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Plánované akce v obci 
 

22. 12. 2019 - vánoční koledování před kapličkou (VDO Malá Haná) 

24. 12. 2019  - tradiční vánoční bruslení a lední hokej v Boskovicích (9 hod.) 

27. 12. 2019 - vánoční turnaj ve stolním tenise v KD „SVĚTLÁ CLOSE“ 
28. 12. 2019 - výroční schůze SDH Světlá v 18 hodin 

30. 12. 2019 - zasedání zastupitelstva v 19 hodin 

1. 1. 2019     - novoroční ohňostroj na výletišti v 18 hodin 
10. 1. 2020   - ples SDH Světlá v Cetkovicích (hraje MIX Boskovice) 
 

Naši oslavenci (1. 10. - 31. 12. 2018) 
 

Vzhledem k platnosti nařízení GDPR nemůžeme u oslavenců uvádět jejich věk, 

budeme tedy sdělovat jen jména a příjmení (uvádět budeme jubilea 60, 65, 70, 75, 80 a 

více let). 

Paní Cikánková  Ludmila 
 

Pan Grepl Jiří 
 

Pan Krajíček Josef 
 

Pan Cikánek Vladislav 
 

Paní Cikánková Jana 
 

 

Všem našim milým oslavencům přejeme do dalších krásných let života hodně 

zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody. 
 

Letos jsme se rozloučili:  Paní    Lujková  Jaroslava 
 

   Pan     Vymer Jiří 
 

   Pan     Vondál Pavel 
 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 
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Úvodní slovo starosty 
    

Vážení spoluobčané, 

opět zde po roce máme to očekávané období Vánoc, které jsme v naší 

obci tradičně zahájili rozsvícením vánočního stromu a vánočními 

dílnami. Jako vždy máme na přelomu roku připraveno několik 

obvyklých akcí, jako je např. koledování u kapličky, vánoční bruslení, 

turnaj ve stolním tenise, volební hasičská schůze, novoroční ohňostroj a 

nesmí chybět ani hasičský ples v Cetkovicích. 

Tématem, které v současné době nabývá na důležitosti, je odpadové 

hospodářství. Jako zástupci obcí v rámci firmy Technické služby Malá 

Haná jsme mohli prostřednictvím exkurze v letovické firmě Remat 

nahlédnout do problematiky odpadů. Tato oblast se nyní dostává do 

problémů především s odbytem vytříděných surovin. Zároveň rostou 

poplatky za některé druhy odpadů. Zákaz skládkování se blíží, brněnská 

firma Sako (kde bude zanedlouho pravděpodobně končit i náš komunální 

odpad) proto hodlá zvýšit svoji kapacitu spalování odpadů obrovskou 

investicí do výstavby třetího kotle. 

Stále ovšem ještě existují lidé, kteří nejsou schopni (nebo ochotni) 

správně třídit odpad do velkoobjemových kontejnerů, které se nacházejí 

na třech místech v obci. Například v drátěných klecích pro lahve z 

materiálu PET často končí i jiné materiály, třeba igelitové obaly. 

Dokonce se stalo, že se nedávno v modrém kontejneru na plast objevily 

velké kusy dřevotřísky. Znovu proto apeluji na všechny občany, aby 

třídění důsledně dodržovali a nekomplikovali sběr jednotlivých druhů 

odpadů cizími příměsemi. 

Naše obec má (jako jedna z mála v okolí) dobře fungující sběrný dvůr, 

do kterého lze ukládat prakticky všechny druhy odpadů, včetně 

nebezpečných látek a elektroodpadu. Od 1. ledna 2020 musí obec navíc 

zajistit sběr kuchyňských olejů a tuků, k čemuž bude sloužit nádoba pro 

uzavřené PET lahve s touto komoditou. 

Velkým zásahem do rozpočtu bylo v letošním roce hospodaření v 

obecním lese v katastru obce Uhřice. Každý si určitě může povšimnout 

nových holin na kopcích nad touto obcí, které vznikly mýtní těžbou 

kůrovcem napadených smrků. Tyto několikahektarové plochy pro nás 

připravila a zalesnila firma Lescus Cetkovice, a to výsadbou převážně 
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listnatých stromků. Cena za tuto pěstební činnost se v letošním roce 

vyšplhala až na téměř milion korun, přičemž příjmy z prodeje dřeva 

zdaleka tuto částku nepokrývají. Spoléháme proto na dotaci, o kterou 

jsme požádali u Jihomoravského kraje. Tímto děkuji Jiřímu Cikánkovi 

staršímu, který pečlivě zpracoval podklady k příslušným dotační 

žádostem. 

Jistě jste zaregistrovali výkopové práce na místní komunikaci kolem 

obecního úřadu. Jedná se o přípravné práce na jarní asfaltování dvou 

úseků místních komunikací, které provede firma Strabag. Preventivní 

opravy vodovodních přípojek a hydrantů budou do té doby provedeny i v 

ulici kolem Familií, kde ještě bude pravděpodobně položeno potrubí pro 

odvod dešťové vody z okolních staveb do potoka. 
 

 
 

V druhé polovině letošního roku bylo realizováno již avizované 

hloubení vodovodního vrtu nad obcí. V současné době čekáme na 

závěrečnou zprávu z čerpacích zkoušek. Podle prvních rozborů se jeví 

kvalita vody z tohoto druhého hloubkového vrtu jako velmi dobrá, takže 

se snad toto dílo v průběhu roku 2020 podaří napojit na stávající 

vodojem. Doufejme, že se tak povede vyřešit určité problémy s pitnou 

vodou, se kterými se ovšem v poslední době potýkají mnohé obce v naší 

republice. 
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V letošním roce jsme dále rozšiřovali množství obecní techniky. 

