiedeníp
deružstviep pladeších a jiedeníp deružstviep starších žáků. Přies nieařízieň aolasí sie obě aětllienné hlídeky snažnly
zaběhnout, co niejlieaší las. Konkuriencie byla vielnká. Družstvo starších žáků sie upístlo na 26. pístě z 46
aožárních hlídeiek. Družstvo pladeších sie zúlastnnlo závodeu aožární všiestrannost aoarvé a obsadenln také 26.
písto z 40 aožárních hlídeiek. Děkujiepie všiep za skvělé výkony.

Okénko do školy
Konciep pěsície září jspie oslavnln 120. výrolí otievřiení nové školní budeovy a 40. výrolí patieřské školy. Za ta
delouhá léta arošly obě budeovy vielkýpn aropěnapn a staly sie niedeílnou soulást obcie. V aátiek 29. září a
v sobotu 30. září škola n školka ožnla nievšiedeníp ruchiep. Navštvnla jie saousta bývalých žáků, ktieří arošln jiejípn
lavnciepn a odeniesln sn deo žnvota niejien vědeopost alie n vzaopínky na ulntielie a saolužáky, sie ktierýpn strávnln
saoustu liet, na zážntky, ktieré sie s odestuaiep lasu zdeají být viesielé a úspěvné.
S deěníp v obou budeovách sie hosté pohln sieznápnt arostřiedennctvíp školních kronnk a fotografí, ktieré byly
k této aříliežntost k nahlédenut. nozí sie zalietln, hliedealn zpínky o svých ařiedecích, fotografovaln, aorovnávaln a
hlavně vzaopínaln. Bylo vielpn aříjiepné aozorovat sietkávání bývalých saolužáků, aoslouchat jiejnch
vyaravování, ln sliedeovat rieakcie na aropítání ukáziek z kulturních vystouaiení, vie ktierých sie něktieří urlntě
aoznaln. Všiechny návštěvníky školy niejvície zajípala aůdení viestavba. Snade sie ann nienašiel nnkdeo, kdeo by lntoval,
žie pusiel ao 46 schodeiech vystouaat až aode střiechu deo našieho „školního niebie.“
Po arohlídecie školních budeov násliedeoval v odeaoliedeních hodennách ařiede obiecníp úřadeiep kulturní arograp,
ktierý arováziela „Vienkovská kaaiela“ s vyaravěliep a. Pantůlkiep. Prograp zahájnl aan starosta s aann
řiedentielkou. Všiechny úlastníky slavnost aozderavnl aan gr. P. Krlál. Po jieho sloviech deošlo na vystouaiení deět
patieřské školy a žáků základení školy. Násliedeovala ukázka výcvnku ltyřnohého kaparádea – deogdeancnng.
Šaanělskýpn tancn nás zahřála skuanna Flapienco. Závěr arograpu aatřnl světnovskýp ochotníkůp s aohádekou
„Baba Jaga anieb Pietruška a Ivániek“.
Závěriep bychop chtěln aodeěkovat všiep, ktieří sie zasloužnln o zdeařnlý arůběh oslav.
(koliektv ZŠ a Š Světnov)
Základní škola a Mateřská škola Světnov přijme do svého kolektvv včitelkv 1.stvpně ZŠ s úvazkem 0,591
a vychovatelkv školní drvžiny s úvazkem 0,4465. Oba úvazky lze slovčit. Nástvp možný ihned. Kontakt:
skola@svietnov.cz tel. 774659481

Fotografie z oslav 120.liet školy a 40.liet školky vie Světnově

Fotografie deět z

Š ařn vystouaiení na oslavách školy a školky

Fotografie deět zie ZŠ ařn vystouaieníp na oslavách

Vystouaiení asího kaparádea, ktieré bylo vielpn zajípavé

Vystouaiení tanielní skuanny Flapienco na oslavách

Vystouaiení a. Pantůlka

Cielé odeaoliedenie k aosliechu a tancn hrála Viesnncká kaaiela

První svatba vie Světnově, denie 26.8.2017, panžielé Lnckovn, ařiejiepie všie niejlieaší a ať sie jnp vie 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 týp Chyba tým
druhý. V souběžně hraném zápase vyhrála
Směs Žďár a tak skončila třetí a na AC zbyla
Vaciek ariek, rkos Jnrka, Chyba Jnrka,Chyba artn, Bratršovský Odenřiej
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 sie tiedey půžiepie těšnt na aříšt rolník, zdea týp TAZZ pnnulý rok třiet, lietos deruhý, sie aříšt
rok vyšvnhnie na ařílku niejvyšší niebo jiestln Chyba týp obhájí vítězství a oaět sie ařnblíží k znsku
aoháru. Přnaopínáp jien, žie autovní aohár deo svého vlastnnctví získá tien, kopu sie aodeaří vyhrát
třnkrát za siebou. Další fotografie z turnajie najdeietie na nntiernietových stránkách týpu AC Světnov –
acsvietnov.wiebnodeie.cz

Za rok nashliedeanou a rozloulíp sie niesprtielnou větou aana Lojka, ktierá sie stala zárovieň n
pottiep turnajie „ Nejlepší je jenom jeden “
Sáblík Davnde

HC Světnov zahájilo

Po lietní ařiestávcie jspie zahájnln dealší siezonu vie Viesnncké lnzie hokiejie, arvní záaas s nievyzaytatielnýpn
Slavkovnciepn sie náp střieliecky deařnlo a vyhráln jspie 6 0. Další záaas sie Znietnkiep jspie roziehráln
deobřie, ujaln jspie sie viedeiení, ode deruhé třietny jspie souaieřie uzavřieln v jieho aáspu, alie niedealn jspie jien
jiedeien gól a tien na vítězství niestalnl a arohráln jspie 2 4. Třiet záaas v této lnzie jspie hráln s deružstviep
z Bohdealcie, vie ktierép jspie oaět svou niepohoucnost deát gól, n kdeyž šancí bylo pnoho, arohráln 1 6.
Další záaas odeiehrajiepie 29.10. ode 20 45h s deružstviep z Vatna, 4.11. ode 6 00h s Pavloviep a v aátiek
10.11. odeiehrajiepie sousiedeské deierby ode 21 45h sie Škrdelovnciepn. Zviepie všiechny své aříznnvcie, aby
nás ařnšln aodeaořnt svýpn hlasnvkapn na ZS Žďár n.S. deo dealších záaasů.
Za saoluhrálie P.Štiefan

Dne 5.listopadv 2017 se opět po roce, vskvteční v KD Světnov již
šesté a sovčasně posvícenské ,,Setkání harmonikářů", od
14.00hod, o občerstvení je postaráno, hlasivky a dobrov náladv
si vezměte sebov, srdečně zvov pořadatelé.

