DUBEN 2022
ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Tříděný odpad je odvážen pracovníky Obce Světlá Hora v těchto dnech:
pondělí
4. dubna 2022 v 7:00
14. týden
úterý
19. dubna 2022 v 7:00
16. 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

6. dubna 2022
20. dubna 2022

14 týden
16. 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: 25 99 77 646/0300, Poštovní spořitelna.
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,
na zahradách nám vymizely poslední zbytky sněhu a zahradní sezóna obvykle
začíná jarním úklidem pozemku. Někteří zahrádkáři k odstraňování staré trávy
používají plošné vypalování, což je v České republice zakázáno hned třemi zákony: Zákonem o požární ochraně, Zákonem o ochraně přírody a krajiny a Zákonem
o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.
Pálení přírodních materiálu po úklidu zahrad je možné a mohou je provádět fyzické osoby za podmínek stanovených vyhláškami obcí, a to na přiměřeně velkých
hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému
hašení.
Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:
Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS
kraje nebo na určených telefonních číslech KOPIS HZS kraje. Nikdy se neprovádí
na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.
Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!
Pravidla pro pálení biologického materiálu:
velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor, při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned
přerušit a oheň uhasit, místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m,
kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu), místo
spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek, místo pálení lze
opustit až po úplném uhašení ohně, po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je
nutno místo pálení pravidelně kontrolovat, příjezdové cesty vedoucí k místům
spalování nesmí být zataraseny, spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti
od obytných nebo hospodářských objektů.
Dbejte prosím na tato základní pravidla, protože i chvilková nepozornost jako je
vaření kávy může vést k fatálním následkům.
Obec Světlá Hora ve spolupráci s hasiči byla úspěšná v podaném projektu s názvem Věcné prostředky pro JSDH Obce Světlá Hora, který byl spolufinancován
Evropskou unií. V rámci projektu došlo k pořízení potřebného vybavení pro území dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, jako jsou orkány, větrné
smrště, sněhové srážky a masivní námrazy, s kterými se již setkáváme i v naší
obci. Výsledkem projektu byl nákup 3 motorových pil a osvětlovacího balónu.
Dotace byla 95% a činila 133.000,- Kč, spoluúčast obce 5% - 6.650,- Kč.
V měsíci březnu nás navštívil pan architekt Jaromír Walter, který připravuje variStrana 4
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anty – modernizace autobusového nádraží včetně nové zastávky, kde jsou navrženy dvě varianty - autobusová zastávka bez technického zázemí a se zázemím
(WC). Na nové varianty se můžete podívat na našich webových stránkách obce –
STUDIE.
V měsíci dubnu dojde před naším obecním úřadem k výměně staré úřední desky
za novou elektronickou úřední desku na zeď, která bude komunikovat s občany
moderní formou a to 24/7/365. Je to moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů. Přehledná a automatická evidence dokumentů zajišťuje rychlou orientaci úředníkům a občanům.
Přeji Vám všem krásné prožití jarních dnů, krásné a klidné prožití velikonočních
svátků. Současně také zvu na tradiční velikonoční tvoření, které se bude konat v
sobotu 9.4.2022 v hale kulturního domu od 13:00 do 17:00hodin.

Taťána Svobodová, starostka
Informace o finančních prostředcích obce na účtech banky Sberbank CZ.
Obec Světlá Hora měla u banky Sberbank CZ, a.s.tři účty, jeden spořící a dva
běžné. Dne 25.2.2022 se podařilo převést cca 70% vkladu na těchto účtech, tj.
37,700.150 Kč. V bance Sberbank CZ, a.s. tak doposud zůstává 15,522.096,Kč.
Česká národní banka (ČNB) omezila Sberbank CZ, a.s. nakládání s majetkem
a zahájila kroky k odnětí licence, zhruba 120 tisíc klientů se tak v současnosti
nedostane ke svým penězům. Jejich vklady jsou ze zákona pojištěné až do výše zhruba 2,5 milionu korun. Náhrady vyplácejí od 9.3.2022 po dobu tří let
pobočky KB. Obec Světlá Hora se bude moci přihlásit o vyplacení svých peněz od dubna.
Do Sberbank CZ, a.s. se obec dostala poté, co došlo k fúzi bankovních domů –
původně jsme byli u rakouské banky Volksbank CZ,a.s., kterou Sberbank CZ,
a.s. „koupila“. V době přechodu k bance Volksbank CZ, a.s. jsme řešili především přeúvěrování „dluhu“ za stavbu DPS (dům s pečovatelskou službou).
Taťána Svobodová, starostka
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Výpis z usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. 3. 2022
Zastupitelstvo obce schválilo:

záměr na prodej pozemku parc. č. 128/3 trvalý travní porost o výměře
604 m2 v k. ú. Podlesí pod Pradědem, za cenu obvyklou, stanovenou dle
znaleckého posudku. Cena za pozemek je 498 Kč/m2, cena nemovité věci
celkem je 301 000 Kč + ostatní poplatky spojené s prodejem. Obec si vyhrazuje právo neprodat uvedený pozemek žádnému zájemci
prodej pozemku parc. č. 74/1, trvalý travní porost, o výměře 15 m2 v k. ú.

Světlá ve Slezsku, , za cenu 60 Kč/m2, celkem tj. 900 Kč + ostatní poplatky spojené s prodejem. Uvedená cena je stanovena z důvodu narovnání
předcházejícího vlastnického vztahu

prodej pozemku parc. č. 2, ostatní plocha, o výměře 58 m2 v k. ú. Suchá
Rudná, za cenu 60 Kč/m2, tj. celkem 3 480 Kč + ostatní poplatky spojené
s prodejem. Uvedená cena je stanovena z důvodu narovnání předcházejícího vlastnického vztahu

prodej části pozemku parc. č. 421/1, trvalý travní porost, o výměře 81 m2,
z celkové výměry 2 202 m2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách, za cenu 60
Kč/m2, celkem tj. 4. 860 Kč + ostatní poplatky spojené s prodejem. Uvedená cena je stanovena z důvodu narovnání předcházejícího vlastnického
vztahu

prodej pozemku parc. č. 128/1, trvalý travní porost, se všemi součástmi, o
výměře 2 141 m2 v k. ú. Podlesí pod Pradědem, za cenu 2. 150 000 Kč +
ostatní poplatky spojené s prodejem

prodej pozemku parc. č. 1282 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 523 m2 v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku, za cenu obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku. Cena za pozemek je 66 Kč/m2, cena nemovité věci celkem je 35. 000 Kč + ostatní poplatky spojené s prodejem

