ÚNOR 2022
ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Tříděný odpad je odvážen pracovníky Obce Světlá Hora v těchto dnech:
pondělí
7. února 2022 v 7:00
6. týden
pondělí
21.února 2022 v 7:00
8. týden
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA Nebereme pneumatiky
PO-PÁ
6:00 -14:30 hod
SO
9:00 -11:00 hod

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU TS BRUNTÁL

Komunální odpad - popelnice - budou vyvezeny v těchto dnech:
středa
středa

9.února 2022
23.února 2022

6. týden
8. týden

Provozní doba KNIHOVNY
Úterý od 15:00 do 18:00 hod.

ORDINACE ZUBNÍ LÉKAŘKY MUDr. Božena Marková
ORDINACE SVĚTLÁ HORA tel. 554 737
pondělí
7.30 – 14.30
úterý
7.30 – 14.30
středa
7.30 – 14.00
čtvrtek
7.30 – 14.00
pátek
7.30 – 12.00

007

PROVOZNÍ DOBA POŠTY ve Světlé Hoře , tel. 954279331
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

11:00-12:00
8:00-12:00
11:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00

13:00-18:00
13:00-15:00
13:00-18:00
13:00-15:00
13:00-15:00
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Informace obecního úřadu
T. Svobodová
Ing. L. Školoud
M. Nováková
M. Marková
R. Soroková
J. Vodrážková
Bc. M. Martínková
Z. Šamaj
E. Bocan

554 773 151, 731 187 205
Starostka obce
734 326 507
Místostarosta obce, lesník
554 773 153
Účetní
554 773 150
Podatelna, matrika, ověřování
Evidence obyvatel, pohledávky 554 773 152
Pokladna, bytové hospodářství 554 773 157
Pozemky, výstavba, czechpoint 554 773 155,731 048 825
Veřejné prostranství, sběrný dvůr 731 187 210
730 917 406, 737 010 649
Správce víceúčelového hřiště

www.svetlahora.cz,e-mail: svetlahora@svetlahora.cz
IČO: 00296392, IS DS : 8ycba46
Facebook : https://www.facebook.com/svetlahora/
Číslo účtu: 4200085342/6800 Sberbank CZ, a.s.
NA POKLADNĚ OBCE LZE PLATIT I KARTOU !

Pracovní doba OÚ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00-11:30
7:00-11:30
7:00-11:30
7:00-11:30
zavřeno

12:00-16:30
12:00-15:00 jen po telefonické domluvě
12:00-16:30
12:00-15:00 jen po telefonické domluvě

Polední pauza od 11:30 do 12:00

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie ČR
158
Záchranná služba
155
Hasiči
150
Jednotné evropské číslo tísňového volání:
112
Zdravotnické informační centrum
553 777 777 - Tato služba je
k dispozici 24 hod. denně, a mj. dostanete odpověď k lékařské pohotovostní službě,
ale i případné odborné zdravotnické rady.