Máme například nový přívěs za traktor, který především díky 

hydraulickému třístrannému sklápění může být dobrým pomocníkem 

například při údržbě zeleně. Hlavně se ale v závěru roku podařilo získat 

zbrusu nový hasičský a evakuační automobil Ford Tranzit s přívěsem 

pro převoz hasičské techniky. Toto vozidlo nahradí přes pětadvacet let 

staré auto stejné značky, které již dosluhuje a bylo třeba je vyměnit. 

Pořízení automobilu bylo hrazeno z převážné části z dotací Ministerstva 

vnitra a Jihomoravského kraje. 
 

 
 

Nedávno provedla odborná firma ošetření stromů na různých místech 

v obci. Důvodem bylo především zajištění bezpečnosti občanů před 

úrazem v důsledku padajících větví. Rozsáhlejším ořezem prošel areál 

pod lipami a především výletiště, kde musely být skáceny dva nahnilé 

jasany. Měli bychom se tedy zároveň zamýšlet nad výsadbou nových 

stromů, která je v současné době poměrně široce podporována i z 

dotačních zdrojů. 

V příštím roce nás kromě již zmíněných oprav místních komunikací a 

připojení nového vrtu čekají další investiční akce. Zadali jsme 

vypracování studie úpravy sportovního areálu pod lipami, máme 

připraveny podklady pro rozjetí výstavby nové menší vodní nádrže nad 

obcí, prověřujeme možnosti výstavby dalšího chodníku u autobusové 

zastávky atd. Mezi další investiční náměty patří úprava výletiště pro 

konání cyklovýletu v roce 2021, oprava obecního domu č. p. 38 (u 

Familií), oprava kapličky zvnějšku a příprava projektu rozšíření budovy 

kulturního domu. Některé výše jmenované projekty jsou ovšem 

záležitostmi na delší časové období, realizovatelné jen v případě získání 

finančních prostředků z vhodných dotačních programů. 
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Závěrem mi dovolte malé zhodnocení uplynulého období. Snad mohu 

i za celé zastupitelstvo posoudit letošní rok z pohledu fungování obce 

jako úspěšný. Naší vesnici se daří se svým majetkem dobře hospodařit, 

což máme podloženo příslušnými kontrolami hospodaření. Postupnými 

kroky dochází k obnově a zvelebování obce. Vždyť jedním z prvotních 

poslání obecního úřadu je ve spolupráci s krajem a státem zajist it 

místním obyvatelům uspokojivé podmínky pro život a seberealizaci. 

Můžeme být spokojení, neboť patříme k té šťastnější části obyvatel 

naší zeměkoule. Žijeme zde ve svobodné společnosti bez válek s 

dostatkem zdrojů všeho druhu a s optimálním podnebím. Díky bohu k 

nám ještě nedorazili konkrétní problémy s neřízenou migrací, 

klimatickým šílenstvím a postmoderní politickou korektností, což nás 

může o kus svobody připravit. Čiňme proto dost k tomu, abychom 

předali svým potomkům tento náš životní prostor ve stavu, jak jsme ho 

vybudovali a jak ho dnes známe. Tak šťastné svátky. 
 

Eduard Dokoupil ml., starosta obce. 
 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 7. 2019 
 

Přítomni:  J. Lizna, R. Dobeš, J. Vlachová, Ing. E. Dokoupil, Ing. J. Kaderka, 

Ing. M. Cikánek, Mgr. P. Palán -dostavil se k projednávání bodu č.4 
Ověřovatelé:   J. Vlachová, J. Lizna 

Hosté:   Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, Ing. P. Vondál 
 

Program:  1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu  

  2/ Rozpočtové opatření č. 7/2019 

  3/ Žádost o směnu pozemků 
  4/ Sazebník úhrad za poskytování informací 

  5/ Průzkumný vrt 

  6/ Různé 
 

1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu  

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů 
zápisu J. Vlachovou, J. Liznu. (6:0:0) 

Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání 

rozšířený o body č. 4 a 5. (6:0:0) 
 

2/ Rozpočtové opatření č. 7/2019 
Usnesení č. 3: Zastup. obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 (6:0:0) 
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3/ Žádost o směnu pozemků 

Ladislav Ženatý požádal o směnu svých pozemků 626/1 (zahrada 1279 m2) a 
626/2 (zahrada 1275 m2) za obecní pozemky č. 102/1 (zahrada 1548 m2) a 

103/1 (zahrada 1221 m2), případně 1/7 (zahrada 613 m2). 

Plošné výměry uvedených pozemků jsou v součtu značně rozdílné. Cena 
obecních pozemků dle BPEJ je dvojnásobná a p. č. 102/1 je evidován 

v územním plánu jako případné stavební místo, stejně jako p. č. 626/1 a 626/2. 

Na obecním pozemku 1/7 se nachází studna a přes tento pozemek je nyní 

realizován přístup na zbývající dvě parcely. Navíc není ještě dořešena situace 
se zakreslením polohy obecního skladiště do KN. 

Následovalo hlasování o následujícím usnesení, které nebylo přijato: 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků 626/1 (zahrada 1279 m2) a 
626/2 (zahrada 1275 m2) za obecní pozemky č. 102/1 (zahrada 1548 m2) a 

103/1 (zahrada 1221 m2), případně 1/7 (zahrada 613 m2). (0:5:1/Kaderka) 
 

 
Světelská pouť - 18. srpna 2019 

 

4/ Sazebník úhrad za poskytování informací 

Starosta obce předložil Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákon 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz příloha). 
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Sazebník úhrad za 

poskytování informací. (6:0:1/Palán) 
 

5/ Průzkumný vrt 

Firma AquaEnviro informovala obecní úřad, že práce na hloubkovém 
průzkumném vrtu by mohly být zahájeny přibližně v polovině srpna letošního 

roku. Nyní jsou k dispozici všechna potřebná povolení. 

