
USNESENÍ č. 11/2017
ze zasedání ZO, konaného dne 27.11.2017

Schvaluje: - zapisovatele pí. L. Chybovou a ověřovatele zápisu p. M.Nedělku a p. F.Mičku
- program jednání ZO
- rozpočtové opatření č. 10/2017
- vyvěšení záměru č.05/2017, prodej p.č.278 vlastníkovi čp.18
- příspěvek Domácímu hospici Vysočina o.p.s.
- přípravu smluv na odprodej pozemků pod bývalým vedením VN
- podání žádosti o dotaci na chodník
- usnesení z 11.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, včetně Czechpointu 
    - sdělení o registraci OVM pro výkon agendy
    - zprávu ze zasedání představenstva LDO
    - fakturaci za uložení odpadu na skládce Ronov 
    - zprávu ze Subregionu Velké Dářko (cyklostezky, lyžařské tratě, odpady)
    - upozornění na opravu chodníku u čp.34
    - přípravu na možnost získání dotace na víceúčelové hřiště
    - zprávu ze zasedání školské rady
    - povolení předčasného užívání stavby komunikace, osvětlení a rozvod 
      plynu pro nové RD v lokalitě U hřiště
    - vyhlášku MZe - zpracování nahodilých těžeb v lesích do 31.3.2018
    - voličské průkazy na volbu prezidenta 2018
    - zahájení řízení ubytovací zařízení se stravováním čp.9

                             - rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesů - MěÚ
                             - dodatečné povolení dokončené stavby čp. 92
                             - zveřejnění smlouvy v ISRS - vrt
                             - oznámení záměru na vyhlášení PP Brožova skála - CHKO
                             - oznámení závěrečné prohlídky stavby zemního vedení NN nové RD
                             - nahlášení počtu včelstev na k.ú Světnov
                             - zasedání SOV - Tři věžičky - Střítěž u Jihlavy
                             - podepsání smluv na podporu stavby vrtu - SFŽP
                             - vyjádření k přístavbě skladu u čp.52
                             - ukončení smlouvy o dodávce plynu pro OÚ, ZŠ a MŠ Světnov
                             - vyjádření od KSÚS a policie, k připravovanému chodníku podél vozovky
                             - pozvánku na zasedání SOL Přibyslav na MěÚ Přibyslav - 14.12.2017
                             - rozpočet ZŠ a MŠ Světnov na r.2018



PF 2018 Vážení občané.
Dovolte mi, abych Vám jménem 
zastupitelstva  obce Světnov popřál 
pevné zdraví a mnoho štěstí 
v nadcházejícím roce 2018. Přeji 
Vám a Vašim rodinám mnoho 
šťastných dnů a hodně pohody. Přál 
bych nám všem, abychom si vždy 
našli chvíli na milý úsměv a hřejivá 
slova, kterými můžeme druhého 
potěšit a aby nás netrápila zloba a 
závist.
Váš starosta - Pavel Štefan

Krásné a pohodové vánoční svátky
a do nového roku 2018 pevné zdraví, štěst a spokojenost.

Vítání dět do žžvota
Sbor pro občanské záležitost ppi  becním úpadu ve Světnově uspopádal v neděli 12. listopadu slavnostní vítání dět do 
života. Letos jsme ppivítali Václava Macha, Davida Richtera a Elišku Blažíčkovou.
Ppi slavnostním obpadu se rodiče zapsali do pamětní knihy, od starosty dostali květny, dět obdržely blahoppání a 
dárky.
Pěkným kulturním vystoupením ppispěli  Z.Hansl,  V.Zlesáková, V.Roučková,  A.Šťouračová,  G.a J.Kodysovi.
Sbor pro občanské záležitost  ppeje našim malým občánkům  pevné zdraví, rodičům štěst, radost, ale i trpělivost ppi 
výchově svých dět.                                                                                                   J.Dvopáková



Fotografe rodičů s dětmi ppi jejich uvítání do života
Fotografe dět vystupujících ppi vítání občánků v KD Světnov

