BŘEZEN 2022
ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Tříděný odpad je odvážen pracovníky Obce Světlá Hora v těchto dnech:
pondělí
7. března 2022 v 7:00
10. týden
pondělí
21.března 2022 v 7:00
12. 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.března 2022
23.března 2022

10 týden
12. 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
7:00-11:30

12:00-16:30
12:00-15:00
12:00-16:30
12:00-15:00
12:00-14:30

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,
počasí v naší oblasti je velice proměnlivé a Český hydrometeorologický
ústav zasílá často výstrahy na velké množství srážek a výstrahy silného
větru, který se pohybuje v rozmezí 110 – 130 km/h a způsobuje výpadky
elektrického proudu. Při silném větru dochází k pádu vzrostlých stromů a
poškození vedení. V místní částí Podlesí došlo k pádu jednoho stromu a
přetrhání vedení osvětlení. Toto se podařilo opravit hned druhý den. Následující den vlivem podmáčeného terénu a silného větru spadl druhý
strom o kus dále a přetrhal vedení znovu. Jednalo se o zdravé silné stromy. Upozornila jsem vlastníka pozemku, že se nachází v okolí ještě několik špatných stromů, které by mohly poškodit vedení a tyto stále stojí.
Opravu jsme zatím odložili o týden, než se povětrnostní podmínky uklidní. Proto Vás chci poprosit o trpělivost se vzniklými problémy a tím, že
oprava veřejného osvětlení se malinko někdy protáhne. Stejné problémy
jsou i v jiných částech, loni to postihlo Suchou Rudnou, kde došlo k pádu
stromu, poškození sloupu a přetrhání cca 150 m vedení u bývalé Dukly.
Nesvítila nám celá Suchá Rudná a Stará Voda. Do třech dnů jsme rozsvítili Suchou Rudnou a po jedenácti dnech se podařilo dát do pořádku nejvíce postižený úsek a rozsvítit zbytek Suché Rudné a celou Starou Vodu. V
Dětřichovicích bývá problém obdobný, stačí spadlá suchá větev a zkrat je
hned. Jsem ráda, že vám to není lhostejné a na závady nás upozorňujete.
Možná si v naší obci všímáte zásahů a výjezdů naší jednotky dobrovolných hasičů, kteří jsou vždy nápomocni vznikající problémy řešit. Konkrétněji je můžeme vidět při zásahu spadaných stromů, které odstraňují z
vozovek, dále při technické pomoci čerpání vody, kdy dochází vlivem
silných dešťů a tání k zaplavení objektů.
Velké poděkování patří naší jednotce dobrovolných hasičů pod vedením
velitele pana Františka Lukovského ml. při záchraně pohřešované osoby,
která se ztratila u Anenského vrchu. Naši hasiči si v lyžařském areálu vypůjčili sněžný skútr a začali prohledávat žlutou a modrou běžkařskou trasu, kde narazili na hluboké stopy, po kterých se ve velmi těžkém terénu
vydali. Nakonec ženu po třech hodinách vypátrali a velmi prochladlou,
ale zdravou, předali v nočních hodinách horské službě.
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Doporučení pro všechny, kteří se rádi vydáváte na procházky: choďte nejlépe ve dvou a raději ve dne, používejte značené turistické trasy a mějte u
sebe vždy nabitý mobilní telefon, nejlépe s aplikací záchranka.

Dále bych vás chtěla upozornit na veřejně dostupnou mapovou aplikaci,
která je přístupná na našich stránkách pod ikonou GObec, mapy na klíč.
V této aplikaci můžete vidět celé naše katastrální území, zobrazit územní
plán, pasporty, místní komunikace, osvětlení, veřejný rozhlas, zimní údržbu včetně vysvětlivek v odkaze legenda. Velice zajímavé jsou letecké
snímky z 50. let a jiné. Budu velice ráda, když nás upozorníte na chyby,
které vaše oči objeví, a dáte nám tak zpětnou vazbu.