V tomto týdnu starosta obce podá žádost o dotaci k SFŽP v rámci výzvy 
2/2018- 1.6.A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody, kde je 

poskytováno až 80 % z celkových způsobilých výdajů akce. 

Celkové náklady byly spočítány na 483 590 Kč. Z toho výdaje na přípravu 

projektu činí 36 300 Kč, výdaje na služby 26 620 Kč, stavební práce 263 418 
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Kč, hydrodynamické zkoušky 129 349, laboratorní práce 18 707 Kč. Dalším 

výdajem pak bude muset být připojení na stávající vodojem, což bude spolu 
s pořízením čerpadla činit přes 100 000 Kč. 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje za účelem řešení krizové situace 

nedostatku pitné vody provedení průzkumného vrtu, které bude zajišťovat 
firma AquaEnviro, a dále souhlasí s podáním žádosti o dotaci k SFŽP na tyto 

práce. (7:0:0) 
 

6/ Různé 

a) Informace o směnách pozemků: 
- úprava hranic p. č. 615/78 s panem Hartlem, je v běhu. 

- odprodej části obecního pozemku 621/2 paní Přichystalové, je v běhu. 

- směna pozemků u obchodu s paní Kejíkovou: zaměření proběhlo, bude 

vypracována smlouva. 
- odprodej obecního pozemku 2/24 K. Šumberové: navrhováno rozdělení 

uvedeného pozemku podle skutečně zastavěné plochy (zajistí žadatelka). 

b) Oprava místních komunikací 
Ohledně schválené dotace na opravu dvou úseků místních komunikací je nyní 

řešena úprava projektu spodního úseku. Výškopis a polohopis již byl 

vypracován, dodání upraveného projektu nyní vázne. 
Společnost Živé muzeum odmítá směnit plochu pod místní komunikací. 

c) Vlečka za traktor - zastupitelstvo navrhuje vypracování cenových nabídek od 

jednotlivých dodavatelů. 

d) Obecní les - zastupitelstvo bylo informováno o stavu lesní cesty a o průběhu 
kácení.  

e) Bylo navrženo vypracování cenové nabídky na zbudování jednoho sloupu 

veřejného osvětlení v lokalitě za bytovkou. 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 8. 2019 
 

Přítomni:    J. Lizna, R. Dobeš, J. Vlachová, Ing. E. Dokoupil, Ing. J. Kaderka, 

Ing. M. Cikánek, Mgr. P. Palán 
Ověřovatelé:   P. Palán, R. Dobeš 

Hosté:   Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, Ing. P. Vondál 
 

Program:  1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu  

  2/ Oprava místních komunikací 

  3/ Rozpočtové opatření č. 8/2019 

  4/ Různé 
   

1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu  

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce (dále ZO) Světlá schvaluje do funkce  
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ověřovatelů zápisu. (7:0:0) 

Usnesení č. 2:  ZO Světlá schvaluje navržený program jednání. (7:0:0) 
 

2/ Oprava místních komunikací 
Na základě přiznané dotace z Ministerstva pro místní rozvoj obec Světlá 

přistoupila k opravě zbývajících dvou úseků místních komunikací (kolem 

kulturního domu směrem ke hlavní silnici a v ulici u Familií). 
Bylo vypsáno výběrové řízení, v němž bylo přímo osloveno 6 firem. Nabídky 

přišly celkově tři, a to od firem Deas s.r.o., Strabag a. s. a Swietelsky stavební 

s.r.o. V neděli 25. 8. 2019 zasedala výběrová komise ve složení Ing. E. 
Dokoupil, Ing. J. Kaderka a Ing. J. Cikánek. Po otevření obálek komise 

konstatovala, že nejlevnější cenu nabídla firma Strabag (1 350 023,48 bez 

DPH) a tuto firmu komise doporučila jako vítěze. Žádná nabídka nebyla 

vyloučena pro formální nedostatky. 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení zakázky na opravu 

vozovek místních komunikací „6c“ a „8c, 9c“ firmě Strabag Brno za cenu 

1 350 023,48 bez DPH. (7:0:0) 
 

3/ Rozpočtové opatření č. 8/2019 
Účetní obce zpracovala nové rozpočtové opatření (viz příloha). 

Usnesení č. 4: ZO Světlá schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019. (7:0:0) 
 

4/ Různé 

a) Informace k posílení zdrojů pitné vody 
V minulém týdnu byl u obecního vodojemu vyhlouben asi 84m hluboký 

průzkumný vrt. První odhady vydatnosti hovoří o 20 až 30 m3 denně, což by 

pokrývalo denní spotřebu obce. Nyní budou následovat čerpací zkoušky a 
laboratorní rozbory vzorků včetně opakovaného sledování obsahu uranu. 

Na SFŽP byla již žádost obce Světlá o dotaci řádně zaregistrována. Podíl 

dotace byl nakonec stanoven na 60% uznatelných výdajů, ovšem plánované 
napojení vrtu může být předmětem další žádosti o dotaci např. v dalším roce. 

b) Nabídka firmy Axiom 

Firma Axiom, která pro obec připravovala projekt nové vodní nádrže nad obcí, 

zaslala cenovou nabídku na další fázi tohoto projektu. Nabídka obsahuje 
zabezpečení výběrového řízení a dopracování prováděcí dokumentace pro 

provedení stavby. Celková cena by činila 58 080 Kč vč. DPH. 

