LEDEN 2022
ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Tříděný odpad je odvážen pracovníky Obce Světlá Hora v těchto dnech:
pondělí 10. ledna 2022 v 7:00
2. týden
pondělí 24. ledna 2022 v 7:00
4. 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

12. ledna 2022
26. ledna 2022

2. týden
4. týden

Provozní doba KNIHOVNY
Úterý od 15:00 do 18:00 hod.

ORDINACE ZUBNÍ LÉKAŘKY MUDr. Božena Marková
ORDINACE SVĚTLÁ HORA tel. 554 737
pondělí
7.30 – 14.30
úterý
7.30 – 14.30
středa
7.30 – 14.00
čtvrtek
7.30 – 14.00
pátek
7.30 – 12.00

007

PROVOZNÍ DOBA POŠTY ve Světlé Hoře , tel. 954279331
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

11:00-12:00
8:00-12:00
11:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00

13:00-18:00
13:00-15:00
13:00-18:00
13:00-15:00
13:00-15:00
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Informace obecního úřadu
T. Svobodová
Ing. L. Školoud
M. Nováková
M. Marková
R. Soroková
J. Vodrážková
Bc. M. Martínková
Z. Šamaj
E. Bocan

554 773 151, 731 187 205
Starostka obce
734 326 507
Místostarosta obce, lesník
554 773 153
Účetní
554 773 150
Podatelna, matrika, ověřování
Evidence obyvatel, pohledávky 554 773 152
Pokladna, bytové hospodářství 554 773 157
Pozemky, výstavba, czechpoint 554 773 155,731 048 825
Veřejné prostranství, sběrný dvůr 731 187 210
730 917 406, 737 010 649
Správce víceúčelového hřiště

www.svetlahora.cz,e-mail: svetlahora@svetlahora.cz
IČO: 00296392, IS DS : 8ycba46
Facebook : https://www.facebook.com/svetlahora/
Číslo účtu: 4200085342/6800 Sberbank CZ, a.s.
NA POKLADNĚ OBCE LZE PLATIT I KARTOU !

Pracovní doba OÚ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00-11:30
7:00-11:30
7:00-11:30
7:00-11:30
zavřeno

12:00-16:30
12:00-15:00 jen po telefonické domluvě
12:00-16:30
12:00-15:00 jen po telefonické domluvě