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 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
poskytnutí finanční dotace ve výši 30. 000 Kč z rozpočtu obce Světlá Ho
ra na rok 2022, pro TJ Světlá Hora z.s., na pravidelnou sportovní činnost
pro oddíly Šipky, RS - Nohejbal, RS - ZKS Cvičení v roce 2022
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poskytnutí finanční dotace ve výši 280. 000 Kč z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2022, pro TJ Světlá Hora z.s., na pravidelnou sportovní činnost
TJ a oddílu Fotbal na jednorázové akce typu turnajů k přípravě soutěží při
FA ČR
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

Zastupitelstvo obce odložilo:

projednání záměru na prodej části pozemku parc. st. č. 121/2, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 122 m2 v k. ú. Suchá Rudná, a to do doby ukončení realizace přístřešku autobusové zastávky v zájmovém území
Zastupitelstvo obce neschválilo:
záměr na prodej části pozemku parc. č. 1938 ostatní plocha, ostatní komu
nikace, nově označeného jako parcela č. 1938/3 ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 116 m2 z celkové výměry 3861 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku

záměr na prodej části pozemku parc. č. stavební 127/1 zastavěná plocha, o
výměře 600 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku

záměr na prodej pozemku parc. č. 492/4, trvalý travní porost, o výměře 2
261 m2 v k.ú. Dětřichovice
záměr na prodej části pozemku parc. č. 597/2, ostatní plocha – ostatní ko
munikace, o výměře 140 m2 z celkové výměry 318 m2 v k. ú. Suchá Rudná
Zastupitelstvo obce zrušilo:

pořádání Dostihového dne 9. 7. 2022
Zastupitelstvo obce pověřilo:

radu obce zajištěním finančního daru ve výši 20. 000 Kč pro potřeby občanů Ukrajiny, prostřednictvím Města Bruntál
Celá znění usnesení zastupitelstva 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 zastupitelstva 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
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Informace občanům o změně čísla bankovního účtu obce
Z důvodu ukončení činnosti Sberbank CZ, u které měla obec zřízen běžný účet a
dva spořicí účty, sděluji, že nově je pro platby vedený účet u ČSOB
č. 25 99 77 646/0300. Tato informace je také zveřejněna na stránkách obce. Na
tento účet zasílejte platby za poplatky, nájmy atd. Variabilní symboly pro jednotlivé platby vám ochotně sdělí paní Radka Soroková, popř. účetní obce Marie
Nováková.
Marie Nováková – účetní obce

Víte, že?


Splatnost první poloviny místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2022 je již do 30. 4. 2022. Částka na rok je
500,- Kč. Zasílejte na účet 25 99 77 646/0300, případně uhraďte v hotovosti přímo do pokladny obce, kde lze platit i kartou.



Pytle na tříděný odpad a sáčky na psí exkrementy pro pejskaře jsou k dispozici zdarma na pokladně obecního úřadu. Pořád jsou k dispozici i tašky
na tříděný odpad.



Stále probíhá fotografická soutěž „Kalendář 2023“. Pokud máte chuť se
zapojit a mít svůj snímek v novém kalendáři, zasílejte své fotografie na
sorokova@svetlahora.cz nebo je doneste na flash disku do kanceláře p.
Sorokové. Termín je do 31. 8. 2022.



Stále máte možnost využívat zasílání SMS s informacemi z obecního úřadu. Hlásíme odstávky vody i elektřiny, termíny svozu odpadů, kulturní a
sportovní akce a další užitečné informace. V případě zájmu volejte na 554
773 152 nebo osobně na OÚ Světlá Hora. Hlášení zasíláme formou SMS
nebo emailem. Je rovněž možné si aplikaci „Hlášení rozhlasu“ nainstalovat přímo do svého mobilu bez další registrace.
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ZTRÁTY A NÁLEZY
Jestliže jste našli věc, o které nevíte komu patří, odevzdejte nález bez zbytečného
odkladu obci na jejímž území byla věc nalezena. Pokud jste však věc nalezli ve
veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdejte nález provozovateli těchto zařízení.
Občané, kteří věc ztratili, se mohou o věc přihlásit na pokladně OÚ. Sledujte
stránky obce, vývěsku u horní prodejny Hruška, volejte, třeba právě vaši věc poctivý nálezce odevzdal.
Označení nálezu
Označení
nálezu
pod poř.č.

Datum
nálezu

Název

Místo nálezu

Poznámka

2/2022

7. 3. 2022

místní část Světlá

hřbitov

1/2022

4. 3. 2022

dioptrické brýle +
černé pouzdro
klíč na šňůrce ČPP

místní část Světlá

chodník směr A.H.