Dále firma Axiom informovala o možnosti získání dotace z Ministerstva 
zemědělství - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních 

nádržích. Výše dotace je max. 80 % a max. 2 miliony Kč. Podání žádosti o 

dotaci by firma provedla zdarma. Zastupitelstvo obce odložilo rozhodnutí o 
zbudování nádrže na rok 2020. 
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c) Uzavření železničních přejezdů 

Obecní úřad obdržel žádost o vyjádření k uzavření dvou železničních přejezdů 
pod obcí v důsledku jejich opravy. Jedná se konkrétně o přejezd u bývalé 

zastávky a další přejezd směrem na Šebetov (pod remízkem) v období od 17. 9. 

a 23. 9. do 26. 9. 2019. 
 

 
Cyklovýlet Okolo Malé Hané - 31. srpna 2019 

 

d) Vlečka za traktor 

Ing. Martin Cikánek zajistil novou nabídku na vlek za traktor od firmy 

Bohatec. Cena je nyní o 5000 Kč levnější, s DPH tedy 95 590 Kč. 
Usnesení č. 5: Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup sklopného přívěsu ANS 

1,8T od firmy Bohatec za cenu 79 000 Kč bez DPH. (7:0:0) 

e) Místní prodejna Jednota 

Předseda představenstva Spotřebního družstva Jednota Ing. Lžičař požádal o 
osobní schůzku, kde na základě pověření představenstva opět požádal o 

podporu ztrátové činnosti místní prodejny. Provozní ztráta v roce 2019 se 

oproti minulému roku sice zmenšila, ale stále trvá. Proto Ing. Lžičař žádá o 
výhledovou podporu formou podání žádosti o dotaci k JmK, která je 

poskytována ve výši 50% (dalších 50 % hradí obec). Celková částka pro rok 

2020 by se pohybovala do 50 000 Kč. 

Usnesení č. 6: Obecní zastupitelstvo předběžně souhlasí s podporou místní 
prodejny Jednota formou podání žádosti o dotaci k JmK na vykrytí provozní 

ztráty pro rok 2020. (6:0:1/ J. Vlachová) 

f) Obecní les 
Těžba napadeného dříví v obecním lese na katastru obce Uhřice s jistými 

obtížemi pokračuje. Byly řešeny připomínky tamních majitelů nedaleké 

nemovitosti, kteří si stěžovali na ničení lesní cesty těžkými stroji, do které 
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v minulosti zainvestovali. Část povrchu cesty byla tedy na náklady obce 

upravena. 
Firma Lekuro provedla mulčování dřevní hmoty jako přípravu na zalesňování, 

které by mělo být zahájeno letos na podzim. Je třeba zvážit, zdali by nebylo 

vhodné pověřit například firmu Lescus, aby se formou dlouhodobého pronájmu 
o dotyčný les starala, a to i včetně zajištění dotací na obnovu lesního porostu. 

OZ pověřilo starostu projednáním možnosti uzavření smlouvy s firmou Lescus. 

g) Opatrovnictví 

V minulém týdnu bylo obci doručeno soudní rozhodnutí, kde byla obec Světlá 
určena opatrovníkem konkrétní osoby. Tato osoba se kdysi v obci zdržovala jen 

tři roky a nyní nemá k obci žádný vztah, pobyt má vedený formálně na adrese 

obecního úřadu. 
Starosta obce sdělil, že s ohledem na možnosti obce bude velice obtížné zajistit 

řádný výkon opatrovnictví. Obec na tuto činnost nemá žádného pracovníka 

s řádnou kvalifikací a získání takové osoby se podle dosavadních poznatků jeví 

jako krajně obtížné. Je tedy pravděpodobné, že péče nad touto osobou přinese 
obci určité náklady i komplikace s jejím zastupováním před úřady a s dalšími 

úkony.  

 

 
Vítání nových občánků ve Světlé -  20. října. 2019 

(Richard Knihař, Jakub Mužík, Alena Palánová, Erika Dvořáková) 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. 9. 2019 
 

Přítomni:    J. Lizna, R. Dobeš, J. Vlachová, Ing. E. Dokoupil, Ing. J. Kaderka, 

Ing. M. Cikánek, Mgr. P. Palán 

Ověřovatelé:   J. Vlachová, M. Cikánek 
Hosté:   Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, Ing. P. Vondál 
 

Program:  1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu  
  2/ Výběr dodavatele dopravního vozidla pro JSDH Světlá 

  3/ Prodej pozemků ve vlastnictví obce 

  4/ Ořez stromů v obci 
  5/ Rozpočtové opatření č. 9/2019 

  6/ Různé 
 

1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu  

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů 

zápisu.(7:0:0) 

Usnesení č. 2: Zast. obce Světlá schvaluje navržený program jednání.(7:0:0) 
 

2/ Výběr dodavatele dopravního vozidla pro JSDH Světlá 

Na dodávku nového hasičského vozidla bylo vypsáno výběrové řízení. První 

výběrové řízení nebylo úspěšné, neboť vítězná firma z důvodu interních potíží 
odmítla podepsat kupní smlouvu. Následovalo vypsání druhého výběrového 

řízení, v němž byly přímo osloveny 4 firmy. Nabídky přišly celkově 4, a to od 

Profi Auto CZ Říčany, CARent Brno, Auto Trutnov a Auto Vinkler Praha. 

V pondělí 2. 9. 2019 zasedala výběrová komise ve složení Ing. E. Dokoupil, 
Ing. J. Kaderka a Ing. M. Cikánek. Po otevření obálek komise konstatovala, že 

nejlevnější cenu nabídla firma CARent (879 594 Kč s DPH) a tuto firmu 

komise doporučila jako vítěze. Žádná nabídka nebyla vyloučena pro formální 
nedostatky. 
 
