ČERVENEC 2022
ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Tříděný odpad je odvážen pracovníky Obce Světlá Hora v těchto dnech:
pondělí
11. července 2022 v 7:00
28. týden
pondělí
25. července 2022 v 7:00
30. 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

13. července 2022
27. července 2022

28. týden
30. týden

Provozní doba KNIHOVNY
Od 1.7.do 31.7.2022 UZAVŘENA!!!!

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,
minule jsem Vás seznámila s rozpracovanými studiemi pana arch. Jaromíra
Waltera, které pro Vás připravujeme na akci ,,Autobusové nádraží ve Světlé
Hoře“. Máme zpracovány dvě studie, a to bez sociálního zázemí a s WC.
Na zastupitelstvu obce, které proběhlo dne 6. 6. 2022, jsme vybrali a zadali
zpracování projektové dokumentace včetně sociálního zázemí a to s WC.
Největší položkou je oprava komunikace a zpevněné plochy. Věřím, že
oprava a vybudování nového autobusového nádraží přispěje k příjemnému
cestování a zvelebení středu obce.
Během měsíce června došlo k zahájení demoličních prací dvou nebezpečných křídel budovy staré Rychty, které se týkají sběrného dvora a ty budou
pokračovat do poloviny měsíce července. Ohlásili jsme omezení činnosti
sběrného dvora a to na sobotu od 9:00 – 11:00 hodin. Během týdne je sběrný dvůr uzavřen. Prosím všechny občany a chataře, aby toto omezení dodržovali a sběrný dvůr nenavštěvovali. Během demoličních prací bude docházet k drcení vybouraného materiálu a bude v obci po několik dní zvýšená
hlučnost.
V Suché Rudné proběhly práce u pomníku padlým v první světové válce u
kaple Nejsvětější Trojice, kde došlo k prosvětlení a úpravě terénu. Do akce
se zapojili i místní občané a chataři, kterým patří velké poděkování.
V průběhu měsíce odchází do farnosti Ostrava - Třebovice P. Mgr. Karel
Rechtenberg, který působil v Římskokatolické farnosti v Malé Morávce a
farnosti Andělská Hora, Světlá Hora, Dolní Moravice a Rudná pod Pradědem od roku 2018. Koncem července do naší farnosti nastoupí nový kněz –
P. Ing. Mgr. Jan Slavík, dosavadní farář ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a ředitel tamějšího Diecézního střediska mládeže. Chtěla bych touto cestou poděkovat panu faráři Rechtenbergovi za dobrou spolupráci a popřát hodně
úspěchů v novém prostředí.
Během prázdnin budeme pracovat a připravovat nové webové stránky a taky proběhne výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava střechy a výměna
střešních oken na Domě s pečovatelskou službou.
Přeji všem občanům, dětem i pracovníkům školství klidné a krásně prožité
prázdninové dny plné odpočinku.
Taťána Svobodová
starostka
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Vážení spoluobčané,
Reaguji na příspěvek zastupitelů na článek zveřejněný v červnu 2022, který se
týká provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, kde odborný posudek zpracovala paní Ing. Veronika Jáglová z odd. podpory z vodohospodářského rozvoje a výstavby. Celý posudek bude zveřejněn na našich webových stránkách
v aktualitách.
Pro představu malý a stručný výčet toho, co vše obnáší provozování kanalizace a ČOV.
Kanalizační síť a související objekty a zařízení:
Kontrola terénu nad potrubím, čištění kanalizačního potrubí, údržba šachet,
výpustí, hubení hlodavců, kontrola jakosti odpadních vod vypuštěných do kanalizace, odstraňování havárií, kontrola, provoz a údržba elektrozařízení, revize strojů, el. zařízení a vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými
předpisy.
ČOV a související objekty a zařízení:
Kontrola, provoz a údržba ČOV, technologie ČOV, nakládáni s odpady, odběry, rozbory, údržba elektrozařízení, opravy ČOV včetně technologie, odstraňování havárií na ČOV.
Provozovatel ČOV musí také mimo jiné být držitelem povolení k vypouštění
odpadních vod. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných
odpadních vod mohou provádět jen oprávněné laboratoře.
Cena pro stočné na rok 2022 v obci Světlá Hora byla stanovena na 44,87
Kč/m3 včetně DPH.
Jen pro představu – průměrná potřeba vody na jednu osobu za rok je cca
36 m3 vody. Tzn. že obyvatel obce Světlá Hora zaplatí za rok asi 1.600 Kč
(tj. 133 Kč/měsíc/osobu) za to, že má vyřešené zneškodňování odpadních
vod, které za celý rok vyprodukuje, bez starostí. Skutečně nehorázná suma, že?
Naopak obec dostane od provozovatele nájemné (v roce 2021 242 tis. Kč,
tj. cca 173 Kč/obyvatele obce), se kterým může naložit dle potřeby případné investice do VHI (vodohospodářská infrastruktura) obce.
Je třeba zdůraznit, že obec na provozování kanalizace a ČOV nedoplácí,
ale naopak dostává nájemné, které pokryje náklady spojené s obnovou
majetku obce.
A nyní konkrétně k údajům uvedeným v příspěvku zastupitelů, ostatní příspěvky je možné si přečíst ve zveřejněném článku na webových stránkách obce Světlá Hora.
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Obec Dvorce u Bruntálu
Vodovod i kanalizaci obce provozuje společnost Ing. Miroslav Balaj – MIBAS, který platí obci nájemné za obecní VHI.
V roce 2021 vykázala tato společnost na VHI obce Dvorce ztrátu ve výši
315 751 Kč bez DPH! To je cca 6 Kč/m3 přepočteme-li tuto částku na
fakturované množství pitné a odpadní vody.
V roce 2021 bylo vodné 28,27 Kč/m3 včetně DPH a stočné 22 Kč/m3 včetně
DPH, celkem tedy
50,27 Kč/m3 včetně DPH.
Ceny pro rok 2022 nejsou veřejně dostupné – nelze je tedy ověřit. Stejně tak
nelze ověřit, kolik peněz obec Dvorce na provozování své VHI doplácí, ale
po tel. hovoru s panem starostou – je to neúnosné a budeme muset navýšit
vodné i stočné cca o 15Kč. Nelze vykazovat ztrátu.
Na závěr stručný přehled:
Průměrné stočné v České republice v roce 2022 je 45,88 Kč/m3 včetně DPH.
Stočné na rok 2022 ve městě Bruntál je 46,46 Kč/m3 včetně DPH.
Sociálně únosná cena pro stočné pro Moravskoslezský kraj na rok 2022 je
57,82 Kč/m3 včetně DPH.
Stočné na rok 2022 v obci Světlá Hora je 44,87 Kč/m3 včetně DPH, tedy
podprůměrné.
Obec Světlá Hora, na rozdíl od okolních obcí, které si provozují kanalizaci samy, na provozování nedoplácí, naopak dostává nájemné (v roce
2021 – 242 tis. Kč bez DPH) a nevystavuje se rizikům neplnění povinností provozovatele a vysokým sankcím vztaženým zejména k provozování
ČOV.
Taťána Svobodová
starostka
Výtah z odborného posudku, který zpracovala Ing. Veronika Jáglová, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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Výpis z usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 6. 6. 2022
Zastupitelstvo obce schválilo:

prodej nově vzniklého pozemku parcela č. 154/5 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 29 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, odděleného geometrickým plánem z pozemku parcela č. 154/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 171 m2, za cenu 60 Kč/m2, cena nemovité
věci celkem je 1 740 Kč + ostatní poplatky spojené s prodejem.
Uvedená cena je stanovena z důvodu narovnání předcházejícího uživatelského vztahu

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 268 m2 geometrickým plánem, za cenu 60
Kč/m2, tj. celkem 780 Kč + ostatní poplatky spojené s prodejem.
Cena je stanovená z důvodu narovnání předcházejícího vlastnického
vztahu. Obec si vyhrazuje právo neprodat pozemek žádnému zájemci
záměr na prodej nově vzniklého pozemku parcela st. č. 823 zastavě
ná plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, odděleného z
parcely č. 96/1 o výměře 64 m2 geometrickým plánem, za cenu 60
Kč/m2, tj. celkem 1.140 Kč + ostatní poplatky spojené s prodejem.
Cena je stanovená z důvodu narovnání předcházejícího vlastnického
vztahu. Obec si vyhrazuje právo neprodat pozemek žádnému zájemci

závěrečný účet obce Světlá Hora za rok 2021 a vyjádřilo souhlas s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad

účetní závěrku obce Světlá Hora sestavenou k 31. 12. 2021

smlouvu o hrazení neinvestičních výdajů připadajících na žáka na
rok 2022, uzavřenou mezi Městem Andělská Hora a Obcí Světlá
Hora

variantu B - včetně WC, návrhu autobusového nádraží ve Světlé Hoře

plán financování obnovy kanalizace ve vlastnictví obce Světlá Hora
pro období 2022 – 2031