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,
rok 2021 je neuvěřitelně za námi a vstupujeme do nového roku 2022.
Všichni jsme začali plánovat a připravovat se na nový rok.
Záměrem Obce je příprava a realizace investičních akcí, se kterými
bych Vás ráda seznámila. Máme v plánu realizovat dlouho očekávanou
příjezdovou komunikaci v Suché Rudné od kaple směrem k rekreačním
objektům – nepodařilo se nám stále dořešit majetkové vztahy s jinými
vlastníky. Také je v plánu oprava komunikace v Suché Rudné směr k p.
Hlaváčkovi, ve Staré Vodě kolem pana Hofmana, ve Světlé od váhy
směr ke zdravotnímu středisku. Máme vypracovanou studii autobusového nádraží ve Světlé. Zde vznikly dvě varianty: první se středovou
zastávkou se sociálním zařízením a druhá pak bez něho. Došlo k převedení pozemku zastávky v Suché Rudné u „Klenot“, kde bude vybudována nová zastávka. V letošním roce proběhla rekonstrukce sociálního
zařízení u dětí ve školce, nově je naplánovaná oprava „sociálek“ a zázemí pro zaměstnance včetně výměny původních rozvodů vody a také
oprava střechy MŠ.
Máme podepsanou smlouvu s dodavatelem materiálu, včetně kontejnerů, na realizaci akce úprava sběrného dvora (kryto částečně z dotací).
Dočasně ponecháváme sběrný dvůr na původním místě, ale do budoucna uvažujeme o jeho přemístění mimo střed obce. Budeme se řídit vypracovanou urbanistickou studií středu obce. Máme vystavený platný
demoliční výměr na dvě křídla objektu „Rychty“, která jsou ve velmi
špatném stavu.
Bývalá ordinace paní MUDr. Naděždy Ryšánkové bude zrekonstruována a místnosti budou sloužit jako byt.
Počítáme s opravou chodníků kolem pošty a rekonstrukcí parkovacích
míst. Začátkem roku chceme realizovat na obecním úřadě novou elektronickou úřední desku, která bude přehlednější a zahrne veškeré dostupné informace.
V plánu máme i zavedení kamerového systému na problémových místech, ke kterým patří mimo jiné i hřbitov. Ve smuteční síni proběhly
drobné práce, jako odvodnění budovy, výměna okapů, malování včetně
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obnovy nábytku a montáže vertikálních žaluzií. V letošním roce máme
naplánovanou výměnu oken, vstupních dveří a opravy podlahy. Na posledním zastupitelstvu v loňském roce jsme jednali o koupi objektu
č.p.333 (bývalý „bramborový hotel“), kde jsme schválili jeho koupi.
Bylo to však pozdě! O objektu jsme jednali víckrát a majitelé nevěřili,
že koupi nemovitosti schválíme, a prodali objekt jiným zájemcům.
Doufejme, že se nám takové zaváhání nevymstí a nezpůsobí naší obci
nemalé problémy.
Studie, o kterých ve článku píši, najdete na našich stránkách v odkaze ,,Studie“, kde naleznete odkaz na jejich zobrazení.
Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí, lásky a klid v rodině, úspěchy v
práci a vše dobré.
Taťána Svobodová, starostka

