ČERVEN 2022
ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Tříděný odpad je odvážen pracovníky Obce Světlá Hora v těchto dnech:
pondělí
13. června 2022 v 7:00
24. týden
pondělí
27. června 2022 v 7:00
26. 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
středa

1. června 2022
15. června 2022
29. června 2022

22. týden
24. týden
26. 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
Z. Panochová
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 !

Na www.svetlahora.cz lze přehrát všechna hlášení rozhlasu!
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!
Úvodem bych chtěla poděkovat nájemníkům Domu s pečovatelskou službou,
kteří se zapojili do údržby a osázení květináčů před domem. Zejména patří poděkování paní Tesařové, paní Kadlíkové, panu Godíkovi a všem ostatním, kteří
přispívají nemalou měrou a starostí péči o rostliny.
Během května proběhlo několik akcí v rámci stavění máje a pálení čarodějnic.
Ve Světlé nám Světelská pohoda připravila nazdobení májky, „Paťoš“ nachystal věnec a dobrovolní hasiči společně s rodiči májku postavili. Pro děti byl
připraven skákací hrad s občerstvením. V přilehlých místních částech také za
pomocí hasičských spolků a Zkrášlovacího spolku v Suché Rudné, Staré Vodě
a Dětřichovicích došlo ke vztyčení májek a k milému posezení s možností opékání buřtů. Chtěla bych zde vyzdvihnout a poděkovat za pomoc pracovníkům
obce pod vedením pana Zdenka Šamaje, bez kterých by se žádná akce nemohla
konat. Zajištění dřeva na postavení májky, dodání špic na nazdobení, příprava
suchého dřeva na „pálení“ a opékání buřtů, postavení ohniště, zajištění a odvoz
TOI TOI, příprava elektřiny, dovoz pivních setů, postavení stanu… Zkrátka být vždy po ruce!
Dne 18.5.2022 proběhl na Obci audit (závěrečné přezkoumání hospodaření za
rok 2021) kontrolní skupinou z Krajského úřadu. Byl zde kontrolován rozpočet,
střednědobý výhled a závěrečný účet, účetnictví a výkazy, dotace poskytnuté z
rozpočtu obce, nakládání s nemovitým majetkem, realizace zakázek z výběrového řízení z roku 2020, dokontrolované akce z roku 2019, sociální fond a
ostatní. V průběhu přezkoumání hospodaření byla zjištěna drobná pochybení,
která s ohledem na hladinu významnosti neměla vliv na hospodaření obce.
Dobrý výsledek je zásluhou všech zaměstnanců Obecního úřadu.
Během měsíce dubna proběhlo na Obecním úřadě výběrové řízení na obsazení
místa Referenta pozemků, výstavby a odpadů. Paní Bc. Miriam Martínková,
která na daném místě pracovala, dala výpověď. Od 1.6.2022 na místo nastupuje
paní Zdenka Panochová. Dovolte mi touto cestou poděkovat za odvedenou práci paní Miriam Martínkové a popřát hodně úspěchů paní Zdence Panochové. S
ní budete přicházet do kontaktu při řešení různých problémů a úskalí, která tato
práce obnáší.
Na našich webových stránkách se můžete podívat do složky Studie a seznámit
se s rozpracovanými studiemi, které pro Vás připravujeme. Jedná se o přípravu
zpracování projektové dokumentace pro akci Autobusové nádraží ve Světlé.
Dokumentaci máme předběžně zpracovanou ve dvou verzích, a to varianta s
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WC a bez WC. Na „Radě“ jsme se přiklonili k variantě s WC. Jedná se přece jenom o střed obce a veřejné WC bude pro občany přínosem. Máme stanovený
hrubý propočet nákladů, i když při dnešních rychle se měnících cenách surovin a
stavebních prací je pouze orientační. Cena varianty bez WC je cca 5,5 mil a cena
varianty s WC a zázemím pro úklid cca 6mil. Z toho nejvyšší položkou je komunikace a zpevněné plochy (cca 4mil v obou případech) a přípojky inž. sítí (cca
600 tis.). Dne 6.6.2022 proběhne jednání Zastupitelstva obce. Zde by měli zastupitelé vybrat konečnou variantu, aby celá projektová dokumentace mohla být
zpracována a podána žádost o stavební povolení.

Přeji Vám všem zdraví, štěstí a pohodu při každodenní práci. A buďte k sobě
ohleduplní.
Taťána Svobodová, starostka obce
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POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA OBCE
Srdečně zveme všechny občany na 22. zasedání zastupitelstva obce, které se
bude konat v pondělí 6. června 2022 od 17. 00 hod. v přístavbě MŠ, Světlá
416, Světlá Hora s předběžně navrženým programem:
1. Procesní záležitosti 22. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 6.
2022
2. Kontrola plnění usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne
7. 3. 2022
3. Zpráva o činnosti rady obce za období od 24. 5. 2022 do 6. 6. 2022
4. Rozpočtová opatření č. 3/2022 a 4/2022 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok
2022
5. Pozemky
6. Výbory zastupitelstva obce
7. Závěrečný účet obce Světlá Hora za rok 2021
8. Účetní závěrka obce Světlá Hora za rok 2021
9. Nové obecně závazné vyhlášky
10. Hrazení neinvestičních výdajů připadajících na žáka Městu Andělská Hora
11. Návrh členství obce v ENERKOM Opavsko, z.s.
12. Autobusové nádraží ve Světlé
Taťána Svobodová, starostka