ČEZ poruchová služba: tel. 800 850 860
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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
poplatky za odpady v naší obci zůstaly pro rok 2022 zachovány a jsou
stanoveny na 500 Kč na občana. Velkým úkolem nás všech bude se zamyslet, co do komunálního odpadu patří a co ne! Když už odpad vytřídíte
např. plasty, zkuste plastové láhve sešlápnout a zmenšit tak jejich objem,
aby kontejnery nebyly hned plné. Většina z nás to dělá, ale některým je to
jedno. Asi si řeknou, že můžeme být rádi, že to je v té správné popelnici!
V pokladně obecního úřadu jsou připraveny pro občany k vyzvednutí pytle na tříděný odpad.
Také bych chtěla požádat všechny občany, kteří topí v kamnech, aby horký popel nesypali do kontejnerů!!! Zabráníte škodám, které můžou
vzniknout jak na majetku vašem, obecním majetku tak i na majetku sousedů. Kvůli bezohlednosti některých občanů pak vyjíždí hasičská jednotka, která může chybět jinde.
Kanalizace v naší obci je tlaková a gravitační. Tlaková kanalizace vede
od zdravotního střediska směrem na Bruntál, kde občané mají na svých
pozemcích tlaková čerpadla, která splašky čerpají do čistírny odpadních
vod. Gravitační kanalizace je kanalizace, kde tečou splašky samospádem.
Mnozí z občanů si myslí, že vše odteče do čistírny odpadních vod a nic se
nemůže stát! Ale to není pravda. Před Vánocemi došlo k ucpání kanalizace u řady domů ve Světlé 364 – 367, kde se splašky tlačily do sklepa panelového domu a dále zůstávaly ve stupačkách bytů. Byli přivoláni hasiči,
kteří kanalizaci uvolnili a pročistili. Kanalizace byla ucpána dětskými
plenkami, hadrami, sklem a dokonce někdo spláchnul celý houskový
knedlík! Moc Vás prosím, abyste kanalizaci nevyužívali jako místo, kde
se vleze všechno! Myslete na ty, co bydlí pod vámi nebo kousek dál. Tímto bych chtěla poděkovat JSDH ze Světlé a panu Zdeňku Šamajovi za
rychlou pomoc při likvidaci škod.
Přeji vám všem hodně zdraví, štěstí a pohody.
Taťána Svobodová, starostka
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Obec Světlá Hora se zapojila do pomoci obcím postižených tornádem
a na svém 18.zasedání ZO byla všemi hlasy schválena částka 100 000
Kč a zaslána na účet postiženým obcím.
„Obec obci“: Mezi obce postižené tornádem jsme i díky vám rozdělili
téměř 50 milionů korun. Děkujeme!
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
jménem Sdružení místních samospráv ČR bych ráda Vám osobně – a Vaším prostřednictvím i Vaší obci a Vašim spoluobčanům – poděkovala za
to, že jste se zapojili do projektu finanční pomoci obcím, které v loňském
roce zasáhlo ničivé tornádo. Vlna solidarity, kterou tato kalamita vyvolala
mezi samosprávami, mile překvapila nás i obdarované obce. Osobně musím říci, že jsem na akceschopnost a velkorysost našich obcí, kterou v takové chvíli projevily, nesmírně hrdá.
Obcím postiženým červnovým tornádem jsme začátkem října předali práva k nakládání s transparentními účty, na nichž se během léta shromažďovala finanční pomoc od stovek obcí z celé ČR. Celkem se podařilo díky
solidaritě samospráv získat 49 837 317 Kč, které mohou obce využít na
řešení škod způsobených živelnou katastrofou dle svého vlastního uvážení, podle priorit každé z nich.
Výše uvedená finanční pomoc byla mezi obce dle rozhodnutí samotných
dárců rozdělena následovně:
Hrušky: 8 511 600,37 Kč
Lužice: 5 673 623,37 Kč
Mikulčice: 6 233 872,32
Moravská Nová Ves: 7 070 220,32
Kryry (místní část Stebno): 3 294 703,32
Hodonín (místní části Pánov): 2 405 853,34 Kč
Hodonín (místní část Bažantnice): 2 251 789,32
Týnec: 3 252 765,32 Kč
Tvrdonice: 2 889 520,32 Kč.
Na konci roku 2021 došlo i k rozdělení prostředků z nepojmenovaného
účtu, který nebyl určen konkrétně žádné z postižených obcí. Rada SMS
ČR rozhodla, že celková částka ve výši 8 253 369 Kč bude rozdělena meStrana 5
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zi pět nejpostiženějších obcí: Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves, Hodonín a Mikulčice. Velmi si vážíme velkorysého gesta obcí Kryry, Týnec
a Tvrdonice za to, že rozdělení a využití nepojmenovaného účtu ponechaly právě nejpostiženějším obcím.
Všechny transparentní účty vedla bezplatně Česká spořitelna, i jí tedy patří náš dík.

