KVĚTEN 2022
ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Tříděný odpad je odvážen pracovníky Obce Světlá Hora v těchto dnech:
pondělí
2. května 2022 v 7:00
18. týden
pondělí
16. května 2022 v 7:00
20. týden
pondělí
30. května 2022 v 7:00
22. 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

4. května 2022
18. května 2022

18 týden
20. 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,
v měsíci dubnu jsme se opět zabývali množstvím vytříděného odpadu v
naší obci Světlá Hora a v místních částech. Podařilo se mi objet veškerá
místa, kde je odkládán směsný komunální odpad, ještě před svozem
technických služeb. Někteří z občanů stále neví, co do kontejnerů na komunální odpad patří a co ne. Jsou místa, kde je v popelnicích opravdu
všechno: sklo, plasty, dřevo, matrace, televize, kusy starého nábytku, a
dokonce i pračka, kterou někdo neměl problém vhodit do kontejneru o
objemu 1100 litrů. Taky mě překvapila skutečnost, kolik popelnic se v
den svozu nachází u rodinných domů! Někteří nemají problém si zakoupit i kontejner 1100 l na vývoz od RD. Je to pohodlnější, hodně tam vleze a s tříděním si nedělají těžkou hlavu.
Odpad ze zahrady, který vzniká sekáním, se dá zpátky do zahrady znovu
vrátit v podobě kompostu. Někde je ale stále sypán do kontejnerů na komunální odpad! Spousta z nás odpad třídí, snažíme se množství komunálního odpadu snížit a pomoci tak obci šetřit finance i přírodu. Na letošní rok připadá na osobu a rok 190 kg komunálního odpadu, na který
můžeme uplatnit slevu. Svoz komunálního odpadu je v letošním roce
každou sudou středu a svoz tříděného odpadu vždy každé sudé pondělí.
Tyto informace jsou na našich obecních stránkách, v kalendáři, zájemci
je dostávají také formou SMS (k bezplatnému odběru informačních SMS
zpráv je možno se kdykoliv přihlásit u paní Sorokové).
Nenechávejte prosím velkoobjemový odpad u popelnic. Ve Světlé máme
sběrný dvůr, který je otevřen šest dnů v týdnu! Máme tam i nové vybavení: uzavíratelné kontejnery včetně informačních cedulek kam jaký odpad patří. Stává se bohužel i to, že přes víkend se na sběrný dvůr někdo
dostane (?) a např. do kontejneru na sklo vysype suť a jiný stavební odpad. Pracovníkům obce tak tito spoluobčané přidělávají práci.
Před obecním úřadem máme nově namontovanou a zprovozněnou elektronickou úřední desku, kde jsou dostupné a přehledné veškeré informace a dokumenty z „úřední desky“. Na obecních webových stránkách je v
levém sloupci na druhém místě odrážka Hlášení rozhlasu, kde je možné
zpětně si přehrát hlášení, která proběhla v obci. Místní rozhlas je ne všude dobře slyšet, ne všichni jsou doma, a tak budete mít možnost si hlášeStrana 4
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ní přehrát. Opravy místního rozhlasu jsou časté a jsem ráda, že mi poruchy
hlásíte a upozorňujete na ně, kdy následně poruchy odstraníme. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá.
Jsem velmi ráda, že můžu poděkovat občanům, kteří se zapojili do akce
Ukliďme Česko. Velký úklid proběhl v místní části Podlesí, kde se občané
zapojili do úklidu a vytahali velké množství odpadů, pneumatik k hlavní
cestě, kde pracovníci obce tento odpad svezli a uklidili. Tento úklid a vyčištění některých míst proběhl taky v místní části Dětřichovice - na něm se
podíleli místní chataři. Děkuji všem, kterým toto není lhostejné a sami se
tak zapojí ve spolupráci s obcí do úklidu.
V některých částech stále probíhá nová výstavba, jezdí velká nákladní auta,
těžká technika, dochází k úpravám pozemku za pomocí techniky, která se
někdy nešetrně chová k okolí. Mám tím na mysli příjezdové cesty, manipulační plochy a místa, které těžší technika poškodí při příjezdu na pozemek,
kde vykoná danou práci. Věřte, že lidé kolem Vás si dali velkou práci s
úpravami pozemku a chtějí mít přístupové cesty, plochy kolem plotu apod.
stejně pěkné, jako vy! A když už se stane, že nějakým nevhodným způsobem vjedete a např. se zaboříte do promáčeného pozemku, otočíte se na
místě a poškodíte část cesty, kde někdo chodí s kočárkem či s pomocí hole,
nečekejte dlouho a uveďte pozemek do stavu, ve kterém byl, a nedělejte si
naschvály!
Přeji Vám krásné slunečné dny, pohodu a zdraví.
Taťána Svobodová, starostka
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Výpis z usnesení z 55. schůze rady obce konané dne 21. 3. 2022
Rada obce schválila:

rozpočtové opatření č. 3/2022 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok
2022
příkazní smlouvu na zpracování kompletní organizace a věcného

zajištění celého průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky
"Odstranění části stavby na parc. č. st. 39/1, Světlá Hora", včetně
zpracování oplocení do výkazu výměr, uzavřenou mezi firmou BONFIN s.r.o., Ostrava - Mariánské Hory a Obcí Světlá Hora


ceník pronájmů a pachtů obecních pozemků, s účinností od 1. 4.
2022
pozemky o výměře do 1 000 m2 za cenu:
1 Kč/m2/rok (přitom nejnižší nájem pozemku nebude nižší jak 200
Kč)
pozemky o výměře do 5 000 m2 za cenu:
prvních 1 000 m2 za 1 Kč/m2/rok
zbývajících 4 000 m2 za 0,50 hal/m2/rok
pozemky o výměře nad 5 000 m2 za cenu:
prvních 1 000 m2 za 1 Kč/m2/rok
1 001 - 5 000 m2 za 0,50 hal/m2/rok
nad 5 001 m2 za 0,10 hal/m2/rok



pacht pozemků parc. č. 771/2 trvalý travní porost o výměře 7 572 m2
a parc. č. 843/5 trvalý travní porost o výměře 27 865 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku
záměr na pronájem části pozemku parc. č. 296/6 orná půda o výměře
590 m2 z celkové výměry 5176 m2 v k. ú. Suchá Rudná
smlouvu o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP
a PO, uzavřenou mezi firmou ZENCO Plus s.r.o., Ostrava – Třebovice a Obcí Světlá Hora
poskytnutí finančního daru ve výši 20. 000 Kč z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2022, pro potřeby občanů Ukrajiny, na sbírkový účet,
prostřednictvím Města Bruntálu
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Rada vzala na vědomí:

zprávu Ing. arch Jaromíra Waltera o rozpracovanosti projektu
"Autobusové nádraží - Světlá Hora" ve dvou variantách, s těmito
připomínkami: 1) dořešit dešťovou kanalizaci od zdravotního střediska směr potok, 2) finančně vyčíslit variantu vedení elektřiny
(podzemní vedení nebo přesun vzdušného vedení)

informaci o cenové nabídce autobusové zastávky v Suché Rudné a
doporučuje oslovit tři firmy k podání cenové nabídky na realizaci
autobusové zastávky
Rada doporučila zastupitelstvu obce schválit:

záměr na prodej nově vzniklého pozemku parc. st. č. 823 zastavěná
plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, odděleného z
parcely č. 96/1 o výměře 64 m2

záměr na prodej nově vzniklého pozemku parcela st. č. 824 zastavěná plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, odděleného z
parcely č. 90/1 o výměře 268m2
Rada obce pověřila:

starostku vyřízením změny užívání pozemku parc.č. 158/2 v k.ú.
Světlá ve Slezsku, na parkoviště pro osobní automobily
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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Výpis z usnesení z 56. schůze rady obce konané dne 30. 3. 2022
Rada obce schválila:

pronájem bytové jednotky č. 23 (1+kk) v Domě s pečovatelskou
službou, Světlá 433, 793 31 Světlá Hora
Rada obce bere na vědomí:

zápis komise sociální, zdravotní, školství a redakční rady Zpravodaje
ze dne 28. 3. 2022
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
Obec Světlá Hora nabízí k pronájmu byt ve vlastnictví obce:
Podkrovní byt č. 3, o velikosti 2 + 1, o započtené ploše 50,4 m2 v domě
Světlá č.p. 422 (hřiště).
Úhrada za vybavení bytu je 57,- Kč měsíčně. Minimální výše nájemného
je 31,04 Kč za m2.
Své nabídky zasílejte v zalepené obálce označené
„Bytová jednotka č. 3 – neotvírat“
v termínu do 16. 5. 2022 do 13 hodin na adresu Obec Světlá Hora, Světlá
374, 793 31 Světlá Hora.
Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:

Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná
adresa pro doručování vč. uvedení kontaktních údajů – telefon, email.

Jméno a příjmení, datum narození dalších členů společné domácnosti, kteří se do bytu se zájemcem nastěhují.
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Nabídka základního měsíčního nájemného za m2 podlahové plochy v
Kč (tato cena neobsahuje úhrady za vybavení bytu a služby spojené s
užíváním bytu).
Podpis uchazeče.

Při výběru uchazeče je zpravidla zásadním hodnotícím kritériem výše nabídnuté ceny za pronájem, bezdlužnost vůči obci.
Obec Světlá Hora si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a to i
bez udání důvodu.
Jana Vodrážková, bytový referent
Ochrana životního prostředí je pro naši obec prioritou
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit.
Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si
naše obec vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL, REMA.
Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu
prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL, REMA. Díky zodpovědné recyklaci vznikají
úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.
Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg
vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří
pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.
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Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního
cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL a REMA zajišťuje.
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
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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Víte, že?





Zubní pohotovost na Bruntálsku je zajištěna o víkendech a ve svátcích vždy od 8.00 do 12.00 hodin dle rozpisu služeb.
Informaci o tom, která zubní ordinace v Bruntále, případně v okolních
městech, aktuálně slouží zubní pohotovost, je možné kdykoliv zjistit
na Informačním centru zdravotnické záchranné služby na lince
553 777 777.

Nepřetržitá zubní pohotovost, tedy včetně pracovních dnů, je zajišťována v Ostravě a Olomouci.
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.
Obec Světlá Hora má nově nainstalovanou elektronickou úřední
desku. Pomocí dotykového displeje si můžete u vchodu na obecní
úřad najít požadovanou informaci, která je zveřejněna na úřední desce. Displej je uzpůsoben i pro hendikepované. Z původní úřední desky jsme vytvořili nástěnku, kde budeme zveřejňovat plakátky a pozvánky na kulturní a sportovní akce v obci a okolí, včetně programu
Strana 14

KVĚTEN 2022




kina v Bruntále.
Facebookové stránky obce byly vytvořeny na propagaci kulturních a
sportovních akcí a informování občanů o dění v obci a okolí. Na tyto
stránky vedení obce nemá přístup. Tím, jak se nám tam ve zprávách i
v příspěvcích množí stížnosti nebo žádosti, které jsou směřované víceméně na starostku nebo místostarostu, dovolujeme si vás požádat,
abyste tyto své požadavky zasílali na oficiální email obce svetlahora@svetlahora.cz nebo si přišli popovídat na úřad nebo na veřejné zasedání zastupitelstva. Děkujeme za pochopení.
17. a 18. 6. 2022 se v Bruntále konají Dny města Bruntálu 2022.

Vítání občánků
Dne 14. května 2022 v 10:00 hod proběhne v obřadní síni Obce Světlá Hora
slavnostní vítání občánků.
Tímto srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, sourozence a ostatní členy
rodiny, aby přišli naše malé občánky přivítat. Všem rodičům nově narozených dětí byla zaslána osobní pozvánka.
Program pro naše nejmenší si připravily děti z MŠ ve Světlé Hoře.
Radka Soroková, Obec Světlá Hora
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Příspěvky místních spolků a sdružení
Světelská pohoda připravuje

Zájezd do arboreta a na zámek
v Hradci nad Moravicí
Program: prohlídka kvetoucích jarních keřů
(rododendrony apod.) v arboretu Nový Dvůr,
prohlídka zámku v Hradci nad Moravicí s průvodcem, oběd v Opavě – Globus a nově opravená rozhledna na Cvilíně.
Zájezd se uskuteční ve čtvrtek 19.května.
Odjezd autobusu je v 7h 30 minut od obecního
úřadu ve Světlé. Cena celkem 500 Kč (autobus
300 Kč, vstupné zámek 160 Kč a arboretum 40
Kč). Přihlásit se můžete u paní Jedličkové v
knihovně každé úterý od 15 do 18 hodin nebo u
paní Vodrážkové na obecním úřadě do naplnění
autobusu nebo na čísle 554 737 157.
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Kurz keramiky
Tímto vás zveme na tradiční kurz keramiky,
který se bude konat 6. 5. 2022 v 17hod. v
přístavbě MŠ.
Za pořadatele Monika Vilímcová

Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora
Dne 9. dubna 2022 zástupci SDH Světlá Hora a mladých hasičů reprezentovali Obec Světlá Hora na mezinárodní akci "Les přátelství"
pod heslem "Solidarita s Ukrajinou" z iniciativou lesního okresu Srokowo a Dobrovolnického centra v Kętrzynu v oblasti OEH-P "Vlčí
doupě" lesního okresu Srokowo.
Akce se zúčastnilo 346 lidí, kteří zasadili celkem 4 000 sazenic dubů. Letošní akce se zúčastnili studenti místních škol spolu se svými rodiči, seniory a mladými lidmi z Ukrajiny, Litvy a České republiky.
Je to krásná iniciativa, spojující generace a různé národy, navzdory jazykovým rozdílům.
Účastníci mohli vyzkoušet speciality české kuchyně v podání naších
účastníků, kteří toto pohoštění připravili. Každý z účastníků mohl jezdit
na svých štábních vozech. Všichni zájemci mohli navíc navštívit Centrum
pro historické a přírodní vzdělávání "Vlčí doupě" lesního okresu Srokowo.
Dále naší zástupci předali čtyři velké pytle s plastovými vršky pro tři rodiny na pomoc postiženým dětem, za které děkujeme zástupcům EKOTÝMU 1ZŠBR Jesenická 10, Bruntál.
Velké poděkování všem zúčastněným SDH Světlá Hora, Obci Světlá HoStrana 18
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ra, sponzorům Carrozzeria Group s.r.o., STAVBY LUKOVSKÝ s.r.o., a
dále velké díky EKOTÝMU – 1 ZŠBR za jejich příspěvky, dary aj…
Akce měla mimořádný úspěch a ohlas všech zúčastněných stran, který může být dalším přínosem ke společným akcím.
Velitel JSDH Světlá Hora, František Lukovský
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XXV. ročník O pohár starostky obce Světlá Hora
SDH Světlá Hora si dovoluje pozvat všechny hasiče i nehasiče na XXV.
ročník soutěže O pohár starostky obce Světlá Hora.
Pořad soutěže:
9:30- příjezd družstev a prezence
10:00- nástup
Místo a datum konání: Světlá Hora, areál hasičské zbrojnice
28.05.2022
Startovné: 100,Disciplína: požární útok 2B, dle platných pravidel požárního sportu
Zvána jsou družstva žen i mužů
Technické podmínky: Zámecká dlažba se základnou a kádí, trať k terčům
travnatá, terče sklopné s průstřikem, elektronická časomíra, ústroj v týmu
jednotná, opasek, přilba, možnost vypůjčení dvou členů z jiného družstva.
Rezervace startovního pořadí:
https://www.firesport.eu/soutez-svetla-12357.html
nebo na telefonním čísle: +420 606 883 521
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Velikonoční výšlap
Na Bílou sobotu naplánoval Zkrášlovací spolek Suchá Rudná a TBC
klub Suchá Rudná velikonoční výšlap na Praděd. Jelikož bylo nepříznivé
počasí (na Pradědu dle horské služby byla mlha a silný vítr), tak jsme za
souhlasu všech, kteří i přes toto špatné počasí přišli na smluvené místo,
změnili plán - Karlova Studánka a výstup na Rolandův kámen. Většina z
nás tam ještě nebyla, tak proč nevidět něco nového.
Vyšli jsme rovnou od lyžařského vleku do kopce a najednou nebyla zima nikomu. Po chvilce stoupání jsme došli přímo ke skále. Samozřejmě
jsme po strmém chodníku vystoupali až nahoru ke kříži na vyhlídku
(nadmořská výška 910 m). Bohužel jsme neměli tak krásný výhled, který
se naskýtá v případě jasného počasí, ale i tak to byla paráda.
Po menším občerstvení jsme přišli k vodopádům v Karlově Studánce a
pomalu zpět k lyžařskému areálu. Výšlap jsme završili v místní cukrárně. Počasí se nakonec umoudřilo a začalo i pomalu vykukovat sluníčko.
Naše heslo je – hýbej se za každého počasí, poznávej krásy našeho okolí
a hlavně: není špatné počasí, je jen špatně oblečený člověk. Tak snad se
příště přidáte i vy.
Za spolek – Edita Barčíková
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INFORMACE SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s.
Důvod konce Výkonného výboru (VV) spolku (shrneme to od A-Z):
Aktuální členové VV převzali spolek dne 23. 03. 2018 na základě rozhodnutí Valné hromady (VH), tj. nejvyššího orgánu spolku, kde jsme dostali
úkoly, že musíme jednat dle Stanov TJ a samozřejmě, dle platných zákonů
a určených pravidel, či zásad na obci. Na této VH byli nově zvolení členové
VV ústy tehdejšího starosty Vojtíška ujištěni, že budou mít maximální podporu obce. A takové sdělení nás potěšilo.
Ale skutečnost byla a je úplně někde jinde.
A to jen proto, že jsme my ve VV, stáli důsledně na straně TJ, což se představitelům obce nelíbilo. A co se jim nelíbilo? Že jsme jen trvali na tom,
aby obě strany vždy ctili zákonné normy, Stanovy TJ, schválené usnesení
nejvyššího orgánu spolku (VH) a také usnesení nejvyššího orgánu obce, tj.
zastupitelstva obce (ZO), týkající se sportovní činností a požadovali jsme
respektování smluvní ustanovení uzavřených smluv mezi obcí a TJ, jak
byly dojednané. A tady jsme narazili!
A co jsme chtěli ctít, Vám zde v krátkosti shrneme v těchto bodech:
1. ZÁSADNÍ – ZÁKONNOST (Zákon o podpoře sportu účinný od 30. 03.
2001): Jestliže žijeme v demokratickém a právním státě, tak všichni bychom se měli chovat tak, že se musíme řídit vydanými zákonnými předpisy a normami. Do této záležitosti spadají zákonné úkoly obce, které jsou
takto uvedené v §6 zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu. A aktuální
verze je:
Odst. 1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport,
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených
občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Odst. 2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.
Co je a bylo na našem počínání špatného, že jsme my (VV) požadovali po
představitelích obce, aby se při svém rozhodování vždy řídili stanovenými
zákonnými úkoly pro obce? Přece i děti ve školách ví, že úkoly si musí
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plnit, jinak budou špatně oznámkováni! Ale my jsme pouze slyšeli, že
obec může, ale nemusí! Asi je to tím, že oni nejsou už ve škole, ale ve
veřejné správě, kde jsou zvyklí si dělat, co chtějí a co jim vyhovuje a vysvědčení dostávají pouze jednou za 4 rok u voleb! A to je hrozná realita
pro sport!
2. SMLUVNÍ – NA DOBU URČITOU (Nájemní smlouva s účinnosti od
01. 01. 2006): Spolek (TJ) má s obci uzavřenou Nájemní smlouvu na
sportovní areál (celé kabiny, hřiště, tribunu a restauraci) z roku 2005 (za
starosty Harazina), kde je stanoven nájem, na základě dodatku (za starosty Vojtíška), na dobu určitou do 31. 12. 2025, a v něm je uvedeno závazné smluvní ustanovení, že tato nájemní doba je nevypověditelná! Tak
musí být každému jasné, že taková smlouva se může vypovědět jen za
souhlasu obou zúčastněných stran!!! A víte, proč byla takto uzavřena?
Protože doba určitá do 31. 12. 2025 byla podmínkou pro získání dotace
pro TJ na údržbu hřiště. A porušení této podmínky by mělo za důsledek
vrácení této dotace. A k možnosti vrácení dotace představitelé obce zastávají názor, že oni nevidí důvod, proč by TJ měli vracet dotaci, když se
tato smlouva vypoví. A proč si to dovolí tvrdí? Protože se to netýká obce,
ale TJ! Ale na druhou stranu odmítli tento návrh TJ: V případě, že dojde k
vratce dotaci pro TJ, která by vznikla na základě požadavku obce, tak ať