Výpis z usnesení ze 49. schůze rady obce konané dne 22. 11. 2021








Rada obce schválila:
rozpočtové opatření č. 11/2021 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok
2021
prodloužení nájemních smluv na byty v domech ve vlastnictví obce DPS Světlá č.p. 433, Světlá č.p. 327 a Světlá č.p. 355
záměr na pronájem pozemku parc. č. 144/2 trvalý travní porost o výměře 1 173 m 2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, s tím, že ve smlouvě bude
uvedeno, že se na tomto pozemku zakazuje realizovat stavby jakéhokoliv druhu a provedení
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace k akci
"Autobusové nádraží Světlá Hora" od firmy Atelier WALTER s.r.o.,
Vodova 98, 612 00 Brno (IČ 29314585) ve výši 247 500 Kč, bez
DPH
smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci
"Autobusové nádraží Světlá Hora", uzavřenou mezi firmou Atelier
WALTER s.r.o., Vodova 98, 612 00 Brno (IČ 29314585) a Obcí
Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora
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 výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona ("Služby pro výběr provozovatele
kanalizace a ČOV v majetku obce Světlá Hora")
Rada obce vzala na vědomí:
 zápis komise sociální, zdravotní, školství a redakční rady Zpravodaje
ze dne 25. 10. 2021
 odstoupení z funkce předsedy a člena komise kulturní a sportovní ke
dni 31. 10. 2021
 doporučení komise výstavby, životního prostředí a služeb ohledně
zpracování nových pravidel pro prodej pozemků a požádala komisi o
zpracování podkladů pro tato nová pravidla
 doporučení komise výstavby, životního prostředí a služeb ke zveřejnění výzvy občanům k podávání podnětů a návrhů na změny územního
plánu
 plán stavebních akcích v obci na rok 2022
 žádost člena zastupitelstva obce týkající se opětovného projednání odkoupení pozemku parc.č. 1933/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku do majetku
obce, na nejbližším zasedání zastupitelstva obce
 žádost člena zastupitelstva obce o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dále k činnosti
práce zastupitele, vč. odpovědi na tuto žádost, a předložení k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva obce
Rada obce doporučila zastupitelstvu obce ke schválení:
 záměr na prodej části pozemku parc. č. 154/1 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře cca 45,5 m2 z celkové výměry 171 m2 v k. ú.
Světlá ve Slezsku
 záměr na prodej pozemku parc. č. 1282 o výměře 523 m2 v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku
 záměr na prodej pozemku parc. č. 128/1 trvalý travní porost o výměře
2 141 m2 v k. ú. Podlesí pod Pradědem, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, vč. DPH + ostatní poplatky spojené s prodejem.
Obec si vyhrazuje právo neprodat žádnému zájemci
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 předložený rozpočet obce Světlá Hora na rok 2022
Rada obce doporučila zastupitelstvu obce vydat:
 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
 obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o nočním klidu
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 z 50. schůze rady obce konané dne 1. 12. 2021
Rada obce schválila:
 rozpočtové opatření č. 12/2021 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok
2021
 zapojení do dotační výzvy z programu PRV 2022 a souhlasí s vypracováním žádosti o dotaci k akci "Dětské hřiště - Světlá Hora", firmou
BONFIN s.r.o., Ostrava - Mariánské Hory a doporučila ZO schválit
podání žádosti o dotaci
 příkazní smlouvu na zpracování kompletní žádosti o dotaci z MMR Podpora rozvoje a obnovy venkova k akci "Dětské hřiště - Světlá Hora", uzavřenou mezi firmou BONFIN s.r.o., Ostrava - Mariánské Hory a Obcí Světlá Hora
Rada obce vzala na vědomí:
 studii na úpravu veřejného prostranství za domy Světlá č.p. 405 - 407
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
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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 ze 20. zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 13. 12. 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
 plán stavebních akcí na rok 2022
 rozpočet obce Světlá Hora na rok 2022 v odvětvovém třídění rozpočtové skladby:
v příjmové části ve výši
33 261 000 Kč
ve výdajové části ve výši
44 403 500 Kč
financování
11 142 500 Kč
 záměr na prodej části pozemku parc. č. 154/1 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře cca 45,5 m2 z celkové výměry 171 m2 v k. ú.
Světlá ve Slezsku, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, vč.
DPH + ostatní poplatky spojené s prodejem. Obec si vyhrazuje právo
neprodat uvedený pozemek žádnému zájemci
 záměr na prodej pozemku parc. č. 1282 o výměře 523 m2 v k. ú. Andělská Hora ve Slezsku, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, vč. DPH + ostatní poplatky spojené s prodejem. Obec si vyhrazuje právo neprodat uvedený pozemek žádnému zájemci
 záměr na prodej pozemku parc. č. 128/1 trvalý travní porost o výměře 2 141 m2 v k. ú. Podlesí pod Pradědem, za cenu stanovenou dle
znaleckého posudku, vč. DPH + ostatní poplatky spojené s prodejem. Obec si vyhrazuje právo neprodat žádnému zájemci
 prodloužení platnosti Strategického rozvojového dokumentu obce
Světlá Hora do 31. 12. 2022
Zastupitelstvo obce souhlasilo:
 s podáním žádosti o dotaci do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022 pro obce do 3 tis. obyvatel vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj (dotační titul 117D8210H Podpora budování
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a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku) a souhlasí se spolufinancováním 20 % z celkových způsobilých výdajů
Zastupitelstvo obce vydalo:
 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
(POPLATEK ZA ODPADY ZŮSTÁVÁ VE STEJNÉ VÝŠI JA
KO V r. 2021, TEDY 500Kč/osoba/rok)
 obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o nočním klidu
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 zápis ze zasedání finančního výboru konaného dne 12. 11. 2021
 zápis ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 22. 11. 2021
 zprávu hodnotící komise o zrušení hodnocení nabídek a prokázání
kvalifikace pro zpracování nabídky - služby pro výběr provozovatele kanalizace a ČOV Světlá Hora
Celá znění usnesení zastupitelstva obce, upravená v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, najdete na webových
stránkách obce http://www. svetlahora.cz/obecní úřad/ usnesení zastupitelstva obce. Zde najdete odkaz na aplikaci UZOb, ve které jsou usnesení zpracována, popř. se ně lze podívat přímo na https://www.uzob.cz
Michaela Marková, Obec Světlá Hora
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OBEC SVĚTLÁ HORA
Zastupitelstvo obce Světlá Hora
Obecně závazná vyhláška obce Světlá Hora č. 4/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Světlá Hora se na svém 20. zasedání konaném dne
13. 12. 2021 usnesením č. Z20/2021/11a usneslo vydat na základě § 14
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Světlá Hora touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad Světlá Hora.
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatníkem poplatku je :
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která
je umístěna na území obce.
(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.
Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.
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Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do
30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
(2) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě
další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou
jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti
zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným
způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku
na své úřední desce.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500 Kč.
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(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý
kalendářní měsíc, na jehož konci
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu
vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu
dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do
30. 04. a do 30. 09. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost v období mezi daty uvedenými v
odstavci 1, je poplatek splatný jednorázově ve lhůtě splatnosti druhé
splátky podle odstavce 1. Vznikne-li poplatková povinnost po uplynutí
lhůty splatnosti druhé splátky podle odstavce 1, je poplatek splatný jednorázově do konce měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání
ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost
vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení
pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,
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c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
(2) Úleva se poskytuje studentům a učňům prezenční formy studia ubytovaným mimo katastr obce Světlá Hora déle než 6 měsíců v příslušném
kalendářním roce, a to ve výši 250 Kč.
(3) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a 2 tohoto
článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti
zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených tuto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné
výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni
splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve
svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opat-
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rovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 10
Společná ustanovení
(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která
je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou
spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno
vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.
(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný
penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely
poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.
Čl. 11
Přechodná ustanovení
(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ze dne 14. 12. 2020.
Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2022.
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Příspěvky místních spolků a sdružení
Jménem Světelské pohody bych vám všem chtěla popřát klidné vánoční
svátky a do nového roku hodně štěstí a tolik potřebného zdraví.
Chtěla bych také touto cestou poděkovat všem, kteří se v tomto nelehkém
roce podíleli na pořádání akcí Světelské pohody a ochotně přiložili ruku k
dílu.
Těším se na další společně strávené chvíle na našich akcích.
Minaříková Vladimíra za Světelskou pohodu

