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ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Tříděný odpad je odvážen pracovníky Obce Světlá Hora v těchto dnech:
pondělí 14. listopadu 2022 v 7:00 46. týden
pondělí 28. listopadu 2022 v 7:00 48. týden
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
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
středa

2. listopadu 2022
16. listopadu 2022
30. listopadu 2022

44. týden
46. týden
48. 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
Místostarosta obce
734 326 507
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,
začátkem roku 2022 nám byly představeny informace ohledně projektu ,,Sociální automobil – pro Domov pro seniory Vrbno“. Projekt byl založen na
myšlence zakoupení nového vozu Dacia Lodgy za spoluúčastí místních a okolních firem, organizací a různých institucí. Automobil bude sloužit potřebám domova a byl financován z příspěvku dárců, kteří budou prezentován na voze po
dobu 4 let firemními logy. Dnešní doba je těžká pro všechny a firmy obzvlášť.
Jsem velice ráda, že celý projekt ,,Sociální automobil“ se podařilo realizovat
díky nám všem a automobil bude přínosem pro všechny občany domova, kde
žijí i naši spoluobčané ze Světlé Hory. Do projektu se zapojila Obec Světlá Hora
i několik firem ze Světlé Hory (p. František Lukovský, Elap - výrobní družstvo,
p.Radovan Kraus a další), kterým patří velké poděkování.
Přeji Vám všem hodně štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti v osobním životě.
Taťána Svobodová, starostka
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Výpis z usnesení z 64. schůze rady obce konané dne 3. 10. 2022
Rada obce schválila:

prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 25, Světlá 433, Světlá Hora

pronájem bytové jednotky č. 2 (1+kk) v Domě s pečovatelskou službou,
Světlá 433, 793 31 Světlá Hora

rozpočtové opatření č. 9/2022 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2022
Rada obce souhlasila:

s uložením el. přípojky přes pozemky parc.č. 613/1, 610, 609, 466, 595 a
597/1 v k.ú. Suchá Rudná ve vlastnictví Obce Světlá Hora s tím, že veškeré náklady na toto uložení ponese žadatel
Rada obce vzala na vědomí:

připojení obce Světlá Hora k návrhu na vyslovení zákazu hlasování věřitele Garančního systému finančního trhu u konkurzního řízení Sberbank
CZ, a.s., v likvidaci

sdělení Městského soudu v Praze v insolvenční věci dlužnice Sberbank
CZ, a.s., v likvidaci, že z důvodu velkého zájmu věřitelů o účast na přezkumném jednání a následné schůzi věřitelů dne 6. 10. 2022 se může za
každého věřitele zúčastnit pouze jedna osoba. Za obec Světlou Horu se
zúčastní advokát Mgr. Pavel Hrtánek, Ořechová 2840/1, 400 11 Ústí nad
Labem
Rada obce uložila:

vstoupit v jednání s firmou Rudolf Krajča, Oborná ohledně možnosti instalace solárních panelů (TUV a fotovoltaiky) na Domě s pečovatelskou
službou, Světlá 433, Světlá Hora
Rada obce doporučila zastupitelstvu obce neschválit:

úhradu dodatečně vzniklých nákladů na prodej pozemku parc.č. 590/5 v
k.ú. Suchá Rudná, z důvodu opakovaného návrhu na vklad do KN
Rada obce neschválila:

úhradu čištění fasády na základě podané stížnosti na zaprášení fasády
rodinného domu v souvislosti s demolicí části objektu "Rychty"
Celé znění usnesení rady obce, upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
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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
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Světlé Hory
V pondělí 24. října 2022 proběhlo za velkého zájmu občanů ustavující zasedání
zastupitelstva obce. Do funkce starosty ani místostarosty obce nebyl zvolen žádný
z navržených kandidátů. Došlo ke zvolení dvou členů rady obce, pana Jiřího Popoviče a pana Stanislava Zámečníka. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena
paní Marcela Hromádková a předsedkyní kontrolního výboru paní Edita Barčíková.
Příští zasedání zastupitelstva obce, na kterém proběhne další kolo volby starosty, místostarosty a zbývajícího člena rady obce (starosta a místostarosta se
jimi stávají automaticky) se bude konat v pondělí 7. listopadu 2022 od 17.00
hod. v přístavby MŠ ve Světlé Hoře.
Do zvolení nového vedení obce zůstává nadále starostkou obce paní Taťána Svobodová a místostarostou Ing. Libor Školoud. Jako radní nadále zůstávají Mgr. Leoš Sekanina, pan Marek Vilímec a pan Václav Vojtíšek.
Michaela Marková, Obec Světlá Hora

Víte, že?