6/2021

13. 7. 2021

nabíječka

místní část Světlá

5/2021

7. 7. 2021

svazek klíčů

místní část Světlá

u horní prodejny Hruška

2/2021

21. 4. 2021

dioptrické brýle

místní část Světlá

před ELAPem

1/2021

9. 2. 2021

finanční hotovost

místní část Světlá

Jana Vodrážková, pokladna
Tel.: 554 773 157

Povinné očkování psů
Očkování psů ve Světlé Hoře proběhne v sobotu 9. 4. 2022 a v neděli 10. 4. 2022
09:00 – 11:00 obecní úřad Světlá Hora
12:00
Dětřichovice – dolní autobusová zastávka
13:00
Stará Voda – zastávka autobusů
14:00
Suchá Rudná - parkoviště u hotelu Paramon
15:00
Podlesí – u penzionu Podlesí
Očkovat bude MVDr. Josef Mužík, tel. 603 494 455
Cena 250,- Kč za jednu vakcínu.
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Povinnosti při pálení klestí – hasiči radí
Jaro se blíží a hasiči z okresu Bruntál by rádi upozornili na povinnosti související
s pálením porostů, klestí. V první fázi je třeba rozlišit povinnosti vyplývající ze
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále i
„zákon o PO“) pro fyzické osoby vs. podnikající fyzické a právnické osoby.
Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např.
mohou pálit shrabanou trávu na hromadě, která bude ohraničená proti případnému
rozšíření a která nebude samozřejmě umístěna pod stromy nebo v blízkosti jiných
hořlavých látek, a u tohoto spalování budou osoby přítomny. Je však zakázáno
plošné vypalování porostů. Na fyzické osoby se nevztahuje ohlašovací povinnost při pálení na územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje. Měli bychom
se však seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které způsob pálení na volném
prostranství mnohdy zakazují, nebo alespoň upravují. Pálení odpadů na volném
prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je
možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve sběrných
dvorech.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, společnosti) také nesmí dle
zákona o požární ochraně provádět plošné vypalovaní porostů. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, se zřetelem na rozsah této
činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek
na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem
oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může
stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických osob pro území okresu Bruntál doporučujeme využít internetové zaregistrování na webové adrese
www.hzsmsk.cz. Na pravé straně naleznete odkaz „PÁLENÍ KLESTÍ“. Pro přihlášení a vyplnění údajů o pálení je potřeba jen jednoduché registrace.
Další možností ohlášení pálení je formou:
emailu (od@hzsmsk.cz )
pevné linky (+420 950 739 814),
kde je potřeba uvést:
datum a čas (od kdy do kdy bude pálení probíhat),


uvést přesnou lokalitu pálení (nejlépe uvést GPS souřadnice),

jméno a mobilní telefonní číslo na osobu, která bude u pálení přítomna, a
tím i zodpovědná.
Strana 10

DUBEN 2022

UPOZORNĚNÍ
Někteří občané a firmy si pro hlášení pálení pletou tísňové telefonní číslo 150 či
112. Důrazně upozorňujeme, že tato čísla jsou určena pouze pro tísňová volání v
případě, že se někdo ocitne v tísni a potřebuje rychlou pomoc, nikoliv pro ohlášení pálení.
Pokud právnické a podnikající fyzické osoby vypalují plošně porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství, případně nestanoví
opatření proti vzniku a šíření požáru dopouští se správního deliktu dle zákona o
PO, za který hrozí sankce až do výše půl milionu Kč.
Mějme na paměti možné nebezpečí a včas mu předcházejme.
Ing. Antonín Ušela
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Příspěvky místních spolků a sdružení
Kurz keramiky
Tímto vás zveme na tradiční kurz keramiky, který se bude konat 8. 4. 2022 v 17
hod. v přístavbě MŠ.
Za pořadatele
Monika Vilímcová
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Poděkování
Sdružení přátel Dětřichovic děkuje všem ženám, dívkám i občanům, že se zúčastnili, i přes nepřízeň počasí, naší netradiční oslavy MDŽ v Dětřichovicích.
Dále chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění této akce, a to jmenovitě: paní Zlatce Svaté, paní Petře Šatánkové, bratrům Jiřímu a Láďovi Šatánkovým,
dále bratrům Jakubovi a Danovi Pelikánovým a Terezce Vavákové.
Za sdružení přátel Dětřichovic
Dan Pelikán

Velikonoční tvoření opět (snad) proběhne v sobotu 9. dubna
Členky Světelské pohody chystají svátečně jarně vyzdobenou halu Kulturního
střediska, kam si od 13 do 17 hodin můžete přijít koupit nazdobené misky, košíčky, věnečky, vajíčka, perníčky a další, nebo si vajíčka můžete sami nazdobit. Také
pro děti bude připravena dětská dílna s výtvarnými pracemi a pečením cukroví.
Rádi uvítáme také ty, kteří se přijdou jen pokochat a popovídat a pro ně chystáme
kvalitní domácí občerstvení.
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Věcné prostředky pro JSDH
Projekt s názvem Věcné prostředky pro JSDH Obec Světlá Hora
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0016485 byl realizován v letech 2021-2022. V rámci
projektu došlo k pořízení potřebného vybavení pro území dotčené zvýšenými
riziky z mimořádných událostí – orkány, větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy. Výsledkem projektu byl nákup 3 ks motorových pil a osvětlovacího
balónu. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
Financování:
•
5 % vlastní zdroje 6650 Kč
•
95 % dotace 133 000 Kč

