ZÁŘÍ 2022
ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Tříděný odpad je odvážen pracovníky Obce Světlá Hora v těchto dnech:
pondělí
5. září 2022 v 7:00
36. týden
pondělí 19. září 2022 v 7:00
38. 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

7. září 2022
21. září 2022

36. týden
38. 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
Strana 3

ZÁŘÍ 2022

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že toto vydání Zpravodaje je poslední před volbami do
Obecního zastupitelstva, dovolím si zhodnotit uplynulé čtyři roky jako starostka obce. Pokusím se shrnout, co se povedlo a co ne, včetně práce kolegů radních a zastupitelů.
Funkci jsem převzala v roce 2018 v době velmi silného hospodářského růstu,
nízké inflace, nízkých úrokových sazeb, štědrých státních dotací a klidné společnosti. Do funkce jsem nastoupila s elánem a odhodláním obec spravovat
řádně podle mého nejlepšího svědomí a vědomí. Zejména jsem chtěla znovu
vybudovat střed obce. Proto jsem hned po nástupu nechala zpracovat studie na
rekonstrukci kulturního domu a revitalizaci středu obce Světlá Hora a to od
renomovaného architekta. Vycházela jsem z toho, že bez dobré studie se nikam
neposuneme. V minulém volebním období jsme totiž doslova ztratili čtyři roky
diskutováním na jednáních zastupitelstva o tom, zda v kulturáku bude kuželna
nebo místnost s varnou konvicí pro důchodce. Nikdy se nic nerozhodlo a kulturák dál bez koruny investic na základní údržbu chátral. Studie měla velký
úspěch u zastupitelů i občanů a podařilo se tak téměř jednomyslně schválit její
pokračování v podobě rozpočtu a příprav ke stavebnímu řízení. Kromě toho se
v roce 2019 ještě podařilo:

Dokončit opravu zpevněných ploch před bytovými domy na p. č. 2058/1
v k. ú Světlá ve Slezsku v celkové hodnotě 5,5 mil Kč.

Vybudování místa aktivního odpočinku v části Suchá Rudná a umístění
zastávky včetně příjezdu pro autobusové linky.

Rekonstrukce, oprava okapů a schodiště včetně nátěru Kaple sv. Josefa v
Podlesí, (dotace 190000,- Kč)

Oprava střechy pod tribunou TJ v hodnotě 70 000,- Kč

Rekonstrukce chodníku před panelovými domy č. 364 – 367 ve Světlé

Pořízení platebního terminálu, hlášení rozhlasu i formou SMS
Bohužel přišel únor 2020 a s ním i nástup covidové pandemie, která v následujících dvou letech změnila životy a plány snad všem lidem naší obce. Každého
z nás nějak postihla. Někoho ztrátou blízkých, někoho finančně, někomu prakticky zastavila podnikání a tím i obživu a u řady z nás proběhla kumulace zmíněného. Pandemie se samozřejmě podepsala i na plánech mých, coby starostky.
Doufejme, že je už vše za námi. Ale vzpomeňme si na obrovskou nejistotu
roku 2020, na karantény, na zastavení chodu firem, vzpomeňme si na několik
týdnů trvající zavření okresů v roce 2021, opětovné karantény. Byli jsme dle
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tehdejšího ministra průmyslu a obchodu doslova pár hodin před zavřením celého
průmyslu. Toto je nutné si uvědomit při hodnocení následujících třech let z pozice
investic a realizovaných akcí. Covidová vládní opatření bohužel nastartovala inflaci, došlo k nárůstu cen všech služeb, včetně stavebních prací, atd. Možná se
časem ukáže, že bylo štěstím, že se rozsáhlá rekonstrukce kulturního domu dle
studie nespustila. Vždyť prvotní nástřelový rozpočet 30 milionů korun se na konci
roku 2021 vyšplhal na 70 milionů korun. Kolik by byl nyní se ani neodvažuji odhadnout. Asi bychom nyní stáli před neřešitelným problémem. Rozdělaný kulturák a obec bez peněz. Z těchto důvodů se i neustále odkládala rekonstrukce střechy, neboť radní a následně zastupitelé nebyli schopni přijmout zodpovědnost
cokoliv rozhodnout. Jestli udělat střechu novou dle studie, nebo ji jen zalepit. A já
v tomto modelu zastupitelstva s radou obce nejsem schopna cokoliv sama rozhodnout, neboť v radě, byť starostka, mám jeden hlas z pěti. Kdyby to tak nebylo, tak
kulturní dům už má novou střechu. A to se nejedná jen o kulturní dům, ale i např.
o dům s pečovatelskou službou. Bohužel zde musím konstatovat jednu věc. Když
jsem funkci přebírala, tak jsem tušila, že obě budovy nejsou v dobrém stavu. Ale
realita mne doslova zděsila. Do stavu obou budov se bohužel promítla velmi malá
elementární údržba obou nemovitostí. U DPS jde navíc ještě o katastrofální stavební stav při přejímání stavby a nulová snaha cokoliv reklamovat. Výsledek je
takový, jaký je. V součtu s výše uvedenými událostmi včetně současné situace,
velkou inflací, skokovým růstem energií, nárůstem cen snad všeho, je osud obou
nemovitostí nejasný. Snad se do konce roku podaří alespoň zrealizovat schválenou rekonstrukci špatné střechy na DPS.
Přes všechny výše popsané skutečnosti se podařilo v letech 2020 a 2021 zrealizovat tyto záměry a investice:
2020