Od 1. 11. 2022 mohou na parkovišti před Domem s pečovatelskou službou parkovat pouze osobní vozidla do 3,5 t.
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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Informace k naší pohledávce u Sberbank v likvidaci
V současné době má obec Světlá Hora pohledávku u Sberbanky ve výši
16.035.187,05 Kč. Dne 6.10.2022 proběhla schůze věřitelů u Městského soudu v
Praze. Z důvodu velkého množství věřitelů se za každého věřitele mohla zúčastnit
pouze jedna osoba. Z důvodu komplikované situace při konkursním řízení byla
udělena plná moc Mgr. Hrtánkovi Pavlovi, aby naši obec zastupoval na této schůzi.
Co se týče průběhu vlastního jednání, pohledávka obce byla zjištěna, tzn., že byla
včas a řádně přihlášena do konkursního řízení, ostatním věřitelům se nepodařilo
omezit vliv věřitele s největší pohledávkou (cca 27,5 mld. Kč) Garanční systém
finančního trhu (GSFT) a tento tak tuto schůzi svým hlasováním ovládl, když prosadil do věřitelského výboru své nominanty.
V této chvíli se nedá odhadnout, kolik se podaří pro věřitele ve 3. skupině, do níž
náleží municipality tudíž i naše obec a velké firmy, získat. Toto bude záležet na
nabídkách, které české banky zaslaly Insolvenční správkyni ohledně odkupu úvěrového portfolia Sberbank. Lhůta pro podání přihlášek skončila v pondělí 10. října
ve 12h. Insolvenční správkyně si vzala čas cca jednoho týdne až 10 dnů, než se s
těmito nabídkami seznámí a podá zprávu insolvenčnímu soudu.
Situaci budeme i nadále sledovat a i v budoucnu Vás budeme informovat, jak
konkursní řízení pokračuje.
Zdenka Panochová
referent obce Světlá Hora
Světlá 374
793 31 Světlá Hora
tel: 554 773 155
Bourání budov sběrného dvora
V letních měsících proběhly bourací práce v areálu sběrného dvora (bývalá
„rychta“). Na zasedání zastupitelstva byly vzneseny dotazy ohledně průběhu celé
akce. Dotazy byly vzneseny i z řad občanů, níže uvádím odpovědi na některé z
nich:
Dotaz - připomínka:
1)

Při bourání mělo být použito pouze ruční nářadí nikoliv pneumatické.
Není známa tato podmínka v Zadávací dokumentaci (ZD) veřejné
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zakázky (VZMR), pokud by (v ZD) výslovně taková podmínka byla, pak
by byla v rozporu s položkou Zadávacího rozpočtu (ZR) 962032231, která
byla dána k ocenění ZR a která právě pneumatická zařízení obsahuje!
Která technika byla použita technika k demolicím budov, je věcí obchodní
strategie zhotovitele bouracích prací. Ve prospěch zadavatele VZMR tady
hovoří o výrazném zkrácení doby bouracích (demoličních) prací.
2)

Veškerý odpad měl být odvezen na skládku?
Taková povinnost ze zákona pro původce odpadů je, nicméně Smlouva a
dílo a ZR však zhotoviteli neukládá tento postup, krom položky 979990001
– poplatek za skládku stavební suti, nerecyklovatelný odpad v množství
100 tun!
Rozpočet obsahuje položku o drcení stavebního a demoličního odpadu (ZR
pol. kód 950-01), která uvažuje s recyklací stavebního a demoličního odpadu (cihelné a betonové suti) na místě, kdy z takového odpadu po recyklaci
přestává být odpad a je dokladován zhotovitelem jako „výrobek recyklátu
ze stavebních a demoličních odpadů“, v souladu se zákonem 541/2020 Sb.,
Zákon o odpadech.
Pozn. „nerecyklovatelný odpad v množství 100 tun“ a jeho související položky byly součástí odpočtu Změnových listů č. 1 a č. 2 (ZL)
Ostatní odpad z demolice „přešel“ ze zhotovitele na Obec Světlá Hora, která má oprávnění shromažďovat odpad a likvidaci tohoto odpadu (dřevo,
plech, asfaltovaná lepenka je součástí hospodaření Obce).

3)

Jak byla eliminována prašnost?
Prašnost byla eliminována kropením vodou. Při bouracích pracích byl přítomen hasičský vůz a skrápěl požadované místa. Při drcení suti byla drtička
napojena na vodovodní řád a pomocí trysek kropila celou technologii výroby.
Zhotovitel je povinen dílo provést, dle § 2590, s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. K otázce prachu je
povinnost na straně zhotovitele přijmout opatření ke snížení rizika negativního vlivu na životní prostředí při demoličních pracích.
„Snížení“ rizika prašnosti není úplné odstranění působení negativního vlivu
prachu na obyvatele a nemovitosti v okolí bouracích prací. Tím způsobem
nebyl postaven ZR, který položku vyšších opatření k zajištění „úplné“ bezprašnosti (takovou ochranu zajistit nelze) neobsahoval!
Kropení při recyklaci stavebního a demoličního odpadu na místě bylo za
součinnosti objednatele a zhotovitele zajišťováno.
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4)

Je ve výzvě uvedeno, že 120 dní nikdo nemůže změnit zadávací podmínky
soutěže?
Citace: Zadávací dokumentace bod č.18 „zadávací lhůta (lhůta, po kterou
jsou účastníci výběrového řízení vázáni) činní 120 kalendářních dní. A začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek“. To znamená:
cena, kterou dodavatelé předložili k tomuto výběrovému řízení, je platná
120 kalendářních dní.