Kurz keramiky
Chtěla bych vás pozvat v novém roce 2022 na tradiční kurz keramiky,
který se bude konat 14.1.2022 v 17 hod. v přístavbě MŠ.
Za pořadatele
Monika Vilímcová

Oddíl Rekreační sport-zdravotní a kondiční sport (RS-ZKS)
Vážené a milé obyvatelky obce Světlá Hora,
pokud máte zájem dělat něco pro své zdraví a dobrou náladu, máme pro
vás způsob, jak na to:
Oddíl RS-ZKS sdružený pod TJ Světlá Hora pokračuje od ledna 2022 opět ve cvičení žen a dívek. Oddíl má 3 cvičitelky, které se věnují různým druhům
cvičení.
Skupinu starších žen vede paní Libuše Štýbnarová,
cvičení je zaměřeno především na udržení fyzické
kondice pomocí různých zdravotních a rehabilitačních cviků.
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Cvičení mladších žen a dívek je rozděleno na skupinu se zaměřením na kruhový trénink a posilování, kterou vede paní
Veronika Zelená, a na skupinu zaměřenou na kondiční cvičení, kterou vede paní Veronika Popovičová.
Cvičení začíná vždy v 18 hodin v přístavbě MŠ a to:
Kruhový trénink v úterý, starší ženy ve středu a kondiční cvičení ve čtvrtek.
Za všechny cvičitelky Śárka Hynková, předsedkyně oddílu.

