ŘÍJEN 2022
ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Tříděný odpad je odvážen pracovníky Obce Světlá Hora v těchto dnech:
pondělí
3. října 2022 v 7:00
40. týden
pondělí 17. října 2022 v 7:00
42. týden
pondělí 31. října 2022 v 7:00
44. týden
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA OD 1.10.2022 !
ÚT
6:30 -17:00 hod
SO
8:00 -12:00 hod

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU TS BRUNTÁL

Komunální odpad - popelnice - budou vyvezeny v těchto dnech:
středa
středa

5. října 2022
19. října 2022

40. týden
42. 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

Strana 2

ŘÍJEN 2022

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,
dne 3.9.2022 proběhla v naší obci velmi vydařená akce, kterou pořádala Obec
Světlá Hora ve spolupráci s Mateřskou školou, a to Den otevřených dveří v MŠ,
turnaj ve stolním tenise v přístavbě mateřské školy a historicky 1. Stanování rodičů s dětmi na školní zahradě. Celá akce probíhala za velké podpory rodičů,
zaměstnanců mateřské školy a za finanční podpory firmy Františka Lukovského,
firmy Wiacardo a Jatky Světlá Hora. Velký podíl na přípravě a poděkování patří
panu Miroslavu Brežákovi, který zajistil hladký průběh a rozdělení soutěže ve
stolním tenise, Lídě Hřívové, Věrce Šafarčíkové, Heleně Dániové, Lídě Ciemalové za pomoc při zajištění a podávání občerstvení. Líba Štýbnarová upekla a
pro všechny připravila výborné větrníky, po kterých se jenom zaprášilo. Hlavním vítězem celé soutěže se stal pan František Mlčoch.
Věřím, že se budete i nadále setkávat při různých akcích, které pro Vás budou
připraveny. Dovolím si Vás pozvat na 1. Školkový guláš, který se bude konat na
zahradě mateřské školy dne 7.10.2022 od 15.hodin. Soutěžit budou rodiče ze
dvou tříd dětí, Piráti a Světlušky. Odborná porota určí vítěze. Děti nakonec vytvoří skřítka Podzimníčka, kterého pak všichni společně uspíme.
Přeji Vám všem klidné a krásné podzimní dny, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Taťána Svobodová
starostka

Víte, že:


Od 27.9.2022 jsou spuštěny nové webové stránky obce Světlá Hora. Doufáme, že se vám budou líbit.
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VÝSLEDEK VOLEB
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA
konané ve dnech 23. a 24. září 2022
JMÉNA A PŘÍJMENÍ ZVOLENÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Volební strana č. 1 ANO 2011
1.
Přemysl Hájek
101 hlasů
2.
František Lukovský
98 hlasů
Volební strana č. 2 Společně pro změnu Světlá Hora 2022
1.
Edita Barčíková
77 hlasů
Volební strana č. 3 Za fungující obec pro občany –www.zasvetlou.cz
1.
Marcela Hromádková
244 hlasů
2.
Alois Šimčík
240 hlasů
3.
Pavel Skála
225 hlasů
4.
Stanislav Zámečník
220 hlasů
5.
Jiří Popovič
214 hlasů
6.
Martin Zelený
208 hlasů
Volební strana č. 4 Sdružení nezávislých kandidátů Světlá Hora
1.
Leoš Sekanina
171 hlasů
2.
Petr Pataki
165 hlasů
3.
Marek Vilímec
151 hlasů
Volební strana č. 5 KDU-ČSL,
1.
Taťána Svobodová
2.
Jan Šmatlák
3.
Jan Kalaš