5)

Proč došlo ke změně lhůty dokončení akce?
Článek V odst. 4 bod b) smlouvy o dílo – jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např.
zásadním nedostatkem konkrétních stavebních hmot na trhu), jejichž vznik
nebylo možné objektivně předpokládat. Více také dále v bodě 8).

6)

Jaké množství kovového odpadu se odvezlo?
Celkem se odvezl kovový odpad v hodnotě 60 294,-Kč.

7)

Jak byly naceněny bourací práce dřevěných konstrukcí? Ručně x strojově?
Konkrétní položky ZR jsou stanoveny k provádění „demontážních“ prací
přidružené stavební výroby (PSV) ručně, oceněním potřeby normového
času k odstranění měrné jednotky. Použitá technika k demolicím budov,
pokud není striktně stanovena v ZD, je věcí obchodní strategie zhotovitele
bouracích prací. Ve prospěch zadavatele VZMR tady hovoří výrazné zkrácení doby bouracích (demoličních) prací. Navíc nabídková/smluvní cena
položky zhotovitele, představuje 50% výše doporučených jednotkových
cen cenové soustavy URS a tím i hospodárné řešení pro objednatele.
Zvýšila se cena prací dodatkem?
Cena se dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo nezvyšovala. Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo pojednává o změně termínu plnění a prodlužuje jej do
31.8.2022 z důvodu změn na oplocení kolem sb. dvora. Zejména z důvodu
nedostatku materiálu pro výrobu oplocení. Dále je snížena cena v porovnání s uzavřenou smlouvou o – 12 741,57 Kč bez DPH.

8)

Dovolujeme si upozornit, že tento uznaný cihelný recyklát není odpad. Je zdravotně i ekologicky nezávadný. Je možné ho použít k vyrovnání terénu na pozemku nebo pro srovnání příjezdových komunikací. Pokud by kdokoli z občanů měl
o recyklát zájem, může zavolat na obecní úřad. V případě potřeby je možnost i
dovozu.
Ing. Libor Školoud, místostarosta
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Příspěvky místních spolků a sdružení
Kurz keramiky
Zveme vás na kurz keramiky, který se bude konat 11. 11. 2022 v 17hod. v přístavbě MŠ.
Za pořadatele
Monika Vilímcová

SDH Světlá Hora
Úspěšná sezóna družstva žen
Jak jsme vás již v září informovali, družstvo žen startovalo letos hned
ve 3 hasičských ligách – Pradědská liga, Holba cup a Olomoucká noční liga.
V hasičské lize Praděd startovala Světlá Hora jen ve třech soutěžích z celkového
počtu 11 závodů. Zisk 35 bodů jim stačil na celkově 4. místo v lize. Stejného pořadí dosáhla děvčata Světlé Hory také v Holba cupu v celkovém pořadí, kde startovalo družstvo na všech 10 soutěžích. Holba cup pak byl zakončen finálovou
soutěží nejlepších 6 družstev a zde získala Světlá Hora 2. místo. Velmi dobře rozjetá Olomoucká noční liga, kde děvčata figurovala po pěti soutěžích na celkově 5.
místě s minimální ztrátou na 3. pořadí. Bohužel poslední dva závody se děvčatům
nevydařily a celkově tak patřilo Světlé Hoře 8. místo. V sobotu 22. října se družstvo zúčastnilo slavnostního vyhlášení Olomoucké noční ligy v Třeštině.
Soutěžnímu družstvu ve složení N. Lukovská, V. Vondrová, V. Králová, L. Králová, T. Vaváková, T. Nedbalová, T. Hudcová a T. Želinská (na fotografii je místo L. Králové N.Motlíčková z Nové Dědiny, která děvčatům občas vypomohla na
soutěžích) děkujeme za úspěšnou reprezentaci našeho sboru i obce Světlá Hora.
Přejeme jim hodně zdaru do další sezony.
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Družstvo žen SDH Světlá Hora na slavnostním večeru v Třeštině
Mladí hasiči nejen soutěží
Členové kolektivu mladých hasičů SDH Světlá Hora se pravidelně zúčastňují soutěží mladých hasičů v průběhu celého roku. Zapojují se ale také do dalších aktivit, které jsou pro mladé hasiče vyhlašovány v rámci Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. O akci Vzdělávací dny jsme vás již informovali. Další
aktivitou je tzv. Zelená Evropa – akce na podporu ekologie (Den Země, 72 hodin, Ukliďme Česko atd.). Část našeho kolektivu se zapojila do Dne Země 2022
a uklidila prostor kolem části potoka za zbrojnicí ve Světlé Hoře pod vedením
M. Krále a V. Králové.
Všem zúčastněným patří naše velké poděkování.
Akce byla spolufinancována specifickou aktivitou Zelená Evropa, ze které byl
financován materiál na akci a občerstvení.
V podobných aktivitách bude náš kolektiv pokračovat i nadále. Např. již nyní
jsou naplánovány na příští rok tzv. Vzdělávací dny.
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Drakiáda 2022
Sobota 22. října 2022 nebyla slavnostní jen pro družstvo žen, které se zúčastnilo
slavnostního vyhodnocení Olomoucké noční ligy. V slavnostnějším duchu se nesla i valná hromada dětského kolektivu SDH Světlá Hora, kde byla svým způsobem ukončena letošní soutěžní sezóna mladých hasičů. Na „výročku“ byly pozváni také rodiče našich nejmladších členů. Rodiče připravili spolu s vedením SDH
bohaté občerstvení pro všechny přítomné. (Kolektiv bude pracovat samozřejmě i
přes zimu.)
Samotnému posezení v klubovně u bohatě prostřeného stolu předcházela drakiáStrana 13
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da. Děti si přinesly draky, které se snažily dostat do vzduchu na kopci za zbrojnicí.
I přes slabší vítr se jim to podařilo a někteří draci létali vysoko a dlouho. Na závěr
drakiády byly všechny zúčastněné děti odměněny sladkostí. Po drakiádě následovalo opékání špekáčků.