Chovatelské novoroční vykročení a ohlédnutí za minulým rokem
Nejprve chci všem spoluobčanům popřát do nového roku 2022 hlavně
zdraví, kterého teď vzhledem k stávající situaci potřebujeme nejvíce, dále
štěstí a rodinnou pohodu.
Nyní bych přešel k hodnocení minulého roku, který máme za sebou. Sezónu jsme začali v Olšanech
na Šumpersku, protože se u nás díky covidu nekonal Dostihový den. V Olšanech jsme vystavili drůbež a králíky. Drůbež vystavovali manželé Kubečkovi a získali 4 čestné ceny. Meluch Jan tam vystavoval 3 plemena: Novozélandský červený, Burgundský, Činčila malá a dovezl si 3 čestné ceny.
Dále byli drůbežáři ve Slezských Rudolticích, kde
obdrželi 3 čestné ceny a pohár za nejlepší kolekci výstavy. Další zastávkou byli Albrechtice, kde získali 1 čestnou cenu. Další výstavou byla výstava do Štěpánova na Hané, kde obdrželi 3 čestné ceny. V Úvalně naši
drůbežáři získali 1 čestnou cenu, Meluch Jan tam vystavil 3 kolekce a to
Novozélandské červené, Burgundské a Velké světlé stříbřité. Získal 3
čestné ceny a pohár za šampionku výstavy. V Krnově-Chomýži obdrželi
čestnou cenu za drůbež. Výstavy v Břidličné jsme vystavovali jak drůbež,
tak králíky. Manželé Kubečkovi získali 2 čestné ceny a Meluch Jan obdržel 3 čestné ceny. Poslední akcí na našem okrese byla Okresní soutěžní
výstava ve všech odbornostech: drůbež, králíci a holubi. Drůbežáři získali
1 čestnou cenu a pohár za 2. místo v okrese Bruntál, králíkáři získali 5
čestných cen na kolekce a 3 králíci za šampiona a šampionku výstavy,
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dále pohár za 1. místo na okrese a 3. místo a pohár
za celkové umístění. Na této okresní výstavě se prezentovala naše členka Anežka Věra Krejčí, která se
věnuje sportovním králíkům a ukázala návštěvníkům
králičí parkur. Po oba 2 dny získavala ovace za
předvedené výkony. Králíci byli ještě v Kožušanech
na Olomoucku a získali tam 2 čestné ceny. V září v
Přerově proběhla Celostátní výstava mladých králíků a Meluch Jan obdržel 2 poháry za své Novozélandské a Burgundské.
Závěrem roku proběhly speciální výstavy klubů ČR. V Týništi nad Orlicí
měli dostaveníčko chovatelé Malých stříbřitých králíků, a tak Štěpán Pelc
obdržel čestnou cenu za své Malé světlé stříbřité. V Kolíně měli dostaveníčko chovatelé Francouzských beranů, Německých obrovitých strakáčů a
Novozélandských červených králíků. Meluch Jan tam vystavil svých 23
králíků a obdržel 3 čestné ceny a 2 poháry za šampiona, samice se umístila na 3. místě. Na Slovensku obdržel náš člen Viliam Kolarčík za malé
divoce zbarvené titul mistra SK a za Novozélandské červené obdržel titul
šampionka výstavy. V říjnu jsme si my králíkáři udělali výlet do SRN
Sandbostelu, který je kousek od Brém, kde se konala 47. celoněmecká
výstava Novozélandských červených a Bílých králíků, to je panečku podívaná. Nejlepší chovatelé Německa se sejdou a vystaví své králíky, kterých
bývá přes 600 a to pouze tohoto plemena. Nám už se podařilo navázat
kontakt na pár chovatelů a dovezlo se domů celkem 9 králíků: 5 samců a
4 samice na posílení našich chovů. Cenová relace těchto králíků se pohybuje od 60 do 80 euro plus 10 procent pro pořádající organizaci. Oni každý rok mění spolkovou zemi a díky těmto importům se zlepšuje kvalita
našich králíků, protože tam se tomuto koníčku věnuje mnohem více lidí
jak u nás.
Tím jsem Vám v kostce přiblížil naši činnost. Pokud má někdo zájem o
chov čistokrevných králíků, sportovních králíků, drůbeže nebo holubů,
může se ozvat přímo na tel.: 605 057 727. Rád vaše dotazy zodpovím.
Ještě jednou Vám všem přejeme šťastný a úspěšný rok 2022.
Za ZO ČSCH Světlá Hora
Meluch Jan
předseda organizace
Strana 17

