SRPEN 2022
ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Tříděný odpad je odvážen pracovníky Obce Světlá Hora v těchto dnech:
pondělí
8. srpna 2022 v 7:00
32. týden
pondělí 22. srpna 2022 v 7:00
34. 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

10. srpna 2022
24. srpna 2022

32. týden
34. 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,
v měsíci červenci došlo k celkové demolici dvou křídel bývalé „Rychty“ v areálu sběrného dvora a podrcení veškerého materiálu. Při této činnosti docházelo
ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v naší obci, za což se chci omluvit a poděkovat
za pochopení. Vím, že to nebylo mnohdy příjemné. Jsem však ráda, že se tuto
nebezpečnou stavbu (hrozící zřícením a případnými úrazy) podařilo zbourat.
Jedno z možných využití nově vzniklého prostoru po následném přemístění
sběrného dvora navrhoval už před časem pan architekt. Třeba se v budoucnu
podaří takto upravit střed naší obce. V měsíci srpnu budou ještě probíhat dokončovací práce, včetně stavby oplocení a celá akce bude ukončena 31.8.2022.
Prosím tedy ještě o trpělivost. Pracovní doba sběrného dvora je zatím do konce
srpna omezena pouze na soboty v době od 9:00 do 11:00 hodin.
Box „Zásilkovny“ (Z-BOX) před horní prodejnou Hruška bude rozšířen a bude
tak navýšena jeho kapacita! Od září budete mít možnost přes Z-BOX i zásilky
odesílat. Sama jsem byla překvapena, jak hojně je tato služba v naší obci využívána.
Na Opavsku byl založen spolek ENERKOM Opavsko. Jeho vznik iniciovala
Místní akční skupina Opavsko. Zdroje na činnost a investiční aktivity spolku
budou pokud možno hledány v dotačních zdrojích. Obec Světlá Hora podala
přihlášku a je členem spolku. Předpokládané přínosy a cíle energetického společenství jsou hlavně úspory energií, obnovitelné zdroje energie, rekonstrukce a
modernizace majetku a jiné. Naše oblast má dostatek ploch a příležitostí pro
výrobu. Lokální energetické komunity mohou být méně závislé na dodavatelích
energií (samy si mohou určovat své ceny a fixace). Energie se může stát zajímavým zdrojem příjmů venkova.
Byli jsme osloveni firmou Meridian – Nová energie s.r.o. z Karlových Varů se
záměrem a možností výstavby větrných elektráren na území obce Světlá Hora.
Zástupce firmy bude přizván na zastupitelstvo obce Světlá Hora, které se bude
konat 5.9.2022 v 17:00 hodin v přístavbě MŠ, kde nám formou krátké prezentace představí záměr výstavby větrných elektráren a zodpoví Vaše případné
dotazy.
V měsíci srpnu bude probíhat v naší MŠ oprava – výměna hlavního rozvodu
vody včetně všech přípojek. Je to z důvodu havárie původního vodovodního
vedení z roku 1986. Také dojde k opravě oplocení a herních prvků, výmalbě
tříd a hracích místností.
V srpnu bude vyhlášena veřejná zakázka na opravu střešní krytiny a výměnu
střešních oken v Domě s pečovatelskou službou. Budu věřit, že se nám oslovené firmy přihlásí s nabídkami a zakázka bude realizována.
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Jednáme také se stavebním úřadem ohledně podezření na černou stavbu (klec
před novým obchodem řetězce „Můj obchod“ která je spíše skládkou odpadu) v
centru obce. Snad se podaří vše vyřešit ke spokojenosti nás všech.
Přeji Vám klidné, krásně prožité letní dny a mnoho spokojenosti.
Taťána Svobodová, starostka