 Předčasné splacení úvěru DPS z roku 2006 v celkové hodnotě 3,5 mil
 Rekonstrukce osvětlení v místních částech Dětřichovice a Stará Voda v celkové hodnotě cca 700 000,- Kč (dotace 50%)
 Prodloužení kanalizace nad kostelem v celkové hodnotě 2,5 mil.
 Oprava havarijního stavu střechy ČOV v celkové hodnotě 450 000,- Kč
 Nátěr střechy Kaple v Suché Rudné v celkové hodnotě 60 000,- Kč
 Zajištění dovozu obědů z Bruntálu pro naše seniory a vytvoření výdejního
místa
 Jednání s Povodím Odry o přesunu a výměně pozemků potoka ve Světlé. Dohoda s Povodím Odry – budeme pokračovat v roce 2023, kdy se dokončí mapování a vše bude zakresleno v katastru. Bohužel toto zpoždění nových geometrických zaměření nás velmi zdržuje v realizaci plánovaných investic a něStrana 5
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které jsme tak museli odložit
 Pořízení mapového serveru GObec pro potřeby obce a občanů Světlé Hory.
 Smuteční síň – došlo k výměně okapů, odvodnění objektu a celkovému vysušení vnitřních prostor
2021
 Rekonstrukce osvětlení místní části Podlesí, která probíhala ve dvou etapách
v celkové ceně 1,3 mil. Kč
 Výstavba nové komunikace u kolejí na p.č. 574/5 ve Světlé ve Slezsku v celkové ceně 1,513 mil. Kč
 Úprava hřbitova: Vysekání přerostlých túji, odstranění pařezů v urnovém háji
a navýšení počtu nových hrobových míst.
 Smuteční síň – celý prostor jsme prosvětlili novou výmalbou. Okna jsme vybavili vertikálními žaluziemi, vyměnili osvětlení a zakoupením nového sedacího nábytku zvýšili kapacitu smuteční síně. V plánu je pokračování rekonstrukce, tak, aby smuteční síň byla důstojným místem.
 Zřízení zásilkovny pro občany Z-BOX
 Výmaz zástavního práva ve výši 960 000,- Kč – v březnu 2021 jsme dostali
závazné stanovisko k výmazu zástavního práva v domě č.p. 327 (Zdravotní
středisko) o které jsme usilovali od r. 2019.
 Vybudovali a instalovali jsme nový nadzemní hydrant u „hasičárny“, který je
pro práci našich dobrovolných hasičů nepostradatelný.
 ČOV – ve vlastní režii jsme prostory dezinfikovali, proběhla celková výmalba a úprava vnitřních prostor, kde se projevilo zatékání a celková vlhkost.
 Rekonstrukce a modernizace hyg. zřízení v MŠ včetně nábytku a doplňků v
celkové ceně 1,2 mil. Kč
 Střecha „hasičárny“ byla zčásti opravena, dotažena, aby nedocházelo k větším škodám, celkový nátěr schválen nebyl.
 Střecha kulturního domu byla taky zčásti opravena tak, aby do objektu nezatékalo.
 DPS – údržba bytových jednotek. V jednotlivých případech šlo o celkovou
generální opravu celé bytové jednotky po předchozích nájemnících. Jde o
akce, které nejsou vidět, protože se jedná o rekonstrukce vnitřních prostor.
Rok 2022 začal ústupem pandemie a částečným návratem do normálu včetně
rozmrzání ekonomiky. Pak však přišlo napadení Ukrajiny sousedním Ruskem a
vleklá válka. Tato válka neovlivnila pouze nás a středovýchodní Evropu, ale
ekonomiku na celém světě. Vyjmenovávat zde důsledky nemá cenu, pociťujeme
je všichni. Životnost rozpočtu na jakoukoliv investiční akci je asi tak měsíc, pak
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přichází jeho navýšení. Co to znamená pro realizace stavebně investičních
akcí asi netřeba popisovat. Přesto se v roce 2022 podařilo zrealizovat:
 výměna a obnova nábytku na OÚ v přízemí v celkové hodnotě 220.000,Kč
 pořízení a instalace elektronické úřední desky
 modernizace zastávky „Klenoty“ v Suché Rudné - 9/22
 demolice dvou křídel „Rychty“ hrozících zřícením
 dokončena výměna přívodního vodovodního potrubí v MŠ
 výmalba tříd MŠ svépomocí
 oprava dětských hracích prvků v MŠ, natažení a výměna nového plotu svépomocí
 výmalba zdravotního střediska a výměna podlahové krytiny v části obecních bytů
 kaple v Podlesí: nátěr a vyčištění střechy 9/22
 rozšíření zásilkovny Z BOXu 9/22
 studie autobusového nádraží ve Světlé Hoře
 projektová dokumentace na příjezdovou cestu v Suché Rudné za kapličkou
9/22
Zvlášť uvedu investice do sběrného dvora a do Světlohorských hasičů:
Hasiči:
 Nákup 3ks motorových pil a osvětlovacího balonu v celkové hodnotě 133
000,- Kč (95% dotace)
 Evakuační nafukovací stan, osvětlovací soustava, radiostanice, dieselagregát a přenosná centrála v hodnotě 1 095 000,- Kč (95% dotace)
 6ks stanů, 5ks mobilních toalet TOI TOI, celkové oplocení zadní části areálu za hasičárnou v celkové hodnotě 347 000,- Kč (80% dotace)
 Osobní automobil Škoda Roomster, dodávka pro 9 lidí, převedena z MSK.
Vybavení sběrného dvora:
2020:
 Nákup elektrické tříkolky (cena 55.000,- Kč; dotace 20.000,- Kč)
 Nákup žacího stroje Wisconsin s příslušenstvím cca 400 000,- Kč
 Zametací zařízení, provzdušňovač trávníku
 Nákup profi křovinořezů
2021
 Traktor NEW Holland vč. příslušenství. Celková cena 1 474 000,- Kč; doStrana 7
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tace 50%