Přeji vám všem hodně štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti v osobním
životě.
Taťána Svobodová, starostka
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Výpis z usnesení z 53. schůze rady obce konané dne 24. 1. 2022
Rada obce schválila:

rozpočtové opatření č. 1/2022 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok
2022

pronájem nebytových prostor bývalé restaurace nacházející se v přízemí domu Světlá č.p. 374, 793 31 Světlá Hora, na parc. st. 431 v
k.ú. Světlá ve Slezsku, o celkové výměře podlahové plochy 106 m2
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

pronájem pozemku parc. č. 144/2 trvalý travní porost o výměře
1173 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku

pronájem pozemku parc. č. 492/4 trvalý travní porost o výměře
2 261 m2 v k. ú. Dětřichovice

pronájem bytu č. 4 (1 +1, bezbariérový) v domě Světlá č.p. 355, 793
31 Světlá Hora

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování regionálních služeb, uzavřený mezi Městskou knihovnou Bruntál a Obcí Světlá Hora

poskytnutí finančního příspěvku na nákup knihovního fondu na rok
2022 ve výši 5 000 Kč Městské knihovně Bruntál

rámcové smlouvy o dílo na práce v lese, na dobu určitou od 26. 1.
2022 do 31. 12. 2022

cenovou nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu "Veřejná hřiště
za panelovými domy s č.p. 405 - 407 ve Světlé Hoře" od společnosti WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., Ostrava – Radvanice ve výši
1 722 450,70 Kč, bez DPH

smlouvu o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu " Veřejná hřiště
za panelovými domy s č.p. 405 - 407 ve Světlé Hoře", uzavřenou
mezi společnosti WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., Ostrava Radvanice (IČ 03885224) a Obcí Světlá Hora
Rada obce uložila:

starostce, aby oslovila bývalé nájemce pozemků převedených ze
Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce (vklad do KN
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12. 10. 2021), znovu je upozornila na změnu vlastníka těchto pozemků a požádala je o vyjádření, zda budou mít zájem o jejich pronájem
Celé znění usnesení rady obce, upravené 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
na ně lze podívat přímo na https://www.uzob.cz
Michaela Marková, Obec Světlá Hora
Výpis z usnesení z 54. schůze rady obce konané dne 14. 2. 2022
Rada obce schválila:

poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč z rozpočtu Obce Světlá
Hora na rok 2022 Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s,, na registrované sociální služby: odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením a osobní asistenci

poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2022
ve výši 7. 904 Kč Slezské diakonii, Český Těšín

poskytnutí finanční dotace ve výši 2. 000 Kč z rozpočtu obce Světlá
Hora na rok 2022, pro Help- in o.p.s, Bruntál, na spolufinancování
pečovatelské služby v obci Světlá Hora v roce 2022
poskytnutí finanční dotace ve výši 15. 000 Kč z rozpočtu obce Světlá

Hora na rok 2022 pro SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Suchá
Rudná, na startovné na pohárových soutěžích, PHM do stroje, dopravu na soutěže, opravu a údržbu stroje PS 12, nákup potřebného materiálu dle poškození (savice, hadice, proudnice, sací koš)

poskytnutí finanční dotace ve výši 15. 000 Kč z rozpočtu obce Světlá
Hora na rok 2022 pro ZO ČSCH Světlá Hora (chovatelé), na zabezpečení činnosti organizace v roce 2022

poskytnutí finanční dotace ve výši 19. 000 Kč z rozpočtu obce Světlá
Hora na rok 2022, pro Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

rozpočtové opatření č. 2/2022 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok
2022

záměr na pacht pozemků parc.č. 771/2 trvalý travní porost o výměře
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7 572 m2 a parc.č. 843/5 trvalý travní porost o výměře 27 865 m2 v
k.ú. Světlá ve Slezsku
připojení se k akci "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky na
budově obecního úřadu ve Světlé Hoře dne 10. 3. 2022

Rada obce odložila:

projednání možného parkování nákladních automobilů, na pozemku
parc. č. 158/2 v k. ú. Světlá ve Slezsku (parkoviště před DPS)
Rada obce doporučila zastupitelstvu obce schválit:

poskytnutí finanční dotace ve výši 200. 000 Kč z rozpočtu obce
Světlá Hora na rok 2022, pro Help- in o.p.s, Bruntál, na financování
pečovatelské služby v obci Světlá Hora v roce 2022

poskytnutí finanční dotace ve výši 60. 000 Kč z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2022, pro TJ Světlá Hora z.s., na pořádání 4. ročníku
sportovního dne pro děti, mládež a občany obce

poskytnutí finanční dotace ve výši 55. 000 Kč z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2022, pro SH MS – Sbor dobrovolných hasičů Světlá
Hora, na nákup dresů a sportovního vybavení pro mladé hasiče, dopravu mladých hasičů na soutěže, občerstvení na soutěžích pro
mladé hasiče
inventarizaci majetku a závazků obce Světlá Hora za rok 2021, vč.