Výpis z usnesení z 58. schůze rady obce konané dne 23. 5. 2022
Rada obce schválila:
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8022744/ V/3
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.IV-12-8023171/V/3
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora,
IČ: 00296392 (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s.,
 smlouvu o pachtu a provozování vodního díla č. 16234 - stavby s názvem ,,Kanalizace a ČOV Světlá Hora“, ,,Kanalizace pro veřejnou potřebu
objektů Činčilárny, fotbalového hřiště, bytových domů“, rodinných domů
a ,,Prodloužení kanalizace ve Světlé Hoře za kostelem“ dle příloh č.1 - 5 ke
Smlouvě o pachtu a provozování vodního díla č.16234 uzavřenou mezi Obcí
Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, IČ: 00296392 a SeveromoravStrana 6
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ské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
pronájem části pozemku parcela č. 296/6 orná půda o výměře 590 m2 z celkové výměry 5176 m2 v kat. území Suchá Rudná
záměr na pronájem pozemku parcela č. 100/1 trvalý travní porost o výměře 1
193 m2 v kat. území Světlá ve Slezsku
záměr na pronájem části pozemku parcela č. 1543/2 ostatní plocha cca 35 m2
v kat. území Světlá ve Slezsku
nová pravidla pro stanovení maximální výše nájemného z nebytových prostor,
a to s účinností od 1. 7. 2022
pronájem bytové jednotky č. 6 (2+kk, bezbariérový) v Domě s pečovatelskou
službou
Pronájem bytové jednotky č.3 o velikosti 2+1, v domě Světlá čp.422, Světlá
Hora

Rada obce doporučila zastupitelstvu schválit:
 závěrečný účet obce Světlá Hora za rok 2021 a vyjádřit souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
 účetní závěrku obce Světlá Hora sestavenou k 31. 12. 2021
Rada obce doporučila zastupitelstvu vydat:
 vydat obecně závaznou vyhlášku obce Světlá Hora o místním poplatku ze psů
 vydat obecně závaznou vyhlášku obce Světlá Hora o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí
Rada obce vzala na vědomí:
 návrhy variant autobusového nádraží ve Světlé Hoře a doporučuje zastupitelstvu obce Světlá Hora schválit variantu B včetně WC
 rozpočet 2022 na dofinancování neinvestičních výdajů ZŠ a MŠ Andělská
Hora pro rok 2022 ve výši 139 107 Kč
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
Marie Nováková, Obec Světlá Hora
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VOLBY DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR
KONANÉ VE DNECH 23. a 24. září 2022
(případné II. kolo voleb do 1/3 Senátu 30. září a 1. října 2022)
INFORMACE K VOLIČSKÝM PRŮKAZŮM
Volič, který se nebude v době voleb zdržovat ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat také na voličský průkaz, o který musí požádat na
obecním úřadě v místě svého trvalého pobytu.
Žádost o voličský průkaz lze ve Světlé Hoře podat:
 v listinné podobě osobně – Obecní úřad Světlá Hora (přízemí, R. Soroková)
 v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče zasláním prostřednictvím České pošty (ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto,
aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu) na adresu Obecní úřad Světlá Hora, Světlá č. p. 374, 793
31 Světlá Hora
 v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na
emailovou adresu: svetlahora@svetlahora.cz
 v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky ID datové
schránky obce je 8ycba46
Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu
doručena nejpozději 16. září 2022, osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů - tj. do 21. září 2022 do 16. 00 hodin.
Formulář žádosti o vydání voličského průkazu naleznete na webových
stránkách obce https://www.svetlahora.cz/volby-2022.html nebo si jej můžete
vyzvednout na obecním úřadě (přízemí, R. Soroková).
Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do
vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou
adresu. Pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se vydávají voličské průkazy
nejdříve 8. září 2022. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!
Upozornění:
PRO VOLBY DO 1/3 SENÁTU:
NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ LZE HLASOVAT POUZE V RÁMCI VOLEBNÍHO OBVODU, KDE JSOU VOLBY DO 1/3 SENÁTU VYHLÁŠENY A V
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JEHOŽ VOLEBNÍM OBVODU JE VOLIČ PŘIHLÁŠEN K TRVALÉMU POBYTU (tj. u nás ve volebním obvodu č. 64 Bruntál)
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz pro konkrétní
kolo voleb do 1/3 Senátu, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola voleb, každý průkaz se vydává samostatně. Požádat o vydání voličského průkazu v
době mezi I. a II. kolem voleb do 1/3 Senátu je možné pouze osobně. Obecní úřad
může v této době vydávat voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním
dnem hlasování, tj. do 21. září 2022 do 16.00 hod.
Radka Soroková, obecní úřad