S vedením postižených obcí jsme v kontaktu a ráda bych Vám tlumočila i
jejich díky a upřímnou vděčnost. Jak si jistě umíte představit, ve všech
obcích přišly peníze vhod a již nyní jsou vynakládány na projekty obnovy. Od všech obdarovaných máme informace o tom, na co prostředky z
projektu využívají. Jen pár příkladů: V Hruškách finance použili na opravu střechy a výměnu oken ZŠ, opravu střechy tělocvičny. V roce 2022,
bude pokračovat opravou fasády, výměnou podlah ve škole, původní parkety jsou poničeny vodou, byly jen lokálně vyspraveny, aby mohla fungovat škola, opravena byla střechy kostela sv. Bartoloměje, jehož vlastníkem je obec. Moravská Nová Ves má nyní opravené zdravotní středisko,
MŠ, jednu budovu ZŠ pro 2. stupeň, finance byly použity i na úpravu veřejného prostranství. Lužice hlásí, že mají opraveno veřejné osvětlení,
rozhlas, zaplatili za odklízení odpadu a zeleně. Obec staví zdravotní středisko, které se na základě rozhodnutí statika muselo zbourat. V Mikulčicích budou peníze použity na opravu klubovny pro děti, opravu střech ZŠ,
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MŠ, kulturního domu a sportovní haly. V Hodoníně peníze pomohly s
opravou sportovní haly, psího útulku, ZOO, základní školy i s opravou
městských bytových domů. Tvrdonice po tornádu bývalou budovu školy
přestaví na komunitní centrum (nyní je po akutní opravě – tj. výmalba a
pořízení interaktivní tabule, slouží dětem z Hrušek). Dále finance použili
na výsadbu zeleně, která nahradí tu, jež byla ze 2/3 zničena, např. lipová
alej. V Týnci použili prostředky na opravu zdravotního střediska a služebny městské
policie. Část peněz, které dostali,
navíc rozdělili
mezi postiženější
obce (Hrušky,
Mikulčice, Lužice, Hodonín,
Moravská Nová
Ves – tam má
Týnec matriční
úřad, byla tam
zničena základní
škola, kam chodí
děti z Týnce do
školy). Ve Stebně připravují projekty obnovy místní návsi, veřejné zeleně v centrální části obce a opravu hřbitovní zdi.
Dovolte, abych Vám závěrem ještě jednou poděkovala, že jste se do našeho projektu „Obec obci“ zapojili. Věřím, že solidarita mezi samosprávami – a lidmi – je něco, co nás dokáže přenést i přes nečekané tragédie.
A že naše dobré skutky se nám – byť často oklikou – vrátí.
S úctou
Eliška Olšáková
předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR
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Výpis z usnesení z 51. schůze rady obce konané dne 20. 12. 2021
Rada obce schválila:
 rozpočtové opatření č. 13/2021 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok
2021
 zvýšení nájemného v obecních bytech u nových nájemních smluv od
1. 1. 2022 na částku 31,04 Kč/m2
 zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 8. 2022 na minimální
částku 31,04 Kč/m2
 od 1. 1. 2022 doplnění inflační doložky do nových nájemních smluv u
obecních bytů
 záměr na pronájem pozemků parc. č. 1367/3 trvalý travní porost o výměře 47 m2 a parc. č. 1375 zahrada o výměře 165 m2 v k. ú. Dětřichovice
 záměr na pronájem pozemku parc. č. 492/4 trvalý travní porost o výměře 2 261 m2 v k.ú. Dětřichovice
 sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím na rok 2022
 pronájem bytu č. 5 (2+kk, bezbariérový) v Domě s pečovatelskou
službou Světlá 433, 793 31 Světlá Hora
 záměr na pronájem nebytového prostoru v přízemí domu Světlá č.p.
374 (bývalá restaurace) na pozemku st. parc.č. 431 v k.ú. Světlá ve
Slezsku, o rozloze 106 m2
Rada obce doporučila zastupitelstvu obce schválit:
 záměr na prodej pozemku parc. č. 128/3 trvalý travní porost o výměře
604 m2 v k. ú. Podlesí pod Pradědem, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku vč. DPH + ostatní poplatky spojené s prodejem. Obec si
vyhrazuje právo neprodat uvedený pozemek žádnému zájemci
 záměr na prodej části pozemku parc. č. 1938 ostatní plocha o výměře
cca 120 m2 z celkové výměry 3861 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, za
cenu stanovenou dle znaleckého posudku vč. DPH + ostatní poplatky
spojené s prodejem. Obec si vyhrazuje právo neprodat uvedený pozemek žádnému zájemci
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prodej části pozemku parc. č. 421/1 trvalý travní porost o výměře cca
90 m2 z celkové výměry 2202 m2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách,
prodej pozemku parc. č. 74/1, trvalý travní porost o výměře 15 m2 v
k. ú. Světlá ve Slezsku
prodej pozemku parc. č. 2, ostatní plocha, o výměře 58 m2 v k. ú. Suchá Rudná