Výpis z usnesení z 59. schůze rady obce konané dne 20. 6. 2022
Rada obce schválila:
 prodloužen nájemních smluv na byty v domech Světlá č.p. 433, Světlá Hora
(DPS) a Světlá č.p. 355
 vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru nacházejícího se v přízemí domu Světlá č.p. 416, Světlá Hora (přístavba MŠ), z důvodu změny výše
nájemného
 vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru nacházejícího se v přízemí domu Světlá č.p. 407, Světlá Hora („stará kotelna), z důvodu změny výše
nájemného a záloh na služby spojených s užíváním nebytových prostor
 vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru nacházejícího se v přízemí domu Světlá č.p. 433, Světlá Hora (Dům s pečovatelskou službou), z důvodu změny výše nájemného a narovnání legislativních vztahů
 vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru nacházejícího se v 1. patře domu Světlá č.p. 327, Světlá Hora (zdravotní středisko), z důvodu změny
výše nájemného a narovnání legislativních vztahů
 vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru nacházejícího se v přízemí domu Světlá č.p. 327, Světlá Hora (zdravotní středisko), , z důvodu změny
výše záloh na služby spojených s užíváním nebytových prostor a narovnání
legislativních vztahů
 vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru nacházejícího se v komplexu garáží u domu Světlá č.p. 332, Světlá Hora (Rychta), z důvodu změny
výše nájemného a narovnání legislativních vztahů
 poskytnutí finančního daru ve výši 20. 000 Kč z rozpočtu obce Světlá Hora na
rok 2022, společnosti KOMPAKT spol. s r.o., Poděbrady
 poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2022 ve výši
5. 000 Kč, spolku VZS ČČK Bruntál - Slezská Harta, pobočný spolek, Bruntál
 pronájem části pozemku parc. č. 1543/2 ostatní plocha o výměře 35 m2 z celStrana 5
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kové výměry 1860 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku
záměr na pronájem části pozemku par. č. 143/1 o výměře 805 m² z celkové
výměry 1154 m² v k. ú. Světlá ve Slezsku
záměr na pronájem části pozemku par. č. 98/2 o výměře 200 m² z celkové
výměry 303 m² v k. ú. Suchá Rudná
záměr na pronájem části pozemku parc.č. 2031/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Světlá ve Slezsku
cenovou nabídku od firmy ANTEE s.r.o., Havlíčkova 1680/3, 110 00 Praha
1 - Nové Město (IČ 25936557), na tvorbu nového webu obce

Rada obce neschválila:
 záměr na pronájem části pozemku parc. č. 574/39 (dřívější parc. č. 574/5)
ostatní plocha o výměře 500 m2 z celkové výměry 2674 m2 v k. ú. Světlá ve
Slezsku, z důvodu doporučení zastupitelstva obce na vyhlášení záměru na
prodej uvedeného pozemku jako celku
Rada obce doporučila zastupitelstvu obce schválit:
 záměr na prodej pozemku parc. č. 574/39 ostatní plocha o výměře 3240 m2 v
k. ú. Světlá ve Slezsku, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, vč.
DPH + ostatní poplatky spojené s prodejem
Celé znění usnesení rady obce, upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, najdete na webových stránkách obce http://www.
svetlahora.cz/obecní úřad/ usnesení rady obce. Zde najdete odkaz na aplikaci
UZOb, ve které jsou usnesení zpracována, popř. se na ně lze podívat přímo na
https://www.uzob.cz
Michaela Marková, Obec Světlá Hora

Výpis z usnesení 60. schůze rady obce konané dne 18.7.2022
Rada obce schválila:
 dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na
rok 2022 Zkrášlovacímu spolku Suchá Rudná
 smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12/8020871/2
 smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc.č.1933/1 v
k.ú. Světlá ve Slezsku
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záměr na pronájem části pozemku parc.č.151 v k.ú. Podlesí pod Pradědem
pronájem části pozemku parc. č. 98/2 v k.ú. Suchá Rudná
záměr na pronájem části pozemku parc.č.100/1v k.ú. Světlá ve Slezsku
pronájem části pozemku parc. č. 100/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku
pronájem pozemku parc. č. 72/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku
pronájem části pozemku parc. č. 2031/2 v k.ú. Světlá ve Slezsku
smlouvu o umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování
pronájem části pozemku parc. č. 143/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku prc.č. 1938 v k.ú. Světlá ve
Slezsku
 rámcovou kupní smlouvu č.50/2/2022 na prodej dříví
 cenovou nabídku na nátěr Kaple sv .Josefa v Podlesí od firmy VYSPRACZ s.r.o. Bruntál ve výši 99 413,60
 smlouvu na nátěr Kaple sv .Josefa v Podlesí od firmy VYSPRA-CZ
s.r.o.Bruntál
Rada obce revokovala:
 usnesení č.R58/2022/7
Rada obce doporučila zastupitelstvu obce revokovat:
 usnesení Z19/2021/5a ze dne 20.9.2021