Omezení provozu na komunikaci MSK Hvězda – Ovčárna
V době od 23. 5. 2022 do 31. 10. 2022 bude z důvodu provádění stavebních prací
omezen provoz na komunikaci mezi MSK Hvězda a Ovčárna točna. Jezdit se bude dle následujícího rozpisu:
Pondělí až pátek:
 7:00 – výjezd, 7:30 – sjezd
 8:00 – výjezd, 8:30 – sjezd
 9:00 – výjezd, 9:30 – sjezd
 9:50 – výjezd, 10:00 – sjezd
 10:20-15:20 uzávěra komunikace, ZÁKAZ VSTUPU NA KOMUNIKACI
 15:00 – výjezd, 15:30 – sjezd
 16:00 – výjezd, 16:30 – sjezd
 17:00 – výjezd, 17:30 sjezd
 18:00 – výjezd, 18:30 – sjezd
 18:50 - výjezd, 19:15 - sjezd
 19:30 – 6:00 uzávěra komunikace, ZÁKAZ VSTUPU NA KOMUNIKACI
Sobota a neděle:

Průjezdnost komunikace bez časového omezení, podle rozpisu pro letní
období
Při částečné uzavírce nedojde k přemístění autobusových zastávek.
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Při částečné uzavírce dojde pouze k dočasnému zrušení některých výjezdů a nebude, po dobu uzávěry, umožněn průjezd cyklobusů. Zajištění autobusové dopravy v úseku Hvězda – Ovčárna bude prováděno následovně:
Pondělí – pátek:

7:00 – výjezd, 2 autobusy

8:00 – výjezd, 3 autobusy
9:00 – výjezd, 5 autobusů


9:50 – výjezd, 5 autobusů
15:20 – výjezd, 4 autobusy


16:00 – výjezd, 4 autobusy

17:00 – výjezd, 2 autobusy

7:30 – sjezd, 2 autobusy
8:30 – sjezd, 3 autobusy
9:30 – sjezd, 5 autobusů
10:00 – sjezd, 5 autobusů
15:30 – sjezd, 4 autobusy
16:30 – sjezd, 4 autobusy
17:30 – sjezd, 2 autobusy

Sobota a neděle:

Běžné víkendové jízdní řády autobusů bez omezení, podle rozpisů pro letní
období
Na základě oznámení Městského úřadu Rýmařov
vypracovala Radka Soroková, referent

Příspěvky místních spolků a sdružení
Kurz keramiky
Tímto vás zveme na tradiční kurz keramiky, který se bude
konat 10. 6. 2022 v 17 hod. v přístavbě MŠ.
Za pořadatele Monika Vilímcová
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Poděkování:
Zároveň děkujeme všem za pomoc při stavění májky a to jak pracovní nebo i
sponzorskou.
Děkujeme za drobné občerstvení a výborný buřtguláš, které přinesli místní občané a chataři a panu Jirkovi Kostelníkovi za pivečko. Vše bylo moc chutné a pracujícím tak přišlo určitě vhod.
Edita Barčíková
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Akce Světelské pohody a Obce Světlá Hora:
V sobotu 11. června uspořádáme tradiční

Bleší trh
na parkovišti před DPS.
Příjem předmětů na prodej od 8 do 9 hodin, vlastní
prodej od 9 do 11 hodin, výdej peněz za prodané věci
a zbytek neprodaných věcí v 11 hodin.
K prodeji můžete přinést všechny nepotřebné věci mimo
oblečení (keramiku, dětské boty, hračky, kuchyňské potřeby apod.)
a naopak si zde můžete za dobré ceny
nakoupit.
Kdyby pršelo, tak náhradní termín bude za týden 18. června za
stejných podmínek.

Strana 14

ČERVEN 2022

Strana 15

ČERVEN 2022
INFORMACE SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s.
Organizační a přípravný tým spolku „JSME TADY PRO DĚTI“ na Sportovně
Zábavný Den (SZD) pro děti, mládež a občany, Vás chce zde informovat o
probíhajících přípravách:

na 4. Ročník SZD,
který se uskuteční v sobotu dne 13. 08. 2022
a to za každého počasí, na kterém se neplatí vstupné.
Příprava začala již 22. 11. 2021, když spolek TJ vypracoval a zaslal na obec žádost o dotaci na tento 4. Ročník, kde jsme informovali obec o skutečných nákladech – výdajích na 3. Ročník, který proběhl 14. 08. 2021 a také předpoklad nákladů – výdajů na rok 2022, směřujícího ke zkvalitnění tohoto SZD, což bylo
shrnuto v této tabulce níže:
Skutečné vynaložené
výdaje v roce 2021

Předpokládané výdaje
na rok 2022

Na atrakce pro děti

93.105,- Kč

120.000,- Kč

Na diskžokeje aj.

7.000,- Kč

8.000,-Kč

Na hudební produkci

0,-Kč

25.000,-Kč

Na vystoupení kapel

40.000,- Kč

50.000,- Kč

Na ceny pro děti

7.333,- Kč

10.000,- Kč

Na spotřební materiál

24.083,-Kč

15.000,-Kč

Ostatní – občerstvení aj.