Všem rodičům, kteří se podíleli na příjemném odpoledni pro naše mladé hasiče,
děkujeme. Těšíme se na účast na podobných společných akcích.
Zdeněk Hudec, SDH Světlá Hora
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Vítání občánků
Dne 12. listopadu 2022 v 10:00 hod proběhne v obřadní síni Obce Světlá Hora
slavnostní vítání občánků.

Tímto srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, sourozence a ostatní členy rodiny, aby přišli naše malé občánky přivítat. Všem rodičům nově narozených dětí
byla zaslána osobní pozvánka.
Program pro naše nejmenší si připravily děti z MŠ ve Světlé Hoře.
Radka Soroková, Obec Světlá Hora
SLOVO FARÁŘE
Drazí přátelé,
všechny vás zdravím. Blíží se čas Dušiček, který je typický častější vzpomínkou
na zemřelé a doslova rozsvícenými hřbitovy od zapálených svící. Myslím, že toto
tradiční listopadové vzpomínání na naše zemřelé se dotýká každého z nás, a každý vnímá, že zesnulí zasluhují úctu a vděčnost za to, co pro naše životy udělali.
Srdečně vás zvu na společnou vzpomínku v úterý 1. listopadu v 17 hod. do našeho kostela ve Světlé Hoře, kde bude sloužena mše sv. za všechny zesnulé z naší
obce. Po ní budu obcházet a kropit svěcenou vodou hroby a s rodinami u hrobů se
krátce modlit.
Mnohdy se mi vzpomínka na zemřelé spojí i s mým vlastním životem a tím, že
taky jednou skončí. O to více si pak uvědomuji, jak je ten čas, který ještě mám,
vzácný. A tak nám všem přeji, aby to období vzpomínání vedlo k něčemu podobnému – např. ke krátkému zamyšlení se nad tím, pro co žiji já, za čím jdu já, co je
pro můj život důležité? V jakémsi článku na internetu jsem četl, že nikdo snad
ještě na smrtelné posteli nelitoval toho, že dělal v práci více přesčasů. Čeho bych
litoval na smrtelné posteli já?
Přeji vám všem krásné podzimní dny a vyprošuji všechno dobré.
o. Jan Slavík, farář
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Základní škola v Andělské Hoře informuje