 Dovybavení sběrného dvora aku nářadím, kompresory, čerpadly a čistícím
zařízením potřebným na údržbu strojů.
2022
 Vybavení sběrného dvora kontejnery na tříděný, velkoobjemový a nebezpečný odpad, zázemí pro obsluhu v celkové hodnotě 1,980.000 ,- Kč; dotace
80%
 Dokoupení příslušenství k traktoru John Deer. Kropící zařízení, rozmetadlo
cca 70 000,-Kč.
Chtěla bych se krátce okomentovat demolici dvou křídel „Rychty“. Zaznamenala jsem docela velké množství názorů, že je to škoda a proč jsme to raději neopravili. Ano je to tak a naprosto s tím souhlasím. Souhlasím s tím, že jiné obce
by o tuto stavbu pečovaly jako klenot a byla by jednou z dominant obce. Umím
si tam například představit výstavní a koncertní síň spojenou se zámeckou obecní restaurací. Bohužel je to opět dědictví minulosti, které jsem neměla možnost
jakkoliv ovlivnit. V socialistické minulosti se v těchto stavbách míchala melasa
pro dobytek včetně dalšího zemědělského využití. Pak se tam zřídil sběrný dvůr,
kde se třídil odpad. V roce 2001 byl vydán demoliční výměr a budovy se staly
nebezpečnými. Jakékoliv posunutí demolice bylo již neudržitelné, neboť byly
ohroženy lidské životy. Tak jako vás, mne to velmi mrzí také. A nezbývá než
doufat, že přesně takhle nedopadne i kulturní dům. Pro mne osobně je to naprosto nepochopitelná věc, že někteří dlouhodobí zastupitelé, zcela bez jakékoliv
sebereflexe navrhují demolici kulturního domu!
Vážení spoluobčané, ano nebylo to lehké volební období. Přesto si myslím, že s
tím, co nás potkalo, se podařilo dost věcí udělat. Budoucnost Evropy a této planety ukáže, jak bude vypadat zvelebování naší obce dál. Možná budou peníze na
rozsáhlé investice, možná budou peníze jen na základní údržbu. To teď nikdo
neví a není to ani v našich rukách.
Krátce se ještě zmíním o práci kolegů zastupitelů a radních. Po celkem vydařeném roku 2019 se na práci radních a zastupitelů začala projevovat složitost doby. Přibývalo nepřijatých usnesení jak v radě, tak i v zastupitelstvu. Bohužel se
opětovně dostali do zastupitelstva lidé, kteří si před zastupitelstvem ani nedokázali přečíst připravené materiály. Nastaly i takové situace, kdy radní odhlasovali
usnesení do zastupitelstva, aby následně na zastupitelstvu hlasovali proti. Máme
i zastupitele, kteří mají více neúčastí jak účastí. Přesto opětovně tito lidé kandidují. Proč? To nechápu! Opozice se chovala standardně jako opozice, přišla s
řadou zajímavých nápadů, které se jí však nepodařilo prohlasovat. Nicméně na
rozdíl od některých mých kolegů docházeli na zastupitelstva řádně a hlavně přiStrana 8
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praveni. Za což bych jim chtěla poděkovat. Rovněž nechápu rétoriku zastupitele z
koalice, který je zastupitelem již druhé období a měl tak možnost podávat a prosazovat návrhy na zvelebení obce, že začal nyní jako lídr nového sdružení tvrdit, že
se na obci za čtyři roky vůbec nic neudělalo.
Vážení spoluobčané, děkuji vám za přízeň a podporu, kterou jste mi po celé čtyři
roky projevovali. Opravdu jsem přesvědčena, že přes složitost doby se toho podařilo dost a jsem ráda, že jsem pro Vás mohla pracovat. Je mi ctí, že jsem mohla
být Vaší starostkou. Zůstalo pár dobrých záměrů nedokončených a nerada odcházím od nedokončené práce. Proto bych pro Vás jako starostka i nadále ráda pracovala. S drobnou změnou. Rozhodla jsem se postavit vlastní kandidátku z velmi
kvalitních lidí, lidí, kterým věřím, a ze kterých bych chtěla vytvořit skvělý tým
pro obec. Jde o lidi nové, nezatížené dlouhodobou prací v zastupitelstvu, jde o
lidi, kteří chtějí pro obec opravdu pracovat a obci něco dát. S nimi chci dokončit
započatou práci, jejímž výsledkem bude obec, ve které bude radost žít, a ne z ní
utíkat.
Taťána Svobodová, starostka
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Srdečně zveme všechny občany na 23. zasedání zastupitelstva obce, které se bude
konat v pondělí 5. září 2022 od 17. 00 hod. v přístavbě MŠ, Světlá 416, Světlá
Hora s předběžně navrženým programem:
1.
Procesní záležitosti 23. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5. 9.
2022
2.
Představení záměru výstavby větrných elektráren
3.
Informace o přihlášení pohledávky obce Světlá Hora vůči bance Sberbank
4.
Kontrola plnění usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce konaného dne
6. 6. 2022
5.
Zpráva o činnosti rady obce za období od 6. 6. 2022 do 5. 9. 2022
6.
Rozpočtová opatření č. 5/2022, č. 6/2022 a č. 7/2022 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2022
7.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce na rok 2022
8.
Pozemky
9.
Nové obecně závazné vyhlášky obce Světlá Hora
10. Různé
Taťána Svobodová, starostka
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Výpis z usnesení ze 61. schůze rady obce konané dne 26. 7. 2022
Rada obce schválila:
 nabídkovou cenu 471. 403,29 Kč bez DPH od firmy Františka Lukovského na
výměnu hl. rozvodu vody včetně přípojek v MŠ Světlá Hora
 smlouvu o dílo k provedení díla pod názvem ,,Oprava – výměna hl. rozvodu
vody včetně přípojek v MŠ Světlá Hora“ uzavřenou mezi firmou František Lukovský a Obcí Světlá Hora
 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi Obcí Světlá Hora, a firmou PB
SCOM s.r.o. Hranice (bourací práce v areálu Rychty)
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 ze 62. schůze rady obce konané dne 15. 8. 2022
Rada obce schválila:
 smlouvu o bezúplatném převodu majetku pro Sbor dobrovolných hasičů Světlá
Hora, uzavřenou mezi Obcí Světlá Hora a Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje, Ostrava Zábřeh
 dodatky ke smlouvám o pronájmech nebytových prostor v obci
 pronájem části pozemku parc. č. 1938 ostatní plocha – komunikace 95,3 m2 z
celkové výměry 3861 m² v k. ú. Světlá ve Slezsku
 pronájem části pozemku parc. č. 151 trvalý travní porost o výměře 100 m2 z
celkové výměry 6994 m² v k. ú. Podlesí pod Pradědem
 pronájem části pozemku parc. č. 100/1 trvalý travní porost o výměře 710 m2 z
celkové výměry 1193 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku
 záměr na pronájem pozemku parc. č. 216/7 o výměře 1225 m2 v k.ú. Světlá ve
Slezsku
 nákup roubeného dřevěného domku LUGO 9,5m x 4,5 m za cenu 137 000 Kč s
DPH + příslušenství, pro Dětřichovice na společná setkávání a konání akcí
 služební cestu 4 členné delegace do partnerské obce Rieste ve dnech 7. - 12. 9.
2022
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Rada obce vzala na vědomí:
 zaslané cenové nabídky k akci "Stavební úpravy v domě Světlá 327 na bytovou jednotku"
Rada obce doporučila zastupitelstvu obce schválit:
 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200. 000 Kč z rozpočtu obce
Světlá Hora na rok 2022, na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla za ekologický zdroj tepla
Rada obce doporučila zastupitelstvu obce vydat:
 obecně závaznou vyhlášku obce Světlá Hora o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství s účinností od 1. 1. 2023
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
Výzva pro pořadatele kulturních, sportovních a jiných společenských akcí
Do konce roku musíme jako obec připravit a následně by zastupitelstvo obce
mělo vydat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu na rok 2023. V této vyhlášce jsou poté zveřejněny termíny konání venkovních akcí v obci, u kterých se
předpokládá, že zasáhnou do doby nočního klidu. Doba nočního klidu je pak v
den konání takové akce vyhláškou stanovena jinak než běžně od 22. 00 hod, ale
např. až od 02.00 do 06.00 hod.
Žádáme proto pořadatele, kteří plánují venkovní akce v průběhu roku 2023, které by měly přesáhnout 22. hodinu, aby nás do 15. října 2022 kontaktovali na tel.
č. 554 773 150 (M. Marková) nebo na
e-mailu: svetlahora@svetlahora.cz.
Pro zařazení akce do připravované obecně závazné vyhlášky budeme potřebovat
přesný název akce (např.“ Letní koncert v ….“) a alespoň uvedení dne nebo dnů
a měsíce jejího konání, pokud nevíte přesný termín (např. „jednu noc ze soboty
na neděli v měsíci srpnu“).
Michaela Marková, Obec Světlá Hora
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Výzva podnikatelům a ubytovatelům v obci
V současné době probíhá příprava a tvorba nových webových stránek obce.
Chtěli bychom tímto vyzvat podnikatele a ubytovatele v obci, kteří by chtěli být
zveřejněni v sekcích „Firmy a podnikatelé“ nebo „Ubytování a stravování“, aby
nás kontaktovali nejpozději do 30. září 2022 na tel. 554 773 150 (M. Marková)
nebo na e-mail: svetlahora@svetlahora.cz
Ti z vás, které jsme již kontaktovali telefonicky a potvrdili nám svůj zájem, již
tak činit nemusí a budou automaticky na novém webu uvedeni.
Michaela Marková, Obec Světlá Hora
Výzva podnikatelům
Již pomalu začínáme připravovat stolní kalendář na rok 2023. Dáváme možnost
podnikatelům ze Světlé Hory, případně s vazbou na Světlou Horu, umístit do
kalendáře svou reklamu. Na rozdíl od zpravodaje bude barevná. Můžete využít
buď celou stanu, nebo její polovinu. Tato reklama bude zpoplatněna. Reklama
bude umístěna na prvních stránkách kalendáře. Zájemci nás mohou kontaktovat
do 30.9.2022 na telefonním čísle 554 773 152 (R.Soroková) nebo na email
sorokova@svetlahora.cz..
Radka Soroková, Obec Světlá Hora