86.453,-Kč

100.000,- Kč

257.974,- Kč

328.000,- Kč

ÚČEL dotace – POPIS

Celkové výdaje

Obdržená dotace z obecního rozpočtu roku 2021,
kterou jsme neměli problém vyúčtovat.
Požadavek na dotaci z obecního rozpočtu pro rok
2022

45.000,-Kč
140.000,-Kč

Přes tyto skutečnosti a předpoklady Finanční výbor (FV), ve složení Vojtíšek,
Zapalačová, Barčíková, Podivínská, dne 01. 02. 2022 doporučil dotaci na 4.
Ročník SZD pouze ve výši 60.000,-Kč. O tom jsme Vás již také informovali v
minulém zpravodaji obce. S tímto doporučením FV se ztotožnili v radě a na zastupitelstvu obce, a proto z obce jsme obdrželi dotaci pouze ve výši 60.000,-Kč
na 4. Ročník SZD pro děti!
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I přes tuto „podporu obce“ pracujeme na přípravách 4. Ročníku SZD. A nyní již
vše bude záležet a finanční štědrosti sponzorů a partnerů, protože ceny nyní raketově stoupají, jak registrujete i Vy. S některými sponzory minulého ročníky jsme
již začali jednat a další budeme oslovovat v nejbližší době. Držte palce, ať se tento plán níže podaří.
POPIS
Začátek akce
Postupné spouštění atrakcí
Vodní póla
Skákací hrady
Šlapací kárky
Ostatní atrakce
Sportovní zápolení o medaile

Rok 2021
od 9 hod
od 10 do 11 hod
2 atrakce
3 atrakce
1 atrakce
3 atrakce
do 11 do 13 hod

Plán rok 2022
od 8:30 hodin
od 9 hodin
2 atrakce
4 atrakce
2 atrakce
6 atrakcí
do 10 do 12 hod

Diskotéka a tanečky pro děti

do 15 do 16 hod
ANO
v 18 hod

po 15:30 hod
ANO
v 19 hod

od 18:05 hod

od 19:05 hod

Diskžokej

Kapely

1. Večerní vystoupení kapely

od 19:30 hod

od 21 hod

2. Večerní vystoupení kapely

od 22:00 hod

od 23 hod

Čokoládová fontána
Ukončení atrakcí pro děti
Pěna k dovádění dětí
Hudební produkce přes den

Konec akce – 4. Ročníku SZD

do 01 hod
do 02 hodin
Občerstvení akce bude probíhat, jak v roce 2021, pouze v režii spolku.

Kompletní seznam atrakcí a názvy kapel uvedeme na plakátech, jakmile budeme
mít uzavřený kompletní program na základě potvrzených objednávek a uzavřených smluvních vztahů a hlavně peněz. Vyčkejte.
Kdokoliv bude mít zájem tuto akci podpořit v pořadatelství, při obsluze ve stáncích, pomoct při sportovních disciplínách, ale i přispěním finančního, či materiálního daru, tak nás prosím kontaktujte (emailem: golmaniesh@seznam.cz, datovou
schránkou: 2zzt8gx nebo osobně).
Srdečně zve pořadatel Spolek TJ Světlá Hora z.s.
a Hlavní partner FA-BIO spol. s r.o., ing. Oldřich Zelený.
Do 31. 08. 2022 dočasný VV (Pavel Skála, Martin Kopinec, Alois Šimčík)
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Základní škola v Andělské Hoře informuje