Rada obce doporučila zastupitelstvu obce odložit:

projednání záměru na prodej části pozemku parc. st. č. 121/2 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 122 m2 v k. ú. Suchá Rudná, a to do doby ukončení realizace přístřešku autobusové zastávky
v zájmovém území
Celá znění usnesení rady obce, upravená v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, najdete na webových stránkách
obce http://www. svetlahora.cz/obecní úřad/ usnesení rady obce. Zde najdete odkaz na aplikaci UZOb, ve které jsou usnesení zpracována, popř. se
ně lze podívat přímo na https://www.uzob.cz
Michaela Marková, Obec Světlá Hora
Výpis z usnesení z 52. schůze rady obce konané dne 30. 12. 2021
Rada obce schválila:

rozpočtové opatření č. 14/2021 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok
2021

cenovou nabídku na dodávku digitální úřední desky pro OÚ Světlá
Hora ve výši 220. 462 Kč s DPH, od firmy DigiDay Czech s.r.o.,
Moravská Ostrava

smlouvu na dodávku digitální úřední desky pro OÚ Světlá Hora, uzavřenou mezi firmou DigiDay Czech s.r.o., Moravská Ostrava a Obcí
Světlá Hora
Celá znění usnesení rady obce, upravená v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, najdete na webových stránkách
obce http://www. svetlahora.cz/obecní úřad/ usnesení rady obce. Zde naStrana 9
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jdete odkaz na aplikaci UZOb, ve které jsou usnesení zpracována, popř.
se ně lze podívat přímo na https://www.uzob.cz
Michaela Marková, Obec Světlá Hora
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Pro velký úspěch Obec Světlá Hora vyhlašuje novou fotografickou soutěž pro občany Světlé i místních částí a samozřejmě i
pro chataře nebo návštěvníky. Foťte svou
obec i okolí ve všech ročních obdobích do
kalendáře na rok 2023. Přivítáme i fotografie z kulturních, sportovních i společenských akcí, které se v naší obci konají.
Udělejme si svůj vlastní kalendář, sestavený tak, jak svou obec vidíme. Snažíme se
umístit do kalendáře fotku každého fotografa. Všechny pak odměníme
nějakou maličkostí.
Fotografie můžete zasílat od 1. 2. 2022 do 31. 8. 2022 na emailovou adresu sorokova@svetlahora.cz nebo na flash disku. Počet zasílaných fotografií je po zkušenostech z loňska omezen na 30. Přijímáme pouze fotografie
v elektronické podobě (neskenujeme) a pouze bez nápisů, u kterých je
pak nutná korekce. Rádi budeme i za popis, co na fotografii je a kdy a kde
se snímek vyfotil. Zaslat můžete i fotografie pořízené dříve. Budeme
opravdu moc rádi, když se zapojíte.
Radka Soroková, Obec Světlá Hora
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Poděkování
Chtěly bychom touto cestou poděkovat hasičům ze Světlé a panu Zdeňku
Šamajovi za pomoc při čerpání vody a splašků z kotelny v domě Světlá
č.p. 367, Světlá Hora.
p. Anna Šnýdlová a p. Paulina Turáková

Restaurace Praděd z Bruntálu
pro naše občany připravuje
denně čerstvé lákavé obědové menu v
cenách od 85 Kč.
Obědy je možné si vyzvednout, po
předchozím objednání
na tel čísle 603 396 282,
od 11:00 – 12:00 hod v přístavbě MŠ.
Jídelníčky jsou k dispozici na OÚ,
stránkách obce nebo při výdeji obědů v
přístavbě MŠ.
Z důvodu hospitalizací, nemocí apod. ubývá strávníků a reálně hrozí, že
tato služba pro občany v naší obci skončí.
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Příspěvky místních spolků a sdružení
Kurz keramiky
Chtěla bych vás pozvat na tradiční
kurz keramiky, který se bude konat
11. 2. 2022 v 17 hod. v přístavbě MŠ.
Za pořadatele
Monika Vilímcová