152 hlasů
139 hlasů
114 hlasů

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků:
1167
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 625
Celkový počet odevzdaných úředních obálek: 621
Celkový počet platných hlasů pro všechny strany: 8593
Více na : www.volby.cz nebo na www.svetlahora.cz
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Výpis z usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 5. 9. 2022
Zastupitelstvo obce schválilo:
 vyslání starostky obce a právníka obce na schůzi věřitelů, která se bude konat dne 6. 10. 2022 u Městského soudu v Praze, a to z důvodu získání informací týkajících se dalšího postupu v procesu vyhlášeného konkursu na Sberbank CZ
 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
 prodej nově vzniklého pozemku parc. st. č. 823 zastavěná plocha o výměře
19 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, odděleného z parcely č. 96/1 o výměře 64
m2 geometrickým plánem č. 1034-23a/2022 za cenu 60 Kč/m2, tj. celkem
1.140 Kč + ostatní poplatky spojené s prodejem. Cena je stanovená z důvodu
narovnání předcházejícího vlastnického vztahu
 prodej nově vzniklého pozemku parc. st. č. 824 zastavěná plocha o výměře
13 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku, odděleného z parcely č. 90/1 o výměře
268m2 geometrickým plánem č. 1034-23b/2022, za cenu 60 Kč/m2, tj. celkem 780 Kč + ostatní poplatky spojené s prodejem. Cena je stanovená z důvodu narovnání předcházejícího vlastnického vztahu
 záměr na prodej pozemku parc. č. 1549/6 ostatní plocha o výměře 1104 m2
dle geometrického plánu č. 1048-1477/2022, z celkové výměry 1425 m2 v
k. ú. Světlá ve Slezsku, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 1418
-26/2020, cena 54,60 Kč/m2, celkem tj. 60. 728 Kč + ostatní poplatky spojené s prodejem. Místní šetření v terénu proběhlo a hranice pozemku byla posunuta o 3 m. Obec si vyhrazuje právo neprodat žádnému zájemci
 výmaz předkupního práva zapsaného pro oprávněnou Obec Světlá Hora,
Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, IČ 00296392, k pozemku st. 507 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Světlá ve Slezsku o výměře 105 m2.
 nákup pozemku parc.č. 1933/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
1546 m2 od společnosti VaK Bruntál a.s., Bruntál, za cenu 112. 000 Kč, bez
DPH
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 představení záměru výstavby větrných elektráren – Světlá Hora, firmou meridian Nová energie s.r.o., Karlovy Vary
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nákup roubeného dřevěného domku LUGO 9,5m x 4,5m v celkové ceně
174. 479 Kč, včetně DPH

Zastupitelstvo obce odložilo:
 projednání záměru podeje pozemku parc. č. 574/39 ostatní plocha o výměře 3 240 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku a ukládá starostce zajistit stanovisko stavebního úřadu k dělení tohoto pozemku
Zastupitelstvo obce neschválilo:
 záměr na prodej části pozemku parc. č. 590/5 v k. ú. Suchá Rudná
Zastupitelstvo obce uložilo:
 starostce obce okamžitě a kvalifikovaně zajistit a prověřit uplatnění přihlášené pohledávky, vč. příslušenství, vůči bance Sberbank CZ a zákonným způsobem přihlásit tyto pohledávky v celkové výši jistiny 15. 588
501,90 Kč, právníkem obce
 starostce obce vypracovat nové zásady pro poskytování dotací z rozpočtu
obce
Zastupitelstvo obce pověřilo:
 místostarostu Ing. Libora Školouda k dodání zprávy o výběrovém řízení
na demolici "Rychty" a reakci na všechny připomínky k této akci T: 19.
9. 2022
Zastupitelstvo obce vydalo:
 obecně závaznou vyhlášku obce Světlá Hora o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2023, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 6/2008 ze dne 16. 6. 2008 a obecně závazná
vyhláška č. 7/2008 ze dne 16. 6. 2008
Zastupitelstvo obce navrhlo:
 navrhuje nezvyšovat místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Celé znění usnesení zastupitelstva obce, upravené v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, najdete na webových stránkách obce
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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

Výpis z usnesení z 63. schůze rady obce konané dne 19. 9. 2022
Rada obce schválila:
 rozpočtové opatření č. 8/2022 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2022
 prodloužení nájemní smlouvy na byt č.16, Světlá 433, Světlá Hora,
 pronájem bytové jednotky č. 3 (1+kk) v Domě s pečovatelskou službou, Světlá
433, 793 31 Světlá Hora
 zimní operační plán 2022 – 2023, s platností od 1. 10. 2022
 smlouvy o dílo na provádění zimní údržby v období od 1. 10. 2022 do 30. 4.
2023, dle zimního operačního plánu 2022 – 2023
 cenovou nabídku k akci "Stavební úpravy v domě Světlá 327 na bytovou jednotku" od firmy František Lukovský, Světlá Hora, za cenu 602. 148,27 Kč, bez
DPH
 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ,, Autobusové nádraží Světlá Hora“, uzavřený
mezi firmou Atelier WALTER s.r.o., Brno a Obcí Světlá Hora
 cenovou nabídku na výměnu kotlů v domě Světlá č.p. 433, Světlá Hora (DPS),
od firmy Lubomír Sabota, Nové Heřminovy, ve výši 804. 992,03 Kč, bez DPH