Květen byl pro naše žáky doslova nabitý různými akcemi. Od 2. května zahájili
žáci 1. stupně plavecký výcvik v Břidličné. V pondělí 9. května se naši žáci zúčastnili pod vedením paní učitelky Matzkeové tradiční přírodovědné soutěže
„Zlatý list“ v Břidličné. O tom, jak soutěž probíhala, se dočtete v příspěvku níže.
V pátek 13. května uspořádali žáci deváté třídy květinovou sbírku „Český den
proti rakovině“. Výtěžek byl předán společnosti Liga proti rakovině Praha z. s.
Třetí květnový týden jsme zahájili divadelním přestavením herců z Hradce Králové, kteří si pro žáky připravili program s názvem „Divadelní učebnice“ a
„Pohádky z našeho statku“. Více se o této povedené kulturní akci dočtete na
stránkách školy. Den po té nás přijeli navštívit sokolníci se svými dravci. Vzhledem k špatnému počasí se přednáška konala v tělocvičně, přesto mohli žáci
zhlédnout spoustu živých ptáků – od sov až po orla.
Hlavní akcí měsíce byla školní akademie, která se konala 19. 5. v sále ve Světlé
Hoře. Představení dětí z mateřské školy a žáků základní školy byla dle mého
názoru velmi vydařená. Touto cestou bych chtěl poděkovat paní Sorokové a paní
starostce Svobodové za poskytnutí zázemí pro naši akademii, dále panu Dominiku Bezovi za ozvučení a reprodukci hudby, pedagogům a zaměstnancům MŠ a
ZŠ, kteří se na přípravě a průběhu akademie podíleli, a hlavně dětem a žákům za
jejich vystoupení.
Předposlední květnový týden se žáci V. A zúčastnili celoplošného testování z
českého jazyka, matematiky a dovedností usnadňujících učení.
Ve čtvrtek 26. května se v první třídě uskutečnil pod vedením paní učitelky Unčovské preventivní program „Veselé zoubky“. Jeho cílem bylo pomoci dětem a
jejich rodičům zorientovat se v oblasti prevence zubního kazu a správné péče o
chrup dětí.
S radostí mohu sdělit, že se nám koncem května podařilo v rámci projektu MAS
IROP dokončit modernizaci odborné učebny přírodních věd. Rekonstrukce stávající učebny stála 1,4 mil. Kč a kromě nového školního nábytku byl pořízen
velký interaktivní panel, 28 dotykových tabletů Apple iPad pro žáky a samozřejmě software pro výuku přírodovědných předmětů.
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Měsíc červen bude ve znamení školních výletů a uzavírání známek. Zároveň se
budeme loučit s našimi deváťáky, kteří zdárně ukončí základní vzdělávání. Slavnostní rozloučení proběhne koncem měsíce. O konkrétním datu budeme veřejnost
včas informovat.
I v červnu bude pro žáky nebo v rámci konzultací pro zákonné zástupce k dispozici školní psycholog Mgr. Helmut Bley, a to každý pracovní pátek, tedy 3., 10., 17.
a 24. 6. V případě potřeby je možnost šk. psychologa kontaktovat prostřednictvím
e-mailu: bley.helmut@gmail.com
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy

Soutěž Zlatý list
V pondělí 9. 5. 2022 se naši žáci zúčastnili již 50. ročníku krajského kola soutěže
Zlatý list v Břidličné. Soutěžilo se konečně po dvou letech „naživo“ u 14 stanovišť rozdělených do oblastí: živá příroda, ornitologie, členovci, voda, myslivost,
synantropní druhy, les, geologie, botanika, práce pro přírodu, hydrobiologie, odpady, šelmy, plazi a obojživelníci.
Naši školu reprezentovalo 24 žáků, rozdělených do 3-členných hlídek podle věkových kategorií. Některé otázky byly dosti náročné, vzhledem k tomu, že to bylo
krajské kolo a z něj postupuje jen první místo do kola národního, přesto naši žáci
bojovali statečně a se ctí společně s dalšími účastníky z 20 ostatních základních
škol včetně gymnázia.
Součástí soutěžního dne byl i zajímavý doprovodný program, např. robotický pavouk, střelba z laserové pušky, výroba ptačí budky, zoo koutek s agamou, želvami, mnohonožkami, korálovkou aj., další hry a soutěže včetně sponzorských stánků, kde se děti mohly dozvědět zajímavé a nové informace.
V rámci Zlatého listu také probíhala doprovodná fotografická soutěž na téma Stopy jara, které se mohli zúčastnit všichni žáci naší školy. Za školu pak bylo vybráno 5 fotografií, které spolu s dalšími byly naším pověstným želízkem v ohni. V
této soutěži absolutně a s přehledem vyhrála jedna z naších fotografií a jejím autorem je Dorota Bujnochová.
Výherkyni i ostatním soutěžícím gratuluji a už teď se všichni těšíme na příští rok.
Odkaz na fotografie: http://zsandel.net/2022/05/09/zlaty-list/
Ing. Ludvika Matzkeová
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Školní akademie 2022
Ve čtvrtek 19. května se nám podařilo po nucené covidové pauze uskutečnit opět
naši tradiční školní akademii. Začali jsme už na konci března počátečním dohadováním, co a jak s žáky nacvičit. Není vždy jednoduché vymyslet společné vystoupení třídy a k přesvědčení a motivaci žáků je nutno zapojit nejednu pedagogickou
dovednost. Nakonec se vše podařilo a každá třída si připravila většinou se svým
třídním učitelem vydařený výstup. Měli jsme možnost zhlédnout jak muzikálový
kus v podání maláčků, tak i taneční kreace na populární písně, divadelní scénky v
mateřském i cizím jazyce a v neposlední řadě také film.
Je to v naší škole již tradice, že se nelehkého úkolu moderovat akademii ujmou
nejstarší žáci. Ani letos tomu nebylo jinak. Troufám si říct, že, ač jsou to pěkní
výlupci, z nichž se učitelům i rodičům občas napínají nervy, na akademii i po ní
jako by dospěli a stali se rozumnějšími a zodpovědnějšími. Skvěle obecenstvo i
účinkující celým odpolednem provázeli a pomohli také s technickým zajištěním.
I když jsme nácviku na tuto akci obětovali i několik vyučovacích hodin, myslím,
že se děti naučily spoustu zajímavých dovedností, jako je například psaní scénáře,
výroba rekvizit, stahování zvuků a stříhání obrazu, spolupráci, toleranci, rozvoji
kreativity, či demokratickému rozhodování. A to určitě není k zahození. Do života se jim také hodí zjištění, že uspořádat podobnou akci pro veřejnost není jednoduché a vyžaduje to spoustu práce.
Velký dík patří dětem – hercům, tanečníkům, moderátorům, pedagogům – scénáristům, režisérům, motivátorům, panu školníkovi – rekvizitáři a kreativci, rodičům – kostymérům, morální podpoře a skvělému publiku, externím spolupracovníkům – Dominikovi a Filipovi, kteří se postarali o profesionální ozvučení a
technickou podporu a také vedení školy za morální podporu všech zúčastněných.
Odnesli jsme si společné zážitky a prožili jsme spolu spoustu legrace, takže se
nám akademie (i přes drobné nedostatky), dovolím si říct, docela pěkně vydařila a
můžeme sbírat sílu i inspiraci na tu další :o))
Mgr. Bc. Kamila Bezová