INFORMACE SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s.
Vážení občané a členové spolku,
chceme Vás informovat, že do dnešního dne nikdo z Vás neprojevil zájem
začít se učit pracovat ve Výboru TJ, v návaznosti na uvedenou dlouhodobě
avizovanou skutečnost, že členové současného Výboru spolku v roce 2022
ukončí působení v tomto orgánu TJ Světlá Hora z.s., viz toto zveřejnění:
VV TJ Světlá Hora z.s. vyzývá občany a členy spolku, kteří mají zájem
pracovat v orgánech spolku, z důvodů dlouhodobě avizovaného odchodu
stávajícího VV TJ k červnu 2022 a to do funkcí:
ve Výkonném výboru TJ (předseda TJ, místopředseda TJ, hospodář –

pokladník TJ, člen VV TJ)

v Revizní komisi TJ (předseda RK, členové RK), ať se ozvou, abychom mohli jejich jména zapracovat do přípravy na řádnou Valnou
hromadu TJ.
A dále se hledá trenér fotbalu pro děti a mládež, či zájemce o rozhodčího
pro pískání v soutěžích při FA ČR.
Ozvěte se zájemci osobně nebo na email: golmaniesh@seznam.cz.
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Dnešní důležitou informaci, kterou Vám chceme sdělit, je konečný postup
k záměru členů stávajícího Výboru TJ ukončit své funkce. V březnu 2022
proběhne Valná hromada spolku. Jestli se nikdo nenajde do té doby, tak
tuto skutečnost oficiálně uvedeme do usnesení Valné hromady. A pak po
30. 06. 2022 odstupující předseda svolá Mimořádnou Valnou hromadu
spolku, na které ukončíme naše 4 leté působení ve Výboru, ve prospěch
spolku TJ Světlá Hora z.s.
Zhodnocení. Začátkem roku 2018 jsme přebírali spolek v rozkradeném stavu a bez finančního zajištění na činnost na rok 2018 od předchozího Výboru TJ. A proto pro zajištění chodu spolku pravidelně podáváme žádosti o
dotace (obec Světlá Hora, MSK, MŠMT – nyní NSA). K tomu vedeme
podvojného účetnictví, což je podmínkou pro pobírání dotací. A každou
dotaci se nám podařilo úspěšně vyúčtovat. A tím se nám postupně podařilo
za pomocí darů, či těchto dotací ze státních a z veřejných rozpočtů, o kterých Vás zde pravidelně informujeme, spolek finančně zajistit. Podařilo se
nám zakoupit chybějící sportovní materiál (hlavně pro fotbal – mládež a
dorost) aj. Museli jsme investovat do majetku, který se záhadně ztratil, nefunkční, či již rozpadající, (do nových stolů a židlí do restaurace aj.) A nyní nám zbývá na rok 2022 nasměřovat větší část finančních prostředků ještě na sportovní materiál i pro muže ve fotbale, kterým se začaly rozpadat
dresy. Podařilo se nám s dobrým kolektivem úspěšně zorganizovat tři ročníky sportovního dne pro děti, mládež a občany. A 4. ročník plánujeme na
13. srpna 2022.
VV TJ Světlá Hora z.s.(Pavel Skála, Martin Kopinec, Alois Šimčík)
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Základní škola v Andělské Hoře informuje