Říjen byl po „rozjezdu“ nového školního roku nabytý akcemi. V pátek 7. října
se na naší škole uskutečnil „No backpack day“ – den bez batohů. Cílem této
celosvětové akce je poukázat na problematiku rozvojových zemí, kde si miliony dětí nemohou dovolit pořídit školní batoh, a tak si musí veškeré pomůcky do
často až několik kilometrů vzdálených škol nosit v rukách. Proto si 7. října žáci
naší školy přinesli všechny učební pomůcky do výuky v rukách nebo v čemkoliv jiném kromě školních aktovek a batohů. O průběh této akce se starali žáci
IX. A, kteří následně vybrali z každé třídy 3 nejkreativnější nápady školních
„zavazadel“ a jejich majitele odměnili drobnými sladkostmi. Na fotografie z
tohoto dne se můžete podívat na webových stránkách školy.
Ve středu 19. října k nám zavítal Mgr. Jan Váňa, který uspořádal pro
žáky 2. stupně Sportovní den mládeže. Více se dočtete v příspěvku, který vytvořil sám organizátor sportovní akce.
V pondělí 24. října se naši nejmladší žáci z první třídy vydali s paní učitelkou a asistentkou na exkurzi do městské knihovny ve Vrbně pod Pradědem.
Ve stejný den se na 2. stupni ZŠ uskutečnil projektový den s domácími zvířátky
pod názvem „Den mazlíčků“. Podrobnosti o tomto projektu se dozvíte na školním webu.
Den před podzimními prázdninami, v úterý 25. října, se pro naše starší
žáky konaly preventivní programy pod vedením paní Mgr. Petry Macounové ze
zdravotního ústavu v Ostravě. Žáci 6. a 7. třídy si vyslechli přednášku na téma
zdraví a bezpečný domov, osmáci a deváťáci získali informace ohledně prevence nádorů.
V listopadu se naši žáci 3. a 7. třídy zúčastní celostátního testování tělesné zdatnosti žáků, které je součástí šetření České školní inspekce. Testování
proběhne ve dvou vyučovacích hodinách tělesné výchovy. Cílem je získat cenná data, která poslouží k vytvoření systémových opatření v oblasti pohybové
gramotnosti ve školách a při mimoškolních aktivitách.
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Co nás dále čeká?
3. listopadu – II. pedagogická rada
3. listopadu – třídní schůzky
3. listopadu – školská rada
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy

Mateřská škola ve Světlé Hoře
Tento měsíc se nesl v duchu barevného podzimu. Sluníčko nám ještě docela hřálo,
tak děti trávily spoustu času venku v přírodě. Sbíraly různé houby, kaštany, žaludy, listy a jiný přírodní materiál, který potom využily při podzimním tvoření.
Pozorovaly proměny přírody na podzim. Osvojovaly si poznatky o přírodě v lese,
jak se v lese chováme a jaký význam má les pro člověka.
Děti objevovaly význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka. Poznávaly ovoce a
zeleninu podle chuti, vzhledu i vůně.
Nově jsme pro děti zavedli nový „Dramatický kroužek“, pod vedením paní učitelky Františky Pustějovské. Zde se děti budou učit pohádky, písničky, básničky, budou hrát na hudební nástroje. Nacvičovat na „Vítání občánků“, na „Setkání seniorů“ apod.
Pro velkou nemocnost jsme museli přesunout některé akce, jako „Cvičení v tělocvičně“ a „Školkový kotlík“.
13. října 2022 – se uskutečnila „Drakiáda“ a po ní následovalo „Podzimní tvoření“. Sešli jsme se v hojném počtu a užili jsme si příjemně strávené odpoledne.
18. října 2022 – se děti vydaly autobusem do Bruntálu do Městského divadla
Bruntál, kde shlédly divadelní představení Maková panenka a motýl Emanuel.
Naše školka se zapojila do soutěže o třímetrové iglú nebo teepee od firmy VRBOSTAVBY, která se zaměřuje na rychlerostoucí dřeviny a vrbové stavby. Díky rodičům, přátelům a známým jsme získali v nominaci nejvíce hlasů, a tak nám ještě letos na zahradě
přibude pro děti další herní prvek. Všem ze
srdce děkuji, že nám pomohli a pro naši školku hlasovali.
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Co nás čeká v listopadu?
1. listopadu 2022 – výchovný koncert pro starší děti –
Písničky a jejich úkoly
7. listopadu 2022 – Tělocvična ZŠ
10. listopadu 2022 – návštěva Střediska volného času v Bruntále
12. listopadu 2022 – Vítání občánků
14. listopadu 2022 – Vánoční focení
16. listopadu 2022 – Lampionový průvod
18. listopadu 2022 – vystoupení pro seniory
Jana Šubová, zástupkyně ředitele pro MŠ