Mateřská škola ve Světlé Hoře informuje
Květen – lásky čas. I my v mateřské škole jsme pro děti i rodiče s láskou připravovali různé aktivity.
9. května 2022 se starší děti vydaly opět na cvičení do TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Andělské Hoře. Nejen, že se krásně prošly, ale také si zacvi-
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čily s různým sportovním náčiním.
16. května 2022 se uskutečnila BESÍDKA PRO MAMINKY. Děti maminkám
zarecitovaly básničku, zazpívaly písničku a zahrály jim pohádku O Červené Karkulce. Na závěr rozdaly maminkám kytičky a dárečky.
14. května 2022 naše děti přivítaly nové občánky pásmem písniček a básniček v
obřadní síni ve Světlé Hoře.
19. května 2022 zpívanou pohádku O Červené Karkulce děti předvedly i na Školní akademii.
26. května 2022 jsme se společně vydali do hasičské zbrojnice ve Světlé Hoře.
Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o různé zásahové činnosti hasičů
a jejich potřebné výstroji, zkrátka vše o jejich nelehké práci. Celou zbrojnici jsme
si pozorně prohlédli. Velkým zážitkem byla prohlídka vybavení hasičského auta.
Kromě těchto akcí jsme si společně s dětmi povídali o rodině, vytvářeli jsme citové vztahy k rodině i ke kamarádům. Rozvíjeli jsme jazykové dovednosti, paměť,
hudební a taneční aktivity. Osvojovali jsme si poznatky o pohybových činnostech.
Všímali jsme si změn v přírodě, kvetoucích stromů, barev květů. Pozorovali jsme
život hmyzu v trávě apod.
CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU?
3. června 2022 – ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
7. června 2022 – NÁVŠTĚVA Z SPC OSTRAVA
9. června 2022 – VÝLET – AFRICKÉ MUZEUM HOLČOVICE
17. – 18. června 2022 – dvoudenní VÝLET DO RUDNÉ POD PRADĚDEM
(penzion Mariana)
21. června 2022 – FARMA U STROMOVOUSE
24. června 2022 – ROZLOUČENÍ S DĚTMI A RODIČI
Jana Šubová, zástupce ředitele pro MŠ
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence
Na kole bezpečně
Vzájemná ohleduplnost mezi řidiči motorových vozidel a cyklisty
Teplé slunečné dny přilákaly na cesty milovníky cykloturistiky. Nejen na cyklostezkách, ale také na
cestách je se zvýšeným pohybem cyklistů spojené
také riziko nehodovosti. Počet cyklistů v poslední době výrazně stoupl, přičemž tato skupina patří mezi
nejohroženější účastníky silničního provozu. Policisté
krajského ředitelství Moravskoslezského kraje se v
předchozích dnech zaměřili nejen na ohleduplnost
mezi cyklisty a řidiči motorových vozidel, ale také na
dodržování zákonem stanovených pravidel provozu na
pozemních komunikacích.
Na předem určených místech účastníkům připomněli
několik zásad, jako jsou například:

 Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým







způsobem účastní provozu na pozemní komunikaci
Mezi povinnosti účastníka silničního provozu patří kromě jiného zákaz požití alkoholických nápojů nebo užití návykových látek před a během jízdy
Přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění
cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou
Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu a musí jí
mít nasazenou a řádně připevněnou na hlavě
Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou
Cyklista za snížené viditelnosti musí mít za jízdy rozsvícený světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo
přerušovaným světlem červené barvy
Cyklista je povinen užít zřízených jízdních pruhů pro cyklisty a stezek pro
cyklisty
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 Pokud je stezka pro chodce a cyklisty označena dopravní značkou „Stezka