obec příjme usnesení, kde se zaváže, že pokutu za TJ uhradila obec. Tak
to na obci odmítli! Někdo z Vás na našem místě by podepsal a provedl
výpověď za těchto podmínek?
3. SMLUVNÍ – POVINNOST A ZAVÁZEK (Účinnost od 01. 01.
2006): V této Nájemní smlouvě (bod 2.) jsou uvedené tyto smluvní ujednání:
„Obec je povinna spolku zajistit plné a nerušené užívání prostorů a obec
se zavazuje přispívat na provoz zařízení, dle předloženého vyúčtování
každoročně.“
A na základě toho byla běžná praxe na obci v minulosti (zavedena za starosty Vojtíška), že na základě toho po každoročním vyúčtování výdajů na
energie za sportovního areálu se vždy poskytovala z obce dotace pro TJ
ve stejné výši. Takže dotace z obce vždy pouze kryly výdaje za energie. A
pak se příjem TJ (dotace od obce) jen účetně zkompenzoval s vydanou
fakturou z obce za energie. A tzn., že TJ v tomto období nedostávala žádné dotace z obce na činnost, ale jen pouze na energie! A tento stav obci
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dlouho vyhovoval, protože mohli hlásat, kolik přispívají na TJ, protože
tím na činnost spolku nemuseli přispívat ani korunu, protože spolky tehda
podporoval stát přes Svazy na činnost, na údržbu hřiště a další peníze
proudily i ze Sazky! A k tomu v této době se ještě TJ sama starala i o hřiště (sečení, hnojení aj.) Ale jak tyto peníze přestávaly téct do sportovních
spolků od státu a od Sazky, tak na tyto skutečnosti začali reagovat zákonodárci a provedli tyto novely zákonů, které Vám sdělíme níže v bodech
4. a 5.
4. ZÁSADNÍ – ZÁKONNÁ ZMĚNA (Novela zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních celků účinná od 01. 07. 2015): Tím
nově zákonodárci vložili do zákona §10a - §10d, řešící pravidla poskytování dotací z obcí. A proto u nás na obci museli reagovat a ZO přijalo
toto usnesení:
Usnesení č. Z14/3/2015/1.17. ze dne 23. 02. 2015, kterým ZO schválilo
„Zásady pro poskytnutí dotací z rozpočtu obce.“
I když máme, výhrady k těmto zásadám, přesto je respektujeme i my ve
VV. Jaké výhrady? Např. nechápeme, proč nelze požádat o dotace z rozpočtu obce kdykoliv v roce, ale pouze do konci listopadu na další kalendářní rok? Proč Finanční výbor (FV) se vyjadřuje k podaným žádostem, i
když mají, dle zákona o obcích vykonávat pouze kontrolní činností? A tak
by snad měli pouze kontrolovat účelovost využití dotací u veřejných rozpočtů! Proč obec brání ve využívání dotací spolkům z obce např. na odměny pro trenéry, či pro osoby, které pro spolek provádějí podvojné účetnictví (povinná podmínka evidence, jestli chceme žádat o dotace veřejných rozpočtů). Nepochopitelné, když se podíváte na obec, která platí 3
úředníky pro účetnictví obce (za účetnictví, za pokladnu, za pohledávky)!
Ale to byl náš povzdech na okraj. A i přesto zásady jsme vždy respektovali!
Takže je skutečností, že na obci máme schválené v ZO zásady, na základě
zákona, ale ty po našich zkušenostech plníme pouze my, ale již nikdo jiný
na obci, protože nemusí! Pro toto naše tvrzení Vám uvedeme tyto skutečnosti:
4.1 My (VV) dle těchto zásad jsme podávali žádosti o dotace z rozpočtu
obce pouze na činnost a vždy jsme doložili všechny určené přílohy, které
jsou určené ve schválených zásadách.
4.2 A dle schválených zásad má FV kontrolovat pouze úplnost a formální
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správnost podaných žádostí na obec, ale v jejich závěry bylo toto:
k podané žádosti TJ na rok 2018 – neexistuje vyjádření.
k podané žádosti TJ na rok 2019 – FV (Vojtíšek, Podivínská, Zapalačová) požadují vyčíslení všech výdajů na údržbu a činnost TJ z rozpočtu
obce, což je nad rámec schválených zásad v ZO a v rozporu s §10a §10d!
k podané žádosti TJ na rok 2020 – TJ podalo žádost o dotace 240.000,Kč na činnost a FV (Vojtíšek, Barčíková, Zapalačová) rozhodl, neboli
doporučil výši dotaci pro TJ ve výši 200.000,-Kč, kterou rozdělil v rozporu s naší podanou žádostí, tj. v rozporu se zákony a oprávnění zasahovat
do žádostí!
k podané žádosti TJ na rok 2021 – neexistuje vyjádření.
k podané žádosti TJ na rok 2022 – FV k podané žádosti TJ ve složení
Vojtíšek, Zapalačová, Barčíková, Podivínská dne 01. 02. 2022 rozhodl,
„že FV nedoporučuje poskytnutí dotací z důvodů neustálých průtahů ze
strany TJ Světlá Hora z.s. ohledně uznání platnosti smlouvy uzavřené mezi obci Světlá Hora a TJ Světlá Hora z.s.“ Ale co má platnost nějaké
smlouvy společného s podanou žádosti, tj. k formálnosti a úplnosti žádosti TJ, kterou měli pouze takto kontrolovat a posoudit! A tady máte jasný důkaz, že FV nadřazuje své názory nad zákonné normy a schválené zásady nejvyššího orgánu obce (ZO), kterými se musí řídit. Tak proč
my (VV) musíme vše dodržovat a druzí (tito představitelé obce) NEMUSÍ NIC. A tak se pracuje na obci. A proto níže v bodě 6 si přečtete, proč
neuznáváme platnost smlouvy o výpůjčce ze dne 17. 05. 2016, o které
píše FV.
5. ZÁSADNÍ – ZÁKONNÁ ZMĚNA (Novela zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu účinná od 01. 01. 2017): A v návaznosti na bod 4, tak i u
tohoto došlo ke změně, když do §6 byl vložen nový odstavec 2, viz bod
1 výše. A proto u nás na obci museli reagovat a ZO přijalo toto usnesení:
Usnesení č. Z/21/2018/13 ze dne 04. 06. 2018, kterým ZO schválilo
„Strategický plán podpory sportu v obci na 10 let“
A z tohoto několikastránkového schváleného plánu vybíráme pouze článek V. Formy podpory sportu v obci, kde je uvedeno v bodě 2)
„Nepřímá podpora – písm. b) možnost bezplatného využívání sociálního
zařízení ve vlastnictví obce při pořádání vybraných sportovních akcí, –
písm. c) možnost bezplatného využívání zařízení ve vlastnictví obce při
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pořádání vybraných sportovních akcí pro děti a mládež, – písm. d) možnost
bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí.“ A za akce, dle sdělení starosty Vojtíška při schvalování tohoto
plánu v ZO jsou považované všechny akce spolku, do kterých spadají i soutěžní zápasy při FA ČR, včetně tréninků, jak je uvedeno v tomto strategickém plánu, viz článek II. Základní pojmy, ze kterých vybíráme bod 5)
„Sportovní akce – jednotlivá organizovaná soutěž, závod, zápas, hra nebo
jiná aktivita občanů.“, Celé znění plánu naleznete na webových stránkách
obce: www.svetlahora.cz.
A proto do našich každoročních žádostí o dotace na činnost, poprvé pro rok
2019, píšeme: „Do této žádosti o dotaci nezapočítáváme výdaje, které by
nám obec účtovala za údržbu sportovního areálu (energie) u fotbalového
oddílu nebo za využívání prostor pro cvičení žen a dětí, jak to obec požadovala v minulosti, viz „Strategický plán rozvoje sportu v obci Světlá Hora“,
článek V. bod 1.“ a také v „bodě 2.“ u nepřímé podpory, do které určitě
spadají naše sportovní aktivity k bezplatnému využívání sociálních zařízení,
běžných zařízení, či pozemků ve vlastnictví obce, v návaznosti na oblast a
úlohu obce v zabezpečování rozvoje sportu pro všechny kategorie občanů.“ Proč toto na obci ignorují po celou dobu? Asi proto, aby nás mohli