INFORMACE SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s.
Dne 10. 03. 2022 proběhla řádná Valná hromada (VH) spolku, ze které byl pořízen zápis, na webu spolku – www.tjsvetlahora.cz:
1.
VH schválila Dodatek č. 11 k podnájemní smlouvě o nájmu bytu ze dne
18. 03. 2014 a pověřuje předsedu spolku podpisem tohoto dodatku č. 11. –
navýšení o inflaci.
2.
VH schválila uspořádání akcí Stavění a Kácení májky ve spolupráci SDH
Světlá Hora a dalšími spolky v obci za podpory obce Světlá Hora.
3.
VH schválila uspořádání akce dne 09. 07. 2022 – Chovatelské výstavy
hospodářských zvířat s přívlastkem začátek prázdnin ve spolupráci ČSCH
Světlá Hora a dalšími spolky v obci za podpory obce Světlá Hora – Výstavu ČSCH plánoval na jezdecký den, který byl zrušen.
4.
VH schválila výroční zprávy k hospodaření spolku TJ za rok 2020 a za
rok 2021 – naleznete na webu spolku – www.tjsvetlahora.cz.
5.
VH schválila zprávu o hospodaření spolku za rok 2021, viz zápis.
6.
VH schválila usnesení řádné VH ze dne 10. 03. 2022 – schváleno všichni
přítomnými delegáty VH.
7.
VH bere na vědomí informace k proběhlému 3. Ročníku SZD ze dne 14.
08. 2021 a informace na zahájení přípravy na nový 4. Ročník SZD na den
13. 08. 2022.
8.
VH schválila mandát stávajícímu Výkonnému výboru (VV) ve funkcích
do 31. 08. 2022 na základě svobodné vůle jeho členů, protože nikdo neStrana 18
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kandidoval. Důvod přijetí prodloužení mandátu? Nutno dodělat naplánované akce a 4. Ročník SZD 13. 08. 2022. Nutno zajistit rozjezd soutěžních
ročníků 2022/2023 u fotbalu (FA ČR) a u šipek (Bruntálská liga), na které
VV zajistil finanční prostředky do konce roku 2022. Nutno zajistit vyúčtování obdržených dotací za rok 2022 na základě žádostí VV, aby nedošlo k
utracení těchto peněz bez vyúčtování a pak by musel spolek tyto prostředky
vracet – vyhnutí se škodám. Z důvodu odpovědnosti členů VV za provedené rozhodnutí ve VV a pro ochranu členů VV v budoucnu za možné způsobené škody.
9.
VH bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé řádné valné hromady ze
dne 10. 07. 2020, týkající se činnosti spolku a práce Výkonného výboru
spolu, bez připomínek, viz zápis.
10. VH bere na vědomí informace k činnosti spolku za roky 2020, 2021.
11. VH bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé řádné valné hromady ze
dne 10. 07. 2020, týkající se hospodaření spolku za roky 2020 a 2021, viz
zápis.
12. VH bere na vědomí informace VV, týkající se zajištění podstatných a vlastních finančních prostředků pro činnost spolku na rok 2022 – na činnost
spolku z obce – na webu spolku – www.tjsvetlahora.cz.
13. VH bere na vědomí informace podané k provozování restaurace členem
VV, kterou provozuje spolek a příjmem do spolku, viz zápis.
14. VH bere na vědomí požadavky na opravu boudy na občerstvení a sítí kolem
hřiště do 26. 03. 2022 – prvního domácího mistrovského zápasu soutěže při
FA ČR, viz zápis.
15. VH bere na vědomí informace na opravu majetku obce – stropu restaurace
pod tribunou, která není v plánu investic obce, viz zápis.
16. VH ukládá Výkonnému výboru (VV), aby na konec srpna 2022 svolal mimořádnou VH k volbě nových členů do orgánů spolku a k rozhodnutí na
další činnost spolku od 01. 09. 2022, viz zápis.
Členové VV převzali spolek v roce 2018 na čtyřleté funkční období v rozkradeném stavu, bez žádných připravených finančních prostředků (dotací) na činnost.
A proto před odchodem VV udělal vše proto, aby naši nástupci měli na rok 2022
zajištěné finanční prostředky, což je v tomto okamžiku hotovo. A důvody
Jestli nebudou noví kandidáti schopni a ochotni pracovat v orgánech spolku
(výkonný výbor a hospodářská komise) od 01. 09. 2022 (po mimořádné VH) ve
prospěch spolku na čtyřleté funkční (2022 – 2026), tak spolek skončí k 31. 12.
2022, protože již nebude nikdo, kdo bude moc podat žádosti o dotace – podstatných finančních prostředků na činnost. A k 01. 09. 2022 předseda dočasného výkonného výboru (VV) s mandátem do 31. 08. 2022 odevzdá na obec klíče a
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všechny dokumenty, garantovi podpory sportu v obci, dle §6 zákona o podpoře
sportu. A hlavní důvody, proč stávající členové VV odmítají kandidovat na
další 4 roky Vám sdělí v dalším čísle zpravodaje!

Soupis jarní části fotbalové sezóny.
Muži – Okresní přebor.
Dorost starší – Krajská Soutěž.
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SO
SO
SO
SO
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SO

Datum
26.03.
dorost

Mužstva
Světlá Hora Řepiště

26.03.
02.04.
03.04.
09.04.
09.04.
16.04.
17.04.
23.04.
23.04.
30.04.
30.04.
07.05.
07.05.
14.05.
15.05.
21.05.
21.05.
28.05.
28.05.
04.06.
04.06.
11.06.
11.06.
18.06.
18.06.

Světlá Hora
Světlá Hora

muži
muži
dorost
dorost
muži
muži
dorost
dorost
muži
dorost
muži
dorost
muži
muži
dorost
dorost
muži
dorost
muži
dorost
muži
dorost
muži
dorost
muži

Vítkov
Světlá Hora
Světlá Hora
Osoblaha
Polanka
Světlá Hora
Světlá Hora
Ostrava JIH
Brantice
Světlá Hora
Světlá Hora
Lichnov
Dolní Benešov
Světlá Hora
Světlá Hora
Bohumín
Lomnice
Dolní Lhota
Dol. Moravice
Světlá Hora
Světlá Hora
Raduň
Horní Benešov

Vysoká
Staré Město
Světlá Hora
Svinov
Velká Štáhle
Světlá Hora
Světlá Hora
Břidličná
Sl. Rudoltice
Světlá Hora
Světlá Hora
Heřmanice
Široká Niva
Světlá Hora
Světlá Hora
Malé Hoštice
Vrbno p. Prad.
Světlá Hora
Světlá Hora
Světlá Hora
Světlá Hora
Brušperk
Stará Ves
Světlá Hora
Světlá Hora
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x
x
x
11:15
x
x
14:00
11:45
x
x
08:00
15:00
x
x
12:30
12:15
x
x
7:45
15:30
12:45
15:55
x
x
12:00
15:45

Začátek
10:45
15:00
15:30
13:00
10:45
15:30
16:00
13:45
10:45
16:00
10:00
16:30
10:45
16:30
14:00
14:15
10:45
16:30
10:00
17:00
14:45
17:00
10:45
17:00
14:00
17:00
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Pořád hledáme trenéry pro děti (i ženy) v oddíle fotbal k zajištění pohybové aktivity a zájemce na fotbalové oddílové rozhodčí.
Dočasný VV spolku (Pavel Skála, Martin Kopinec, Alois Šimčík)