Rada obce doporučila zastupitelstvu schválit :
 prodej nově vzniklého pozemku prac.st. č.823 a 824 v k.ú. Světlá ve Slezsku
 výmaz předkupního práva zapsaného pro oprávněnou Obec Světlá Hora k
pozemku st. 507 v k.ú. Světlá ve Slezsku
 zapojení fyzických či právnických osob oprávněných k podnikání do odpadového hospodářství obce jen systému tříděného odpadu plastů, kovů,
skla, kartonů (varianta2) a to zapracovat do OZV o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023
 záměr na prodej pozemku parc.č. 1549/6 v k.ú. Světlá ve Slezsku
 neschválit záměr na prodej části pozemku parc.č. 590/50 v k.ú. Suchá
Rudná
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Rada obce uložila starostce obce :

zajistit u pozemku parc.č. 590/5v k.ú. Suchá Rudná zaměření skutečného
stavu místních komunikací, aby byl odstraněn nesoulad mezi stavem evidovaným v katastru nemovitostí a faktickým stavem

zajistit souhlas s dělením pozemku parc.č.100/1v k.ú. Světlá ve Slezsku
Rada obce vzala na vědomí:
zprávu o představení záměru výstavby větrných elektráren –Světlá Hora

firmy meridan Nová Energie s.r.o. Karlovy Vary

nutnost ukončení smluv o využití systému zavedeného obcí pro nakládání
s odpady uzavřené v souladu s § 17 odst.5 zákona č.185/2011 Sb
informaci pana Nováka ve věci vyhlášených dotací Operačního programu

životního prostředí do specifického cíle na podporu přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou (vodovody, kanalizace, ČOV) a FŽP zaměřená na obnovu gastro zařízení (školní jídelny..)
Celé znění usnesení rady obce, upravené v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, najdete na webových stránkách obce https://
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
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Obec Světlá Hora vyhlásila fotografickou soutěž pro občany Světlé i místních
částí a samozřejmě i pro chataře nebo návštěvníky.
Foťte naši 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 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
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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