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k akci "Odstranění části stavby na parc.č. st.
39/1, Světlá Hora", uzavřený mezi firmou PB SCOM s.r.o., Hranice a Obcí
Světlá Hora
Rada obce vzala na vědomí:

aktuální situaci týkající se psychoterapeutické komunity v Podlesí

sdělení z jednání ke směně pozemku parc.č. 151 v k.ú. Podlesí pod Pradědem ve vlastnictví obce Světlá Hora a části pozemku parc.č. 416/1, části pozemku parc. č. 538/1, části pozemku parc.č. 545, části pozemku parc.č.
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544/1, části pozemku parc.č. 166/6 a části pozemku parc.č. 166/5, vše v
k.ú. Podlesí pod Pradědem v soukromém vlastnictví
cenovou nabídku na pořízení kontejnerové svozové nádoby od firmy SIMED s.r.o., Dvůr Králové nad Labem, ve výši 687. 400 Kč, bez DP

Rada obce doporučila zastupitelstva obce schválit:

záměr na prodej pozemku parc.č. 128/3 trvalý travní porost o výměře 604
m2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem
Rada obce uložila:

starostce zajistit vypracování smlouvy o budoucí směnné smlouvě na směnu pozemku parc.č. 151 v k.ú. Podlesí pod Pradědem a zajistit zřízení věcného břemene studny a potrubí k nemovitosti Podlesí č.p. 14, Světlá Hora
Rada obce odložila:

projednání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu k akci
"Oprava střechy na DPS (Dům s pečovatelskou službou)", od firmy Rudolf
Krajča, Oborná, do doby dodání kompletní zadávací dokumentace k této
akci firmou BONFIN s.r.o., Šenov u Nového Jičína
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
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Touto cestou si dovolujeme poděkovat paní Janě Majtnerové a paní Marii
Kormanové za pomoc při pořádání sbírky pro Diakonii Broumov. I díky jejich
nezištné ochotě se nám podařilo shromáždit spoustu věcí, které pomohou potřebným v této těžké době. Ještě jednou děkujeme.
Radka Soroková, Obec Světlá Hora

Chtěli bychom alespoň takto poděkovat paní Heleně Hrubé, která nezištně pomáhá uklízet naši obec po místních neukázněných občanech nebo opilcích. Při
svých procházkách není slepá k nepořádku, který po jejich řádění zůstává. Snad
bude inspirovat další a třeba si někteří uvědomí, že odhodit odpadky na zem,
místo do odpadkového koše, není správné.
Věříme, že občanů, jako je paní Hrubá, je určitě více. Tak děkujeme všem takovým za to, že jim není jedno, jak naše obec vypadá.
Radka Soroková, Obec Světlá Hora
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Partnerská obec slavila 777 let založení
V netradičním termínu se v Rieste (partnerské obci
Světlé Hory a Polské Cerekwe) konala oslava výročí
založení německé obce. Bohužel Covidová epidemie
nedovolila uskutečnit oslavy v původním termínu v
roce 2020. Pozvání na oslavy jsme pochopitelně využili
a do Rieste se vypravila 3 členná delegace v čele se
starostkou obce paní Taťánou Svobodovou, dále paní
Libuši Štýbnarovou a mou osobou Zdeňkem Hudcem, kde jsem působil jako tlumočník. Protože vzdálenost mezi oběma obcemi činí téměř 1000 km, cestovali
jsme na oslavy společně s přáteli z Polské Cerekwe.
Obec Rieste pojalo oslavy založení velkolepě – začalo se již ve čtvrtek 8. září a
končilo v neděli 11. září 2022. Čtvrteční a páteční program byl samozřejmě situován do večerních hodin, v sobotu a neděli se pak slavilo po celé dny. Každý večer
byl připraven slavnostní program ve velkém stanu pro zhruba 700 osob a byl velmi pestrý. V sobotu dopoledne jsme na okružní cestě po Rieste mohli vidět velmi
pěknou výzdobu věnovanou výročí obce, viděli jsme rekreační středisko u Alfsee,
které je mimo jiné i centrem vodního lyžování v Německu. Odpoledne jsme pak
příjemně strávili v sousední obci Bieste, kde byl připraven oběd na grilu, mohli
jsme ochutnat chlazené nápoje ze studny. Ta slouží jako občerstvovací stanice
pro veřejnost.