záměrně šikanovat? Proto, aby nám předváděli svou moc? Ale byli jsme
svědci i toho, jak nám radní sdělili, že TJ má možnost bezplatně využívat
majetek obce na akce spolku, ale nikde tam ve strategickém plánu není
napsáno, jak velkou tu možnost TJ má!!! A TO NÁS DOSTALO A
ŘEKLI JSME SI KONEC!!!
6. VYTRUCOVANÁ, VYNUCENÁ SMLOUVA O VYPŮJČCE (ze dne
17. 05. 2016): Jak popisujeme výše, (bod 2. Nájemní smlouva s dobou
nájmu do 31. 12. 2025), tak do dnes nevíme, kdo přes tyto skutečnosti vymyslel a připravil podklady na obci, že nastal čas nahradit Nájemní smlouvu novou Smlouvou o výpůjčce, kterou VV při prvním návrhu odmítl pro
nevýhodnost. A to byl názor právníka JUDr. Vlčka. Proto toto tvrzení například uvedeme jen ty zásadní: Ve smlouvě o výpůjčce byla 6 měsíčná výpovědní lhůta, což odporuje bodu 2 výše. Dále bylo po TJ požadováno, že
energie bude platit TJ, což odporuje bodu 3 výše. A tento požadavek nebyl
ani v souladu se zákonem o podpoře sportu, viz bod 1 výše a ho hlavně s
odst. 1 písm. c) obec zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občaStrana 30
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nů! Nebo si myslíte, jako na obci, že při tomto zákonném úkolu obce, že
do udržování a provozování nepatří energie na vytápění budov, nebože
při možnosti bezplatného využívání sociálního zařízení v majetku obce,
tak do toho nepatří voda na sprchování, či na splachování? Přece když
někde nebudete topit v zimě, tak budova navlhne a dojde k jejímu zničení,
nebo jak se má využívat sociální zařízení bez vody! A zákon o obcích stanovuje, že představitelé obce mají hospodařit s obecním majetkem
tak, aby nedošlo k jeho zničení nebo znehodnocení! Tak proč to požadují opakovaně platit po TJ? A víte, jak to chtěli platit? Obec poskytne
dotaci TJ na energie, kterou pošle na účet TJ, pak obec vystaví fakturu za
energie na TJ a TJ obdržené peníze z dotace pošle na základě této faktury
zpět na obec! Úplná zbytečnost! Nebo jak si myslí, že neziskový spolek to
může jinak uhradit! Jeden argument nám sdělili, proč tento nesmysl, vyžadují. Protože pak bychom šetřili energiemi! Ale my (TJ) netopíme, to
přece dělá kotelník, kterého platí a řídí představitelé obce! Tak jak to můžeme ve VV ovlivňovat???
A jak se podařilo tuto smlouvu o výpůjčce, nevýhodnou pro TJ uzavřít?
Představitelé obce využili okamžiku, když se v roce 2016 do VV dostali
mladí a nezkušení. Přestože ani oni nikdy nepodepsali zrušení Nájemní
smlouvy (bod 2. a 3. výše). A tak došlo k absurdní skutečnosti, že obec a
TJ mají uzavřené 2 smlouvy na stejný předmět nájmu, který je uveden v
Nájemné smlouvě (bod 2) a ve Smlouvě o výpůjčce na sportovní areál
dne 17. 05. 2016. Ale naši předchůdci ve VV (Kalaš, Kalaš, Kopec) uzavřeli tuto smlouvu pouze na základě schválení ve VV. A jelikož tato
smlouva nikdy nebyla projednána a schválena na VH spolku i zpětně, tak
podle našeho předpokladu byla uzavřena v rozporu se Stanovami TJ, kde
je uvedeno:
„O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání, pronajímání apod.) s
nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.“
A proto náš VV spolku, po zvolení v roce 2018, na každém jednání s obcí
sděloval, že spolek uznává Nájemní smlouvu, protože pouze ta byla
schválena dle Stanov TJ, na rozdíl od Smlouvy o výpůjčce! A tyto podmínky nakládání s majetkem spolku, (pronajímání) musel vědět i tehdejší
starosta Vojtíšek, který dlouhé období působil jako předseda Okresního
fotbalového svazu (fotbalové asociace). Pro toto tvrzení vybíráme zapsaný dotaz na ZO, kde byl dotazován, viz zápis ZO, jestli si obec ověřila
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před podpisem Smlouvy o výpůjčce skutečnost, že ze strany TJ dochází k
právnímu jednání, po souhlasu VH spolku? Odpověděl: „Já si myslím, že
ano.“ Ale myslet přece neznamená, že je to pravda! A přitom u této
smlouvy, kterou podepisoval i on je přiložen doklad, že VV pověřuje
předsedu Pavla Kalaše k podpisu Smlouvy o výpůjčce! Ale nikde tam není VH! A tím muselo dojít k porušení právního jednání (podpis pod
touto smlouvou předsedy Pavla Kalaše), dle občanského zákoníku. A tady
vidíte další absurditu, protože vznik Smlouvy o výpůjčce odůvodnili vznikem nového občanského zákoníku (NOZ), s účinnosti od 01. 01. 2014, ale
tady ignorují právní jednání! A toto porušení přece starostovi Vojtíškovi a
dalším představitelům na obci musí být známo, protože žádný starosta
obce nemůže podepsat smlouvu za obec, kterou neschválí určený orgán
obce, s odkazem na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích! V tomto případě ji
schválila rady obce.
Proč tyto skutečnosti nikoho na obci nezajímá do dnes, když se to týká
VH?
O této skutečnosti VV informoval nejvyšší orgán spolku – VH dne 12. 04.
2019, na které vzniklo toto usnesení, kterým se ve VV musíme řídit:
„VH spolku schvaluje neplatnost Smlouvy o výpůjčce uzavřenou dne 17.
05. 2016 bývalým vedením TJ bez předchozího pověření, či pozdějšího
schválení Valné hromady, což odporuje Stanovám TJ, a dále pro nevýhodnost, a také proto, že tato smlouva odporuje zákonným ujednáním o
podpoře sportu a schváleným usnesením v zastupitelstvu obce (ZO), nejvyššího orgánu obce Světlá Hora.“
A víte, o jaké schvalující usnesení ZO šlo? O toto usnesení č.
Z18/2017/7a, ze dne 25. 09. 2017, kterým ZO schválilo výpověď smlouvy
o výpůjčce ze dne 17. 05. 2016 mezi TJ a obcí a zahájení kroků ke zřízení
správcovství sportovního a kulturního zařízení v majetku obce.
A co bylo na ZO ze dne 25. 09. 2017 při projednávání tohoto usnesení
řečeno starostou Vojtíškem, viz zápis ZO: „Musíme se postarat o celý
sportovní areál, a proto je návrh na vypsání výběrového řízení na pracovníka, který se o něj bude starat. Je Smlouva o výpůjčce, je tam výpovědní
lhůta 3 měsíců, jednání proběhlo i se zástupci TJ, smlouva by se musela
vypovědět, bavme se o tom, co chceme a jakou cestou chceme jít“.
A dále Vám zde prokazujeme skutečnost, že Smlouvu o výpůjčce schválila rada obce (2016). Další proces následoval cca po roce (25. 09. 2017) od
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nejvyššího orgánu obce (ZO), který schválil výpověď této smlouvy. A
zákon o obcích hovoří, že rada obce (RO), starosta a obecní úřad plní
usnesení ZO.
Tak proč nikdo z nich neprovedl do dnešního dne výpověď této
Smlouvy o výpůjčce a nesplnili své povinnosti, za které pobírají nemalé
odměny! Na místo toho po celou dobu našeho čtyřletého mandátu nás
(VV), kteří vykonáváme tyto funkce bezplatně a ve svém volnu, jen šikanují, s odkazem na Smlouvu o výpůjčce! A proč ji zrušili výpovědí?
Aby mohl starosta obce Vojtíšek přijat správce, kterého přijal. Tak proč
se neustále diví, když VV tuto smlouvu pořád a pořád odmítá?
A tuto skutečnost my (VV) každoročně píšeme do podaných žádostí o
dotace z rozpočtu obce na činnost spolku, aby bylo zřejmé, že nežádáme
dotace na energie, ale pouze na činnost, v tomto změní: „Do této žádosti o