Víte, že?





Splatnost druhé poloviny místního poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství na rok 2022 je již do 30. 9. 2022. Částka na rok je 500,- Kč. Zasílejte na účet 25 99 77 646/0300, případně uhraďte v hotovosti přímo do pokladny obce, kde lze platit i kartou.
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.
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.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
A 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR (včetně volebního obvodu č. 64 Bruntál)
se konají současně ve dvou dnech,
v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
v případě konání II. kola do 1/3 Senátu
se poté konají
v pátek 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ:
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan jiného státu, který nejpozději druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž
právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době je takovou mezinárodní
smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané členských
států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo,
pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do
zastupitelstva obce.
Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat obecnímu úřadu
kdykoli (tj do doby jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v
16.00 hodin, tj. do 21. 9. 2022 do 16.00 hodin.
Pokud volič - občan jiného státu - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách
do zastupitelstev obcí nemůže!
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince,
prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení k pobytu. Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně a je na
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konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu (tj. MěÚ Bruntál)
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (20. 9. 2022). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může
volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být
v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci
zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet,
byl by takový hlas neplatný.

Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak,
že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena
volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců
dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty
na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna
volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední
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obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
VOLBY DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR:
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech
voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu (tj. volební obvod č. 64
Bruntál), kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k
trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu
vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve
zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním
okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží
úplnou sadu hlasovacích lístků.
Žádost o voličský průkaz obdržíte na OÚ Světlá Hora (Radka Soroková) nebo Vám
ji na požádání zašleme. Je nutné ji podat v písemné podobě nejpozději do 16. 9. 2022
nebo osobně do 21. 9. 2022. Voličský průkaz může obecní úřad předat nejdříve 8.
září 2022.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci
nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb (20. září 2022). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební
místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro
kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí; úřední obálka pro
volby do Senátu je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do zastupitelstev obcí,
tzn., hlasovací lístek pro volby do Senátu musí být odevzdán v úřední obálce barvy
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žluté, určené pro volby do Senátu, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v
úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
DRUHÉ KOLO VOLEB DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR:
Pokud žádný z kandidátů ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do
Senátu, konaném ve dnech 23. a 24. 9. 2022, nezíská nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo
voleb ve dnech 30. 9. 2022 a 1. 10. 2022.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých
dvou místech.
Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury
vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát,
který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 30. 9. 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 1. 10. 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je
obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak
pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
V případě potřeby nahlaste žádost o přenosnou volební schránku nejlépe do čtvrtka
22. září 2022 do 15. 00 hodin na OÚ (Radka Soroková, tel. 554 773 152, 733 732
429)!
Svoz občanů k volbám bude v pátek 23. 9. 2022, v
případě konání II. kola do 1/3 Senátu v pátek 30. 9. 2022
Podlesí

Penzion Podlesí

16: 30 hodin

Suchá Rudná

Ferdinand
Klenoty

16: 35 hodin
16: 40 hodin

Stará Voda

trafo

17: 00 hodin

Dětřichovice

autobusová zastávka

17: 30 hodin
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Odvoz zpět ihned po odvolení.
Veškeré podrobné informace o volbách do zastupitelstev obcí jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva vnitra www. mvcr.cz.
Radka Soroková, Obec Světlá Hora