Sportovní den mládeže s TAJV
v Andělské Hoře
2. ročník oblíbené národní soutěže Sportovní den mládeže s TAJV v Andělské
Hoře se uskutečnil ve středu 19.10.2022 v dopoledních hodinách v tělocvičně
ZŠ. Jednalo se o semifinálové kolo z celkového počtu 250 turnajů v České republice. Žáci a žákyně ze základní školy v Andělské Hoře se na hřišti utkali ve
fotbale, florbale, házené, frisbee a tenise.
Z celkového vítězství se nakonec zaslouženě radovali Michal Brablec, Michaela Adámková a Samuel Čepera. Finalisté semifinálového turnaje v Andělské
Hoře získali upomínkové diplomy, věcné odměny a mnoho dalších sponzorských cen. Společně s cenami obdrželi finalisté vstupenku na závěrečný celorepublikový turnaj, Národní finále v Poděbradech, který se bude konat v předvánočním termínu 3.12. – 4.12.2022. Na tomto turnaji budou postupující hráči reprezentovat zejména základní školu, město Andělskou Horu a Moravskoslezský
kraj. Vítěz Národního finále v Poděbradech převezme putovní pohár TAJV od
ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
Sportovní den mládeže s TAJV v Andělské Hoře byl zrealizován za podpory
Města Andělská Hora a partnerů projektu.
Mgr. Jan Váňa
Organizátor soutěže TAJV
www.tajv.cz
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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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Příspěvky občanů
V dubnu 2019 chataři z Dětřichovic uklidili letitou černou skládku nad Ševčíkovým domem za včelínem. Odpadem byly naplněny 2 velké kontejnery a odvezeno
16 pneumatik.
Do této doby bylo místo čisté, až první víkend v září tohoto roku na toto místo
zatím neznámý nezodpovědný občan vyvezl střešní krytinu z rozlámaného bezazbestového eternitu, mnoho metrů lepenky IPA a k tomu krycí modrou plachtu s
nápisem NORTON.
To ale nestačilo a stejný odpad byl objeven druhý víkend v září na okraji obecního
lesa směrem k „Čerťáku“.
Je neuvěřitelné, kam až lidská bezohlednost k přírodě i lidem může zajít. Tím více
je toto konání nepochopitelné, když v okolních obcích jsou sběrné dvory.
Fotografie z místa hovoří za vše.
Jiří Fojtík, Dětřichovice
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Policie České republiky
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence

4. září 2022

Senioři pozor dejte, preventivní rady na paměti mějte
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Jak u
příležitosti tohoto dne, tak během celého roku, pořádají moravskoslezští policisté pro seniory napříč krajem preventivní besedy, během kterých je seznamují se
základními zásadami bezpečného chování. Pojďme si nyní tyto preventivní rady
určené seniorům společně připomenout.
Pozor na cizí osoby a jejich smyšlené legendy
Senioři patří mezi zvlášť zranitelnou skupinu obětí trestných činů, kdy pachatelé
zneužívají jejich důvěřivosti a pod různými záminkami se je snaží připravit o
jejich úspory. Senioři by měli mít vždy na paměti, že by do svých domovů neměli vpouštět žádné cizí osoby. Není dobré dveře od bytu otvírat automaticky,
když není jasné, kdo za nimi může být. Pro tyto případy je vhodné mít dveře
opatřené kukátkem a také bezpečnostním řetízkem. I ti co se tváří mile a důvěryhodně, nemusí mít vždy dobré úmysly. Pachatelé bohužel bývají vynalézaví a
pro to, aby je senioři vpustili do svých příbytků, používají různé smyšlené legendy například vrácení přeplatku, nabídky prodeje různého zboží, nabídky služeb
(opravy, kontrola spotřebičů), nabídka pomoci s nákupem, prosba o možnost si
zatelefonovat atd. Pak už stačí jen chvilka nepozornosti a cennosti a úspory mohou být pryč. S tím také souvisí důležité doporučení nenechávat doma větší finanční hotovost a raději peníze uložit do jedné z důvěryhodných bank. Pozor
také na přehnaně „výhodné“ nabídky. Jejich uzavření se může později velmi
prodražit. Pokud by si senior rád nabídku vyslechl, je nejlepší si s osobou domluvit telefonicky schůzku, na kterou senior přizve někoho ze svých rodinných
příslušníků. Různé legendy nepoužívají pachatelé jen k vniknutí do obydlí, aby
zde mohli něco odcizit, ale také k podvodnému vylákání finančních prostředků.
Mezi tyto nejznámější legendy patří tzv. legenda vnuk. V těchto případech volá
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seniorovi cizí osoba, která se vydává za jejich rodinného příslušníka. Do telefonu jim sdělí, že nutně potřebuje zapůjčit finanční hotovost, například z důvodu
výhodné koupě či třeba k uhrazení škody, kterou způsobil během dopravní nehody. Volající pak seniorovi během telefonátu sdělí, že si peníze nemůže přijít vyzvednout sám a pošle pro ně známého. Důležité je si v těchto případech zpětně
telefonicky u svých blízkých ověřit, zda skutečně volal člen rodiny a nikdy nepředávat peníze cizím lidem.