inventarizační zprávy

prodej pozemku parc. č. 1282 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 523 m2 v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku

prodej pozemku parc. č. 128/1 trvalý travní porost, se všemi součástmi, o výměře 2 141 m2 v k. ú. Podlesí pod Pradědem
Celé znění usnesení rady obce, upravené 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 na ně lze podívat přímo na https://www.uzob.cz
Michaela Marková, Obec Světlá Hora
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POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE
Srdečně zveme všechny občany na 21. zasedání zastupitelstva obce, které
se bude konat v pondělí 7. března 2022 od 17. 00 hod. v přístavbě MŠ,
Světlá 416, Světlá Hora s předběžně navrženým programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Procesní záležitosti 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne
7. 3. 2022
Kontrola plnění usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 13. 12. 2021
Zpráva o činnosti rady obce za období od 13. 12. 2021 do 7. 3. 2022
Rozpočtová opatření č. 13/2021 a 14/2021 k rozpočtu obce Světlá
Hora na rok 2021 a č. 1/2022 a 2/2022 k rozpočtu obce Světlá Hora
na rok 2022
Pozemky ve vlastnictví obce
Výbory zastupitelstva obce – finanční výbor
Finanční dotace z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2022
Inventarizace majetku a závazků obce Světlá Hora za rok 2021
Různé
Taťána Svobodová, starostka

Poděkování
Touto cestou si dovolujeme poděkovat paní Janě Majtnerové a paní Marii
Kormanové za pomoc při pořádání sbírky pro Diakonii Broumov. I díky
jejich ochotě se nám podařilo shromáždit spoustu věcí, které pomohou potřebným.
Radka Soroková, Obec Světlá Hora
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Obec Světlá Hora Vás srdečně zve na
SVĚTLOHORSKÝ KVÍZ
Je to zábavně – vědomostní hra pro
všechny 18 +
Soutěží vždy družstva: 2-5 osob
Akce proběhne v přístavbě MŠ v
SOBOTU 12.3.2022 v 18:00
registrace družstev od 17:30 hod
Zápisné 50,-/osoba l
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !

Příspěvky místních spolků a sdružení
Kurz keramiky
Tímto vás zveme na tradiční kurz keramiky, který se bude konat 11. 3.
2022 v 17 hod. v přístavbě MŠ.
Za pořadatele.
Monika Vilímcová
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Sdružení přátel Dětřichovic
zve všechny dívky a ženy,
ale i všechny přátele Dětřichovic,

na netradiční MDŽ,
které se bude konat 5. 3. 2022 na točně autobusu
v Dětřichovicích.
Hudba i malé občerstvení zajištěno.
Začátek ve 14:00 hod.

INFORMACE SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s.
Výkonný výbor spolku svolává, dle článku III. bod 2.3 platných Stanov,
na sobotu 05. 03. 2022 řádnou Valnou hromadu (VH) TJ Světlá Hora z.s.,
která se bude konat od 13 hodin v restauraci GÓL na hřišti.
Program řádné VH spolku TJ Světlá Hora z.s.:
1. Zahájení a schválení programu VH.
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise – pouze jedné komise.
3. Kontrola usnesení z minulé VH týkající se činnosti TJ, včetně zhodnocení činnosti za období Covidu 2020 – 2021 a plánu na rok 2022 – Zpráva
o činnosti TJ.
4. Kontrola usnesení z minulé VH týkající se hospodaření TJ, včetně
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zhodnocení hospodaření za období Covidu 2020 – 2021 a plánu na rok
2022 – Zpráva o hospodaření TJ.
5. Informace jednotlivých oddílů o jejich činnosti.
6. Zpráva komise k mandátu VH se usnášet.
7. Veřejná volba nových orgánů spolku. K 30. 06. 2022 dojde k ukončení
čtyřletého funkčního období členů Výkonného výboru a kontrolní komise
spolku, dle platných Stanov TJ. A protože již členové výboru neplánují
opětovně kandidovat na další funkční čtyřleté období, proto volba nového
Výkonného výboru a Kontrolní komise spolku na další funkční období od
01. 07. 2022.
8. Různé a diskuse.
9. Zpráva návrhové komise – předložení usnesení řádné VH.
Výkonný výbor spolku zve členy TJ, hosty a vyzývá předsedy jednotlivých oddílů, aby nominovali své delegáty na řádnou VH v počtu, dle
schváleného klíče VH (1 delegát na 15 členů spolku).
VV TJ Světlá Hora z.s. (Pavel Skála, Martin Kopinec, Alois Šimčík)

