
  

USNESENÍ č. 10/2019
ze zasedání ZO, konaného dne 21.10.2019

Schvaluje: - opravy prasklin kanalizačního potrubí u šachet – injektáží - fi.ENVIROX
                   - doplatek staveb – chodník a komunikace
                   - přírodní hřiště u MŠ Světnov – nový koncept školní zahrady
                   - ZŠ a MŠ Světnov – navýšení rozpočtu pro letošní rok
                   - rozpočtové opatření č. 08/2019
                   - usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce

Bere na vědomí:  - zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za 3 / 4 r..2019 – bez vad a
                                 nedostatků
                              - zprávu finančního výboru za 3 / 4 r.2019 - bez vad a nedostatků
                              - mzdy 9/2019 -  papírově uloženo u mezd 2019
                              - ČSSZ - odpověď na e-Podání
                              - podání z Czechpointu
                              - MěÚ - oznámení řízení o návrhu územního plánu Škrdlovice  4.11.2019 –
                                16.00h
                              - KrÚ - pozvánka na Týden pěstounství 16.11.2019
                              - MěÚ - oznámení řízení o návrhu změny č. 3 územního plánu Žďár nad 
                                 Sázavou 6.11.2019 – 15,30h
                              - KaÚ - obecné obeslání slučování parcel LDO
                              - HAiDA s.r.o. - fakturace za účetní produkty
                              - MV- technická odstávka Czech POINT 2019 - od 25.10.do 29.10.2019
                              - MV- vyvěšování státní vlajky při státním smutku
                              - MPSV - EDS 117D8210A1166 - rozhodnutí o poskytnutí dotace - místní 
                                 komunikace RD U hřiště
                              - E.ON Distribuce, a.s. - odstranění a ořez dřevin 
                              - Státní pozemkový úřad - oznámení o vystavení návrhu komplexních  
                                 pozemkových úprav v k.ú. Světnov
                              - Město Přibyslav - faktura za uložení odpadu 09/2019
                              - SFŽP - zlepšení nakládání s odpady v obci Světnov rozhodnutím o 
                                 poskytnutí dotace 
                              - E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie  
                                7.11.2019
                              - Ivanko Igor, JUDr.- soudní exekutor - 167 EX 3171/09 - 663 - dražební 
                                vyhláška vyvolávací na čp.6 v k.ú. Světnov
                              - MV - sdělení obcím k novele zákona o místních poplatcích a 
                                metodickým materiálům MV
                              - LDO - zápis z jednání představenstva z 27.9.2019                                       
                              - Subregion Velké Dářko - smlouva o výpůjčce - kompostéry
                              - SOV - pozvánka na zasedání předsednictva SOV- 3.12.2019 -10.00h 
                                Jihlava
                              - výpověď smlouvy - reklama na internetu
                              - žádost o výmaz předkupního práva - č.p. 199
                              - vyjádření ke stavbě rybníku Ladný - p.č.710/3
                              - Subregion Velké Dářko – zasedání 31.10.2019 – 15:00h zasedací 
                                 místnost OÚ Škrdlovice 
                                                                                                        Pavel Štefan - starosta obce



USNESENÍ č. 03/2019
ze zasedání 45. schůze výboru svazku obcí STRŽ, konaného dne 22.10.2019 

ve Světnově
Schvaluje: - zapisovatelem p.P.Štefana, ověřovatelé zápisu p. T. Skryju a Ing. H. Sochorovou
                   - program čtyřicáté páté schůze svazku
                   - rozpočtové opatření č.02 a 03/2019
                   - opravy prasklin hlavních řadů u šachet od fi ENVIROX s.r.o.
                   - vybudování havarijního přepadu u ČOV a čp. 184 ve Světnově
                   - usnesení z této valné hromady 
Bere na vědomí: - zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání
                             - zprávu z jednání vedení svazku
                             - zprávu kontrolního výboru – bez vad nedostatků
                             - kontrolu nátoku od fi. Envirox s.r.o., balastních vod, kamerovými 
                               zkouškami na hlavních řadech po obci Světnov a přivaděče ze Škrdlovic
                             - na hlavním řadu po obci Světnov bylo dohledáno osumnáct poruch a na 
                               přivaděči ze Škrdlovic čtyři poruchy
                             - zprávu z přezkoumání hospodaření svazku za 3/4 r. 2019 – bez vad a 
                                nedostatků
                             - přípravu oprav kanalizace a havarijního přepadu                                          
                                                                                               Pavel Štefan - předseda svazku
Vítání dětí do života
V neděli  10.listopadu 2019 jsme přivítali nejmladší občánky Světnova: Emu Štefanovou, 
Šárku Adamovou, Štěpána Myšku, Markétu Bernardovou a Barboru Nedělkovou.
Při slavnostním obřadu se rodiče zapsali do pamětní knihy, děti obdržely blahopřání a dárky, 
maminky dostaly od starosty květiny. 
Ke šťastnému vykročení do života přispěli žáci naší školy s pěkným kulturním vystoupením. 
Sbor pro občanské záležitosti přeje dětem, aby byly zdravé, šťastné, spokojené a úspěšné 
v životě, rodičům mnoho radostí a šťastných chvil při výchově svých dětí.          J.Dvořáková