úhradu faktury za atrakce na akci "Den s integrovaným záchranným
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systémem" konaný dne 27. 8. 2022 v částce 68 607,- vč. DPH
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

zápis z kontrolního výboru ze dne 13. 4. 2022

rozpočet 2022 na dofinancování neinvestičních výdajů ZŠ a MŠ Andělská Hora pro rok 2022 ve výši 139 107,- Kč
Zastupitelstvo obce pověřilo:

starostku obce zadáním poptávkového řízení na výběr dodavatele kontejnerové nástavby s nakládacím řízením na sběrné nádoby
Zastupitelstvo obce vydalo:

obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky obce Světlá Hora
obecně závaznou vyhlášku obce Světlá Hora o místním poplatku ze

psů
Zastupitelstvo obce doporučilo:

nákup pozemku p. č. 1933/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, se
všemi součástmi, v obci Světlá Hora, k.ú. Světlá ve Slezsku, za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 112. 000,- Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce stanovilo:

pro volební období 2022 - 2026 počet členů zastupitelstva obce Světlá
Hora na 15
Celé znění usnesení zastupitelstva 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 zastupitelstva obce. Zde najdete odkaz na aplikaci UZOb, ve které jsou usnesení zpracována, popř. se ně
lze podívat přímo na https://www.uzob.cz
Michaela Marková, Obec Světlá Hora
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Víte, že?









Od pondělí 27. 6. 2022 bude, po dobu minimálně 14-ti dnů, z důvodu
demolice objektů ve dvoře, které jsou v havarijním stavu a hrozí zřícením, uzavřen sběrný dvůr ve Světlé. Otevřeno bude pouze o sobotách,
od 9:00 do 11:00 hod.
Přes prázdniny nebude probíhat tradiční kurz keramiky. Pořadatelé se na vás budou těšit opět v září.
V měsíci červenci bude uzavřena i místní knihovna. V srpnu bude
otevřeno každé úterý, jak jsou čtenáři zvyklí.
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.
Probíhá fotografická soutěž „Kalendář 2023“. Pokud máte chuť se zapojit a mít svůj snímek v novém kalendáři, zasílejte své fotografie na
sorokova@svetlahora.cz nebo je doneste na flash disku do kanceláře p.
Sorokové. Termín je do 31. 8. 2022. Každý účastník, jehož fotografie se
objeví v kalendáři, dostane dáreček.
Stále máte možnost využívat zasílání SMS s informacemi z obecního
úřadu. Hlásíme odstávky vody i elektřiny, termíny svozu odpadů, kulturní a sportovní akce a další užitečné informace. V případě zájmu volejte na 554 773 152 nebo osobně na OÚ Světlá Hora. Hlášení zasíláme
formou SMS nebo emailem. Je rovněž možné si aplikaci „Hlášení rozhlasu“ nainstalovat přímo do svého mobilu bez další registrace.

Upozornění
Upozorňujeme lídry všech volebních uskupení v naší obci, že v zářijovém čísle zpravodaje mají k dispozici, v rámci volební kampaně, až jednu stranu A5
zdarma.
Radka Soroková, Obec Světlá Hora
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Příspěvky místních spolků a sdružení
Rozloučení
Vážení občané, k mnohým z Vás už pravděpodobně dorazila informace, že po
šesti letech mezi Vámi, které mi utekly velmi rychle, mě pan biskup posílá do
jiné farnosti. V průběhu července se z Malé Morávky budu stěhovat do Ostravy - Třebovic.
Jedna z posledních mší v tomto krásném kraji pro mě bude v sobotu 23. července v 11 hodin v kostele sv. Anny při pouti na Annabergu. Rozloučit se plánuji následující den, v neděli 24. července, při poutní slavnosti v Dolní Moravici. Poutní mše v kostele sv. Jakuba tam začne v 9:30.
Mým nástupcem je P. Ing. Mgr. Jan Slavík, dosavadní farář ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí a ředitel tamějšího Diecézního střediska mládeže.
Přeji Vám krásné léto. Kdybychom se už neviděli, tak také krásný podzim,
zimu a jaro. A v dalších letech podobně.
Karel Rechtenberg, farář
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Poděkování
SDH Světlá Hora děkuje dětem, rodičům a všem sponzorům (Obec Světlá
Hora, Elap v.d. Světlá Hora, FA-BIO spol. s.r.o., Jiří Grund, Stavby Lukovský, Navos Farm Technic s.r.o., Jatka Světlá Hora, BEST spol. s.r.o. Světlá
Hora, rodina Ciemalová, Jakub Pelikán, Jitka Výmolová, Tomáš Rončák,
Martin Král, Petr Rozsypal, Jiří Snášel), kteří se podíleli na přípravě letošního Dětského dne ve Světlé Hoře.
Velitel jednotky František Lukovský.
Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora ve spolupráci s Obcí Světlá Hora
pořádá v sobotu 27. 8. 2022 akci
Den s integrovaným záchranným systémem.
Akce je plánovaná od 14:00 do 18:00 na parkovišti před domem s pečovatelskou službou a v jeho okolí.
Program:
14:00 – začátek akce