dotaci nezapočítáváme výdaje, které by nám obec účtovala za údržbu
sportovního areálu (energie) u fotbalového oddílu nebo za využívání
prostor pro cvičení žen a dětí, jak to obec požadovala v minulosti, neboť
obec se zavázala podporovat oblast sportu, do které spadají sportovní
akce, tj. zápasy, ke kterým patří tréninky. Tyto výdaje obec TJ fakturovala
na základě Smlouvy o výpůjčce, kterou TJ napadá a dále k této smlouvě
byla schválena výpověď usnesením ZO č. Z18/2017/7a.
Normální člověk dospěje k závěru, že platnost Smlouvy o výpůjčce měla skončit v roce 2017, na základě výše uvedených skutečností. Ale při
projednávání dotací na činnost pro TJ na rok 2022 na obci jsme si zažili
vrchol absurdity, když FV (Vojtíšek, Zapalačová, Barčíková, Podivínská)
dne 01. 02. 2022 rozhodl: „FV Nedoporučuje poskytnutí dotací na činnost (TJ, fotbal, a ostatní oddíly) z důvodů neustálých průtahů ze strany
TJ Světlá Hora z.s. ohledně uznání platnosti smlouvy uzavřené mezi obci
Světlá Hora a TJ Světlá Hora z.s.“ Pouze FV doporučil dotaci na 4. Ročník SZD, který proběhne dne 13. 08. 2022, ve výši 60.000,-Kč, i když výdaje v roce 2021 jsme měli na atrakce pro děti a hudbu ve výši cca
150.000,-Kč! A takto to podpořili i radní a zastupitelé. Nezasloužila by si
tato akce TJ vyšší dotaci?
A tak na ZO dne 07. 03. 2022 se předseda TJ Pavel Skála zeptal, viz zápis a další vyjádření jiných osob: „Chtěl bych poprosit, aby mi konečně
někdo vysvětlil, jak to je tedy s tím TJ, že se FV opírá o smlouvu o výpůjčce připravenou Hamplovou, kterou podepsal Kalaš a TJ ji neuznala, kteStrana 33
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rou jsi přece ty (Vojtíšek), jako starosta sám navrhl v roce 2017 na ZO
zrušení této výpůjčky, abyste tam mohli udělat správce areálu, a to má být
ta platná smlouva, o které FV hovoří a na základě ni nám FV navrhl zrušit peníze na nulu. Ale jestli nebyla zrušena, tak vyhoďte toho, kdo tuto
smlouvu nezrušil“.
Vojtíšek: „Já tvrdím, že první krok je ten, že vy nerespektujete žádnou
smlouvu, je platná ta poslední smlouvy o výpůjčce, teď si to opravdu nepamatuji všechno dopodrobna, teď se bavíme bez jakéhokoliv podkladu,
ty jsi na to připravený, jestli ta smlouva je, zastávám názor, že nejvyšší
orgán rozhodl, jsem přesvědčený, že smlouvu, kterou podepsali Kalašovi,
tak byla nájemní. Nebyla to nájemní, ale Smlouva o výpůjčce (SoV)!
Šimčík: „Ty nejsi připravený jednat dnes 07. 03. 2022 o smlouvě, kterou
jste ve FV před měsícem museli mít k dispozici, když jste rozhodli, že nedoporučíte dotace TJ na činnost, o zrušení této smlouvy o výpůjčce rozhodl nejvyšší orgán obce a v usnesení je napsáno, že podmínkou pro přijetí
správce je nutno před tím provést zásadní krok – provedení výpovědi
Smlouvy o výpůjčky ze dne 17. 05. 2016 a správce byl přijat a že smlouva
nebyla vypovězena, za to přece nemůžete trestat TJ, ale ty co to měli provést“.
Svobodová: „SoV je platná, protože ji nikdo fyzicky nezrušil“.
Proč toto na obci neprovedli (Výpověď)? Proč ignorují tyto výše uvedené
skutečnosti po celou dobu našeho působení ve VV? Nám to připadá, že
jen proto, aby nás mohli záměrně šikanovat, což jsme popsali na stránkách www.tjsvetlahora.cz, když po nás pořád chtějí hradit energie, a vydírat, jak to předvedl FV – jestli nebudou souhlasit v TJ se smlouvou (SoV),
tak nedostanou dotace na činnost TJ! A proto jsme rádi, že už nám to
skončí.
A co se ještě mimo to stalo, a jaká byla zpětná reakce obce:
V měsících 6 – 8/2018 jsme oslovili (VV) společnost RPS Brno, protože
byla vyhlášena výzva na dotace ve výši 80% do sportovišť. VV připravil s
RPS Brno na obec (07. 08. 2018) návrh na projekt k vybudování 3 nových
hřišť:
1. na vrchním hřišti vybudovat hřiště umělá tráva o rozměru 50x50m s
oplocením, a další dvě za kabinami:
2. antukové hřiště oplocené o rozměru 19x36m na nohejbal, volejbal a
tenis,
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3. beach hřiště oplocené na volejbal o rozměrech 9x16m.
A součástí této investice přes dotace mělo být i vybudování sociálních
zařízení – opravy současných a nově ve sklepním prostoru, nový stánek
na občerstvení, oprava komunikace k hřišti až po kabiny, včetně zastřešení vstupu z kabin na hřiště. Součást nebyla zpracována, protože jsme se
nedostali k projektům kabin, kanalizace aj., jak požadovala RPS Brno.
Radní obce (Vojtíšek, Pataki, Sekanina, Školoud, Štýbnarová) rozhodli a
jednohlasně nedoporučili schválit podání žádosti o dotaci ve výši 80%,
viz zápis: Vojtíšek – radním sdělil, že spolek TJ by chtěl požádat o dotaci
ve výši 50%, (lež, jednalo se o 80%), skutečně potřebují pouze občerstvení, antukový tenis a ani beach volejbal tu nikdo nehraje, obec má jiné priority, Pataki – nechápu, za mě nedoporučuji, Štýbnarová – možná potřebují investici do sociálního zařízení, ale teď musíme šetřit na opravu kulturáku. Návrh zamítnut! Má cenu komentovat takové vyjádření?
11. 03. 2019 Radní obce (Svobodová, Školoud, Vojtíšek, Sekanina, Vilímec) schválili finanční podporu Pavlu Krajčovičovi (trenérovi žáků našeho spolku) na motivační soustředění oddílu fotbal TJ Světlá Hora z.s.
(mladší žáci) ve výši 10.000,-Kč, bez jakéhokoliv souhlasu, či vyjádření našeho VV. Poté ještě jsme Pavlu Krajčovičovi z finančních prostředků spolku vyplatili odměnu 6.000,-Kč za trénování dětí, za kterou poděkoval a sdělil, že žáci s ním odcházejí hrát pod jiný klub – Široká Niva!
Jen pro Vaši informaci, tak členem tohoto jejich nového oddílu je i pan
Vojtíšek, který nás od té doby upozorňuje, že fotbal nemá žáčky!!! V Široké Nivě teď na jaře 2022 skončilo mužstvo mužů, na podzim 2021 ve
Dvorcích. Že by toto chtěli i pro Světlou?
12. 05. 2020 jsme zaslali žádost s rozpočty a zákresy na obec žádost o
financování materiálu na vybudování přístřešku nad vchodem restaurace
směrem na hřiště a na novou pergolu vedle bufetu, kde parkují auta, s tím,
že vše postavíme sami, jen za symbolickou cenu. A reakce. Dne 25. 05.
2020 radní obce (Svobodová, Školoud, Vojtíšek, Sekanina) doporučili ZO
žádost TJ neschválit a dne 22. 06. 2020 na ZO rozhodli, že výstavbu přístřešků a pergol odloží do zpracování architektonické studie. A do této
studie se to nedostalo. A tím to umřelo! A od této doby již nic nenavrhujeme na obec.
A nakonec. Proč obec má uzavřenou smlouvu na placení odpadů pouze s
jedním spolkem – TJ? Proč obec požaduje platit energie pouze po jednom
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spolku – TJ! Nebo toto Vám připadá jako rovnost pro všechny spolky v obci, jak je uvedeno v NOZ.
Jaký závěr si z toho uděláte Vy, necháme na Vás.
Náš je, že k 31. 08. 2022 definitivně ukončíme naše působení ve VV, protože nás už nebaví bojovat s větrnými mlýny, i když někteří radní občanům
tvrdí, že neskončíme. Věřte nám, SKONČÍME, PRÁVĚ PRO VAŠI
PODPORU SPORTU V OBCI. A TA JIŽ ZŮSTANE NA VÁS.
Dočasný VV spolku (Pavel Skála, Martin Kopinec, Alois Šimčík)
"Článek publikován bez úprav, oprav a jiných zásahů redakční rady"