Jednorázový příspěvek 5000,- na dítě do 18 let.
Kdo má nárok?
 Dítě narozené od 2. srpna 2004 do 31.12.2022
 Dítě musí mít v ČR trvalý pobyt a bydliště
 Příjem posuzovaných osob nesmí přesáhnout v roce 2021 částku 1 000 000,Kč hrubého
Automatické vyplácení:
 Všechny děti, které jsou k 1.8.2022 mladší 18 let a v červnu tohoto roku měly
nárok na přídavek na dítě, obdrží jednorázový příspěvek automaticky v srpnu
a bez žádosti
Od kdy a jak bude možno žádat o příspěvek?
Od poloviny srpna budete moci zažádat dvěma způsoby:
 Elektronicky, prostřednictvím aplikace , jejíž odkaz najdete na www.mpsv.cz
a budete k němu potřebovat elektronickou identitu (např. bankovní identitu,
NIA, ID…)
 Na vybraných Czech POINTech. Tuto službu bude poskytovat i naše obec,
konkrétně p. Zdenka Panochová. V případě potřeby se na ni můžete obrátit.
 Příspěvek bude vyplacen do 30 dnů od podání žádosti.
Zdenka Panochová, Obec Světlá Hora
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Příspěvky místních spolků a sdružení
HASIČI SVĚTLÁ HORA
Vzdělávací dny
Sbor dobrovolných hasičů Světlá Hora uspořádal v
loňském roce Letní kemp za účasti 16 dětí. Akci spolufinancovala Česká rada dětí a mládeže s podporou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Kemp byl dětmi hodnocen velmi dobře a setkal se s velkým ohlasem i ze strany
rodičů. Proto jsme neváhali, když nám přišla v letošním roce nabídka na podobnou akci, a rozhodli jsme se tzv. Vzdělávací dny uspořádat v termínu 21. - 24. 7.
2022. Opět se nám přihlásilo 16 dětí.
První den po obvyklém zahájení pokračoval českým jazykem a matematikou,
nikoliv však tradiční výukou, jak jsou děti zvyklé ze školy. V rámci těchto
„vyučovacích hodin“ si děti vyzkoušely různé hlavolamy, hádanky a kvízy. Tento
zajímavý a poutavý program si pro děti připravila paní Mgr. Marta Ciemalová. Po
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obědě se děti vypravily k lanovému centru a protože bylo hodně horko, využily
možnost i koupání v rybníce, pochopitelně obojí za pečlivého dozoru vedoucích.
Po návratu na zbrojnici pokračovaly pohybové aktivity vodními hrátkami a hrou
na schovávanou. Po večeři se děti rozešly domů s tím, že se již těší na druhý
den. Pochopitelně. Čekal je totiž celodenní výlet na záchranný útvar Hasičského
záchranného sboru ČR v Hlučíně. Zde si mohli chlapci a děvčata prohlédnout
techniku, s kterou se jen tak běžně nesetkají. Pokud se této techniky plně nenabažili, budou mít možnost vidět hlučínské hasiče s jejich technikou ještě v rámci
Dne s Integrovaným záchranným systémem, který připravuje SDH Světlá Hora
na sobotu 27. 8. 2022.

Cestou zpět se všichni zastavili u McDonalda na oběd. V rámci tvořivé dílny pak
děti nakreslily obrázky z cesty. Na závěr zajímavého dne byli pozváni i rodiče,
aby se podívali a pak sami vyzkoušeli, co jejich ratolesti u hasičů nacvičují. Večer byl zakončen společným opékáním. Rodiče byli velmi spokojeni a vyjádřily
přání, aby se podobné setkání konalo častěji.
Na závěr dne nás překvapila paní starostka obce, která se přišla podívat na to, co
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to ti hasiči zase vyvádějí. Třetí den byl ve znamení zdravovědy a první pomoci a
o zásadách bezpečného pobytu v přírodě. Odpoledne se děti dozvěděly něco o
enviromentální výchově – ochraně přírody, životním prostředí. Ve foto testu
letem světem proletěli naší vlast. Na 25 fotografiích poznávali různé zajímavosti
naší republiky (hrady a zámky, města, hory a přírodní útvary). Odpoledne pak
pokračovalo opět pohybovými aktivitami, hrátkami na skákacím hradě a v bazénku. Poslední den příměstského tábora patřil IZS – chování při hromadných
událostech. Po kontrolním testu obdrželi účastníci Vzdělávacích dnů Pamětní
list. Na závěr se děti vyřádili ve „sněhu“ , který připravili světlohorští hasiči.
Letošní tábor mají na svědomí vedoucí a lektoři – Mgr. M. Ciemalová, F. Lukovský ml., T. Bláha, Martin Král, Veronika Králová, L. Králová,
D. Beza, D. Pelikán, Z. Svatá a hlavní vedoucí Z. Hudec. Zdravotní dozor po
celou dobu akce zabezpečovali pánové P. Gut a L. Sobek. Všichni jmenovaní si
zaslouží velké poděkování za úspěšný průběh letošního tábora.
A pochopitelně veliký dík všem hasičům z Hlučína.
Realizace Vzdělávacích dnů byla podpořena MŠMT ČR.
Zdeněk Hudec, referent mládeže SDH Světlá Hora

Strana 12

SRPEN 2022

Strana 13

SRPEN 2022
INFORMACE SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s.
Jak všichni víte, tak dlouhodobě avizujeme naše rozhodnutí znovu nekandidovat
do Výkonného výboru (VV) spolku, což jsme i odůvodnili. Toto jsme sdělili několikrát i zde, poprvé v listopadu 2021. K dnešnímu dni nikdo nepodal kandidaturu
na tyto funkce:

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).