Osobní věci v bezpečí i mimo domov
Zvlášť obezřetní by měli být senioři také během nakupování či cestování v městské hromadné dopravě. Stačí chvilka a mohou se stát obětí krádeže. Například
volně odložená kabelka v nákupním košíku či tramvaji může být pro pachatele
snadnou kořistí. Proto je potřeba mít své osobní věci stále při sobě a nikde je
neodkládat. Převážně peněženku a doklady je potřeba umístit na bezpečné místo,
kam případný pachatel nemá snadný přístup. Tímto bezpečným místem může
být například vnitřní kapsa bundy, kterou má senior na sobě. Ovšem pokud si
tuto bundu sundá a pověsí například v čekárně u lékaře, nesmí zapomenout si
tyto osobní věci z bundy vyndat. V peněžence by pak senior neměl nosit zbytečně velkou finanční hotovost, a pokud používá platební kartu, tak by u ní především neměl mít poznačený PIN kód, díky kterému by pachatel v případě krádeže
mohl uložené finanční prostředky z účtu snadno odcizit. Pokud dojde ke krádeži
platební karty, je potřeba ji co nejdříve nechat zablokovat. Při pohybu mimo domov je důležité nikdy nechodit sám přes odlehlá místa, kde není velký pohyb
osob a už vůbec ne v nočních hodinách.
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Senior by měl mít vždy na paměti,
že nejdůležitější je jeho zdraví a pokud by došlo k přímé konfrontaci
mezi ním a pachatelem, například jej
přistihl při krádeži, neměl by se jej
senior snažit na místě sám zadržet,
nebo se s ním o odcizenou věc přetahovat. Lepší je nechat pachatele, který bohužel většinou mívá fyzickou
převahu, i s odcizenou věcí z místa
odejít a následně co nejrychleji celou
věc oznámit na linku 158.
Opatrní by měli být senioři také v případě, že využívají internet. K nákupu by
měli využívat především ověřené e-shopy s dobrým hodnocením od ostatních
uživatelů. Pozor na přehnaně výhodné nabídky zboží. Další riziko tvoří podvodné emaily za účelem vylákaní finančních prostředků či osobních údajů. Objevují
se také podvodné webové stránky napodobující instituce, které senior zná. V
těchto případech může být velmi těžké na první pohled podvod rozeznat. Obecně
lze říci, že pokud přijde osobě na dané webové stránce, emailu či SMS zprávě
něco netypického a podezřelého, je lepší na nic neklikat. Důležité je nikomu nezasílat svá hesla, osobní údaje a čísla platebních karet.
V silničním provozu
Senior, který je řidičem nesmí zapomínat na pravidelné zdravotní prohlídky. Ty
musí absolvovat v 60, 65 a 68 letech a následně každé dva roky. Potvrzení o
zdravotní prohlídce musí mít při řízení vozidla vždy u sebe. Nikdy by senior
neměl usedat za volat v případě, pokud se necítí dobře a raději by měl vyčkat na
dobu až mu bude lépe. Při jízdě na kole by měl mít vždy na hlavě přilbu. Ta může v případě pádu zachránit život. Přilba je o to důležitější pokud senioři používají u nich stále oblíbenější elektrokola. Na elektrokole je možné snáze dosáhnout vyšší rychlosti, což sebou přináší větší riziko pádu se závažnými následky.
Jak klasické jízdní kolo, tak elektrokolo musí mít povinnou výbavu. Potřeba je
především dbát na funkčnost jak brzd tak také předního a zadního světla, které
musí být vždy zapnuté za snížené viditelnosti. Na pravidlo být vidět za snížené
viditelnosti nesmí senioři také zapomínat, pokud se pohybují v silničním provozu jako chodci. Použití reflexních prvků může jejich viditelnost zvýšit až na 200
metrů. Vozovku by senioři měli přecházet vždy poté, co se pořádně rozhlédnou,
kolmo k její ose a to co nejrychleji. K přecházení jsou povinni užít přechod pro
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chodce pokud se od něj nachází do vzdálenosti 50 metrů. Pokud tomu tak není,
je potřeba vozovku přejít na přehledném a dobře viditelném místě.
Na výše uvedené preventivní rady policisté
Moravskoslezského
kraje seniory upozorňují jak prostřednictvím již zmíněných
besed, tak také díky
preventivním projektům. Jedním z těchto
projektů je publikace
Černá kronika aneb ze
soudních síní, kterou
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského
kraje vydalo v roce
2016. Tato publikace
obsahuje 12 příběhů
zachycujících nejčastější nebo nejzávažnější trestné činy páchané na seniorech.
Příběhy jsou inspirovány skutečnými událostmi a čtenáři na konci každého z
příběhů naleznou poučení, jak se v takové situaci zachovat, eventuálně jak se jí
vyhnout. Kromě zmíněné knižní publikace je součástí projektu také doprovodný
materiál v podobě CD, informačních letáků, brožur či záložek do knih. Dalším
projektem Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje je pak PORADCE policejní rádce pro bezpečný život, který obsahuje edukační videa. Tento projekt odstartoval v roce 2020 a celkem tři videa ze stávajících šestnácti jsou
věnována přímo seniorům a jejich bezpečnosti v silničním provozu. Videa jsou
veřejnosti volně přístupná na YouTube kanálu Policie ČR.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Mgr. Darina Veselá
oddělení prevence
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ÚSKALÍ TOPNÉ SEZÓNY
Letošní topná sezóna právě začíná a všichni víme a možná se i strachujeme, jak
náročná bude. Nedostupnost nebo vysoké ceny paliv jsou smutnou realitou a
mohou vést k tomu, že mnohé donutí topit vším, co se dá spálit. Užívání tepelných spotřebičů má svá pravidla a jejich nedodržení by mohlo vést ke způsobení
požáru, přičemž mezi nejčastější příčiny vzniku požáru patří nesprávná obsluha
topidel, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti
topidla, nebo špatné umístění či instalace topidla. Nesmí se však zapomínat ani
na řádný stav komínů a kouřovodů, kterými jsou odváděny ze spalovacího prostoru topidel zplodiny hoření. Rádi bychom Vám proto připomněli zásady bezpečného provozování tepelných spotřebičů, ať už jsou to elektrická topidla, plynové kotle či kotle na tuhá paliva.
Podrobnosti používání tepelných spotřebičů a komínů a kouřovodů upravuje
vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
požární ochraně.
Konkrétně v § 42 „Tepelné spotřebiče“ takto:
1) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, zejména
starší výroby, u kterých není k dispozici původní dokumentace (návod výrobce
na provoz, kontroly, údržbu, případně obsluhu) se postupuje podle dokumentace
technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.
2) V případech uvedených v odstavci 1 nebo není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků – například
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.
3) Při používání tepelných spotřebičů na pevná paliva se nevychladlý popel
ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.
A v § 43 ,,Komíny a kouřovody“ takto:
1) Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby
byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů.
Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanovených
vyhláškou č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
2) V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné
považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
Vyhláška č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, stanovuje způsob čištění, kontroly
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a revize spalinové cesty a také lhůty pro jednotlivé druhy paliv připojených spotřebičů.
Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Činnost