Okénko do školy  
Po zápijových oslavách jsme se pustli do práce a učili se a učili. Ppesto jsme si ale udělali čas na to, co máme rádi. 
Na začátku měsíce píjna jsme ppijali pozvání od Hudebního divadla dětem a vyjeli do žďárského divadla na ppedstavení 
„Povídejme si děti, které bylo plné písniček. 
V rámci dětského divadelního ppedplatného dět z MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ jsme shlédli pohádku
 „ Pohádky do kapsyi. Ppedstavení  se nám velmi líbilo. Ppipomněli jsme si v něm klasické pohádky   Karkulce, 
Perníkové chaloupce, Budulínkovi a Princezně na hrášku.
Dět z MŠ navštvily služebnu Městské policie ve Žďáru nad Sázavou a Knihovnu  M. J. Sychry Žďár nad Sázavou. 
Zúčastnily se knihovnické lekce, ve které si povídaly o knihách.
Ke konci měsíce jsme spolu s ppedškoláky absolvovali výuku na dopravním hpišt a procvičili si nejen pravidla silničního 
provozu ale i jízdu na kole či koloběžce.
V listopadu jsme pozvali do našeho školního nebe – družiny pana J. Hrubce, který nám se svými dpevěnými loutkami 
zahrál pohádku „  princezně na hráškui.  pět jsme obdivovali jeho práci s loutkami, hlasem a diváky. 
Žáci 3. a 4. ročníku se učili čarovat v komponovaném popadu „Kouzla pod pokličkoui .
Dět z MŠ a žáci 1. a 2. se setkali v ppedstavení  „Čtyplístek v pohádcei se svými oblíbenými hrdiny – hospodyňkou 
Fifnkou, profesorem Mišpulínem, vtpálkem Pinďou a nemotorným silákem Bobíkem. Všichni jsme se shodli na tom, že
to bylo krásné ppedstavení.
Poslední listopadový týden jsme uspopádali sběr papíru. Chtěli bychom poděkovat všem, ktepí se ho zúčastnili.
                                                                                                                                                                                     kolektv ZŠ a MŠ



Přejeme Vám od srdíček
chvíle klidu v záři svíček,
pohodu, úsměv na tváři,

v příštím roce, ať se Vám daří.

děti, žáci a zaměstnanci
ZŠ a MŠ Světnov

HC Světnov ve výsledcích
Dalšími koly pokračovaly zápasy ve Vesnické lize hokeje a to takto, porazili jsme Veselíčko vysoko 11:3, dále jsme 
porazili nevyzpytatelnou Řečici 6:1 a držíme se na pátém místě tabulky. Další zápas hrajeme v sobotu 16.12. s 
 strovem n. sl. od 8:15hod, s Rudolcem hrajeme 22.12. od 20:30hod, oba zápasy odehrajeme na ZS Žďár n.S. Zveme 
všechny své ppíznivce, aby nás ppišli podpopit svými hlasivkami na ZS Žďár n.S. do dalších zápasů.                                         
                                                                                                                                                                          Za spoluhráče P.Štefan

Fotografe Mžkuláše a jeho doprovodu před vstoupení do sálu KD přž nadílce, kterou uspořádalž členové  
SDH Světnov a která se opět velmž vydařžla, ž když přž vstupu čertů do sálu ž nějaká slza ukápla, ale Mžkuláš
s andělem rozdalž balíčky a na tvářích dět se objevžl ž úsměv a očž se rozzářžlž, tak za rok nashledanou.



Blíží se nám období adventu a jen málo lidí z nás si umí představit, že by tento krásný čas roku trávilo na 
nemocničním lůžku. Přesto se každý den vystavují desítky chodců velkému riziku, když opoušt své domovy 
bez reflexních prvků.

Používání tzv. refeeního materiálu je od začátku roku 2016 povinné pro všechny chodce mimo obce a města.
Mnoho testů však prokazuje velký význam nošení podobných materiálu právě i v centrech měst, kdy na sebe
chodci mohou ještě vice upozornit pidiče, ktepí jedou za snížené viditelnost, ale zároveň jejich zrak oslňují
světla pouličních lam, reklamní poutače i protjedoucí vozy. 
Pokud se podíváme do celorepublikových statstk, čísla hovopí rozhodně v neprospěch chodců. Za posledních
deset  let  vyhasnul  život  6  z 10  pěších  účastníků  silničního provozu  právě  za  tmy  a  jen  v letošním roce
vyhasnul na silnicích ČR život téměp 80. Mnohem více alarmující je však celkový počet dopravních nehod
právě  s chodci,  kterých  bylo  za  prvních  deset  měsíců  roku  2017  rovných  2664.  Právě  zde  je  dobré  si
uvědomit, že usmrcení chodci jsou jen špičkou ledovce zbylého počtu lidí zraněných, s  lehkými i  těžkými
následky na svém zdraví. 
Celé kouzlo používání refeení materiálů spočívám v tom, že prodlužujete svoji viditelnost mnohonásobně
víc, než chodec v tmavém oblečení. Pokud se tedy někdo dobrovolně vypraví do provozu v černé bundě, je
pro pidiče vidět zhruba na 10e kratší vzdálenost, než zodpovědný chodec s refeení páskou. 
Mít  refeení  pásku  však  neznamená,  že  jsem dobpe  vidět.  Mnohem víc  je  důležité,  kam si  tento  prvek
umístte. Velmi často se ppi preventvních akcích setkáváme s tm, že nappíklad ženy mají pásku na kabelce
v místě,  kde  vlastně  vůbec  není  vidět.  Nejlepším místem pro  umístění  je  tedy  noha v oblast kotníku  a
zápěst.  bě část těla se hýbou a motoristy poutají. 
Pokud ještě nevlastníte nějaký prvek z refeeního materiálu, můžete jej získat na preventvních akcích, nebo
jej zakoupit na celé padě míst. Investce v pádu maeimálně pár desítek korun se vyplat víc než pokuta 2500 Kč
a rozhodně víc než újma na zdraví, či životě. 
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