(gril a občerstvovací studna v Bieste)
Navštívili jsme také klášter v Rieste, který nyní slouží benediktinskému řádu. Na
nádvoří kláštera nás zaujala nádherná lípa a průvodce jsme upozornili, že se jedná
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o náš národní strom.
Sobotní a nedělní odpolední program pro veřejnost znamenal velké farmářské
trhy s mnoha stánky a bohatým občerstvením, výstavou historických automobilů
a traktorů, mnoha zajímavými atrakcemi pro děti.
Obec Rieste se velmi rozvíjí nejen v oblasti cestovního ruchu (při mé 4. návštěvě
zde jsem to mohl velmi dobře posoudit), ale také v průmyslové oblasti. Před 25
lety vznikly plány na průmyslovou zónu a dnes zde již vyrábí firma Adidas, zemědělská technika a další. Přispívá k tomu také dokončovaná přípojka na dálnici
ve směru Hannover – Amsterdam.
Hlavní oslavy pak vyvrcholily v neděli dopoledne, kdy došlo k setkání zástupců
všech tří partnerských obcí na místní radnici a zápisu do kroniky (Zlaté knihy)

(Paní starostka při podpisu do kroniky)

(jedna z mnohých výzdob)

a podpisu všech účastníků. Při té příležitosti byly vzájemně předány dary jednotlivých obcí. Po setkání jsme se zapojili do nádherného slavnostního průvodu,
ve kterém byly zastoupeny snad veškeré místní spolky (hasiči, sportovci, myslivci, střelecký spolek atd.).
Samozřejmostí našeho pobytu v Rieste byla pohostinnost s velmi chutným jídlem po celou dobu a velmi pěkné ubytování (k dispozici jsme měli 2 mobilheimy s velmi pěkným vybavením).
V neděli odpoledne jsme se pak s našimi hostiteli srdečně rozloučili a následovala dlouhá cesta domů.
Zdeněk Hudec
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Příspěvky místních spolků a sdružení
Kurz keramiky
Zveme vás na kurz keramiky, který se bude konat 14.10.2022
v 17 hod. v přístavbě MŠ.
Za pořadatele Monika
Vilímcová