V této záležitosti konstatujeme, že náš záměr opětovně nekandidovat je konečný a nezvratný.
A jestli se nikdo nepřihlásí, tak VV bude postupovat, jak bylo sděleno na poslední
řádné Valné hromadě – nejvyššího orgánu spolku.
A tímto již naposledy vyzýváme nové kandidáty, aby se přihlásili. Hlavně k tomu
vyzýváme představitelé obce (hlavně radní obce, např. radního Sekaninu, který
prohlásil, že jestliže skončíme, tak se přihlásí do VV sám, a dále i členy FV), aby
podali své kandidátky na veřejné funkce do spolku na čtyřleté období. Protože právě oni kritizovali naši činnost a byli důvodem našeho definitivního odchodu.
Na základě toho VV spolku svolává, dle článku III. bod 2.3 platných Stanov, na
pátek 26. 08. 2022 Mimořádnou Valnou hromadu (MVH) TJ Světlá Hora z.s.,
která se bude konat od 19 hodin v restauraci GÓL na hřišti z důvodů odstoupení předsedy, místopředsedy a hospodáře z VV na zvolení nového vedení. A v
případě nezvolení nového vedení spolku, tak bude projednáno, dle Stanov a platné
legislativy, další věci s tím spojené, protože spolek již nebude mít svého statutárního zástupce k podpisu nových žádostí o dotace atd.
Již (30. 06. 2022) došlo k rezignaci Předsedy oddílu Fotbal Aloise Šimčíka, kterou
také dlouhodobě avizoval. VV proto musel přistoupit k řešení, dle schválených
Stanov TJ a Předseda spolku Pavel Skála svým rozhodnutím pověřil člena VV k
dočasnému vedení oddílu Fotbal do Mimořádné Valné hromady. Do tohoto pověření nepatří starost o restauraci a bufetu na domácí utkání.
Pověřený člen VV provedl tyto dosavadní kroky:

Zúčastnil se rozlosování Okresního přeboru na OFS FA ČR Bruntál. Dorost
hrát soutěž OFS 7+1 hrát nebude, protože byly přihlášené pouze mužstva na
10+1 a ty pro malý počet v okrese budou hrát soutěž s týmy pod OFS Opava. A tím dorostenci budou přeřazeni do týmu mužů.

Schválil podepsanou žádost hráče Jakuba Matějky na přestup do Staré Vsi.

Schválil podepsanou žádost hráče Zdeňka Slezáka na přestup do Milotic nad
Opavou.

Schválil změnu mistrovského utkání u mužů (ze dne 13. 08. 2022) v HorStrana 14
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ním Benešově, z důvodů pořádání obecní akci na hřišti, na nový termín –
středu 28. 09. 2022.

Schválil změnu mistrovského utkání u mužů (ze dne 17. 09. 2022) ve Vrbně pod Pradědem, z důvodů pořádání obecní akci na hřišti, změnou pořadatelství – zápas se odehraje ve Světlé na podzim a na jaře ve Vrbně.

Zúčastnil se schůzky s kapitánem mužstva mužů k dořešení otázek na bezproblémovém začátku a chodu v soutěži při OFS FA ČR.
Informace pověřeného člena VV k termínům konání zápasů mužů:
Datum

Domácí

Hosté

Začátek
utkání

20.08. SOBOTA
27.08. SOBOTA

Světlá Hora
Horní Město

Slezské Rudoltice
Světlá Hora

16:30
16:30

03.09. SOBOTA

Světlá Hora

Vysoká - Pitárne

16:00

10.09. SOBOTA

Světlá Hora

Chomýž

16:00

17.09. SOBOTA

Světlá Hora

Vrbno p. Prad.