Příspěvky občanů
Tak už nám zase končí… aneb jakou cestou půjde naše obec další čtyři
roky…
Tak už nám zase končí volební období… Uteklo to opravdu rychle, a když se rozhlédnu naší obcí, obzvlášť centrem přímo Světlé, napadá mě text jedné písničky:
“Smutno je mi, smutno je mi, na ten smutek není lék…“
Když se postavím do středu naší obce, tak konstatuji, že se za ty čtyři roky volebního období tady změnilo pramálo. Pravda, teď něco ubylo (bourání části Rychty). Nepřibylo asi nic a nevylepšilo se vůbec nic. Pořád tu máme přímo před Domem s pečovatelskou službou parkoviště kamionů, teď ještě vylepšené o „drátěný
kotec“ předsazený před „novou prodejnou potravin“. Pořád stojí u křižovatky
„ohrádka“ kolem kanálu. Pořád stejně bezútěšně a depresivně vypadá i prostranství před Obcí a kulturním domem, včetně samotného kulturního domu…. A tak
by se dalo pokračovat dál.
Já ale přemýšlím, proč to lidem v naší obci nevadí, proč nepřijdou na zasedání
zastupitelstva a neřeknou to těm, kterým dali před čtyřmi lety svůj hlas, aby je
zastupovali a hájili jejich zájmy? Proč nepřijdou říct, co jim vadí, co jim v naší
obci chybí, co by chtěli vylepšit nebo co by chtěli jinak? A proč tomu tak je? Nezáleží jim, v jaké obci žijí, jsou k tomu úplně lhostejní? Stačí jim dojet nebo dojít
ke svému domu, zavřít se doma a nevidět a neslyšet? Nevím…
Ale vím, že je i hodně těch, kterým to lhostejné není a chtěli by svoji obec mít
jinou a mnohem hezčí. Aby ta obec někam směřovala a měla svoji vizi. Aby ji
vedli lidé, kteří ji budou chtít posouvat dopředu a nepůjdou si ten svůj mandát jen
jednou za tři měsíce odsedět… Nikdo se nemůže líbit všem, ale přece poznáte,
pokud ten člověk má o svoji obec zájem nebo to dělá z úplně jiného důvodu…
Možná idealismus a naivita…. Vzpomeňte si na to, ale prosím, až půjdete na konci září opět volit ty, kteří mají naši obec vést další čtyři roky.
V naší obci se z velké části volí tak, že se kroužkují jména podle hesla, toho
znám, ten je z rodiny…Už se ale velmi málo přemýšlí, jestli ti lidé budou přínosem pro tuto obec, jestli skutečně chtějí něco pro tuto obec dělat. Vím, že se kanStrana 17
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didátky z velké části stále opakují, protože lidé nemají zájem kandidovat. Mimo
jiné také proto, že nechtějí být někde jmenováni a popotahováni…Popřípadě,
aby jejich jména visela na plakátech na každém sloupu v obci, jak se dělo před
minulými volbami…
Na jednu stranu je chápu, pokud ale jako občané nebudeme mít větší zájem o
svoji obec a nebudeme to vyžadovat po těch, které volíme, pokud se sami nezapojíme a bude nám stačit málo, nikdy se nic nezmění. Nemůžeme čekat, že změny udělá někdo jiný. Nikdo jiný je totiž za nás neudělá, než my, kteří tady žijeme… a to bychom si měli uvědomit všichni!
Kriticky říkám, že současní zastupitelé jakoby rezignovali na všechny pokusy
cokoliv změnit, o něco se snažit, za něco bojovat. Politická korektnost, jak se
dnes s oblibou říká? Nebo znechucení, únava, rezignace, lhostejnost? Nulová
odvaha k hledání řešení a hledání pravdy? Ale taky neschopnost vedení obce
zapojit do práce celé zastupitelstvo a zejména ty, kteří by měli v dalších letech
pokračovat, tj. ty mladší. Pro mladé musí být naše zastupitelstvo jedna velká
frustrace… Ale jednodušší je nenamáhat se, ono to nějak dopadne a uděláme to,
až už nebude jiného zbytí a budeme dotlačení do krajnosti, pak se teprve pohneme…. a nebo taky ne…
Většina zastupitelů, kteří za čtyři roky nejsou schopní přijít s něčím, co by chtěli
pro obec prosadit a stále jen mlčí…. Proč tomu tak je, ať si zodpoví především
oni sami… A především ti, kteří budou znovu kandidovat… Jejich čtyřleté mlčení a pasivita pro mě znamenají, že na konci tohoto volebního období říkám, že
bohužel to byly čtyři prakticky promarněné roky pro naši obec. Jen pevně doufám, že ty další čtyři roky budou jiné!
P.S. Pokud by se vám zdálo, že druhý odstavec už není úplně pravdivý, protože
„ohrádka“ kolem kanálu je již odstraněná a už v minulém čísle Zpravodaje se
píše ve slově starostky, že „drátěný kotec“ se již řeší se stavebním úřadem, pak
je to z toho důvodu, že článek byl napsán v červenci, ale redakční rada rozhodla,
že se tematicky hodí více k září, tj. měsíci voleb…. Každopádně jsem ráda, že,
přestože můj článek nebyl ještě ani zveřejněn, někdo na něj (asi „jasnovidecky“)
reagoval… Je vidět, že když nám věci nebudou lhostejné, tak že by přece jenom
někdy něco šlo…?? Nebo proto, že přece jenom, když už budou ty volby….?
Michaela Marková, občan
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Nezávislí kandidáti:
Za fungující obec pro občany – www.zasvetlou.cz
PROČ KANDIDUJEME?
Jednoduše proto, abychom konečně udělali z naší obce pohlednou, fungující
obec, a to včetně všech místních částí, na které se poněkud zapomíná. Nechceme
nadále být obcí, kde se „zastavil čas“.
Vládnoucí koalice propásla období hojných dotací, které odmítala, protože
pokud je někdo dostane, musí být vše čisté, průhledné, neboť to podléhá přísné
kontrole. A to bylo zjevně nežádoucí. S přispěním dotací jsme mohli od roku
2010 proinvestovat až o 200 milionů víc a to by už muselo být někde vidět. My
jsme se pro to snažili udělat maximum. Ale – přestože jsme v minulých volbách
získali 1/3 mandátů od Vás voličů, tak nás odeslali do opozice. Takovou z nás
postaveni do pozice jediné skutečné opozice, přitom jsme ochotni a schopni spolupracovat s každým, kdo je ochoten přiložit ruce k dílu. Chceme SKUTEČNOU
ZMĚNU V ŘÍZENÍ OBCE NE JEN KOSMETICKOU NA OKO!
Naši kandidáti, které uvidíte na volebních letácích, mající velkou odvahu kandidovat proti 4 dalším kandidátkám, které v minulosti vytvořili superkoalici, která
většinově ovládá obec od roku 2006 (16 let). Nechceme Vám dnes předkládat náš
program. Ten Vám před volbami budeme prezentovat na internetu, přes sociální
sítě a v písemné podobě do Vašich schránek, co nabízíme proti vládnoucí většině
(superkoalici) na obci od roku 2006 (16 let), kterou zajímá jen jejich moc Vás
ovládat. Pojďte do toho s námi je zastavit!
Za celou dobu, co jsme byli v zastupitelstvu obce naše přesvědčení, jak má
fungovat obec, vládci obce nezlomili. Zde si vypůjčíme slova Jana Wericha:
„Vládcové by si měli každé ráno opakovat, že člověka šlechtí nepřizpůsobovat se
nedobrejm věcem a takového nepřizpůsobivýho nemůžete ani vohnout, toho můžete jedině zlomit, ale zlomenina není přizpůsobení.“ Souhlasíte, že proti špatným
věcem se má bojovat? V tom případě dejte hlas celé naší kandidátce.
A ujišťujeme Vás, že o tom, co budeme Vám předkládat v našem programu
jsme přemýšleli a budeme doufat, že většina obyvatel obce nedospěla do takové
úrovně tolerance, jak ji popsal F. M. Dostojevský: „Jednou dosáhne tolerance
takové úrovně, že bude inteligentním lidem zakázáno přemýšlet, aby se hlupáci
neurazili.“
A jen Vy, sami občané si rozhodnete, v jaké obci chcete a budete žít, a proto dojděte k těmto komunálním volbám volit a rozhodnout.
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Sdružení nezávislých kandidátů Světlá Hora
1. Petr Pataki
2. Leoš Sekanina
3. Marek Vilímec
4. Roman Hynek
5. Václav Vojtíšek
6. Magda Jedličková
7. Tomáš Rončák
8. Hana Heryánová

9. Vladimíra Minaříková
10. Iveta Zapalačová
11. Zdenek Ciemala
12. Jiří Rončák
13. Dagmar Eversonsová
14. Milan Berezňanin
15. Vlastislav Polášek

Naše filozofie:
1.
Podpoříme stabilizaci a zlepšení „politického klimatu“ ve Světlé Hoře;
cítíme, že bez spolupráce a společného úsilí všech občanů a zastupitelů
bude naše obec pouze stagnovat.
2.
Budeme respektovat vůli občanů vzešlou z voleb také při následném sestavování orgánů Obce (rada, starosta/ka, místostarosta/ka, výbory).
3.
Budeme spolupracovat se všemi volebními uskupeními ve prospěch celé
obce i s osadními výbory pro podporu a rozvoj místních částí.
4.
Pro rozhodování o strategických záležitostech obce chceme využívat dle
možností také místní referenda.
Podpoříme například:

rekonstrukci kulturního domu vč. přilehlého okolí centra obce

rekonstrukci autobusové zastávky ve Světlé

revitalizaci parkových ploch a dětských hřišť ve Světlé i místních částech, vč. následné údržby, oprav, revizí

doplnění a modernizaci mobiliáře (lavičky, odp. koše, stojany na kola,
směrové tabule, vitríny, bezpečnostní zábrany a sloupky…)

instalaci kamerového systému k zamezení vandalismu (hřiště, hřbitov,
zastávky…)

přípravu prostor pro nový sběrný dvůr mimo centrum obce

organizování celoobecních akcí s kulturním i sportovním programem

rovnou a reálnou podporu všem zájmovým sdružením, především v činnosti s dětmi a mládeží

realizaci další plánovaných stavebních akcí, případnou aktualizaci na
základě referenda občanů

revitalizaci prostor lomu za vlakovým nádražím
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Příspěvky místních spolků a sdružení
Prázdninový den v Dětřichovicích