pro chodce a cyklisty“ nesmí cyklista chodce ohrozit
Na vozovce nesmí ohrozit chodce, musí jezdit při pravém okraji vozovky
Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda může
vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo)
Cyklista je povinen dávat znamení paží jen před započetím jízdního úkonu
Od ledna 2022 vyšel v platnost zákon, který řidiči přikazuje povinnost předjet
cyklistu ve vzdálenosti
nejméně 150 cm. Aby si
mohl řidič lépe představit
vzdálenost, kterou musí dodržet, doporučujeme objíždět cyklistu stejným způsobem, jako při předjíždění
vozidla.
Mnoho šťastných kilometrů
bez nehod a slunce nad hlavou.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence
17. května 2022
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25 let Euroregionu Praděd: Je to značný kus historie a spousta práce, řekl
starosta Zlatých Hor Milan Rác
VRBNO POD PRADĚDEM (ROZHOVOR) | Euroregion Praděd letos oslavuje čtvrtstoletí. Jak uvedl předseda euroregionu a starosta Zlatých Hor Milan Rác, za institucí je „již značný kus historie, spousta práce, vzpomínek,
zážitků, a je na co navazovat“.
Jak dlouho spolupracujete s Euroregionem Praděd a jak dlouho jste jejím členem?
„Město Zlaté Hory je zakládajícím
členem Euroregionu Praděd. Zanedlouho to tedy bude 25 let. Po celou
tuto dobu naše město aktivně s euroregionem spolupracuje.“
Spolupráce je tedy po dobu celého
čtvrtstoletí. Jak hodnotíte tuto spolupráci?
„Euroregion Praděd působí na území
Olomouckého a Moravskoslezského
kraje. Sdružuje 67 obcí a 5 přidružených členů. Jedním z přidružených
členů je Olomoucký kraj, který činnost
euroregionu dlouhodobě a stabilně podporuje. S euroregionem spolupracuje také
Moravskoslezský kraj, a to především v oblasti zajištění destinačního managementu. Již tento výčet znamená velmi širokou spolupráci v česko-polském příhraničním území. Vznikly stovky projektů, vzniklo mnoho kontaktů mezi obyvateli,
spolky, školami apod.“
Vaše město se zapojilo do mnohých projektů. Jaké jste například realizovaly?
„Město Zlaté Hory je pravidelným realizátorem tzv. mikroprojektů. Jde o projekty
v oblasti cestovního ruchu, např. výstavba parkoviště u Hornického skanzenu,
parkoviště u Poštovní štoly, nyní probíhá projekt Zázemí rozhledny na Biskupské
kupě. Projektů bylo za tu dobu několik desítek, zajímavé byly např. projekty rekonstrukcí prusko-rakouských bitev, které proběhly v 18. století na území Zlatých
Hor a Nysy.“
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Jaký byl největší projekt, o jaké aktivity v něm šlo? Jak byla zapojena široká
veřejnost?
„Mezi největší projekty patří projekt Rozvoj záchranných systémů. Byla pořízena
požární vozidla pro město Zlaté Hory, Gminu Głuchołazy, město Vidnava a obec
Velká Kraš. Vedoucím partnerem projektu byl Olomoucký kraj. Projekt byl realizován v roce 2009 a jeho náklady byly asi jeden milion euro. Dalším projektem byla
rekonstrukce přeshraniční komunikace Zlaté Hory – Jarnołtówek. Společný projekt
s Gminou Głuchołazy byl dokončen v roce 2012, jeho náklady byly 482 tisíc euro.“
Jaké partnery máte na polské straně a jak se s nimi spolupracuje?
„Při realizaci projektů nejvíce spolupracujeme s Gminou Głuchołazy, dalšími partery byly Gmina Nysa, Powiat Nysa, Powiat Prudnik, Muzeum Ziemi Prudnickej, v
minulosti také Gmina Byczyna, Gmina Prudnik, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji Twierdza Nysa atd. Spolupráci hodnotím jako výbornou.“
Spolupráci s Euroregionem Praděd hodnotíte velmi pozitivně. Co byste doporučil potenciálnímu žadateli, který chce taktéž zrealizovat česko-polský projekt
a spolupracovat s Euroregionem Praděd?
„Novému žadateli bych doporučil ještě před podáním žádosti o dotaci navštívit sekretariát Euroregionu Praděd ve Vrbně pod Pradědem, kde obdrží k této problematice veškeré informace.“
V rámci česko-polské spolupráce si obě strany předávají své zkušenosti, podporují
se a účastní se různých společných akcí. Na co nejraději vzpomínáte a co Vás nejvíce zaujalo?
„Těch akcí je mnoho, různého rozsahu, různého zaměření. Možná to překvapí, ale
vysoce hodnotím dožínky Gminy Głuchołazy. Jde o oslavu ukončení žní, o oslavu
práce rolníků. Nezapomenutelné jsou úžasné dožínkové věnce.“
Na co si vzpomene, když se řekne „25 let Euroregionu Praděd“? Jaké vzpomínky Vás hned napadnou?
„Že to je již značný kus historie, že je za ním spousta práce, vzpomínek, zážitků, že
je na co navazovat.“
Co byste závěrem vzkázal našim čtenářům a celému Euroregionu Praděd?
„Čtenářům přeji vše dobré a aby slyšeli a četli o Euroregionu Praděd co nejvíce
zpráv. Projekty euroregionu jsou založeny na spolupráci, na setkávání, na výměně
názorů. Přeji si, aby to tak bylo i nadále. Každé osobní setkání hraje v životě stále
velmi důležitou roli a je nenahraditelné.“
ING. MILAN RÁC
předseda Euroregionu Praděd, starosta Zlatých Hor
Věk: 58 let
Vzdělání: VŠB – úprava nerostných surovin
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Koníčky: sport – fotbal, lyžování, cyklistika
Motto: Život je jako jízda na kole, abyste udrželi balanc, musíte se neustále pohybovat dopředu. (Albert Einstein)
Každé zbytečné slovo je zbytečné. (Jára Cimrman)
Jestliže jde vše podle plánu, stala se někde chyba. (Murphyho zákon)
Autor: Radek Vráblík
Foto: Archiv Milana Ráce