Základní škola v Andělské Hoře informuje

Březen byl pro naše žáky měsícem plným různých akcí. Ve čtvrtek 10. března
přijeli do naší školy předškoláčci z MŠ ve Světlé Hoře, kde se setkali v rámci projektového dne se svými budoucími spolužáky z 1. stupně ZŠ. Všichni si užili dopoledne plné úkolů, výtvarných činností a pohybových her. Podrobnosti a fotografie z projektového dne najdete na zmodernizovaných internetových stránkách
školy.
V úterý 15. března navštívila naši školu paní nprap. Karla Špaltová z Policie ČR a
připravila si pro žáky 8. třídy zajímavou přednášku na téma „Nebezpečí internetu“.
V pondělí 21. března se naši prvňáčci společně s žáky 9. třídy loučili se zimou
zapálením Moreny. O této akci, kterou připravili třídní učitelky obou tříd, se více
dočtete na našich webových stránkách.
Dva dny poté, ve středu 23. března, se žáci celého 2. stupně ZŠ vydali s učiteli do
divadla v Opavě, kde zhlédli muzikál Noc na Karlštejně.
V průběhu března se také naši žáci zapojili do přírodovědné soutěže, kterou každoročně pořádá Středisko volného času Duha Jeseník. Podrobnější článek s výsledky najdete v příspěvku níže.
V druhé polovině dubna, konkrétně 21. 4., přivítáme naše budoucí prvňáčky, kteří
se dostaví k zápisu do 1. třídy. Podrobnější informace k zápisu jsou k dispozici v
tomto vydání zpravodaje a na školním webu www.zsandel.net v sekci „Rodiče “.
Co nás čeká:
7. dubna – IV. Pedagogická rada
7. dubna – třídní schůzky
13. dubna – stavění velikonočního stromu
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14. dubna – Velikonoční prázdniny
21. dubna – zápis do 1. třídy
I v dubnu bude pro žáky nebo v rámci konzultací pro zákonné zástupce k dispozici školní psycholog Mgr. Helmut Bley, a to každý pracovní pátek, tedy 1., 8.,
22. a 29. 4. V případě potřeby je možnost šk. psychologa kontaktovat prostřednictvím e-mailu: bley.helmut@gmail.com .
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy
PŘÍRODOVĚDNÁ KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽ
pro jednotlivce a dětské kolektivy MŠ a ZŠ
Stejně jako každý rok i letos se naše škola zúčastnila výše uvedené soutěže, pořádané SVČ DUHA Jeseník – ekologická výchova. Celkový počet účastníků byl
letos 275 a s potěšením mohu konstatovat, že naši žáci obstáli velmi dobře, jak si
můžete prohlédnout v níže uvedené výsledkové listině.
Podobně jako v loňském roce, tak i tento rok se opět bude moci široká veřejnost
podívat na nejlepší práce soutěže v předsálí Kina Pohoda v Jeseníku a to během
měsíce dubna. Určitě si tedy rádi uděláte výlet nebo se aspoň můžete podívat na
několik momentek z hodnocení: https://www.facebook.com/duhajes.
Chtěla bych touto formou také poděkovat nejen všem zúčastněným soutěžícím,
ale především pedagogům a rodičům, kteří v dětech podporují vztah k přírodě a
pomáhají jim se do soutěže zapojit.
Výsledková listina
I. kategorie – 1. - 3. třída
Kolektivy:
1. místo

2. místo

3. místo

ZŠ Vápenná – Laura Nagyová, Sára Stavinohová, Marina E. Blaťáková,
ZŠ Andělská Hora – Nikola Chytilová, Šárka Jelínková, Sabina
Kepštová, Miroslav Novotný, Patricie Petrová, Gabriela Pořízková
ZŠ Bělá pod Pradědem – Jakub Lejsal, Sebastian Řezník, Dan Urbánek, Likáš Keltner, Jakub Mžigod, Matyáš Josefík
ZŠ Kobylá nad Vidnavkou – Lara Škrobánková, Anastasia Filipčik
ZŠ Andělská Hora – Jan Bocan, Šárka Jelínková, Veronika Lazarová, Richard Pokuta, Patrik Pokuta, Miroslav Novotný, Gabriela
Pořízková
ZŠ a MŠ J. Schrotha, Lipová-lázně – Kevin Cekuras,Matyáš Dolej
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ší, Adam Mondek, Michal Muzičuk, Matyáš Obšil, František
Švenda
ZŠ Kobylá nad Vidnavkou – Marie Leskovjanová, Anna Kovaříková
ZŠ Andělská Hora – Šárka Jelínková, Gabriela Pořízková
Jednotlivci
1. místo
Helena Mertlová – ZŠ a MŠ J. Schrotha, Lipová-lázně
Matyáš Chromek – ZŠ Vápenná
Sabina Kepštová – ZŠ Andělská Hora
2. místo
Gabriela Roubalíková - ZŠ a MŠ J. Schrotha, Lipová-lázně
Tobi Gereš –ZŠ Mohelnice
Veronika Straková – ZŠ Mohelnice
3. místo
Tereza Ševčíková – ZŠ Bělá pod Pradědem
David Mikuláš Koláček – ZŠ Vápenná
Klára Štindlová – ZŠ Mikulovice
II. kategorie – 4. - 5. třída
Kolektivy:
1.místo

2. místo
3. místo

ZŠ Kobylá nad Vidnavkou – Jiří Šmíd, Jakub Frančák
ZŠ Kobylá nad Vidnavkou – Karel Židek, Jonáš Koudelka, František
David, Nela Jasioková, Mia Fischerová
ZŠ Bělá pod Pradědem – Jana Sikorová, Aneta Kukajová, Andrea
Lejsalová, Zuzana Dostálová, Lenka Juhaňáková
ŠD při ZŠ Skorošice
ZŠ Kobylá nad Vidnavkou – Daniel Gřundil, Jakub Zicha

Jednotlivci:
1. místo
Marie Dana Zapletalová – ZŠ Mohelnice
Jan Keltner - ZŠ Bělá pod Pradědem
Alexandra Polášková - ZŠ a MŠ J. Schrotha, Lipová-lázně
2. místo
Nela Kopová – ZŠ Mohelnice
Mathias Rudolf Zwiener – ZŠ a MŠ J. Schrotha, Lipová-lázně
Tim Neugebauer - ZŠ Bělá pod Pradědem
3. místo
Anežka Tománková – ZŠ Mohelnice
Michal Šimek - ZŠ a MŠ J. Schrotha, Lipová-lázně
Petra Volková – ZŠ Břidličná
Adam Obšil – ZŠ Zlaté Hory
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Čestné uznání