 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje nákup hasičského 

dopravního automobilu a přívěsného vozíku pro potřeby JSDH obce od firmy 

CaRent Brno za cenu 879 594 Kč včetně DPH. (7:0:0) 

Usnesení č. 4: Obec Světlá dokryje finance, potřebné nad rámec přislíbených 
dotací k zakoupení dopravního vozidla pro potřeby JSDH Světlá, do plné výše 

kupní ceny z vlastních zdrojů. (7:0:0) 
 

 

3/ Prodej pozemků ve vlastnictví obce 
a) Ing. Šmíd nyní pracuje na smlouvách o odprodeji obecních parcel, k nimž 

byl již schválen a řádně vyvěšen záměr o prodeji. Nyní je třeba schválit 

samotný prodej. 
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Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje prodej parcely č. 621/4 o 

výměře 112 m2, vytyčené podle geometrického plánku č. 233-103/2015, 
manželům Kaderkovým, bydlištěm Světlá č. p. 132, za cenu 65 Kč/m2. Veškeré 

náklady hradí kupující. (6:0:1/ J. Kaderka) 

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje prodej parcely č. 621/5 o 
výměře 97 m2, vytyčené podle geometrického plánku č. 267-110/2019, paní E. 

Přichystalové z domu č. p. 40, za cenu 65 Kč/m2. Veškeré náklady hradí 

kupující. (6:0:1/P. Palán) 

b) L. Ženatý požádal o odprodej obecní parcely č. 688/3, která se nachází mezi 
jeho domem a parkovištěm se zámkovou dlažbou u místní hospody. (viz 

Příloha) 

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje záměr prodeje obecní 
parcely č. 688/3 o výměře 18 m2, manželům Ženatým, bydlištěm Světlá č. p. 

36, za cenu 65 Kč/m2. Veškeré náklady na prodej hradí kupující. (6:0:1/ J. 

Kaderka) 
 

4/ Ořez stromů v obci 
Kvůli nebezpečí pádu větví ze vzrostlých stromů v obci oslovil obecní úřad tři 

firmy, zabývající se rizikovým kácením. Jedná se o ošetření stromů v šesti 

lokalitách: výletiště (28 jasanů +1 ks kácení rizikového jasanu), u zastávky (3 
lípy), nad zastávkou (lípa+kaštan), u OÚ (lípa), u rybníka (4 stromy) a u hřiště 

(15 lip). 

Zatím byly doručeny tři tyto nabídky: 

A. Michal Pulec Boskovice 173 100 Kč vč. DPH ± 15 % možný rozdíl (viz 
Příloha) 

B. Arboteq s.r.o. Kunštát 121 000 Kč vč. DPH  

C. Vojtěch Havíř, Boskovice 130 000 Kč vč. DPH 
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Světlá na základě předložených nabídek na 

prořez stromů v obci schvaluje jako dodavatele těchto prací firmu Arboteq 

s.r.o. Kunštát s celkovou cenou 121 000 Kč vč. DPH. (7:0:0) 
 

5/ Rozpočtové opatření č. 9/2019 
Účetní obce zpracovala nové rozpočtové opatření (viz příloha). 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019. 

(7:0:0)  
 

6/ Různé 
a) Sloup veřejného osvětlení 

Na přidání sloupu veřejného osvětlení k cestě za bytovkou směrem ke hřišti 

přišla nabídka od firmy Elektroplošiny Z. Schreiber Chornice se dvěma 
variantami (viz Příloha): 
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A. solární LED světlo s pohybovým čidlem 34 382,94 Kč s DPH (varianta bez 

el. přívodu) 
B. sloup s LED světlem, napojený na stávající síť 32 780,11 Kč (bez 

výkopových prací!) 

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Světlá na základě předložené nabídky 
schvaluje variantu A. solární LED světlo s pohybovým čidlem 34 382,94 Kč 

s DPH. (6:0:1/R. Dobeš) 

 
Zdobení vánočního stromu - 30. listopadu 2019 

 

b) Informace k opravám místních komunikací 

V minulém týdnu proběhla schůzka s majiteli nemovitostí v ulici u Familií 
k plánované opravě tamní místní komunikace. Zástupce společnosti Živé 

muzeum povolil provedení opravy v místě soukromého pozemku, ležící 

v místní komunikaci. 

Zbývá jen dořešit, zdali obec provede v místě komunikace výkop a položení 
potrubí, které bude svádět dešťovou vodu do místního potoka. 

Opravy dotčených vodovodních přípojek budou zahájeny v nejbližší době. 

V úterý 24. 9. 2019 bude se zástupcem firmy Strabag provedena obhlídka 
opravovaných komunikací. 

Bude jednáno s L. Ženatým ohledně odvedení povrchové vody do kanalizace. 

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr položit novou dešťovou 
kanalizaci v nově opravované ulici u Familií. (6:0:1/R. Dobeš) 
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c) Hranice mezi domem č. p. 38 a objektem Familií 

Firma Geodézie provedla zaměření nejasných hranic domu č. p. 38, které 
neodpovídají údajům v KN (viz plánek). Zastupitelstvo bylo seznámeno s 

průběhem hranic dotčených parcel. Odborný znalec Ing. Šmíd konstatoval, že 

z hlediska požárního i z hlediska celkového špatného stavu přiléhajících 
stavebních konstrukcí a zejména střech je situace krajně obtížná.  

d) Informace k posílení zdrojů pitné vody 

V současné době probíhá čerpací zkouška nového hlubinného vrtu, spojená 

s odběrem a vyhodnocení vzorků. Čerpaná voda je svedena pomocí hadic do 
potoka směrem k obci. 