Základní škola v Andělské Hoře informuje

Na začátku druhého pololetí se žáci naší školy vydali společně s učiteli do
bruntálského kina na filmové představení. Více o této akci se dočtete níže.
Od pondělí 7. února do pátku 11. února se naši sedmáci a osmáci zúčastnili lyžařského kurzu v Areálu SKI Annaberg pod instruktorským vedením manželů Matzkeových a paní Bártové. Fotografie a dojmy žáků budou zveřejněny na školních webových stránkách. Touto cestou bych chtěl
moc poděkovat provozovateli ski areálu Annaberg za vstřícnost a pomoc
při pořádání lyžařského kurzu pro naše žáky.
V únoru nám byla schválena žádost o dotaci na projekt „Modernizace odStrana 12
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borné učebny přírodních věd“ v celkové částce 1,4 mil. Kč. Realizace tohoto projektu by se měla uskutečnit v březnu a dubnu tohoto roku. Žáci se
tedy mohou v průběhu druhého pololetí těšit na novou učebnu s moderním
zařízením a výukovými programy.
V minulém vydání zpravodaje jsem čtenáře informoval o přípravě nových
školních webových stránek. Díky Jiřímu Bujnochovi, který měl inovaci
stránek na starosti, se podařilo tyto stránky uvést koncem února do provozu. Věřím, že vzhled a přehlednost nových webových stránek naší školy
návštěvníky potěší. Webová adresa zůstává stejná: www.zsandel.net
Ve čtvrtek 10. března přivítáme v naší škole v rámci projektových dní
předškoláky z Mateřské školy ve Světlé Hoře.
V březnu bude pro žáky nebo v rámci konzultací pro zákonné zástupce k
dispozici školní psycholog Mgr. Helmut Bley, a to každý pracovní pátek,
tedy 4., 11., 18. a 25. 3. V případě potřeby je možnost šk. psychologa kontaktovat prostřednictvím e-mailu: bley.helmut@gmail.com
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy

Dojemné filmové představení
Po téměř dvou letech zákazů, příkazů a mnoha nepříjemných nařízení jsme
se konečně dočkali!
Téměř všichni žáci naší školy 1. – 9. ročníku neseděli ve čtvrtek 2. 2. 022
ve školních lavicích, ale strávili ho v kinosále v Bruntále. Zhlédli český
film Gump – pes, který naučil lidi žít. Tento příběh je vylíčen očima psího
hrdiny o pravdě, lásce a naději, ale i o pastech, které se skrývají na cestě k
tomu nejlaskavějšímu páníčkovi. Příběh o světě, o kterém mnoho z nás
moc neví – jak nás vidí zvířata, jak je náš svět pro ně nesmírně důležitý,
svět, který jim poskytuje nejen bezpečí domova, lásku a naději, ale bohužel
i neskutečnou bolest. V každém z nás zanechal tento příběh jistě silný dojem, mnohým ukápla i slzička a v hodinách pak společně strávených jsme
o tématu – pes, přítel člověka – znovu vehementně debatovali.
L. Bartoňková
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Lyžařský výcvik
Ve dnech 7. - 11. 2. 2022 proběhl lyžařský výcvik žáků 7. a 8. A naší školy. Vše se odehrávalo v areálu Ski Annaberg, kde si mohli žáci zapůjčit i
lyžařské vybavení. Z celkového počtu 21 žáků větší polovina neuměla lyžovat vůbec, tudíž začínali úplnými základy v lyžařské školce, zatímco
ostatní zdokonalovali své dovednosti po obou stranách sjezdovky.
Každý den začínal důkladnou rozcvičkou, poté 1. blok lyžování, následovala svačinka a 2. blok lyžování. Pak už jen cesta zpět do školy na oběd.
Počasí nám přálo po celou dobu výcviku. Navíc od středy už lyžovali
všichni poctivě na sjezdovce a celý týden jsme si parádně užili na čerstvém
vzduchu.
Touto cestou bych také chtěla poděkovat panu Němcovi za dopravu lyžařské výzbroje a všem ze Ski Annaberg za ochotu, vstřícnost, pochopení a
skvělé podmínky pro naše nadšené lyžaře. A za sebe si přeji, aby ten týden
nebyl jediný na lyžích v životě našich žáků, ale aby v něm našli zalíbení a
zdokonalovali se i nadále a měli ze sebe radost.
Ludvika Matzkeová
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Mateřská škola ve Světlé Hoře
Měsíc únor se nesl ve znamení masopustu. S dětmi jsme si chystali výzdobu na karneval. Vyráběli jsme klauny na zavěšení, zdobili jsme třídu a
připravovali program. Kromě informací o masopustu děti získaly i spoustu dalších znalostí. Téma měsíce bylo „OBJEVUJEME SVĚT“. Děti se
naučily roční období, dny v týdnu, některé již znají a vyjmenují i měsíce v
roce. Povídali jsme si o přírodě naší země, rostlinách a zvířatech, o obyvatelích naší planety i o vesmíru. Děti tato témata opravdu bavila.
Nejvíce je však zaujalo, když si mohly zasadit semínka rajčat a pozorovat,
jak rostlinky začínají růst. Povídali jsme si, jak takové semínko roste, jak
se o něj staráme, co ke svému růstu potřebuje. Děti tato činnost velmi
nadchla, tak jsme poprosili rodiče, zda by nám nevyrobili vyvýšené záhonky pro děti. Našel se ochotný tatínek, který slíbil záhonky vyrobit a
my se už s dětmi těšíme, jak si na jaře zasadíme vlastní bylinky a třeba i
nějakou zeleninu.
11. února 2022 jsme si s dětmi uspořádali „SRDÍČKOVÝ DEN“. Tento
den se netýkal jen svátku sv. Valentýna, ale prohlubovali jsme tím vzájemné vztahy mezi dětmi, kamarády, rodinou. Vyzdobili jsme si třídu,
vyrobili jsme dáreček pro někoho blízkého a celý den jsme si spolu užili.
24. února 2022 jsme si s dětmi zasoutěžili na školkovém KARNEVALU. Děti si přinesly krásné kostýmy. Po soutěžích jsme si společně zatancovali a zadováděli. Rodiče mohou vidět fotky a videa z akcí školky na
školním webu a také v soukromé facebookové skupině.
Co nás čeká v březnu?
2. března 2025 - proběhne v MŠ JARNÍ FOCENÍ
10. března 2022 - PROJEKTOVÝ DEN – předškoláčci se seznámí s
naší školou
25. BŘEZNA 2022 - POLICIE v MŠ
Březen je měsíc knihy, tak nás čeká výšlap do Andělské Hory, kde navštívíme knihovnu.
Koncem měsíce března se sejdeme společně i s rodiči na JARNÍM TVOŘENÍ.
Jana Šubová, zástupkyně ředitele pro MŠ
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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 – část 2
a uvidíme?
Protože takto předkládaný rozpočet do zastupitelstva obce (ZO), nejvyššího
orgánu obce, který má zákonem vyhrazenou pravomoc rozhodovat o této věci, považujeme za PASKVIL a projednávání za FRAŠKU! Protože do této
frašky nepatří návrhy opozice, veřejné debaty. Oni pouze potřebují docílit jen
jeho schválení v ZO. A potom v nižších orgánech obce a to v radě obce (RO)
a na obecním úřadu (OÚ), které se mají řídit rozhodnutím ZO, ho UPRAVÍ,
neboli ROZCUPUJÍ, jak jim vyhovuje! A to mělo být vše, co jsme Vám chtěli sdělit po odmlce.
ALE! Musíme reagovat na vzniklé skutečnosti. V ZO bylo rozhodnuto, že na
obci proběhne výběrové řízení na nového provozovatele! V této záležitosti
prosazujeme, ať se obec stará sama o svůj majetek, protože znáte náš předpoklad o nevýhodnosti smlouvy uzavřené v roce 2010 na pronájem Kanalizace a
ČOV v majetku obce s provozovatelem SmVaK a.s. Ostrava. A tím obec přišla o dotaci ve výši cca 1,3 mil. Kč, a tím Vy, občané platíte zbytečně
předražené stočné! A proto nikdy nezvedneme ruku pro nějakého provozovatele, jako např. Vak Bruntál, kterého prosazuje exstarosta a současný radní,
který je v dozorčí radě Vak!!!
Nechápali jsme, proč to nemůže provozovat obec sama, jako vlastník? Sdělíme Vám důvod. Protože na obci to neumí a nejsou schopni to zvládnout
v tomto počtu zaměstnanců na OÚ! Proč to jinde umí i menší obce? A proto
v RO 14. 02. 2022 radní schválili cenovou nabídku cca za 60 tis. Kč na Služby pro výběr nového provozovatele kanalizace! Nechápali jsme, proč chybí
ČOV! Přece kanalizaci a ČOV nelze od sebe oddělit. A pak jsme zjistili, že
radní 14. 02. 2022 schválili záměr na provozování části Kanalizace u objektů
Činčilárny, fotbalového hřiště, bytových domů, nad kostelem a ČOV! Proč?
Přece vyhlásili za peníze obce výběrové řízení, viz výše! Nad kostelem bychom to snad pochopili – nová. Proč ty druhé části? Asi proto, že je současný
provozovatel neměl v nájmu a nemohl kasírovat stočné? Hřiště ale stočné pla-
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tí! A proč ČOV? Přece je už pronajatá ve smlouvě od roku 2010, která ještě
nebyla vypovězena!!!
A jelikož máme povolený limit na ½ A5, tak již více psát nemůžeme! A proto jen
tak v krátkosti.
Sdělení od zastupitelů SNK Pavla Skály, Aloise Šimčíka aj., web:
www.zasvetlou.cz.
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Městské divadlo
Bruntál
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Placená inzerce
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Dne 23. 3. 2022 uplynulo jedenáct let, od chvíle,
kdy nás navždy opustila milovaná maminka,
babička a prababička
paní Berta Chadamová.
1. 4. 2022 by se dožila krásných 100 let.
S láskou v srdci vzpomíná rodina Drlova