Leden je každoročně měsícem, kdy žáci „bojují“ o co nejlepší známky na
vysvědčení za 1. pololetí. Přesto že nás všechny dlouhou dobu trápí pandemická situace, několik akcí se v naší škole v lednu uskutečnilo. V úterý 4.
ledna se žáci III. A vydali na exkurzi do městské knihovny v Andělské hoře.
6. ledna se uskutečnily třídní schůzky. V úterý 11. ledna proběhlo ve škole
zimní mistrovství v šachu. Začátkem února plánujeme s celou školou návštěvu Bruntálského kina a pro žáky 7. a 8. třídy lyžařský kurz. V únoru také čeká žáky 9. třídy podávání přihlášek na střední školy. Vzor vyplnění
přihlášky je na stránkách školy na úvodní stránce v sekci „ke stažení“. V
případě potřeby mohou žáci vyplnění přihlášky konzultovat s výchovnou
poradkyní. V minulých letech jsme v tomto období pořádali tradiční dětský
karneval. Bohužel stejně jako v minulém roce, tak i v letošním se z důvodů
covidové situace karneval neuskuteční.
Od konce loňského roku pracujeme na tvorbě nových webových stránek,
které by měly být pro návštěvníky přehlednější co se vyhledávání informací
týká.
Závěrem bych chtěl popřát všem žákům úspěšný vstup do druhého pololetí.
Co nás čeká:
4. února – pololetní prázdniny
7. – 11. února – lyžařský výcvik (VII. a VIII. A)
14. - 20. února – jarní prázdniny
I v únoru bude pro žáky nebo v rámci konzultací pro zákonné zástupce k
dispozici školní psycholog Mgr. Helmut Bley, a to každý pracovní pátek,
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tedy 4., 11., 18. a 25. 2. V případě potřeby je možnost šk. psychologa
kontaktovat prostřednictvím e-mailu: bley.helmut@gmail.com .
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy

Mateřská škola Ve Světlé Hoře
Tématem měsíce ledna byla „Paní Zima“.
3. ledna 2022 děti našly ve školce překvapení pod stromečkem v podobě
dárků. Společně si tedy dárečky rozbalily a rozdělily do obou tříd.
Sněhu jsme si sice moc neužili, ale aspoň jsme si spolu o něm vyprávěli.
Děti se dozvěděly vše o sněhu a jeho proměnách. Prováděly experimenty
s ledem a sněhem, poznávaly jaké vlastnosti má voda.
Zaměřili jsme se na rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovali jsme si poznatky o tělovýchově a sportu.
Děti si osvojovaly dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, tím jsme
rozvíjeli zájem o psanou po-dobu jazyka. Snažíme se o vytvoření pozitivního vztahu k učení a k intelektuálním činnostem.
Během měsíce ledna jsme se s dětmi učili správnému dýchání při hraní na
zobcovou flétnu. Děti již umí zahrát jednoduchou písničku. Seznámili
jsme se s diatonickými ozvučenými kameny a vyzkou-šeli jsme si i společné hraní na tento nástroj.
Stále zdokonalujeme koordinaci ruky a oka, vedeme děti ke správnému
držení tužky. Děti se snaží-me motivovat ke kresbě a jiným výtvarným
činnostem.
Koncem měsíce opět proběhly Hrátky se zvířátky. Do MŠ přijela paní
Marcela Rozprýmová ze SVČ Bruntál. V tomto výukové programu se naše děti tentokrát seznámily s králíkem, zahrály si hry, dozvěděly se, jak se
takový králík může chovat doma nebo
ve školce. Součástí programu byl přímý kontakt se zvířetem a v závěru
výtvarná dílna k danému zvířeti.
Co nás čeká v únoru?
V tomto měsíci budeme objevovat svět kolem nás. Popovídáme si o naší
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planetě, obyvatelích, o pří-rodě, rostlinách a zvířatech a také o vesmíru.
11. 2. 2022 Srdíčkový den
14. 2. – 18. 2. Jarní prázdniny – MŠ v provozu pro neodhlášené děti
Pokud nám počasí bude přát, budou dobré sněhové podmínky, tak nás čeká
společná akce pro děti a rodiče – Hrátky na sněhu. Zasoutěžíme si, budeme
plnit úkoly a určitě zažijeme i spoustu legrace.
Jana Šubová, zástupkyně ředitele pro MŠ
Termíny jarních prázdnin 2022
•
7.2. – 13.2.2022
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ,
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové,
Teplice, Nový Jičín
14.2. – 20.2.2022
•
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
•
21.2. – 27.2.2022
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
•
28.2. – 6.3.2022
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město,
Prostějov
•
7.3. – 13.3.2022
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
•
14.3. – 20.3.2022
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek.
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NOVOROČNÍ VÝŠLAP
Jako každý rok se 1.1. konal novoroční výšlap na Annaberg a to jak ze Suché Rudné, tak ze Světlé. Že přišlo chodců dost, dokládají přiložené fotografie.
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Příspěvky zastupitelů
Publikováno bez korektur a zásahů redakční rady. Vyjadřují jen názory pisatele.