Stejně tak je pomocí provizorního potrubí do potoka svedena nově vyčištěná 

studna, která by měla být v budoucnu napojena na vodojem. Rozbor vody 
z této studny dopadl dobře včetně hodnoty obsahu uranu. 

e) Starosta obce informoval zastupitelstvo o stavu lesní cesty u Uhřic. Bylo 

navrženo opravit cestu po proběhlé těžbě v obecním lese, aby byla zabezpečena 

její sjízdnost. 
f) L. Ženatý upozornil na problematiku nepřiměřené rychlosti automobilů při 

průjezdu kolem jeho domu. 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 10. 2019 
 

Přítomni: Ing. E. Dokoupil, J. Vlachová, R. Dobeš, Ing. M. Cikánek, Ing. J. 
Kaderka, Mgr. P. Palán, J. Lizna - dostavil se k projednání bodu č. 3  

Ověřovatelé:   R. Dobeš, Mgr. P. Palán 

Hosté:    P. Ambroz, L. Ambroz, Ing. P. Vondál, L. Smékalová, J. Vystavěl, 

Mgr. J. Biberle 
 

Program:  1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu 

  2/ Smlouva o příspěvku na financování sociálních služeb 

  3/ Prodej pozemků ve vlastnictví obce 

  4/ Financování školní družiny při ZŠ Cetkovice 
  5/ Smlouva o příspěvku do DSO TS Malá Haná 

  6/ Rozpočtové opatření č. 10/2019 

  7/ Darovací smlouva s JmK 
  8/ Různé, diskuze, závěr 
 

1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu  

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů 

zápisu Romana Dobeše a Petra Palána. (6/0/0) 
Usnesení č. 2: ZO Světlá schvaluje navržený program jednání, rozšířený o bod 

č. 7, Bod programu Různé, diskuze, závěr nabývá pořadové číslo 8. (6/0/0) 
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2/ Smlouva o příspěvku na financování sociálních služeb 

Stejně jako v minulém roce požádalo město Boskovice o spolufinancování 
Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko ze strany obcí v ORP 

Boskovice. Zároveň byla předložena příslušná Smlouva o příspěvku (viz 

příloha) spolu s příslušnými podklady. 
Paušální platba podle počtu obyvatel po rozpočítání vychází na 18,50 Kč na 

obyvatele. Kalkulace podílu nákladů na minimální síť služeb sociální prevence 

a odborného sociálního poradenství pro obce ORP Boskovice pro rok 2020 

v případě obce Světlá činí tedy celkem 4500 Kč. Tato částka by byla zanesena 
do rozpočtu obce pro rok 2020. 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje příspěvek na financování 

sociálních služeb v rámci ORP Boskovice v celkové výši 4500 Kč a souhlasí 
s předloženým návrhem Smlouvy o příspěvku. (viz příloha). (6/0/0) 
 

3/ Prodej pozemků ve vlastnictví obce 

a) Pan J. Smékal podal písemnou žádost o odprodej části obecního pozemku č. 

688/1 o výměře asi 75 m2 u stodoly č. p. 51. Dále požádal o uznání vydržení 
vlastnického práva na další dvě části pozemku č. 688/1, tj. zaploceného 

zahradního pozemku o výměře asi 50 m2 a předzahrádky o výměře zhruba 58 

m2 ohraničené základem plotu. 
Zastupitelstvo hlasovalo o následujícím usnesení, které nebylo schváleno: 

Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje záměr na základě žádosti J. Smékala  

odprodej části pozemku p.č. 688/1 v k.ú. Světlá u Šebetova u domu č. p. 51 o 

výměře 75m2. (0/6/1- E. Dokoupil) 
b) P. Ambroz kvůli sousedskému sporu o parkování os. vozidla na obecním 

pozemku podal písemnou žádost o pronájem části obecního pozemku 689/17 o 

výměře asi 40 m2, ležícího vedle domu č. p. 3 a zároveň před domem č. p. 4. 
Usnesení č. 4: Obec Světlá ve věci žádosti L. Ambroze zamítá pronájem části 

pozemku 689/17 a navrhuje žadateli podélné parkování u domu č. p. 57. (7/0/0) 
 

4/ Financování školní družiny při ZŠ Cetkovice 

Stejně jako v minulém školním roce požádala ZŠ Cetkovice o poskytnutí 
příspěvku na provoz družiny pro školní rok 2019/2020. Z obce Světlá nyní 

navštěvuje školní družinu 9 dětí, z Cetkovic pouze 3 žáci. Podle ředitelkou 

předložené kalkulace (viz příloha) vycházejí personální náklady celkem na 

94 495 Kč. 
Po domluvě se starostou obce Cetkovice starosta obce navrhnul, aby obec 

Světlá financovala 60 % výše uvedených nákladů, tj. 56 700 Kč po 

zaokrouhlení. K tomuto příspěvku by byla opět uzavřena příslušná 
veřejnoprávní smlouva. 
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Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje příspěvek obci Cetkovice 

ve výši 56 700 Kč na zajištění provozu školní družiny ZŠ Cetkovice ve 
školním roce 2019/2020. (6/0/1 - M. Cikánek) 
 

 
Brigáda SDH a FC „Pod lipami“ - úklid a zazimování (30. listopadu 2019) 
 

5/ Smlouva o příspěvku do DSO TS Malá Haná 

Technické služby Malá Haná s. r. o. požádaly o mimořádný příspěvek 15 Kč na 

občana (celkem tedy 3600 Kč) ve formě navýšení základního jmění na částku 
510 000 Kč. Důvodem je vytvoření rezervy na pokrytí rostoucích mezd a 

zvyšujících se nákladů na likvidaci odpadů, přičemž platné ceníky původně 

vycházely z cen Suezu 2017. 