HASIČI
Hojná účast na pohárové soutěži
V sobotu 10. září 222 uspořádal SDH Světlá Hora soutěž mladých
hasičů O pohár starostky obce a Memoriál Petra Šnýdla za velmi
pěkné účasti 6 družstev mladších žáků a 8 družstev starších žáků. V
letošním roce mladí hasiči soutěžili jen v požárním útoku, ale za to
hned ve dvou pokusech. Lepší čas z obou pokusů pak určil pořadí
družstev v soutěži.
mladší žáci:
starší žáci:
1. MH SDH Rýmařov
1. MH SDH Holčovice A
2. MH SDH Holčovice
2. MH SDH Vrbno p. Prad.
3. MH SDH Světlá Hora
3. MH SDH Holčovice B
4. MH SDH Osoblaha
4. MH SDH Zátor
5. MH SDH Zátor
5. MH SDH Široká Niva
6. MH SDH Slezské Rudoltice
6. MH SDH Osoblaha
7. MH SDH Slezské Rudoltice
8. MH SDH Světlá Hora
Nejlepší tři týmy v každé kategorii převzali na závěrečném nástupu poháry a medaile a všechna družstva věcnou cenu.
V sobotu 17. září 2022 pak obě naše družstva startovala na pohárové soutěži ve
Slezských Rudolticích, kde se v obou kategoriích umístili mladí hasiči Světlé Hory na 3. místě. V konkurenci 7 družstev v mladší a dokonce osmi družstev jsou to
pěkná umístění. Soutěží ve Slezských Rudolticích skončil letošní seriál pohárových soutěží okresu Bruntál pro mladé hasiče. Původně bylo plánováno 8 soutěží,
ale soutěž v Karlovicích byla odvolána.
Po poslední soutěži tak mohla rada mládeže OSH Bruntál vyhodnotit letošní ročník hasičské ligy mládeže.
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mladší žáci:
starší žáci
1. MH SDH Holčovice 12
1. MH SDH Holčovice A 7
2. MH SDH Rýmařov 25
2. MH SDH Vrbno p. Pr. 23
3. MH SDH Světlá Hora 26
3. MH SDH Holčovice B 25
Starší žáci Světlé Hory skončili na 7. místě se 43 body, protože startovali pouze na
4 závodech. Hasičská liga mládeže bude slavnostně vyhlášena v sobotu 1. října
2022 v Holčovicích, kde bude zahájen nový ročník hry Plamen 2023. Zde budou
děti soutěžit ve štafetě požárních dvojic a vyzkouší si disciplíny v TFA mládeže.
Oběma družstvům děkujeme za reprezentaci sboru i obce. Vedoucímu F. Lukovskému ml. a všem, kteří mu v přípravě a na soutěžích pomáhali, děkujeme za velkou snahu při náročné práci s dětmi.

Část kolektivu mladých hasičů i s vedoucím po pohárové soutěži (v současné době
máme v kolektivu 30 dětí ve věku 5 – 18 let)
Zdeněk Hudec
referent mládeže SDH Světlá Hora
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Základní škola v Andělské Hoře informuje

Nový školní rok jsme slavnostně zahájili 1. září 2022 ve školní jídelně základní
školy. Tak, jak je na naší škole zvykem, nově příchozí prvňáčky přivítali naši
nejstarší žáci – děvčata a chlapci z 9. třídy, kteří budou během celého roku těmto
žáčkům nápomocni a budou s nimi trávit spoustu času v rámci projektových dní.
Žáci 1. třídy se ve škole velmi rychle adaptovali a kromě výuky se společně s
paní učitelkou Stanislavou Spáčilovou několikrát vydali do přírody a také za
svými bývalými kamarády z Mateřské školy ve Světlé Hoře v rámci projektového dne.
Projektový den jsme uspořádali i pro ostatní žáky 1. stupně. Ve středu 14. záři k
nám do školy přijel pan Matzke a přivezl sebou spoustu zajímavých exponátů z
CHKO Jeseníky. Informace o tomto projektu si můžete přečíst níže.
Od října se naplno rozběhnou zájmové kroužky, do kterých se mohou žáci postupně přihlašovat.
Organizace školního roku 2022/2023














1. září 2022
Zahájení školního roku + I. pedagogická rada
26. a 27. října 2022
Podzimní prázdniny
3. listopadu 2022
II. pedagogická rada
3. listopadu 2022
Třídní schůzky
3. listopadu 2022
Školská Rada
23. prosince 2022 – 2. ledna 2023 Vánoční prázdniny
5. ledna 2023
Třídní schůzky
23. ledna 2023
III. pedagogická rada
31. ledna 2023
Vydání vysvědčení
3. února 2023
Pololetní prázdniny
20. – 26. února 2023
Jarní prázdniny
16. února 2023
Karneval
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do 1. března 2023
6. dubna 2023
13. dubna 2023
13. dubna 2023
20. dubna 2023
4. května 2023
18. května 2023
25. května 2023
22. června 2023
30. června 2023
Změna termínů vyhrazena!

přihlášky na SŠ
Velikonoční prázdniny
IV. pedagogická rada
Třídní schůzky
Zápis dětí do 1. třídy
Zápis dětí do MŠ
Akademie
Třídní schůzky
V. pedagogická rada
Konec školního roku + vydávání vysvědčení
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy

Projektový den „Ochrana přírody“
Ve středu 14. 9. proběhl v naší škole projektový den pro 1. stupeň dle šablon III
zaměřený na environmentální vzdělávání – konkrétně na problematiku ochrany
přírody, poznávání flóry a fauny, vyskytující se zvláště v CHKO Jeseníky.
Žáci poznávali exponáty a dávali jednotlivé exempláře do souvislostí v rámci ekosystému, potravního řetězce, biotopu, popř. způsobu jejich ochrany. Diskutovali
společně na témata: proč a jak chráníme přírodu, národní parky a CHKO, ale také
ochranu vodních zdrojů a hospodaření s nimi, zajímavosti jejich blízkého okolí a
prohlubování znalosti místopisu.
Dle reakcí žáků lze soudit, že představené exponáty je zaujaly a byly oživením
celého projektového dne.
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Mateřská škola ve Světlé Hoře
V měsíci září jsme v naší školce přivítali jedenáct nových dětí. Adaptaci dětí
nám zkomplikovala jejich velká nemocnost, ale i přesto, že trvala déle, tak proběhla celkem bez problémů. Pár slziček ukáplo, ale děti vše zvládly a do školky
se těšily.
V mateřské škole došlo k menším personálním změnám. Máme nové paní asistentky, a to paní Miroslavu Novotnou, která je s dětmi ve třídě Světlušek s p.
učitelkou Janou Šubovou a Martinou Dočkovou a paní Jitku Pösslovou, která je
ve třídě Pirátů s paní učitelkou Františkou Pustějovskou.
3. září 2022 ve spolupráci s OBCÍ SVĚTLÁ HORA se uskutečnil „Turnaj ve
stolním tenise“, po kterém následoval „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V
MŠ“. Po prohlídce školky pokračoval program na školní zahradě. Pro děti bylo
nachystáno občerstvení zdarma, rodiče si mohli zakoupit. Děti si pohrály jak v
budově mateřské školy, tak na školní zahradě. Zastříleli si z luků a kuší pod vedením pana Ivana Sajkaly, paní Virágová dětem krásně pomalovala obličeje a
přijeli i hasiči, kteří nám předvedli rychlý výjezd kvůli pohřešované osobě.
Po společném posezení pár odvážlivců přespalo s dětmi ve stanech na školní
zahradě. Akci jsme si společně užili a u ohně poseděli s těmi nejotužilejšími
rodiči až do ranních hodin.
Tímto děkujeme všem, kteří za námi přišli, připravili občerstvení pro děti a strávili s námi čas.
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12. září 2022 proběhly další Logohrátky se Slávkem Bourou, děti si zábavnou
formou rozhýbaly svoje jazýčky a učily se, jak správně vyslovovat některé hlásky.
20. září 2022 přijela do školky Policie ČR z Vrbna pod Pradědem. Zaměřila se
opět na prevenci v dopravě, přivezla nám ukázat policejní čtyřkolku i služební
auto. Děti si vše mohly prohlédnout, osahat a vyzkoušet, jak se na takové čtyřkolce sedí. Logohrátek a setkání s policií se zúčastnily i děti ze základní školy s
paní učitelkou Staňkou Spáčilovou.
27. září 2022 přijeli žáčci ze Základní školy Cihelní. Naše děti se seznámily se
staršími kamarády, provedly je po školce, společně si děti namalovaly obrázky,
zahrály si různé hry a užily si příjemné dopoledne.
Co nás čeká v říjnu?
3. října 2022 – tělocvična ZŠ starší děti
11. října 2022 – je plánovaná DRAKIÁDA (podle počasí)
18. října 2022 – divadlo v Bruntále (Maková panenka a motýl Emanuel)
Jana Šubová, zástupce ředitele pro MŠ
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Nový farář v místní farnosti
Drazí přátelé,
srdečně váš všechny poprvé zdravím z fary v Malé Morávce, kde
se už dva měsíce zabydluji a odkud spravuji po otci Karlovi další
farnosti a kostely, mezi něž patří také kostel ve Světlé Hoře. Jmenuji se Jan Slavík, pocházím z Ostravy, je mi 41 let a prožívám
svůj 10. kněžský rok. Jak už otec Karel psal, předchozích 8 let jsem působil na
Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Přesuny v našem kněžském povolání nejsou vždy snadné, ale vnímám, že každá
etapa v životě má určitý smysl a význam. Stejně tak i rozhodnutí o. biskupa,
abych se stal farářem v těchto horských obcích, které jsem doposavad vždy s radostí navštěvoval jako turista a milovník hor. Rád bych poděkoval svému předchůdci o. Karlovi za velmi poctivou práci celých 6 let, které mezi vámi
„farářoval“.
Budu se těšit na setkání s vámi, nejen v kostele (třeba 13. listopadu na pouti ve
Světlé Hoře), ale na jakékoliv akci - pokud to čas dovolí. Nebojte se také na mne
obrátit v případě duchovní, ale i jiné pomoci.
Přeji krásné podzimní dny.
o. Jan Slavík