Čištění spalinové cesty

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Plynné

3 × za rok

2 × za
rok

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Kontrola spalinové cesty

1 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Čištění a kontrola spalinové
cesty

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo
majitel objektu, ne kominík.
Pro zajištění bezpečného provozu tedy zjednodušeně platí desatero bezpečnostních zásad při používání topidel:
1) Umístění topidla – podle druhu prostoru je nutno správně zvolit i druh topidla.
2) Připojení topidla – pro správnou funkci je potřebné i jeho odborné připojení.
3) Dostatečný přívod vzduchu – každé topidlo potřebuje je své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu.
4) Odvod spalin – spaliny je třeba bezpečně odvést od topidla do volného
prostoru-většinou komínu. Správné připojení odvodu spalin od topidla
podléhá revizi komínu, popřípadě posouzení kouřové cesty.
5) Používání předepsaného paliva – každé topidlo je používáno na určitý druh
paliva, jeho používání je nutné dodržovat
6) Dodržování bezpečnostních vzdáleností – každé topidlo by mělo mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů.
7) Nehořlavé a izolační podložky – uplatňuje se zejména u topidel na tuhá
paliva, problematiku řeší ČSN 06 1008
8) Dodržování návodů k obsluze – ke každému topidlu dodává výrobce návod k obsluze, je třeba se seznámit a dodržovat stanovené zásady
9) Používat schválená topidla – výrobce garantuje správnou a bezpečnou
Strana 33

LISTOPAD 2022
funkci, nejsou dovoleny žádné domácí úpravy
10) Pravidelné čištění komínů – problematiku řeší vyhláška č. č. 34/2016 o
čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Přesto v případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Nikdy nehaste případný požár sazí
v komíně vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do
příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Pokud požár vznikne od topidla na
plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie. I když se
vám podaří oheň uhasit vlastními silami, jste, dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, povinni bezodkladně oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech,
které vykonáváte nebo v prostorách které vlastníte nebo užíváte.
Pokud dojde k požáru, snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky.
Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí. Případný požár co nejdříve oznamte hasičskému záchrannému sboru na známou tísňovou linku 150 nebo 112. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš maStrana 34
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jetek před požáry.
Děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme úspěšnou topnou sezónu.
nprap. Ing. Eva Holá
HZS MSK
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Společenská rubrika
Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea
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Dana Hrnčiarová, Světlá
Marie Rosenbachová, Světlá
Marie Chromiaková, Světlá
Jana Přikrylová, Světlá
Josef Hulín, Světlá
Miroslav Vondra, Světlá
Josef Polánský, Světlá
Jan Brídzík, Světlá
Miroslava Hofmannová, Světlá

Přivítali jsme
Malvína Pašasová, Světlá

Rozloučili jsme se
Vladimír Karásek, Světlá
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