Dále firma TS MH s.r.o. předložila Dodatek k Příloze č. 2 ke Smlouvě č. 15/18 
o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Světlá pro rok 2019 a 

Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 15/18 s cenami za odpad pro rok 2020. Ve výše 

uvedených dokumentech se od 1. listopadu 2019 zvyšuje cena za vývoz tuny 
plastů na 1815 Kč s DPH. 

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje mimořádný příspěvek do 

DSO TS MH ve výši 15 Kč na občana, který bude splatný do 30. 11. 2019 a 

který bude použit na navýšení základního kapitálu společnosti Technické 
služby Malá Haná s.r.o. (7/0/0) 

Usnesení č. 7: ZO Světlá schvaluje předložený Dodatek k Příloze č. 2 ke 

Smlouvě č. 15/18 a Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 15/18 pro rok 2020, zvyšující 
cenu vývozu plastů od 1. 11. 2019 na 1815 Kč/t včetně DPH. (7/0/0) 
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6/ Rozpočtové opatření č. 10/2019 

Účetní obce zpracovala nové rozpočtové opatření (viz příloha). 
Usnesení č. 8: ZO Světlá schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019. (7/0/0) 
 

7/ Darovací smlouva s Jihomoravským krajem 
Rada Jihomoravského kraje schválila darování pozemku pod nově postaveným 

chodníkem u hlavní silnice směrem na Šebetov obci Světlá. Stalo se tak na 

základě geometrického plánu č. 261-207/2018 ze dne 10. 1. 2019, kde se 
odděluje z pozemku p. č. 668/1 ostatní plocha – silnice část nově označená jako 

pozemek p. č. 668/11 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 73 m2, vše 

v k. ú. Světlá u Šebetova. Jihomoravský krajský úřad zároveň zaslal návrh 

darovací smlouvy (viz příloha). 
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje bezúplatné nabytí pozemku 

p. č. 668/11 o výměře 73 m2 v katastru obec Světlá u Šebetova z majetku 

Jihomoravského kraje dle předložené darovací smlouvy. (7/0/0) 
 

8/ Různé 

a) Dílčí kontrola hospodaření obec 
Dne 8. října provedly dvě pracovnice Odboru kontroly při JMK dílčí kontrolu 

hospodaření obce za první polovinu letošního roku. Kromě několika menších 

závad, které se v podstatě týkaly zápisů ze zasedání a zveřejňování dokumentů 
nebyly shledány žádné závažnější problémy. Proto bylo navrženo odměnit 

účetní obce finanční částkou ve výši jedné měsíční mzdy. 

Usnesení č. 10: ZO Světlá schvaluje odměnu za bezproblémové vedení 

účetnictví pro účetní obce ve výši jedné měsíční mzdy. (6/0/1 - E. Dokoupil) 
b) Rozšíření sítě obecního rozhlasu 

Sloup se solárním osvětlením na cestě za bytovkou směrem ke hřišti byl 

nainstalován.  
Na žádost obce zpracovala firma JD rozhlasy cenovou nabídku (viz příloha) na 

rozšíření sítě obecního rozhlasu v této lokalitě o další stanoviště s přijímačem, 

akumulátorem a dvěma reproduktory (viz příloha). Konečnou cena za 

kompletní instalaci firma JD rozhlasy stanovila na 16 347 Kč. Z následující 
diskuse vyplynulo, že ZO Světlá nyní rozšiřovat síť místního rozhlasu nehodlá. 

c) Veřejné osvětlení v části obce za bytovkou 

Starosta informoval zastupitelstvo, že sloup se solárním osvětlením na cestě za 
bytovkou směrem ke hřišti byl již nainstalován. 

 d) Hasičské vozidlo dodatková platba 

Firma CARent, která v měsíci listopadu dodá hasičské vozidlo s přívěsem, 
provedla nacenění úpravy přívěsu pro uložení hasičského vybavení. Cena byla 

stanovena na 48 000 Kč bez DPH. Dále byly naceněny některé dodatečné 

úpravy na vozidle (osvětlení, vana do úložného prostoru). 
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Usnesení č. 11 : Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí s provedením dodatečných 

úprav na hasičském vozidle a přívěsu. (7/0/0) 
e) Informace k opravám místních komunikací 

Po domluvě se zastupiteli firmy Strabag se oprava povrchů místních 

komunikací odsouvá na duben příštího roku. Oprava vodovodních přípojek již 
byla zahájena. Ve spolupráci se stavebním výborem je třeba ještě vyjasnit 

přesnou podobu horního úseku komunikace. 

f) Plán inventur na rok 2019 

Účetní obce předložila plán inventur majetku obce na rok 2019, který obsahuje 
složení hlavní i dílčích inventarizačních komisí. (viz příloha) 

g) Ořez stromů 

Na minulém zasedání OZ vybraná firma Arboteq s.r.o. Kunštát sdělila, že 
nemůže nastoupit k provedení ořezu stromů v obci. Vedení obce proto oslovilo 

firmu Vojtěch Havíř, Boskovice s druhou nejnižší nabídkou, která tyto práce 

ještě letos provede. 

h) Obnova obecního lesa v katastru obce Uhřice 
Firma Lekuro Cetkovice dodala první fakturu v hodnotě 352 231 Kč na 

pěstební činnost. Jednalo se o vysázení 17 300 kusů stromků (převážně buk, 

smrk a borovice) v lokalitě na kopci nad obcí Uhřice. Bylo provedeno i 
chemické ošetření stromků, které bude vyúčtováno v následující faktuře za 

měsíc říjen spolu s dalším sázením. 