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem rodičům s dětmi i dospělým bez dětí
za účast na našem prázdninovém dni, který se nám opět vydařil, alespoň v to
doufáme, ke spokojenosti všech.
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kterými jsou:
Obec Světlá Hora


Stavební firma Jiří a Ladislav Šatánkovi

Fa-Bio s.r.o., Oldřich Zelený

WITTORI autodoprava Jaroslav Němec

Restaurace „U supa“ Andělská Hora Jiří Snášel

Autodoprava Tomáš Rončák

Stavby Lukovský

Včelařství Zdeněk a Jaroslav Ciemalovi
Strana 24

ZÁŘÍ 2022




Včelařství Arnošt Sohr Dětřichovice
rodina Černobilova, Dětřichovice
pan Dan Pelikán st. Dětřichovice

Rovněž naše díky patří paní Zlatušce Svaté za přípravu super občerstvení, paní
Šatánkové a paní Grobarové za vožení dětí na koních, hasičům ze Světlé Hory
za parádní pěnu pro děti, Danu ml. a Jakubovi Pelikánovým, Pavlu Mártonovi,
Pavlu Svatému a Terezce Vavákové za pomoc při organizaci.
Těšíme se zase na příští rok.
Za přátele Dětřichovic Dan Pelikán st.
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HASIČI SVĚTLÁ HORA
Pozvánka na pohárovou soutěž
Zveme vás srdečně na pohárovou soutěž mladých Hasičů, kterou
bude pořádat SDH Světlá Hora ve spolupráci s Obcí Světlá Hora v
sobotu 10. 9. 2022 za hasičskou zbrojnicí ve Světlé od 10.00 hodin.
Mladí hasiči budou soutěžit O pohár starostky obce v kategoriích
mladší a starší žáci v požárním útoku – 1. útok bude o pohár starostky obce a 2. útok bude v rámci Memoriálu Petra Šnýdla.
Po celou dobu soutěží bude zajištěno bohaté občerstvení.
Jedná se o jednu z posledních pohárových soutěží mladých hasičů v letošním roce.
Poslední soutěží bude pohárová soutěž ve Slezských Rudolticích.
Pohárové soutěže družstva žen
Kromě kolektivu mladých hasičů se do pohárových soutěží v letošním roce úspěšně zapojuje i družstvo žen. Ty startují letos hned ve třech různých ligách pohárových soutěží – Holba cupu okresu Šumperk, olomoucké noční hasičské lize a v
hasičské lize Praděd.
V Holba cupu startovaly naše ženy postupně na těchto soutěžích:
Místo
umístění družstva počet družstev
Dolní Studénky
6.
9
Hrabová
2.
8
Nový Malín
6.
10
Dolní Libina
3.
13
Nemrlov
4.
8
Štíty
2.
8
Sobotín
5.
8
Bludov
5.
8
Třeština
7.
10
Hrabišín
9.
13
V lize se ženy SDH Světlá Hora umístily na pěkném 4. místě a postoupily do finále soutěže.
V olomoucké noční hasičské lize se konaly zatím 4 soutěže ze sedmi celkově:
Kožušany
2.
20
Drahanovice
6.
20
Bílovice
9.
23
Olešnice
14.
24
V seriálu nočních soutěží je Světlá Hora zatím na 5. místě s minimální ztrátou na
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celkové 2. místo (mezi 2. a 5. místem je rozdíl jen 6 bodů).
Na ženy čekají ještě 3 noční soutěže – v Měrotíně, Haňovicích a Třeštině. Nejméně závodů absolvovaly ženy Světlé Hory v hasičské lize Praděd, kde startovaly jen
na 2 soutěžích – v Široké Nivě skončily na 2. místě a v Leskovci n. Mor. na 3.
místě.
Děkujeme ženám za reprezentaci SDH i obce Světlá Hora a přejeme jim hodně
zdaru ve finále Holba cupu 2022 i v pokračování náročných nočních soutěží.
Zdeněk Hudec, SDH Světlá Hora