Placená inzerce
Koupím byt ve Světlé 2+1 nebo 3+1.
Tel. 608 493 596.
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Příspěvky zastupitelů
Publikováno bez korektur a zásahů redakční rady. Vyjadřují jen názory pisatele.
Podruhé se musíme vrátit ke kanalizaci a ČOV – majetku obce!
V dubnovém zpravodaji jsme Vám slíbili, že Vás budeme informovat, jakou výši poplatků za stočné a vodné platí občané v jiných i menších obcích.
Například vybíráme tyto obce, které provozují vodovody a kanalizace ve vlastní
režii pro občany „Lépe“, neboli řečeno: „Výhodněji pro peněženky svých občanů“. A tuto výhodnost v této záležitosti dlouhodobě postrádáme u současné většinové vládnoucí koalice na obci.
Obec

Počet
obyvatel

Světlá Hora

1.411

obce 2022
33 mil. Kč

Dvorce u Bruntálu

1.325

51 mil. Kč

29,37

24,20

Starý Hrozenkov

900

47 mil. Kč

20,00

18,00

Lukavice - Šumperk

611

16 mil. Kč

22,00

20,00

Rozpočet

Vodné

Stočné

2022
2022
Pronajaté – celkem cca za 84,-Kč

Sami vidíte ty rozdíly. A jelikož jsme s těmito starosty i osobně hovořili, proto
Vám tyto pravdivé čísla můžeme zde uvést. A pro tyto nám známé skutečnosti,
jsme navrhovali v zastupitelstvu obce (ZO), ať se obec stane sama provozovatelem majetku obce. Neúspěšně! Neboli jsme volali po změně v hospodaření s
obecním majetkem, než jak to dlouhodobě u nás na obci provádí vládnoucí většina na obci od roku 2006. A tak u nás na obci máte aktuální, skutečný stav, že
Vodovod je vložený ve společnosti VaK a.s. Bruntál za bezcenné akcie a Kanalizace a ČOV je pronajatá společnosti SmVaK a.s. Ostrava. A za tuto jejich neschopnost, starat se o majetek obce ve prospěch občanů, dlouhodobě platíte Vy,
občané, např. v předraženém stočném (o 100%) od roku 2010. A právě proto
jsme i v roce 2022 byli v ZO proti, aby obec „opět darovala“ kanalizaci a ČOV
(majetek obce) do pronájmu. A toto se asi nyní v radě obce dne 23. 05. 2022
nejspíš i stalo skutečnosti! Nechceme Vás zde vůbec strašit, ale po tomto kroku
předpokládáme, že můžete počítat s postupným a rychlým zdražováním např. u
stočného až na 80,- Kč/m3 a více. Ale kdyby se obec stala provozovatelem kanalizace a ČOV, jak jsme neúspěšně navrhovali v ZO (odmítnuto většinovou koalici a pracovnicemi na obecním úřadě), tak pak byste mohli platit stočné v rozmezí 20-25,- Kč/m3, jak je to realitou i na jiných obcí.
A jelikož máme povolený limit na ½ A5, tak již více psát nemůžeme! A proto jen
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tak v krátkosti.
Sdělení od zastupitelů SNK Pavla Skály, Aloise Šimčíka aj., web:
www.zasvetlou.cz.
Světlou Horou bude peloton projíždět v neděli 5.6.2022.
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Společenská rubrika
Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci červnu oslaví svá životní jubilea
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Miloslav Hladík, Suchá Rudná
Antonín Hanák, Podlesí
Pavel Turák, Světlá
Jarmila Hladíková, Suchá Rudná
Jana Janotová, Světlá
Mária Svobodová, Světlá
Jan Beza, Světlá
Jan Pyš, Dětřichovice
Marie Kormanová, Světlá
Zuzana Burešová, Podlesí
Petr Korch, Světlá
Marie Komárková, Suchá Rudná
Helena Uhrová, Stará Voda
Anna Chytilová, 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. června 2022 v nákladu 660 výtisků. Vychází měsíčně, pro obec Světlá Hora.
Uzávěrka dalšího čísla je ve středu 22.6.2022 v 15:00 hod.
Schůzka redakční rady je v pondělí 27.6.2022 v 16:00 hod.
Graficky zpracovala Radka Soroková
Veškerá placená inzerce je redakčně neupravena
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