Řekli si své ANO
Roman Hronec a Libuše Bršťáková, oba z Bruntálu
Obřadní síň Světlá Hora
Pavel Ochotský ze Starého Města a Martina Hroncová z
Bruntálu
Holzberg –Suchá Rudná
Josef Kašík a Regina Zátopková, oba z Dlouhé Stráně
Obřadní síň Světlá Hora
Stanislav Svoboda z Andělské Hory a Andrea Kašíková z
Bruntálu
Obřadní síň Světlá Hora
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Společenská rubrika
Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci březnu oslaví svá životní jubilea
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Marie Kalašová, Světlá
Božena Navrátilová, Světlá
Mária Havlenová, Suchá Rudná
Ludmila Paceltová, Světlá
Oldřich Vach, Světlá
Jana Majtnerová, Světlá
Ludmila Ševčíková, Dětřichovice
Anna Tomanová, Světlá
Jan Vítek, Stará Voda
Jana Gocalová, Světlá
Anna Šnýdlová, Světlá
Renata Stieranková, Světlá
Anna Hapková, Světlá
Jan Striž, Suchá Rudná
Marta Kortišová, Světlá
Vladimír Vodrážka, Světlá
Oldřich Navrátil, Světlá
Růžena Zemančíková, Světlá
František Kašuba, Světlá
Josef Vokřáp, Suchá Rudná
Miroslav Orság, Světlá
Anna Paulíková, Suchá Rudná

Z našeho středu navždy odešli:
Celestina Karásková, Světlá
Alena Čečotková, Světlá

Copyright © Obec Světlá Hora 2022, Světlá 374, Světlá Hora, IČO: 00296392.
Evidováno jako periodický tisk územního samosprávného celku pod číslem MK ČR E 10598.
Vyšlo 1. března 2022 v nákladu 660 výtisků. Vychází měsíčně, pro obec Světlá Hora.
Uzávěrka dalšího čísla je ve čtvrtek 24.3.2022 v 15:00 hod.
Schůzka redakční rady je v pondělí 28.3.2022 v 16:00 hod.
Graficky zpracovala Radka Soroková
Veškerá placená inzerce je redakčně neupravena
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