14:00 - 18:00 – ukázka techniky, disciplíny pro děti i dospělé

14:00 - 18:00 – simulátor nárazu, simulátor přetočení vozidla na střechu, dopravní hřiště

16:00 - 16:30 – ukázka z kuchyně, co se může stát při nepozornosti

16:30 - 17:30 – doprovodný program, pěna pro děti, malování na obličej
Ukázka činnosti složek integrovaného záchranného systému (IZS):

Policie ČR – obvodní oddělení a Speciální pořádková jednotka MSK

HZS ČR – technika ze stanice Bruntál

Horská služba – stanice Karlov pod Pradědem – ukázka vyhledávání
osob se psem

HZS ČR – stanice Hlučín – technika k hašení lesních požárů

HZS ČR- Drážní hasiči z Ostravy

Simulátor nehod vozidla

Dopravní hřiště

Ukázky činností IZS
Občerstvení bude zajištěno.
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Pohárová soutěž dospělých
V sobotu 28. května se konal již 25. ročník soutěže O pohár starostky obce.
Soutěže se letos zúčastnilo 12 družstev mužů a 5 družstev žen. Hlavním rozhodčím byl pan Stanislav Hanulík, startérem Jan Čapek a zapisovatelkami
Tereza Hudcová a Lenka Králová.
V mužích si prvenství odnesla Velká Bystřice a v družstvech žen zvítězil
Leskovec. Oba kolektivy získaly nádherné putovní poháry.
Výsledková listina - muži:
1.
Velká Bystřice
16,12 s.
2.
Janovice
16,96 s.
3.
Velké Kunětice
17,05 s.
4.
Suchá Rudná
17,12 s.
5.
Široký Brod
17,14 s.
6.
Nová Dědina
17,74 s.
7.
Milotice n. O.
18,23 s.
8.
Karlovice
18,30 s.
9.
Břidličná
18,76 s.
10.
Světlá Hora
22,99 s.
11.
Václavov
25,48 s.
12.
Valšov
25,61 s.
Výsledková listina – ženy:
1.
Leskovec n. M.
19,67 s.
2.
Karlovice
20,10 s.
3.
Nová Dědina
20,48 s.
4.
Světlá Hora
22,40 s.
5.
Široká Niva
25,74 s.
Na závěr soutěže převzala družstva poháry za umístění na 1. - 3. místě.
Všem, kteří se na přípravě soutěže pro dospělé podíleli, děkuje výbor SDH
za pomoc. Starostce obce pak děkujeme za připravené poháry a všem dalším
sponzorům za podporu naší soutěže.
Zdeněk Hudec
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Setkání s potomky rodu Primavesi
V sobotu 25. června se v restauraci Holzberg uskutečnilo setkání pravnuka zakladatele Přádelny ve Světlé a majitele vily Primavesi pana Wolfa
Dietera v. Primavesi a jeho syna Roberta s manželkou a třemi vnoučaty se starostkou obce Světlá Hora paní Taťánou Svobodovou, která mne k tomuto setkání přizvala jako překladatele. Během vynikajícího oběda poděkoval pan
Primavesi paní starostce za péči obce o hrobku rodiny Primavesi a zajímal se
o současnost jejich bývalé vily. Během rozhovoru byla částečně objasněna
historie rodu. Praděda pan Paul v. Primavesi založil ve Světlé přádelnu a inicioval také založení železniční tratě z Bruntálu do Malé Morávky, kvůli rychlejšímu odvozu výrobků z přádelny. Jeho syn Paul jr. byl starostou v Městě Albrechticích, bratr pana Paula jr. se jmenoval Egon a ve Světlé snad bydlel v
domku, kde dnes bydlí Honsovi, dříve Komárkovi.
Po obědě jsme se přesunuli do kaple v Suché Rudné, kde se návštěvníci živě
zajímali o historii nejen kaple. Pan Robert si se zájmem prohlížel artefakty o
hornictví v Suché Rudné. Na závěr návštěvy jsme odjeli na Farmu u Stromovouse, kde hosté z Vídně ochutnali vynikající sýrové výrobky a kávu.
Před odjezdem do Města Albrechtic, kde chtěli navštívit památník pana Paula
jr., rodina Primavesi ještě jednou poděkovala za velmi příjemné odpoledne.
Paní starostka pak předala hostům malou památku na obec.