Základní škola v Andělské Hoře informuje

Na začátku dubna, konkrétně v pátek 8. 4., uspořádali naši deváťáci maškarní karneval pro žáky prvního stupně. V tělocvičně pro ně nachystali různé soutěže, za které byli odměňováni. Nechyběla ani hudba a tancování.
Naši mladší spolužáci si toto krásné dopoledne náramně užili. Poděkování
patří žákům IX. A za celkovou organizaci karnevalu.
V pondělí 11. dubna se ve škole konaly hned dvě soutěže. První byl jarní
přebor školy v šachu a druhou akcí byl premiérový 1. ročník v luštění sudoku, o kterém se dočtete v příspěvku níže.
Ve středu 13. dubna se žáci 1. až 4. třídy zúčastnili spolu s panem starostou
a zaměstnanci Města Andělská Hora tradiční akce – zdobení Velikonočního
stromu.
Ve čtvrtek 21. dubna jsme ve škole přivítali naše budoucí prvňáčky, kteří
přišli k zápisu. Jak zápis probíhal a jak to dětem slušelo, můžete shlédnout
na webových stránkách školy.
Na přelomu dubna a května proběhne v budově 2. stupně ZŠ modernizace
odborné učebny přírodních věd za 1,4 mil. Kč. Žáci se mohou těšit na výuku v nové učebně přibližně v polovině května.
Od 2. května začnou po dvouleté pauze žáci 1. stupně jezdit do Břidličné na
plavecký výcvik. Celkem absolvují 20 vyučovacích hodin, ve kterých se
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budou učit plavat či zdokonalovat plaveckou techniku.
Největší akcí tohoto měsíce bude bezesporu školní akademie, která se
uskuteční ve čtvrtek 19. května. Všechny děti z MŠ a žáci základní školy
se na ni poctivě připravují.
Co nás čeká:
9. května – soutěž Zlatý list v Břidličné
16. května – divadelní představení
17. května - dravci
19. května – Akademie
26. května – třídní schůzky
Bohužel jsme byli nuceni kvůli neustálému zdražování cen potravin navýšit ceny stravného, a to od 1. května 2022. Výši měsíčních záloh najdete
na školním webu.
I v květnu bude pro žáky nebo v rámci konzultací pro zákonné zástupce k
dispozici školní psycholog Mgr. Helmut Bley, a to každý pracovní pátek,
tedy 6., 13., 20. a 27. 5. V případě potřeby je možnost šk. psychologa
kontaktovat prostřednictvím e-mailu: bley.helmut@gmail.com
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy
Školní soutěž v Sudoku
V měsíci dubnu proběhl na naší škole 1. ročník Sudoku. Na začátku měsíce proběhlo 1. kolo, kde
soutěžili všichni žáci pátého až devátého ročníku. Ve 2. kole se pak 11. 4.
utkali první tři úspěšní žáci z každé třídy s nejlepšími časy. Ve 3. kole si
pak porovnali své luštitelské dovednosti úspěšní žáci z 2. kola a zároveň
každé třídy, jenž se umístili na prvním místě. Z tohoto posledního kola
vzešel absolutní vítěz naší školy v Sudoku. Žáci řešili různé typy Sudoku
tj. 4x4, 6x6, 9x9 a také s každým dalším kolem se zvyšovala obtížnost
zadání. Základním kritériem byla tedy v první řadě 100% úspěšnost řešení
a pak také dosažený čas. Někteří žáci se s tímto druhem luštění setkali
vůbec poprvé v životě, někteří byli zkušenými matadory. Trénovat mohli
dle libosti na internetu, kde je řada možností tréninků i vyhodnocování a
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měření času v online podobě.
Výsledková listina:
1. kolo
5. A Aleš Svoboda, Tomáš Černota, Zuzana Šamajová
6. A Tomáš Příhoda a Natálie Náplavová, Michaela Adámková, Karolína
Rozsypalová
7. A Adéla Bocanová, Barbora Želinská, Tadeáš Orel
8. A Petr Andrys, Dorota Bujnochová, Antonín Škrípek
9. A Patrik Mikeš, Veronika Ligačová
2. kolo
5. A Aleš Svoboda
6. A Natálie Náplavová
7. A Barbora Želinská
8. A Petr Andrys
9. A Patrik Mikeš
Finále
8. A Petr Andrys
Gratuluji tedy absolutnímu vítězi, ale i všem úspěšným řešitelům a vy
ostatní zkuste si v pohodlí domova finálové zadání vyřešit a případně
trumfnout vítězný čas 9:10 min.
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Ing. Ludvika Matzkeová
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Mateřská škola ve Světlé Hoře informuje
Plodnost, hojnost, nový začátek, naděje, láska. To vše symbolizuje měsíc
duben, který je protkán různými tradicemi více než jiné měsíce. I my ve
školce jsme si tyto tradice připomenuli a zpříjemnili jsme si duben praktickými činnostmi a vyrobili jsme si něco pro potěšení. Téma měsíce dubna bylo JEZDÍME PO ZEMI, takže jsme se zaměřovali na dopravní
prostředky, dopravní značky, integrovaný záchranný systém a povolání.
I v tomto aprílovém počasí děti chodily na čerstvý vzduch a užívaly si
venkovních aktivit.
4. dubna 2022 si větší děti udělaly výšlap do Andělské Hory, kde navštívily tělocvičnu ZŠ. Seznámily se s novým prostředím, s různým nářadím
a zacvičily si už jako velcí školáci.