Theodor Bujnoch – ZŠ Andělská Hora
Štěpán Antálek – Břidličná
Vincent Vladař - ZŠ a MŠ J. Schrotha, Lipová-lázně

III. kategorie – 6. - 7. třída
Kolektivy:
1. místo
2. místo
3. místo

ŠK při ZŠ Vidnava – Andrea Vodičková, Ondřej Grimm
ZŠ Bělá pod Pradědem – Adéla Klimešová, Jakub Volík, Josef Sikora
ZŠ Andělská Hora – Karolína Rozsypalová, Natálie Náplavová,
Michaela Adámková, Dagmar Ovčáčková
ZŠ Andělská Hora - Kristýna Brablecová, Sofie Polášková
ZŠ Andělská Hora – Jan Vláčil, Lukáš Kvapil, Tomáš Kvapil

Jednotlivci:
1. místo
? Sládek –ZŠ Jeseník
Matylda Švubová – ZŠ Jeseník
2. místo
Tomáš Kmoníček - ZŠ Jeseník
? Lasota - ZŠ Jeseník
3. místo
David Šnajdr – ZŠ Andělská Hora
Lucie Fagošová - ZŠ Jeseník
Tereza Šišková – ZŠ Zlaté Hory
IV.kategorie – 8. - 9. třída
Kolektivy:
1. místo
2. místo
3. místo

ZŠ Andělská Hora – Viktorie Krajčovičová, Žaneta Harazinová,
Veronika Ligačová, Bronislav Polášek
ZŠ Andělská Hora – Dušan Malík, Antonín Škrípek
ZŠ Andělská Hora – Dorota Bujnochová, Anežka Nagyová
ZŠ Jeseník - ? Karakasidu, ? Juhaňáková
ZŠ Andělská Hora – Adéla Nedbalová, Viktorie Němcová

Jednotlivci:
1. místo
Petr Andrys – ZŠ a MŠ Andělská Hora
2. místo
Kristýna Szukalská - ZŠ a MŠ Andělská Hora
3. místo
Ema Kvapilová - ZŠ a MŠ Andělská Hora
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Mateřská škola ve Světlé Hoře
Jaro se nám již hlásí o slovo a bylo tématem tohoto měsíce. I na dětech ve školce byla znát radost ze sluníčka a teplejšího počasí. A tak
jsme se na čerstvém vzduchu snažili pobývat co nejvíce. Rozvíjeli jsme pohybový aparát a tělesné funkce. Upevňovali jsme pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou. Sledovali jsme proměny v přírodě po zimě.
Březen je měsíc knihy, a to již od roku 1955. Kniha v tištěné podobě zůstává
stále nenahraditelným společníkem mnoha lidí, a i my se snažíme, aby naše děti
měly ke knihám kladný vztah. I když nám velká nemocnost dětí nedovolila navštívit knihovnu v Andělské Hoře, vynahradili jsme si to čtením pohádek, příběhů a prohlížením knih a encyklopedií. Posilovali jsme u dětí zájem, zvídavost a
radost z objevovaného.
2. března 2022 proběhlo v mateřské škole jarní focení.
9. března 2022 jsme si společně s dětmi udělali výlet autobusem do Bruntálu,
kde nás očekávala ve Středisku volného času paní Marcela Rozprýmová. Děti se
seznámily s různými živočichy, dozvěděly se mnoho zajímavostí i ze světa hadů,
zjistily, že had není slizký, a dokonce si ho mohly omotat kolem těla.
10. března 2022 se naši předškoláci vydali na Projektový den do základní školy, kde je s radostí přivítali pedagogové 1. – 3. ročníku. Děti prožily „Pohádkový
den“ plný úkolů, výtvarných činností a pohybových her.
16. března 2022 mateřská škola rozesílala pozvánky k zápisu do MŠ rodičům
dětí narozených v roce 2019 a dříve. Zápis proběhne 5. května 2022, ale již nyní
si rodiče mohou vyzvednout v MŠ přihlášky k zápisu.
24. března 2022 jsme konečně opět uskutečnili setkání s rodiči, které jsme si
zpestřili jarním tvořením spolu s dětmi v přístavbě MŠ. Nálada byla výborná.
Děti si to s rodiči užívaly a své výtvory si odnášely s nadšením domů.
25. března 2022 se uskutečnilo setkání s POLICIÍ
ČR. Přijel za námi policista z Vrbna pod Pradědem.
Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o policejní
práci, nebezpečných situacích a nástrahách běžného
života, se kterými se mohou setkat jak doma, tak na
ulici mezi cizími lidmi. Nebylo ani opomenuto varování před úrazy.
Co nás čeká v dubnu?
Téma měsíce dubna je „JEZDÍME PO ZEMI“. Budeme se seznamovat s dopravními prostředky, s dopravními značkami. Zopakujeme si bezpečnost v dopravě při jízdě na kole, koloběžce apod. Probereme ochranné pomůcky, integroStrana 25
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vaný záchranný systém a seznámíme se s různými povoláními.
Pokud nám bude počasí přát, uděláme si výšlap do Andělské Hory k místnímu
rybníku, abychom si užili co nejvíce čerstvého vzduchu. Zacvičíme si v tělocvičně základní školy.
29. dubna 2022 si opět s rodiči uděláme společné odpoledne. Ve spolupráci s obcí
Světlá Hora pro děti a rodiče připravujeme „ČARODĚJNICE“. Děti i rodiče již
vědí, že mají chystat čarodějnické kostýmy nejen pro děti, ale i pro sebe. Čeká nás
opět stezka s úkoly. Po jejich splnění vyhlásíme „NEJ KOSTÝM“, zapálíme oheň,
opečeme špekáčky a podíváme se na stavění „MÁJKY“ .