Rodina Primavesi
s paní starostkou.

Zdeněk Hudec
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INFORMACE SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s.
Dočasní představitelé spolku podali, za oddíl Fotbal, Přihlášku na OFS Bruntál
FA ČR na Soutěžní rok 2022/2023 na mužstvo mužů a dorost (7+1) do Okresního přeboru.
Na již zde avizované skutečnosti, opětovně dočasný Výkonný výbor (VV)
spolku TJ Světlá Hora z.s. vyzývá občany a členy spolku, kteří mají zájem
pracovat v těchto orgánech spolku od září 2022 a to ve funkcích:
•
ve výkonném výboru TJ (předseda TJ, místopředseda TJ, hospodář –
pokladník TJ, člen VV TJ – minimální počet VV – 3)
•
v revizní komisi TJ (předseda RK, členové RK), ať se ozvou, abychom
mohli jejich jména zapracovat v září 2022 do přípravy na mimořádnou Valnou
hromadu TJ na funkční období (2022-2026).
A dále k 30. 06. 2022 skončil předseda oddílu Fotbal Alois Šimčík, jak dlouhodobě avizoval zde a také při fotbalových zápasech. Zůstává stále u dorostu jako trenér. Oddíl Fotbal má zajištěné finanční prostředky do 31. 12. 2022. Tyto
informace byly předané kapitánovi a hráčům mužstva mužů se závěrem, že v
případě potřeby pomůže společně s kolegou Janem Meluchem pouze při trénování mužstva mužů, jak to prováděli doposud. A jestliže si najdou nové trenéry, tak pak pomůžou pouze během zápasů v pořadatelství, či v mávání na pomezí. Proto tímto vyzýváme, aby se přihlásil nový předseda pro oddíl Fotbal, který povede oddíl fotbal do dalšího soutěžního ročníku 2022 – 2023, protože musí vše fyzicky přebrat a musí dojít k zaškolení u všech potřebných znalostí spojených se soutěžemi při OFS FA ČR.
Pořád se hledá trenér fotbalu pro děti a také se hledají nové osoby do realizačního týmu mužů pro oddíl fotbal od podzimní části sezóny 2022, či zájemci
o rozhodčí do soutěží při FA ČR.
Ozvěte se zájemci osobně nebo na email: golmaniesh@seznam.cz.
Dále připomínáme, že spolek připravuje:

4. ročník Sportovní zábavný den v sobotu 13. 08. 2022
za každého počasí, na kterém se neplatí vstupné.
Plakáty s programem v červenci najdete na www.tjsvetlahora.cz a na facebooku TJ Světlá Hora a v dalším obecním zpravodaji.
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Spolek TJ Světlá Hora z.s. a spolek Chovatelů ZO Světlá Hora, společně připravují ve sportovním areálu Světlá 422, za podpory obce SH:

1. ročník Místní výstavy drobného zvířectva (králíků,
drůbeže a holubů) spojenou se sportovním zápolením,
za každého počasí, na které se neplatí vstupné.
PROGRAM
Pátek 08. 07. 2022
Od 16:00 hodin do 18:30 hodin prohlídka Místní výstavy drobného zvířectva
pro veřejnost.
Sobota 09. 07. 2022
Od 08:00 hodin do 15:30 hodin prohlídka Místní výstavy drobného zvířectva
pro veřejnost, během tohoto časového období budou chovatelé točit „Kolo
štěstí“ o různé ceny (i o živá zvířata).
Od 10 hodin začátek nohejbalového turnaje ve tříčlenných družstvech na víceúčelovém hřišti o putovní Pohár předsedy TJ Světlá Hora z.s., pod záštitou
oddílu nohejbal. Podle počtu přihlášených týmů bude probíhat jeho průběh.
Od 10:30 hodin a od 12:30 hodin proběhnou v prostorách hřiště dvě ukázky
parkuru, které předvede členka ZO Chovatelů Světlá Hora v disciplíně
„KRÁLIČÍ HOP“.
Od 10 hodin do 17 hodin proběhne spuštění menších skákacích atrakcí pro
děti v režii spolku TJ Světlá Hora z.s. A po dobu akce bude na hřišti postavené
přenosné hřiště na nohejbal.
Od 15:30 hodin chovatelé vyhlásí a ocení vítěze z vystavovaných chovatelů,
kteří získali nejvyšší ohodnocení od „Delegovaných posuzovatelů z UV Praha“ svého chovaného drobného zvířectva.
Běhen prohlídky Místní výstavy bude otevřena restaurace na hřišti a v sobotu
pořadatelé zajistí i malé občerstvení pro účastníky této akce.
Srdečně zvou pořadatelé akce:
Spolek TJ Světlá Hora z.s.
Spolek Chovatelů ZO Světlá Hora
Do 31. 08. 2022 dočasný VV (Pavel Skála, Martin Kopinec, Alois Šimčík)
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Základní škola v Andělské Hoře informuje

Letošní školní rok proběhl oproti dvěma předešlým v normálním režimu. Sice se museli žáci a zaměstnanci školy celé 1. pololetí pravidelně testovat na
přítomnost Covid-19, ale pravidelné aktivity a školní akce, které jsme během
uplynulého roku a půl museli kvůli pandemii oželet, jsme mohli organizovat.
Výjimkou bylo neuskutečnění dětského karnevalu.
Hned v září se celá škola zapojila do ekologického projektu „Ukliďme Česko“. Postupně během šk. roku pedagogové organizovali pro naše žáky školní
soutěže, například literární soutěž, soutěž v sudoku, Matematický klokan a
pravidelné šachové turnaje. Naši žáci se také zúčastnili několika soutěží mimo školu, např. přírodovědné soutěže a krajského kola „Zlatého listu“ v
Břidličné. Kromě soutěží jsme měli i výchovné a preventivní programy pro
žáky 1. i 2. stupně, např. přednáška Policie ČR, vodní záchranáři, přednáška
o drogách apod. Z kulturních akcí pro naše žáky bych připomněl návštěvu
kina v Bruntále a zhlédnutí divadelního představení v Opavě. Podařilo se
nám uspořádat lyžařský výcvik, který si žáci 7. a 8. třídy moc pochvalovali.
Žáci 1. stupně absolvovali plavecký výcvik v bazénu v Břidličné. Děti z Mateřské školy ve Světlé Hoře společně s žáky 1. stupně ZŠ absolvovaly několik společných projektových dnů, jejichž cílem byla adaptace na prostředí
budoucích prvňáčků. Hlavní školní akce roku – Akademie – se po dvouleté
pauze uskutečnila a dle mého názoru byla velmi povedená. V červnu ke konci školního roku se všichni žáci vydali společně se svými třídními učiteli na
oblíbené školní výlety.
Co se týká projektové činnosti, pokračovali jsme v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod názvem Šablony III. Pedagogové a asistenti
doučovali od začátku školního roku naše žáky v rámci programů s názvem
„Národní plán obnovy“ a „Národní plán doučování“. Opět jsme v tomto školním roce úspěšně zažádali o zařazení do projektu „Obědy pro děti“. Tento
projekt má za cíl finančně podpořit ty žáky, kteří se z finančních důvodů nemohli stravovat ve školní jídelně. Rovněž jsme pokračovali v projektu
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„Ovoce a mléko do škol“, díky kterému naši žáci pravidelně každý týden dostávali mléčné výrobky a různé druhy ovoce. V rámci IROP jsme zmodernizovali odbornou učebnu přírodních věd, za což bych chtěl poděkovat zřizovateli,
který tento projekt předfinancoval. I letos jsme se zapojili do projektu „Šachy
do škol“, který má za cíl rozvíjet u našich žáků logické myšlení. V závěru
školního roku jsme úspěšně zažádali u MAS HJ o příspěvek z programu
„Malé projekty spolupráce“ – Polytechnika pro MŠ a ZŠ, na jehož základě
jsme nakoupili nářadí a stroje do školní dílny.
Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům školy a školky za jejich odvedenou práci během tohoto školního roku. Podpora naší školy zvenčí je pro nás
velmi důležitá. Proto děkuji panu starostovi Města Andělská Hora Miroslavu
Novotnému, místostarostovi Jiřímu Snášelovi, zastupitelům Města Andělská
Hora a starostce obce Světlá Hora Taťáně Svobodové za podporu naší organizace, dále zaměstnancům Města Andělská Hora a paní Radce Sorokové z OÚ
Světlá Hora za spolupráci.
Přeji všem žákům pěkné prázdniny, zaměstnancům školy a rodičům příjemně
strávenou dovolenou a budu se těšit na setkání 1. září 2022 na slavnostním
zahájení šk. roku 2022/2023.
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy

První pomoc a vodní záchrana
Bruntálští vodní záchranáři ještě před prázdninami zamířili do Základní školy
v Andělské Hoře, aby školákům předvedli něco ze své činnosti a seznámili je
se zásadami poskytování první pomoci.
Utonutí je v Česku druhou nejčastější úrazovou příčinou náhlé smrti dětí a
mládeže. Ročně se u nás utopí zhruba dvě stě lidí, přibližně v každém desátém
případu je obětí dítě. Proto vodní záchranáři kladou velký důraz na prevenci.
Do školy v Andělské Hoře dorazili vodní záchranáři se svou sanitkou, kterou
používají ke službám na Slezské Hartě, jen člun tentokrát zůstal v loděnici.
Žáci se podívali do sanitky, prohlédli si záchranářský batoh, vakuové fixační
dlahy, defibrilátor, transportní prkno ferno – tedy nosítka pro záchranu na vodě, vyzkoušeli plovací záchranné vesty a přilby, zkrátka vše, co používáme při
naší práci,“ řekl Petr Matzke, člen Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Bruntál – Slezská Harta.
Děti si mohly vše osahat a vyzkoušet, na program se dostala i praktická ukázka, zájemci si zkusili na cvičné figuríně provést nepřímou masáž srdce a uměStrana 17
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dýchání. Během přednášky došlo na zásady
bezpečného pobytu u vody a zásady poskytování první pomoci, připomenutí telefonních tísňových linek a výhod aplikace Záchranka v mobilním telefonu. Ta pomůže
rychle kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu nebo horskou službu stiskem
jediného tlačítka. Navíc má řadu dalších
chytrých funkcí a propojení, která v nouzi
pomohou.
„Děti se ptaly na řadu věcí, třeba je zajímalo, co dělat dřív, jestli zastavit krvácení nebo provádět resuscitaci. Některé navštěvují
kroužek mladých hasičů, tam bylo vidět, že
mají o první pomoci povědomí. A některé
starší děti mají z domu třeba zkušenosti s
cukrovkáři nebo vážnými stavy. Důležité je,
aby něco udělaly, zavolaly pomoc, sehnaly
dospělého. Všechny mají mobily a tísňové
linky znají,“ konstatoval Petr Matzke a prozradil, že školáci byli velmi zvídaví.
Ing. Ludvika Matzkeová
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Mateřská škola ve Světlé Hoře informuje
Červen je většinou čas těšení se na léto a prázdniny. Děti by nejraději trávily
celé dny venku na sluníčku a čerstvém vzduchu.
3. června 2022 – jako každý rok, tak i letos nastal čas rozloučit se s nejstaršími dětmi, které od září nastoupí do prvních tříd základních škol. Počasí nám v
tento den přálo, a tak jsme loučení uskutečnili na zahradě mateřské školy. Na
rodiče čekalo vystoupení našich předškoláků, po kterém následovalo pasování a šerpování na školáky. Rozloučit se s dětmi přišli i paní starostka
Taťána Svobodová, pan starosta Miroslav Novotný a nechyběl ani pan ředitel
Radek Peňáz, který se již těší, až v příštím školním roce nové prvňáčky přivítá
ve své škole. Pro děti byl připraven i další zábavný program - klaun s balónky,
skákací hrad, jízda na poníkovi, malování na obličej, soutěže pro děti a opékání špekáčků, které děti dostaly darem z Jatek Světlá Hora, moc děkujeme.
Další velké díky patří firmě MX-NET (skákací hrad), paní Virágové
(malování na obličej), paní Lempochnerové (zařídila pro děti poníka), všem
pomocníkům ze Základní školy Andělská Hora, z obchodní akademie a
také všem rodičům.
7. června 2022 – do mateřské školy zavítala návštěva z SPC Ostrava. S kolegyňkami jsme si vyměnily své zkušenosti a dozvěděly se další zajímavosti z
oblasti psychologie a logopedie.
9. června 2022 – jsme si užili společný výlet s druháky ze základní školy v
Andělské Hoře. Navštívili jsme Africké muzeum v Holčovicích. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o Africe, zvířatech a cestovatelích.
10. června 2022 - mateřská škola připravila pro děti projektový den na téma
RECYKLOHRÁTKY – děti získaly spoustu nových poznatků o naší přírodě,
o její ochraně, o výrobě papíru. Na závěr si vyrobily mravence z recyklovaných materiálů.
17. – 18. června 2022 – jsme se vypravili na celodenní VÝLET DO RUDNÉ
POD PRADĚDEM (penzion Mariana). Do Rudné pod Pradědem jsme cestovali autobusem. Zde se děti věnovaly celý den poznávání přírody a společným
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pohybovým i vědomostním hrám. V 16 hodin některé děti odešly domů se
svými rodiči a po 16. hodině zbylé děti pokračovaly v programu, který již nebyl v rámci školky. Dětem se po zbytek dne věnovala část zaměstnanců ve
svém volném čase. Na děti čekaly další hry, večeře a po ní následovala pyžamová párty, po jejímž skončení se děti vydaly hledat pohádkový strom s pokladem. Některé děti poprvé zůstávaly na noc bez rodičů, ale všechny to nakonec zvládly a dětem se nechtělo druhý den domů. Celý výlet se moc povedl,
děti zářily nadšením a spokojeností. Tímto děkujeme paní Virágové, že dětem
umožnila ubytování v penzionu zdarma.
21. června 2022 – v tento den se děti mohly projet v hasičském autě na FARMU U STROMOVOUSE. Zde děti mohly vidět další zvířata, která se chovají
na farmě, ochutnaly místní výrobky a čekalo na ně i pohoštění.
24. června 2022 – poslední akcí školky bylo příjemné posezení u ohně s rodiči a dětmi.