Fotografie z vítání občánků do obce Světnov

Děti babičkám a dědečkům…
Ve čtvrtek 24. 10. jsme ve škole přivítali vzácnou návštěvu. Pozvali jsme babičky a 

dědečky na malé odpolední posezení. Protože říjen začíná Dnem seniorů, připravili jsme 
krátké vystoupení, malé pohoštění a prostory školy tak, aby se babičky a dědečkové u nás 
cítili hezky. U dveří je vítaly děti v horáckých krojích, doprovodily je k prostřeným stolům ve
třídách, nabídly bábovku, voňavý čaj anebo jablečný kompot vlastnoručně uvařený. Nálada 
byla skvělá, trošku slavnostní a hlavně příjemná. Chvíli se zdálo, že se všichni do školy ani 
nevejdeme. Po vystoupení, kdy děti přednášely, tančily a zpívaly, jsme se odvážili přítomné 
požádat o laskavost. Byli bychom rádi, kdyby se babičky a dědečkové za námi někdy vrátili a 
přišli nám ukázat to, co znají, co umí, co se naučili od svých předků anebo nám přišli třeba 
něco zajímavého vyprávět.  Nechceme hledat nikde daleko, víme totiž, že je v našem blízkém 
okolí spousta těch, kteří mají co ukázat a o čem povídat. Těšíme se, že se nám určitě někteří 
ozvou, moc rádi je zase mezi námi přivítáme.                                                      Hana Štůlová

Fotografie ze setkání s babičkami a dědečky v naší škole



Cesta k prameni řeky Svratky…
Na konci října jsme si ve škole užili krásný podzimní den. Naplánovali jsme si v rámci

našeho projektu „Poznáváme krásy Vysočiny“ cestu k prameni řeky Svratky. Počasí nám 
přálo a tak i přes ranní mlhu jsme se vydali z Cikháje lesem k prameni Svratky. Cestou jsme 
se zkoušeli orientovat podle mapy a buzoly, určovali světové strany i vzdálenosti různých 
objektů, pozorovali přírodu a učili se v lese chovat tak, jak se sluší. Po vyčištění pramene řeky
a po svačině jsme se cestou zpět do Světnova ještě pokusili pomoci naší přírodě tím, že jsme 
zaseli semínka z mateřského stromu – velikého buku na kraji lesa nad Kopaninami. Takhle 
budou mít větší šanci zakořenit a možná z nich i několik sazeniček vyroste, půjdeme se na ně 
zase za nějaký čas podívat. 

Dozvěděli jsme se také něco o tom, jakou léčivou sílu příroda má, například z břízy 
jsme zkoušeli načerpat trošku její energie. Nožky nás na konci cesty trošku bolely, ale byla to 
příjemná únava, tváře dětem zčervenaly a oběd ve škole pak náramně chutnal. Máme v plánu i
další takové výpravy,  jen co počasí zase dovolí. Učit se můžeme totiž nejen ve školních 
lavicích!                                                                                                               Hana Štůlová

Fotografie z cesty k prameni řeky Svratky



HC Světnov ve výsledcích
Po dvou nevydařených utkáních, kde se nám nedařilo proměňovat šance a nebylo jich málo, 
jsme v dalším zápase přehráli družstvo z Řečice 9:3, další vyhrané utkání bylo v sousedském 
derby se Škrdlovicemi a to s výsledkem 4:1 a v brzkých ranních sobotních hodinách jsme 
vyhráli nad družstvem z Veselíčka 6:3. Postupně si zvykáme na bezkontaktní hokej, který byl 
zaveden pro letošní sezonu, naše herní provedení se zlepšuje a tak zveme všechny své 
příznivce, aby nás přišli podpořit svými hlasivkami na ZS Žďár n.S. do dalších zápasů, kde se
v příštím kole utkáme s družstvem ze Slavkovic, v sobotu 23.11.2019 od 20:30h a další zápas 
odehrajeme v pátek 29.11.2019 od 22:30h s družstvem ze Znětínku.          
                                                                                                                Za spoluhráče P.Štefan 

SK Světnov zahájilo
které má opět dva týmy, kde SK A hraje Okresní přebor III.třídy s těmito výsledky: vyhráli 
jsme doma nad TJ Bory 15:3, s SK Moravec jsme také slavili výhru a to 11:7, další zápas 
jsme také vyhráli a to s družstvem z SK Dolní Heřmanice A 15:3 a ve čtvrtém zápase jsme se 
rozešli smírně s KST Borovnice A 9:9. Druhý oddíl SK B hraje okresní přebor V.třídy, kde 



jsme porazili SK Dolní Heřmanice B 15:3, s TJ Řečice B jsme také vyhráli a to 14:4 a 
stejným výsledkem jsme vyhráli s TJ Poděšín B 14:4, i v dalším kole se nám dařilo a zvítězili 
jsme 15:3. Pokud budete mít zájem zhlédnou naše zápasy obou družstev v okresní přeboru, 
tak je navštivte v neděli, dle rozpisu vyvěšeném ve vývěskách a výčepu Peklo, od 9.00hod v 
KD Světnov.                                                                 Za spoluhráče S. Maša st. a  P.Maša

Fotografie ze závěrečné defilé harmonikářů na již osmém a to posvícenském setkání ve Světnově 



Fotografie diváků při setkání harmonikářů v KD Světnov, kteří si při tónech harmonik i zazpívali

SDH SVĚTNOV zve všechny na



kdY:    V NEDĚLI

8. prosince 2019
ve 14:00 hodin

Kde:  v KD Světnov
Přijďte prožít veselé odpoledne plné her,

soutěží a překvapení.

Mikuláš a Anděl s čerty se na Vás moc
těší.

Občerstvení zajištěno.

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA   A  MATEŘSKÁ 
ŠKOLA  SVĚTNOV

zve na



„Rozsvěcení    vánočního
stromu“

o 1. adventní neděli – 1. 12. 2019
v 16 hodin u obecního úřadu 

Program: 

 „Vánoční příběh z Betléma“
s koledami  

      – hrají žáci ZŠ a MŠ
  rozsvícení vánočního stromu

  vánoční čaj a perníčky

Těšíme se na viděnou!