Jana Šubová, zástupce ředitele pro MŠ
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Osobní asistence z pohledu osobní asistentky – Práce je výzva i zábava
Posláním naší organizace je pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, potřebují pomoc a podporu, poradit, zapůjčit kompenzační pomůcku či aktivně a smysluplně vyplnit svůj volný
čas. Jednou z našich poskytovaných služeb je OSOBNÍ ASISTENCE. Jedná se o
terénní sociální službu, kdy osobní asistentky dochází do domácností klientů a
tam jim pomáhají s činnostmi, které již nejsou - s ohledem na svůj věk a zdravotní stav, schopni sami zvládat. Jedná se například o pomoc s oblékáním, osobní hygienou, přesuny, přípravou stravy, zajištění nákupu a běžného úklidu domácnosti. Kromě těchto základních sebeobslužných činností plní osobní asistentky také roli blízké osoby, která naslouchá, aktivizuje a podporuje. Mít někoho, kdo provází a zpříjemňuje denní rutinu, je velmi důležité.

Na to, jak může vypadat osobní asistence, se podívejme očima naší osobní asistentky.
Představte si zaměstnání, které Vás natolik naplňuje, že Vás baví vstávat do práce a usmíváte se i během dne. Mám obrovské štěstí, že takovou práci mohu vykonávat. Pracuji jako osobní asistentka Centra pro zdravotně postižené. Práce
osobní asistentky je velice různorodá a nuda opravdu nehrozí. Kromě běžných
úkonů, jako je pomoc s osobní hygienou, podávání stravy, donáška nákupu,
úklid domácnosti, procházka či doprovod k lékaři, mohou osobní asistentky
zpestřit život svým klientům tím, že jim umožní prožít přes nějakou smyslovou
aktivitu příjemný zážitek. Podělím se s Vámi o jeden nápad. Například do misky
napustit vodu, přidat Jar a pomocí brčka nafoukat veliké množství bublin a vyzvat dotyčného klienta, aby tyto bubliny praskal rukama nebo je dával do druhé
misky. Lidé, kteří mají ztuhlé ruce, je díky této aktivitě většinou dokáží na chvíli
uvolnit. Tato aktivita je, s trochou improvizace, vhodná také pro imobilní osoby.
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Je vhodné vyplňovat dny aktivitami, které nevyžadují přílišnou fyzickou námahu
či dlouhodobé úsilí, ale hlavně radost. V každém ročním období lze přiblížit nějakou aktivitu i lidem imobilním. Jak? Třeba tak, že na skládací stůl či podnos, jež
se postaví stabilně do postele daného člověka, položíme jeho oblíbené či známé
předměty. Pokud jsou venku opadané listy, kaštany či květiny můžeme použít i ty.
V zimě pak nasbíráme sníh do lavoru a hurá na stavbu sněhuláka. Život je výzva a
na osobních asistentkách je to, aby vnesly radost či zpestření do těch 24 hodin, kdy
aspoň část dne může člověk na lůžku prožít jiným způsobem a být vytržen z nudy
či deprese. Každý člověk se rád cítí užitečný, a každý pozitivní zážitek je přínos
vzájemně mezi lidmi.
Bližší informace o organizaci a nabízených službách naleznete na našich webových stránkách www.czp-msk.cz, telefonicky či osobně na pracovišti.
KONTAKT
Detašované pracoviště BRUNTÁL
Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál
Telefon: +420/554 718 068
E-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz

Česko-polská cesta povede po bruntálském regionu
BRUNTÁLSKO, NYSA | Dvě organizace zahájily společný projekt „Českopolská cesta po regionu“. V rámci přeshraniční spolupráce ho realizují Studio
STA – multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne. Zapojena jsou obě jejich zpravodajství – STA Bruntálsko a Nowiny
Nyskie.
Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo
Społeczno Kulturalne v loňském roce uzavřely mezi sebou memorandum o českopolské přeshraniční spolupráci. Jejich aktivity se soustředí na podporu a propagaci
obou regionů v rámci zpravodajství STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie. Obě organizace zahájily společný projekt „Česko-polská cesta po regionu“, který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A. Stalo se tak na Česko-polském
pracovním setkání u Niské přehrady v pátek 25. února 2022.
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„Součástí pracovního setkání na polské straně hranice, kde jsme probírali dílčí
úkoly v rámci realizace projektu, jsme zároveň vyhlásili fotografickou soutěž
„Moje oblíbené místo“. Od této doby až do podzimu bude možné do soutěže
zasílat fotografie ze zajímavých lokalit. Na konci roku nás čeká slavnostní závěrečný večer s vyhodnocením projektu a vyhlášením výsledků fotografické soutěže,“ přiblížila realizaci projektu ředitelka Studia STA – multimediální agentury
o.p.s. a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko Zdeňka Spurná.
Projekt podpoří česko-polskou spolupráci, rozvoj měst a obcí v oblasti kulturních a společenských tradic a zvyků, spolupráci mezi oběma organizacemi.
„Během roku se bude pracovat na šesti výstupech z atraktivních a destinačních
míst v našem regionu, a to formou multimediálních aktivit na české i polské straně,“ pokračovala ředitelka Studia STA Zdeňka Spurná.
Během této činnosti bude probíhat aktivní spolupráce a komunikace mezi zástupci české i polské strany. „Jsme velmi rádi za společné partnerství a zapojení
se do aktivit projektu. Budeme se tak spolupodílet nejenom na propagaci zajímavých míst, ale i prohlubovat česko-polské přátelství a překonávat jazykové bariéry mezi českým a polským jazykem,“ v závěru dodal v rámci zahájení projektu
prezident Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne a šéfredaktor NowinNyskich Piotr Wojtasik.

„Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez region“
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002994
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STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie vyhlásily fotosoutěž, hledají oblíbené místo

BRUNTÁLSKO, NYSA | Společnost Studio STA – multimediální agentura
o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne vyhlásily fotografickou
soutěž „Moje oblíbené místo“, do které se může přihlásit široká veřejnost.
Akce probíhá od 25. února do 5. září 2022.
Společný projekt „Česko-polská cesta po regionu“, který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu
Praděd z Programu INTERREG V-A, zahájily dvě organizace – Studio STA –
multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne, do
kterého zapojily i jejich zpravodajství STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie. U této
příležitosti vyhlásily fotografickou soutěž „Moje oblíbené místo“.
„Do fotografické soutěže, která probíhá až do 5. září 2022, se může zapojit široká veřejnost z české i polské strany. Stačí, když nám na e-mail foto@stabruntalsko.cz, zašlete jednu fotografii s názvem a vaším kontaktem,“ popisuje přihlášení se do soutěže zakladatel společnosti Studio STA – multimediální agentura o.p.s. Radek Vráblík.
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Soutěží se o hodnotné ceny. Vyhlášení vítězů proběhne v listopadu 2022.
„Společně chceme objevit krásná místa našich česko-polských regionů, a to očima našich spoluobčanů. Následně odprezentujeme všechny zaslané fotografie do
soutěže a necháme veřejnost vybrat tu nejkrásnější. Další tři fotografie vybere
hodnotící komise,“ doplnil prezident Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne
a šéfredaktor NowinNyskich Piotr Wojtasik.
Podrobnější informace najdete na česko-polském plakátu anebo na zpravodajských portálech STA Bruntálsko www.stabruntalsko.cz a Nowiny
Nyskie nowinynyskie.com.pl.

Příspěvky zastupitelů
Publikováno bez korektur a zásahů redakční rady. Vyjadřují jen názory pisatele.

Ještě se musíme vrátit ke kanalizaci a ČOV – majetku obce!
Minule jsme Vám sdělili nepochopitelné kroky v radě obce ze dne 14. 02. 2022:
Když radní schválili většinou (3 – pro, 1 – proti, 1 – se zdržel) cenovou nabídku
za cca 60 tis. Kč na vypracování veřejné zakázky malého rozsahu „Služby pro
výběr provozovatele kanalizace v majetku obce SH“.
A druhým dechem schválili většinou (4 – pro, 1 – se zdržel) záměr na pacht a
provozování stavby „Kanalizace pro veřejnou potřebu objektů Činčilárny, fotbalového hřiště, bytových domů, nad Kostelem SH a ČOV – Příloha č. 1“.
Zjednodušeně řečeno jsme nechápali, proč radní vypisují nový záměr na
pacht a provozování pouze části kanalizaci a ČOV pro současného provozovatele SmVaK a.s. Ostrava a zároveň vyhlašují výběrové řízení na nového
provozovatele pouze kanalizace bez ČOV!
Na zastupitelstvu obce (ZO) 07. 03. 2022 na naše dotazy jsme obdrželi tyto odpovědi:
1. Záměr na pacht a provozování části kanalizace a ČOV byl proveden v radě na
základě požadavku – smlouvy s SmVaK, kterou za obec předjednal radní Vojtíšek. Je na celou kanalizaci a ČOV, protože by jinak nezačal provozovat kanalizaci nad kostelem SH (stavbu za nás zbytečnou a drahou). Vlastník nemovitosti
poslouchá nájemce? To jsme to dopracovali!
2. Schválením výběru nového provozovatele kanalizace v majetku obce bez
ČOV v radě bylo způsobené chybným usnesením, protože výběr bude probíhat
včetně ČOV!
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I když přiznali, že radní schválili 2 chybná usnesení v radě, se závěrem, že
na další radě to budou muset radní opravit revokací, tak přesto počínání
rady jednomyslně v ZO schválili! To je blbinec! Co říkáte? A takto pracuje
vládnoucí většina na naší obci!
Opakujeme, my prosazujeme, abychom si kanalizaci a ČOV – majetek obce provozovali sami, což nám zákony umožňují. Bylo nám písemně sděleno, že úředníci a vládnoucí většina na obci to neumí, i když to běžně provádějí i menší obce,
jak je ta naše! A proto se na takovou menší obec v okrese Bruntál do konce března vypravíme a pak Vám v dalším čísle zpravodaje sdělíme přesné a konkrétní
čísla, neboli informace, jak to tato menší obec zvládá!
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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Placená inzerce
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Vzpomínáme
Tvé zlaté srdce maminko,
zůstane navždy s námi,
bude nám svítit na cestu,
kterou teď půjdeme sami.

Dne 14.4.2022 by se dožila 100 let naše milovaná maminka, babička,
prababička, sestra, tchýně, švagrová a teta, paní

Marie HEBLÁKOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte si s námi
Dcera a synové s rodinami
a ostatní rodina
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Přišel ten smutný čas
a spojil doteky Tvých řas.
Umlčel Tvé krásné tváře
a položil Tě na polštáře.
Bůh poručil Tvé duši
a srdce přestalo bušit.
V ten den, zastavil se svět!
A my chtěli vše vrátit zpět!
Však nemáme tolik síly
a museli Tě nechat dojít k cíli.
Vzal si Tě k sobě do nebe
a nechal nám jen vzpomínku na Tebe…

Dne 4. dubna 2022 vzpomeneme smutné osmé výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a tchán
pan

Miloš ČAGÁNEK z Dětřichovic
S láskou stále vzpomíná dcera s rodinou.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
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Společenská rubrika
Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea
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Jindřich Černobila, Dětřichovice
Milada Fajmonová, Světlá
František Příhoda, Světlá
Irena Klímová, Světlá
Ján Hrnčiar, Světlá
Libuše Locku, Světlá
Zdeněk Hapl, Světlá
Miroslav Juruška, Dětřichovice
Leo Bureš, Podlesí
Pavla Chadamová, Dětřichovice
Zdeněk Kocmánek, Dětřichovice
Miroslav Kuboš, Světlá
Pavla Vodrážková, Světlá
Miroslav Jirkovský, Světlá
Věra Šafarčíková, Suchá Rudná
Lubomír Sojka, Světlá

Z našeho středu navždy odešli:
Božena Ševčíková, Světlá
Werner Hirschler, Světlá
Alžběta Babišová, Světlá
Jiří Drdla, Dětřichovice

Přivítali jsme:
David Dvorský, Stará Voda

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. dubna 2022 v nákladu 660 výtisků. Vychází měsíčně, pro obec Světlá Hora.
Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 25.4.2022 v 15:00 hod.
Schůzka redakční rady je ve středu 27.4.2022 v 16:00 hod.
Graficky zpracovala Radka Soroková
Veškerá placená inzerce je redakčně neupravena
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