Soustředění před startem…

…a hurá na to!
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Tým žen SDH Světlá Hora pomalu ukončuje sezónu.
Loňské 8. místo v seriálu Velkých Cen HolbaCupu okresu Šumperk, namotivovalo děvčata mířit o něco výš. Rozhodly se, že naši obec budou reprezentovat nejen
v již zmíněném HolbaCupu, ale také v Hasičské lize Praděd a prestižní Olomoucké noční lize.
V seriálu HolbaCup si letos polepšily, a už v půlce sezóny nasbíraly více bodů než
loňský rok a medaile jim na samém konci HC sezóny utekla o pouhých 10 bodů.
Souboj byl vyrovnaný a děvčata se o první příčky prala až do posledního závodního víkendu, bohužel to stačilo jen na 4. místo, což jim ale zajistilo postup na finále
ligy.
Hasičská liga Praděd je v plném proudu a ženy zde prozatím nasbíraly 24 bodů,
což průběžně stačí na 5. místo v lize.
Nejlépe rozběhlá je pro děvčata liga Olomoucká, kterou začaly 2. místem v 1. kole
ONL v Kožušanech-Tážalech. Ve vysoké konkurenci se ženám a daří a před posledními dvěma závody se pohybují blízko medailovým příčkám.
Přejeme holkám hodně štěstí.
Lenka Králová, SDH Světlá Hora
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Významná pomoc dobrovolných hasičů
Požár Národního parku České Švýcarsko vypukl v neděli 24. července 2022. Zasáhl plochu o velikosti 1060 hektarů. Na místě se vystřídalo zhruba 6000 hasičů a
400 kusů techniky. Evakuovat se museli lidé z Hřenska a jeho částí a také z Vysoké Lípy u Jetřichovic. Likvidace požáru trvala 20 dnů.
Požár patřil k největším lesním požárům v naší republice, do jehož likvidace zasáhli významnou měrou profesionální, dobrovolní hasiči i hasiči ze zahraničí. Na
pomoc přiletěly speciální letouny z Itálie, hasící letadla ze Švédska, vrtulníky vyslalo na pomoc Polsko, Slovensko a také sousední Německo. Tři letadla Antonov
poskytla letecká hasící služba. Do hasebních prací se zapojila také armáda a významně se na zásahu podílela i policie, která koordinovala pohyb letecké techniky.
Značnou pomoc přinesli dobrovolní hasiči z celé České republiky, což ocenil i
ředitel Hasičského záchranného sboru ČR.
Od pondělí 15.8. do čtvrtku 18.8.2022 se do likvidace zapojila i jednotka SDH
Světlá Hora, která odjela do Hřenska 2 vozidly (Kerax a Mercedes) a zásahu se
zúčastnili František Lukovský ml., Tomáš Rončák, Martin Král a Dominik Beza.
Děkujeme všem, kteří se na likvidaci tak velkého požáru podíleli.
František Lukovský ml., velitel výjezdové jednotky
INFORMACE SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s.
Poděkování za podporu na SZD 2022.
V sobotu 13.08.2022 na fotbalovém hřišti proběhl 4. ročník „Sportovní zábavný
den pro děti, mládež a občany“, který pro Vás připravil spolek TJ Světlá Hora z.s.
pod heslem: „Jsme tady pro děti“.
Za finanční a materiální pomoc na této akci chceme zde srdečně poděkovat:
Generálnímu partnerovi:
Společnosti FA-BIO, spol. s r.o., společnost pro alternativní zemědělství s ručením
omezeným Světlá Hora (Ing. Oldřich Zelený).
Ostatním partnerům a sponzorům:
Obec Světlá Hora, AgroBio Opava, s.r.o. – Opava, Hotel Holzberg Suchá Rudná
– Ing. Kaluža, Štěpán Konopka – Podlesí, SKI Annaberg s.r.o. – Andělská Hora, Bc. Jiří Kostelník – Žatec, ELAP v.d. – Světlá Hora, Pradědský Lesní závod
s.r.o. – Vrbno pod Pradědem, AUTOŠKOLA Němčanský s.r.o. – Opava, Ludvík Gregárek – Světlá, Rodina Kubečková – Dětřichovice, Pekárna Jantar
Bruntál ( Bc. Hromádková Marcela), Pavel Skála – Světlá, Alois Šimčík – Světlá, Věra Šafarčíková – Suchá Rudná, Michal Krajčovič – Světlá, Gheorghe
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Gazsak – Světlá, Jiří a Blanka Kotlárovi – Malá Morávka, Město Andělská
Hora, SDH Světlá Hora, Restaurace BUC, Wittory s.r.o. – Světlá Hora, Petr
Flok – Široká Niva a Hotel Paramon – Suchá Rudná. Dále tato akce byla zařazená do projektu ČUS Tipsport Sportuj s námi – Car4way, Tipsport, iDNES Premium, ČEPS, Nadace ČEZ.
A nakonec poděkování patří všem těm bezejmenným dobrovolníkům, kteří
se podíleli na přípravě, na organizaci po celou dobu průběhu a na úklidu této akce a velké poděkování těm, co min. 16 hodin stáli na nohou a obsluhovali, prodávali, grilovali atd., při této akci, bez nároku na odměnu.
Jen škoda, že nevyšlo počasí po celou dobu akce, což mělo za následek, že 2 živé
vystoupení, tj.50% plánovaných vystoupení, muselo být zrušeno a nahrazeno
reprodukovanou hudbou, protože hrozilo muzikantům úraz elektřinou a zničení
aparatury, a to z důvodů vyšší moci – zatékající vody na elektrickou aparaturu,
bubny aj. Bohužel, ale neumíme poručit větru, dešti.
A již máme prozatím zpracované všechny výdaje na tuto akci, které Vám níže
předložíme do obsahově podobné tabulky, kterou jsme Vám uvedli v obecním
zpravodaji 06/2022, kde jsme předložili skutečné výdaje na tuto akci v roce 2021
a náš předpoklad pro rok 2022. A v dnešní tabulce uvedeme náš předpoklad a
skutečnost 2022 a celkové zpracované aktuální příjmy 2022:
Skutečné výdaje 2021

Předpokládané
výdaje 2022

Skutečné výdaje
2022

Na atrakce pro děti
Na diskžokeje aj.
Na hudební produkci

93.105, - Kč

120.000, - Kč

113.214, - Kč

7.000, - Kč

8.000, -Kč

0,-Kč

25.000, -Kč

Na vystoupení kapel

40.000, - Kč

50.000, - Kč

POPIS VÝDAJŮ

41.000, - Kč

Hudební produkce byla nasmlouvaná na 61.000, -Kč, ale nebyla celá uhrazena.

Na ceny pro děti

7.333, - Kč

10.000, - Kč

7.449, - Kč

Na spotřební materiál

24.083, -Kč

15.000, -Kč

18.213, -Kč

Ostatní, občerstvení aj.

86.453, -Kč

100.000, - Kč

96.978, - Kč

257.974, - Kč

328.000, - Kč

276.854, - Kč

Skutečné 2021

x

Skutečnost 2022

Dotace z obce SH

45.000, - Kč

x

60.000, - Kč

Celkové příjmy

254.319, - Kč

x

280.000, - Kč

Celkové výdaje
Příjmy
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K 30.06.2022 členům VV skončil čtyřletý mandát. A jelikož nikdo na řádné
Valné hromadě spolku (nejvyššího orgánu spolku) nekandidoval do VV, a jelikož VV chtěl dokončit 4. ročník SZD - 2022, připravovaný od září 2021, čímž
jsme nechtěli děti připravit o tuto akci, tak VV předložil usnesení na VH, které
bylo přijato, čímž bylo odstupujícímu VV umožněno a uloženo dočasně zastupovat spolek. A to hlavně kvůli této akci a dle schváleného rozpočtu 2022.
V sobotu dne 20.08.2022 se odehrál první fotbalový zápas mužů FA ČR při OFS
Bruntál s týmem Slezských Rudoltic (1:7). Při tomto zápase nebyla otevřena restaurace, nevybíralo se vstupné, nebyl otevřen bufet, z důvodů, o kterém Vám zde
píšeme již několik měsíců. Přesto mnoho občanů tuto dlouhodobě avizovanou
skutečnost nebyli a nejsou ochotni respektovat.
A tak ještě jednou. Nekandidujeme proto, že po celou dobu našeho čtyřletého
mandátu, jsme byli představiteli obce neustále kritizování a šikanování. Nebo někdo z Vás by to vykonával při takové perzekuci? Omlouváme se, ale my už na to
nemáme síly. Nemyslíte, že i my máme své právo se svobodně rozhodovat, do
čeho budeme investovat svůj volný čas?
Informace k dotacím a k příspěvkům.
Spolek TJ Světlá Hora z.s., na základě podaných žádostí, obdržel pro svou sportovní činnost a na akce spolku, dotace a příspěvky na rok 2022 v návaznosti na
zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu od:
Moravskoslezského kraje (MSK) přes Českou unii sportu (ČUS) z projektu
Podpora sportu v Moravskoslezském hraji 2022. Tyto prostředky již byly použité
na nákup sportovního materiálu, dle pravidel.