15:30

24.09. SOBOTA

Světlá Hora

Dolní Moravice

15:30

28.09. STŘEDA

Horní Benešov

Světlá Hora

15:30

01.10. SOBOTA

Staré Město

Světlá Hora

15:00

08.10. SOBOTA

Světlá Hora

Stará Ves

15:00

15.10. SOBOTA

Brantice

Světlá Hora

15:00

22.10. SOBOTA

Světlá Hora

Osoblaha

14:30

29.10. SOBOTA

Velká Štáhle

Světlá Hora

14:30

05.11. SOBOTA

Světlá Hora

Karlovice

14:00

Odjezd
z Bruntálu ze Světlé
15:00

15:15

14:15

14:00
14:00

14:00

13:45

13:15

13.:30

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 najdete na www.tjsvetlahora.cz a na facebooku TJ Světlá
Hora a také v tomto čísle obecního zpravodaje.
A kdokoliv budete chtít podpořit tuto akci, nějakým finančním darem, tak ho můžete poslat na bankovní účet TJ: 1844406339/0800 nebo nás kontaktujte emailem:
golmaniesh@seznam.cz.
Do 26. 08. 2022 dočasný VV (Pavel Skála, Martin Kopinec, Alois Šimčík)
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PODĚKOVÁNÍ
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou děkují panu Jaroslavu Černobilovi st. ze Světlé za již tradiční dárek – sklenici medu, kterou věnoval každému z klientů.

Příspěvky zastupitelů
Publikováno bez korektur a zásahů redakční rady. Vyjadřují jen názory pisatele.
Sdělení zastupitele obce
Sděluji všem občanům obce, že jsou spuštěny webové stránky sdružení
„Společně pro změnu Světlá Hora 2022“ www.spolecneprozmenu.webnode.cz .
Zde najdete naše konkrétní cíle, vize, představy, navrhovaná řešení či postoje k
různým tématům a problémům ve Světlé Hoře.
Martin Novák, zastupitel obce Světlá Hora

Placená inzerce
KOUPÍM ZAHRÁDKU V ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONII VE SVĚTLÉ HOŘE.
CENA DLE VZÁJEMNÉ DOHODY, PLATBA HOTOVĚ. KONTAKT: 739
765 835 .
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Vzpomínáme
Dne 28.8.2022 by se dožila 80 let
naše maminka, babička, prababička, sestra a tchýně paní

Marie Sohrová
S láskou vzpomínají dcery
Marie, Květoslava a Emílie
s rodinami,
sestra Anastázie s rodinou a
snacha Vlasta s rodinou

Řekli si své ANO
David Řezáč a Michaela Červenková, oba z Bruntálu
Rybník Andělská Hora
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Společenská rubrika
Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea
84
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75
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74
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65
65

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Pavla Dastychová, Světlá
Petr Sohr, Dětřichovice
Marie Paráková, Podlesí
Eva Poláková, Světlá
Antonie Jurušková, Dětřichovice
Vladimír Beneš, Světlá
Pavel Dvořák, Suchá Rudná
Ludmila Pavelková, Světlá
Vladimír Šafarčík, Suchá Rudná
Miroslav Brežák, Světlá
Anna Machů, Suchá Rudná
Jitka Benešová, Dětřichovice
Alena Haplová, Světlá Hora
Oldřich Godík, Světlá
Karol Krško, Světlá
Jan Kubečka, Světlá
Ladislav Piško, Dětřichovice
Václav Komínek, Světlá

Přivítali jsme
Ali Iljazi, Světlá

Rozloučili jsme se
Alena Hýzlová, Světlá
Miloslav Hladík, Suchá Rudná

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. srpna 2022 v nákladu 660 výtisků. Vychází měsíčně, pro obec Světlá Hora.
Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 22.8.2022 v 15:00 hod.
Schůzka redakční rady je ve středu 24.8.2022 v 16:00 hod.
Graficky zpracovala Radka Soroková
Veškerá placená inzerce je redakčně neupravena
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