Proč jsme nepodpořili Návrh rozpočtu obce na rok 2022?
Vážení spoluobčané, po roční odmlce jsme nuceni hlasitě projevit náš nesouhlas!
1. Nebyla nám sdělena důležitá informace a to výše Mandatorních výdajů
obce na rok 2022. Starostka slíbila na zastupitelstvu obce (ZO) dne 13. 12.
2021, že písemně nám to sdělí. A zákon o obcích stanovuje měsíční lhůta.
Ale do teď nic!!!
2. Lesním hospodaření: Týkající se pěstební činnosti v rozpočtu, výši výdajů na mzdu lesníkovi, včetně výdajů na mzdy velkého počtu úředníků na
obecním úřadě!
3. Silnice: Protože v rozpočtu byly výdaje na nákup cesty (panelovky nad
hřbitovem Světlá), i když ZO nákup zamítlo! Netransparentní výdaje na
projekt autobusové zastávky ve Světlé a pro celkové nízké plánované výdaje na opravy cest v obci!
4. Chodníky: 1. od Sedláčků k Masopustovi, který byl již tolikrát schválen,
ale nikdy nebyl chodník opraven! Proč už to radní a úředníci obce nedořeší, ať tam již máme chodník? 2. od Černáků směrem k obci, neboť v roce
2022 by se měla opravovat cesta k nádraží, a proto je přece nutností, aby
před tím byl chodník hotov!
5. Odmítnutí našeho návrhu na investice ve výši cca 800.000,-Kč do techniky (na stejnou sekačku s výklopným košem do kontejneru, na samojízdný vysavač na listí a psí výkaly, na 2 PROFI křovinořezy, na zadní mulčovač bez sběracího zařízení a na zadní mulčovat s rukou s dosahem do svahů a mezí). Proč neinvestovat do lepšího vzhledu obce a úspory lidské práce, když na účtu obce je cca 50 mil. Kč?
6. Neschvalujeme plánované stávající investice do opravy ČOV, protože
nás přece trápí její malá kapacita. Občané, hlavně okolních částí, kteří nemají možnost se napojit na obecní kanalizaci, nemohou na ČOV vyvést ani
své jímky a musí je vozit daleko! A takovou opravu považujeme za vyhození peněz z okna. A proto jsme navrhli, aby peníze v roce 2022 směřovali
do projektu na komplexní rekonstrukci. A pak co nejdříve vše zrealizovat!
Bylo to odmítnuto.
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A jelikož víte, že máme povolený limit na ½ A5, tak již více psát nemůžeme! Tak příště.
Sdělení od zastupitelů SNK Pavla Skály, Aloise Šimčíka aj., web:
www.zasvetlou.cz.
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Je země mrtvých
a je země těch, co žijí.
A mezi nimi LÁSKA.
To je most, který všechno přetrvá
a všemu dává smysl.
T. Wilder

Dne 13. 2. 2022 uplynou dva roky,
co nás navždy opustila naše maminka, paní

Jarmila Židlíková
Zároveň by se 8. 2. 2022 dožila 90 let.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte si s námi.
syn Oldřich a dcera Jarmila s rodinou
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Společenská rubrika
Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci únoru oslaví svá životní jubilea
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Margita Štiaková, Světlá
Drahomíra Tesařová, Světlá
Mária Sepešiová, Světlá
Vladimír Parák, Podlesí
Božena Halová, Světlá
Miroslav Kocfelda, Světlá
Ludmila Salayová, Světlá
Marta Kortišová, Světlá
Ladislav Szukalski, Světlá
Ludmila Čagánková, Suchá Rudná
Sidónia Hlaváčková, Suchá Rudná
Milan Jedlička, Stará Voda
Hubert Koňařík, Podlesí
Květoslava Polášková, Světlá

Z našeho středu navždy odešli:
Josef Šumšal, Světlá
Josef Papoušek, Světlá
Anna Nedbalová, Světlá
Jaromír Kopřiva, Světlá
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