13. dubna 2022 děti vyrobily velikonočního zajíčka, kterého si s nadšením odnášely domů a připomenuly si velikonoční tradice.
22. dubna 2022 DEN ZEMĚ – celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. V tento den jsme se
společně vypravili k rybníku do Andělské Hory. Cestou děti plnily úkoly
zaměřené na ochranu životního prostředí.
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29. dubna 2022 jsme ve spolupráci s obcí Světlá Hora, SDH Světlá Hora,
Světelskou pohodou a TJ Světlá Hora připravili pro děti a rodiče PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJKY. Všichni jsme si společně
zasoutěžili v létání na koštěti, v hodu lektvarem, ropuších skocích v pytli
a užili jsme si spoustu dalších her. Vyhlásili jsme nejkrásnější čarodějnice
a všichni čarodějové a čarodějnice dostali medaile a sladkosti. Pro děti
obec připravila kromě jiného i skákací hrad.
Co nás čeká v květnu?
5. května 2022 proběhne od 14 hodin zápis dětí do MŠ. Přihlášky si rodiče mohou vyzvednout kdykoliv v MŠ. Pokud termín někomu nevyhovuje,
domluvte si schůzku na telefonu 728 528 097.
9. května 2022 – návštěva tělocvičny v ZŠ
12. května 2022 – Besídka pro maminky
14. května 2022 - Vítání občánků
17. května 2022 – návštěva FARMY U STROMOVOUSE
19. května 2022 – Školní akademie
26. května 2022 – návštěva hasičské zbrojnice
Jana Šubová, zástupce ředitele pro MŠ

Příspěvky občanů
Jsou velká, menší i malá
Chtěla jsem vyhrabat trávník za naším panelákem. Byla tam všechna. Ale
i ta nejmenší smrděla, proto jsem si musela dávat dobrý pozor, abych si
jich část nepřinesla na botách nebo na
nářadí domů. A jsou i na dalších trávnících po celé vesnici.
Mám ráda psy, ale nemám ráda jejich
majitele, kteří si pořídí psa, ale uklidit
po něm je jim zatěžko.
Za mnoho obyvatel
nejen paneláků : L.Štýbnarová
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Mámo, táto,
nejste na to sami!
Šok, obavy, nejistota, obrovský stres… To všechno
prožívají rodiče, kteří po
narození dítěte zjišťují, že jejich dítě má vážný zdravotní hendikep.
Začátky jsou pro celou rodinu nesmírně náročné. Je ale důležití vědět, že rodiče na zvládnutí těžkého životního startu dítěte nemusejí
zůstat sami, mohou se totiž obrátit na ranou péči. Tuto bezplatnou
terénní službu poskytuje také Společnost pro ranou péči, pobočka
Ostrava, která se zaměřuje na podporu dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.
Raná péče je určena rodinám s dětmi s
hendikepem ve věku od narození do
sedmi let. Pracovnice dojíždějí za rodinami domů – podpoří rodiče, ukážou
jim, jak mohou stimulovat vývoj dítěte, jak rozvíjet jeho schopnosti, jak s
dítětem komunikovat. Poskytnou potřebné sociální poradenství, pomůžou
rodičům zorientovat se v nečekané
situaci, doporučí další odborníky nebo
později třeba i vhodnou školku či školu v regionu. Rodině také zapůjčí
vhodné pomůcky a hračky, ukážou,
jak s nimi pracovat. Velkou výhodou
je, že konzultace probíhají ve známém
a bezpečném prostředí – dítě lépe reaguje, rodina navíc nemusí nikam cestovat. Pracoviště rané péče organizuje
také nejrůznější setkání klientských
rodin. Rodiny se tak mohou setkat s jinými, které řeší obdobné problémy.
„Pro rodiče je velmi těžké zorientovat se v sociální problematice, když
musí řešit mnoho dalších věcí týkajících se zdravotního stavu dítěte, návštěvy různých specialistů, několikrát denně doma s dítětem cvičit... Jsou
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teprve na začátku a jsou paralyzováni novou situací. Pro lékaře často vše
končí stanovením diagnózy, a pak je jen na rodičích, jak se se svým osudem budou dál prát. Proto je tu raná péče, aby jim podala pomocnou ruku
a usnadnila jim složitý život,“ říká jeden z rodičů, kteří ranou péči využívají.
Pokud vychováváte dítě s vážným postižením zraku nebo máte pochybnosti o jeho správném vývoji, neváhejte Společnost pro ranou péči kontaktovat. Pracovnice z ostravské pobočky dojíždějí do rodin z celého Moravskoslezského kraje. Veškeré informace a kontakty naleznete na
www.ranapece.cz/ostrava/; kontaktní tel.: 774 567 236, e-mail: ostrava@ranapece.cz. Projekt rané péče podporuje také obec Světlá Hora, v
roce 2022 podpořila službu rané péče částkou 19 000 Kč.

Placená inzerce
Oznámení občanům
Sdružení nezávislých kandidátů „Společně pro změnu Světlá Hora 2022“
oznamuje občanům, že před blížícími se zářijovými volbami do zastupitelstev obcí spouští webové stránky www.spolecneprozmenu.webnode.cz
Zde najdete, kdo za sdružením stojí, jaké jsou naše vize, představy, navrhovaná řešení či postoje k různým tématům a problémům ve Světlé Hoře
pro volební období 2022-2026.
Martin Novák, Jiří Marek st.
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Městské divadlo Bruntál
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Společenská rubrika
Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci květnu oslaví svá životní jubilea
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Marie Kutláková, Světlá
Růžena Václavíková, Světlá
Josefa Andrysová, Světlá
Jiří Grund, Světlá
Štefan Kortiš, Světlá
Zdislava Daniová, Světlá
Jana Sohrová, Dětřichovice
Anna Neubauerová, Světlá
Ladislav Pivoň, Světlá
Bohuslava Szukalská, Světlá
Jindřiška Šťastná, Dětřichovice
Květoslav Chytil, Světlá
Josefa Bezová, Světlá
František Ocelák, Světlá
Olga Kopřivová, Světlá
Věra Vajíková, Světlá
Miroslav Tomaščák, Světlá
Dagmar Zelená, Světlá
Věra Levaiová, Světlá
Helena Hradecká, Podlesí
Gheorghe Gazsak, Světlá

Z našeho středu navždy odešli:
Karol Judiak, Světlá
Rostislav Kameníček, Světlá

Přivítali jsme:
Emílie Zobalová, 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. května 2022 v nákladu 660 výtisků. Vychází měsíčně, pro obec Světlá Hora.
Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 23.5.2022 v 15:00 hod.
Schůzka redakční rady je ve středu 25.5.2022 v 16:00 hod.
Graficky zpracovala Radka Soroková
Veškerá placená inzerce je redakčně neupravena
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