LEDEN 2022
QUAD Pepa Team
Národní jezdec na čtyřkolkách Josef Pořízka a jeho team by tímto příspěvkem chtěli poděkovat všem, kteří nás podpořili třeba zakoupením
našeho kalendáře nebo finančním příspěvkem. Tyto peníze byly použity
na výbavu, která je pro tento sport důležitá.
Velké díky patří i Obci Světlá Hora, která poskytla finanční dar na zakoupení nového motoru. Děkujeme také panu Petru Václavíkovi za jeho
účast a podporu na každém závodě. Moc si této pomoci vážíme.
Informace o našem teamu, závodech i výsledcích najdete na facebookových stránkách QUAT Pepa Team.
QUAT Pepa Team
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Základní škola v Andělské Hoře informuje

Rok 2021 je za námi. Vybavuji si, jak jsem psal příspěvek do zpravodaje přesně před rokem. Covidová epidemie v roce 2020 rozbourala
stabilizovaný školní režim a já jsem si tehdy v příspěvku přál, aby v tom
roce 2021 bylo opět vše „normální“. Bohužel (nejen) mé přání vyslyšeno
nebylo. Druhé pololetí školního roku 2020/2021 se převážně neslo v duchu distanční či rotační výuky. Začátek školního roku 2021/2022 a celé
první pololetí probíhalo prezenční formou. Na nošení roušek, testování a
celkově dodržování vládních nařízení jsme si tak nějak zvykli. Nicméně
většina aktivit, které žáci v „předcovidové době“ provozovali nebo se
jich účastnili, byla na základě doporučení MŠMT omezena nebo zrušena. Mám na mysli společné akce žáků naší školy, divadelní představení,
exkurze, mimoškolní soutěže, olympiády, výlety, společná setkávání
školkáčků s žáky 1. stupně apod.
V prosinci, který za normálních okolností bývá akcemi nabitý, jsme
stihli pouze přivítat ve škole Mikuláše s čerty a andělem. Tuto
„návštěvu“ si vzali na starost žáci 9. třídy pod vedením třídní učitelky
paní Michaely Bártové.
Co nás čeká:
6. ledna – třídní schůzky
24. ledna – III. pedagogická rada
31. ledna – vydání vysvědčení za 1. pololetí
4. února – pololetní prázdniny
I v lednu bude pro žáky nebo v rámci konzultací pro zákonné zástupce k dispozici školní psycholog Mgr. Helmut Bley, a to každý pracovní
pátek, tedy 7., 14., 21. a 28. 1. V případě potřeby je možnost šk. psychoStrana 20
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loga kontaktovat prostřednictvím e-mailu: bley.helmut@gmail.com
Závěrem chci popřát všem žákům, rodičům a rodinným příslušníkům,
zaměstnancům školy a školky, starostům Města Andělská Hora a obce
Světlá Hora včetně jejich zaměstnanců vše nejlepší v novém roce 2022,
především pevné zdraví, klid a pohodu. Rovněž všem přeji, aby si v této
nejisté době udrželi svoje vlastní jistoty.
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy

Mateřská škola Ve Světlé Hoře
Prosinec, poslední měsíc v roce, pro naši MŠ nezačal zrovna nejlépe.
I my jsme museli čelit epidemii Covid-19. Potýkali jsme se nejen se zdravotními problémy, ale hlavně s problémy personálními. Onemocněly paní učitelky, ale i některé děti. Kvůli nešťastnému trasování KHS ale naše
MŠ nebyla uzavřena a zdravé kolegyňky se snažily udržet chod školky do
poslední chvíle. Situaci p. učitelky zvládly hlavně díky ohleduplným rodičům, kteří vyslyšeli naše prosby a odhlásili své děti do konce tohoto roku.
Těmto rodičům mnohokrát děkujeme za jejich vstřícnost, ohleduplnost a
laskavost. Velmi si toho vážíme.
Akce, které se měly v prosinci konat, se zrušily a některé se přesunují
na další měsíce. Samozřejmě vše bude záležet na vývoji celé situace. Pevně ale věříme, že po svátcích už budeme všichni zdraví a plní sil, abychom si mohli užít s dětmi zase spoustu společných aktivit.
A co jsme stihli?
V naší MŠ proběhlo natáčení Logohrátek Slávka Boury televizí POLAR. Děti byly úžasné a natáčení nijak neovlivnilo jejich nadšení. Natáčení se zúčastnil i pan starosta M. Novotný a paní starostka T. Svobodová.
Na konci listopadu jsme stihli ještě prodejní výstavu výrobků dětí,
rodičů a zaměstnanců MŠ. Výtěžek z prodeje byl použit na zakoupení
dárků a pomůcek pro děti. Tímto velmi děkujeme všem, kteří se zapojili,
přispěli svými výrobky nebo finanční částkou.
Další velké poděkování patří p. Caletkovi za FINANČNÍ DAR školce,
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p. Snášelové za nakoupené DÁRKY pro děti, paní Vránové za zakoupení
LOGOPEDICKÉ POMŮCKY a hraček a paní starostce T. Svobodové za
zakoupení CIHLIČEK PRO DĚTI.
Velice si vážíme toho, jak se rodiče zapojili a pomohli nám, aby děti
měly pod stromečkem ve školce spoustu nových hraček a pomůcek. Děkujeme. Děti kvůli současné situaci dárečky najdou pod stromečkem až v
lednu.
A protože tu je období, kdy bychom měli zapomenout na starosti a
měli bychom si užívat vánoční atmosféru plným doušky, tak všem přejeme krásné Vánoce plné dárků, které se nedají koupit. Mezi ně patří hlavně
láska, porozumění, odpuštění, klid, pohoda, upřímná radost od srdíčka,
moudrost a zdraví. Užívejte si těch vzácných chvilek se svými blízkými,
radujte se z maličkostí, a to nejen během vánočních svátků, ale po celý
další rok.
za kolektiv zaměstnanců MŠ ve Světlé Hoře Jana Šubová
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Společenská rubrika
Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci lednu oslaví svá životní jubilea
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Anežka Vaculíková, Světlá
Vratislav Panáč, Dětřichovice
Marie Holků, Světlá
Helena Rapantová, Světlá
Jaroslava Strižová, Suchá Rudná
Květoslava Hirschlerová, Světlá
Jarmila Hynková, Světlá
Marta Rumpová, Světlá
Božena Brežáková, Světlá
Pavel Hadraba, Podlesí
Jan Kovařík, Světlá
Stanislav Orság, Světlá
Jan Kabot, Světlá
Dagmar Hadrabová, Podlesí
Jiří Náplava, Světlá
Miloslav Štalmach, Světlá
Jindřich Zelo, Světlá
Věra Saganová, Světlá
Petr Opletal, Podlesí
Miluše Lukovská, Světlá
Eva Komínková, Světlá

Řekli si své ANO
Aleš Efenberk a Markéta Krečmerová, oba z Prahy
kaple Nejsvětější Trojice Suchá Rudná
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