Národní sportovní agentury (NSA) v rámci programu Rozvoje a podpory sportu
ze státního rozpočtu České republiky na základě Výzvy Můj klub 2022, které byly
již použité pro mládež – pro dorost u fotbalového oddílu.
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Obce Světlá Hora (OSH) na základě schválených pravidel poskytování dotací z
obecního rozpočtu a Strategického plánu podpory sportu v obci schválené zastupitelstvem obce (ZO).

Použití finančních prostředků už jen vyúčtovat do konce ledna 2023.
Do 26.08.2022 dočasný VV (Pavel Skála, Martin Kopinec, Alois Šimčík)
Světelská pohoda a obec Světlá Hora zvou
v sobotu 17. září na
tradiční Bleší trh
na parkoviště 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.
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Světelská pohoda připravuje

Zájezd na Floru do Olomouce
Datum: pátek 30. září
Odjezd autobusu od obecního úřadu v 8 hodin, návrat kolem 16. hodiny.
Cena: autobus 200 Kč
Vstupné pro přihlášené do 7. září 140 Kč (senior 90 Kč)
Vstupné později na pokladně v Olomouci 170 Kč (senior 110 Kč)
Přihlásit se můžete v úterý v knihovně nebo telefonicky na obci u paní Vodrážkové 554 773 157 nebo na čísle 554 737 157.

Kurz keramiky
Prázdniny utekly jako voda a je tu opět kurz keramiky, který se bude konat 9.9.2022 v 17 hod.
v přístavbě MŠ.
Za pořadatele
Monika Vilímcová
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Základní škola v Andělské Hoře informuje

Letní prázdniny jsou za námi a máme před sebou nový školní rok 2022/2023.
Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční 1. září 2022 v 8h v jídelně ZŠ.
Během července a srpna probíhaly ve škole opravy různého druhu, například kompletní výmalba učebny VII. A a samozřejmě hlavní úklid školních prostor. Ve
školce ve Světlé Hoře se konala rekonstrukce hlavního rozvodu vody.
Kontakty: tel. č. 554737031 – Základní škola Andělská Hora
klapka 12 – ředitel školy


14 – sborovna 1. – 4. ročníku

15 – sborovna 5. – 9. ročníku

16 – školní družina

17 – školní jídelna
Pokud nezvolíte žádnou klapku, bude vás dále navádět automat nebo budete spojeni do kanceláře.
Mobilní telefony: (T-Mobile):
603 717 216 - ředitelna ZŠ


734 153 470 – administrativní pracovnice

603 854 930 - učitelé 1. stupně

734 454 953 - učitelé 2. stupně

604 275 474 – školní jídelna

736 411 112 - školní družina

728 528 097 - Mateřská škola Světlá Hora
e-mail:

zsandel@gmail.com (ZŠ),

mssvetlahora@gmail.com (MŠ).

sj.a.hora@gmail.com (školní jídelna)
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Všechny zde uvedené kontakty najdete na našich webových stránkách:
www.zsandel.net .
Vedení školy přeje našim žákům úspěšný start do nového školního roku, pedagogům a všem zaměstnancům školy a školky klidnou atmosféru při jejich práci.
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy

Mateřská škola ve Světlé Hoře
V Mateřské škole se ani o prázdninách nezahálelo. Z důvodu havárie zaneseného
starého vodovodního potrubí bylo nutné v MŠ zrekonstruovat kompletně veškeré
rozvody vody. Paní starostce Taťáně Svobodové děkujeme za pomoc a podporu
mateřské školy.
Za opravy děkujeme firmě pana Lukovského, která dokázala rychle zareagovat a
prasklé potrubí byla ochotna ihned opravit.
Zaměstnanci obce nám ve školce vymalovali a pomohli s čím bylo potřeba. Moc
děkuji za jejich ochotu a pomoc.
V novém školním roce 2022 – 2023 budou stále dvě věkově smíšená oddělní a
bylo přijato nových 10 dětí.
Pravděpodobně dojde k personálním změnám na místech asistentů pedagoga, o
kterých budu informovat v příštím zpravodaji a na úvodní schůzce s rodiči, která
proběhne 25. září v 15 hodin v přístavbě MŠ.
Tak jako v loňském roce i pro ten letošní chystáme odpolední zájmové kroužky

výtvarný – s paní učitelkou M. Dočkovou,

logopedický – s paní učitelkou J. Šubovou a F. Pustějovskou

angličtiny
Rodiče o zápisu do kroužků budou včas informováni. Kroužky jsou vhodné pro
děti od 4 let.
Na měsíc září připravujeme ve spolupráci s OBCÍ SVĚTLÁ HORA „Turnaj ve
stolním tenise“, po kterém bude následovat DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V
MŠ. Po prohlídce školky bude pokračovat program na školní zahradě. Pro děti
budou nachystány špekáčky zdarma, rodiče si je budou moci zakoupit. A po společném posezení bude pro odvážlivce možnost nocování rodičů s dětmi ve staStrana 36
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nech na školní zahradě. K dispozici bude velký stan, který zapůjčí Obec Světlá
Hora, a samozřejmě si rodiče mohou donést své vlastní stany a spacáky. Akce je
určena nejen pro školkové děti, ale i pro bývalé nebo budoucí školkáčky.
V polovině září pravděpodobně proběhnou další Logohrátky se Slávkem Bourou.
Ke konci září přijede do školky Policie ČR z Vrbna pod Pradědem. Zaměříme se
opět na prevenci v dopravě, máme přislíbenou policejní čtyřkolku, na které se děti
budou moci povozit.
Těšíme se na všechny v novém školním roce 2022-2023.
Zaměstnanci MŠ
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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

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích věčnou vzpomínku
si na mě zachovejte.

Vzpomínka
Dne 3.8.2022 by se naše maminka,
babička a prababička, paní

Marie Orságová
dožila krásných 93 let.
S láskou vzpomíná syn Miroslav,
vnoučata Martina a Miroslav,
pravnoučata Maruška, Martinka, Petr a Mireček.
Ke vzpomínce se připojují i rodina Šamajová a Jelínková.
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Společenská rubrika
Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci září oslaví svá životní jubilea
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Karel Zapalač, Světlá
Evženie Daridová, Světlá
Eva Dřevojánková, Světlá
Alžběta Dlouhá, Světlá
Libuše Krausová, Dětřichovice
Bohuslava Odehnalová , Podlesí
Anna Drdlová, Dětřichovice
Jaroslav Křenovský, Světlá
Zdeňka Csizmarová, Světlá
Zdeněk Dubčák, Podlesí

Přivítali jsme
Pavel Markuš, Světlá

Rozloučili jsme se
Hrnčiar Ján, 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. září 2022 v nákladu 660 výtisků. Vychází měsíčně, pro obec Světlá Hora.
Uzávěrka dalšího čísla je ve čtvrtek 22.9.2022 v 15:00 hod.
Schůzka redakční rady je v pondělí 26.9.2022 v 16:00 hod.
Graficky zpracovala Radka Soroková
Veškerá placená inzerce je redakčně neupravena
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