Inzerce
KOUPÍM ZAHRÁDKU V ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONII VE SVĚTLÉ HOŘE.
CENA DLE VZÁJEMNÉ DOHODY, PLATBA HOTOVĚ.
KONTAKT: 739 765 835
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VZPOMÍNKA

Jak smutno je bez Tebe,
jak dlouhý je nám čas,
jak rádi bychom Tě spatřili
a slyšeli Tvůj hlas.
Dne 15. 10. 2022 uplynou dva roky od smrti naší milované maminky,
babičky, tchýně, tety a kamarádky, paní

Drahoslavy Sedloňové.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou a nejbližší přátelé
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VZPOMÍNKA

„Tvůj hlas, tatínku, se ztratil, úsměv vítr vzal
a nám jen vzpomínku na Tebe zanechal“

Dne 14. října 2022 vzpomeneme nedožité 90. narozeniny
našeho milovaného tatínka, tchána, dědečka
a pradědečka pana

Josefa Gondeka ze Světlé Hory.
Dne 29. dubna 2022 uplynulo 39 let od jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomíná syn Jan s rodinou,
dcery Miluše, Věra, Anna, Marie a Pavla s rodinami
a ostatní příbuzní.
Všem, co vzpomenou s námi, děkujeme.
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VZPOMÍNKA
V neznámý svět, odešli jste spát,
zaplakal každý, kdo Vás měl rád.
Ta rána na srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 17. října 2022 vzpomeneme
nedožité 80. narozeniny
našeho milovaného manžela, tatínka,
tchána a dědečka
pana Františka Škodáka
z Mnichova u Vrbna pod Pradědem.
A dne 19. srpna 2022 uplynulo 23 let od jeho úmrtí.

Zároveň dne 23. října 2022 vzpomeneme
nedožité 52. narozeniny
našeho milovaného syna, bratra, švagra,
manžela a tatínka
pana Jiřího

Škodáka z Bruntálu.

19. prosince 2022 uplyne 11 let od jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomínají
manželka a maminka paní Olga Škodáková,
dcera a sestra Pavlína s rodinou,
snacha a manželka Monika, vnoučata a děti Nikola a Jiří.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
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Společenská rubrika
Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea
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Danuše Skácelová, Suchá Rudná
Helena Malá, Světlá
Božena Nováková, Světlá
František Rosenbach, Světlá
Eva Podoláková, Suchá Rudná
Alena Panáčová, Dětřichovice
Jiřina Grundová, Světlá
Marie Hebláková, Světlá
František Prajza, Světlá
Rostislav Kameníček, Světlá
Ludmila Korchová, Světlá
Jana Orságová, Světlá
Kristina Bambásková, Světlá
Nikola Sideras, Světlá
Dana Vítková, Světlá
Valtraud Janušová, Světlá
Libor Školoud, Světlá

Přivítali jsme
Karolína Hofmannová, Světlá

Rozloučili jsme se
Marcela Stránská, Světlá
Jindřich Koryčan, Světlá
Eva Machalová, 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. října 2022 v nákladu 690 výtisků. Vychází měsíčně, pro obec Světlá Hora.
Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 24.10.2022 v 15:00 hod.
Schůzka redakční rady je ve středu 26.10.2022 v 16:00 hod.
Graficky zpracovala Radka Soroková
Veškerá placená inzerce je redakčně neupravena
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