Provoz Mateřské školy ve Světlé Hoře
o hlavních prázdninách
MŠ bude uzavřena od 4. 7. 2022 do 21. 8. 2022.
V přípravném týdnu od 22. 8. 2022 do 31. 8. 2022 bude MŠ otevřena pro nahlášené děti.
Pro mnoho z nás byly uplynulé měsíce nové. Museli jsme se vypořádat s různými výzvami a složitým obdobím i v mateřské škole, ale zvládli jsme to. Mateřská škola ve Světlé Hoře srdečně děkuje všem, kteří přispěli jakýmkoliv
způsobem k tomu, aby se naše děti i jejich rodiče cítili spokojeně a šťastně.
Rodičům děkujeme za ochotu spolupracovat a pomáhat nám při akcích pořádaných mateřskou školou. Paní starostce, panu starostovi i vedení školy děkujeme za podporu, kterou jsme velmi potřebovali a jsme za ni vděčni.
Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří po celý rok přispívali k tomu, aby naše
děti měly rozzářené oči pokaždé, když se konala nějaká akce, když dostaly
dárek nebo dobrotu a že jsme mohli díky nim společně pořádat pro děti a rodiStrana 20
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če společná setkání.
Přejeme všem krásné a slunečné prázdniny.

Jana
Šubová a kolektiv zaměstnankyň MŠ
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Placená inzerce
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V době konání tréninků a vlastních závodů bude silnice z Pusté Rudné
do Vrbna uzavřena.
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Společenská rubrika
Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci červenci oslaví svá životní jubilea
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Emilie Hrbáčková, Světlá
Miroslava Judiaková, Světlá
Ludmila Kakáčová, Světlá
Zdeněk Hopjan, Světlá
Vladimír Zeman, Dětřichovice
Oľga Sohrová, Dětřichovice
Alžběta Niessnerová, Světlá
Jiří Uher, Stará Voda
Petr Pavel Skála, Světlá
Jiří Klimeš, Podlesí
Ladislav Konopka, Podlesí
Helena Vokřápová, Suchá Rudná
Jan Vymětal, Stará Voda
Jaroslav Bláha, Světlá
František Lukovský, Světlá
Miroslav Vrážel, Podlesí
Antonín Ostrčilík, Světlá

Řekli si své ANO
Milan Bachulák a Lenka Riedingerová, oba z Bruntálu
kaple Nejsvětější Trojice Suchá Rudná
Martin Jedlička ze Staré Vody a Lucie Batoušková z Bruntálu
Chaloupka U potoka Stará Voda
Jaroslav Kincl a Petra Štenclová oba ze Skal, Horní Město
kaple Nejsvětější Trojice Suchá Rudná
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