Přejímku prací provedl s pracovníkem firmy Lekuro osobně starosta obce. 
Zároveň bylo požádáno místní myslivecké sdružení, aby zvýšilo svou činnost 

v lokalitě nové výsadby, aby se minimalizovaly škody na sazenicích, 

způsobených zvěří.  

V letošním roce bylo z obecního lesa získáno zhruba 431 000 Kč z prodeje 
kůrovcového dřeva, z toho bylo asi 142 000 Kč z prodeje dříví občanům obce. 

Náklady na pěstební činnost by měly být částečně hrazeny z dotací. Obec se 

k získání těchto dotací již zaregistrovala a starosta obce prověří další kroky 
k realizaci této dotace. 

i) Dopis od Ing. J. Cikánka   

Byly přečteny písemné náměty a doporučení Ing. J. Cikánka na různé investiční 
akce v obci pro nadcházející rok. 

j) L. Smékalová požádala jménem SDH Světlá o příspěvek na každoroční 

vánoční dílny. 

Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje příspěvek ve výši 2000Kč 
SDH Světlá na vánoční dílny. (7/0/0) 

k) Starosta informoval zastupitelstvo o vývoji akce nového vrtu nad obcí. Byly 

předneseny první výsledky ze vzorků odebraných z vrtu. 
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Rozsvícení vánočního stromu - 30. listopadu 2019 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 11. 2019 
 

Přítomni:    Ing. E. Dokoupil, J. Vlachová, R. Dobeš, Ing. J. Kaderka, Mgr. P. 

Palán, J. Lizna  

Ověřovatelé:   Jiří Lizna, Jana Vlachová 

Hosté:   Ing. P. Vondál, J. Vystavěl, Mgr. J. Biberle 
 

Program:  1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu 

                      2/ Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku 

                      3/ Prodej pozemků ve vlastnictví obce 
                      4/ Rozpočtové opatření č. 11/2019 

                      5/ Různé, diskuze, závěr 
 

1/ Technický bod - schválení ověřovatelů, schválení programu  

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů 
zápisu Jiřího Liznu a Janu Vlachovou. (6/0/0) 

Usnesení č. 2: ZO Světlá schvaluje navržený program jednání. (6/0/0) 
 

2/ Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku 

Kvůli změně příslušné legislativy je třeba změnit obecně závaznou vyhlášku, 
týkající se místních poplatků za odpad, neboť v současnosti platná vyhláška je 
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z roku 2009. Byl tedy předložen návrh vyhlášky, vyhotovený podle vzoru z 

Ministerstva vnitra ČR. 
Tato nová vyhláška v podstatě přebírá lhůty z dosavadní platné vyhlášky a opět 

stanovuje výši poplatku na základě skutečných nákladů obce za předchozí 

kalendářní rok. Ve vyhlášce je možno dále stanovit případy osvobození nebo 
úlev od poplatku. Bylo navrženo nestanovovat žádné úlevy a osvobození od 

poplatků. 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (6/0/0) 
 

3/ Prodej pozemků ve vlastnictví obce 
Majitel domu č. p. 11 písemně požádal o odkup prostranství před tímto domem, 

tzn. části parcely č. 689/18. Tento odkup byl připravován již koncem 

devadesátých let (vznikl geom. plán i smlouva), ale k prodeji tehdy 
z neznámých důvodů nedošlo. Jako důvod k odkoupení žadatel uvádí potřebu 

provedení zpevnění základů uvedeného domu. Zastupitelstvo obce hlasovalo o 

následujícím návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje záměr 

prodeje části parcely č. 689/18 o výměře cca 100 m2 panu D. Vymerovi. (0/5/1; 
E. Dokoupil) Usnesení nebylo schváleno. 
 

4/ Rozpočtové opatření č. 11/2019 

Účetní obce zpracovala nové rozpočtové opatření (viz příloha). 

Usnesení č. 4: ZO Světlá schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019. (6/0/0) 
 

5/ Různé 

a) Hasičské vozidlo 

O současné vozidlo Ford Tranzit, sloužící pro potřeby zásahové jednotky obce, 
projevila zájem jeden osoba, která by tento vůz odkoupila. Vzhledem k potřebě 

další technické prohlídky vozidla začátkem roku 2020 navrhnul starosta obce 

stanovit cenu, za kterou by obec byla ochotná toto vozidlo odprodat. 
Zastupitelstvo navrhlo vůz prodat, ale až bude plně k dispozici nové vozidlo. 

Bylo navrženo zjistit prodejní cenu na trhu. 

b) Jménem organizačního výboru akce 9. ročníku Klimatex Mikulášského běhu 

Světlou 2019 zažádal P. Palán o příspěvek.  
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje příspěvek organizačnímu 

výboru sportovní akce 9. ročníku Klimatex Mikulášského běhu Světlou 2019 

ve výši 2000 Kč a dále 70 Kč na každé startující dítě. (5/0/1; P. Palán) 
c) Zastupitelstvo rozhodlo o nákupu balíčků pro děti na akci rozsvěcování 

vánočního stromu ve výší 70 Kč/dítě. 

d) Zastupitelstvo obce projednávalo bezpečnost silničního provozu na silnici č. 
374 v obci. Projíždějícími vozidly je značně překračována rychlost dle 
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instalovaných měřících zařízeních. Zastupitelstvo žádá o provedení 

preventivních opatření či kontrol PČR. 
e) Rozpočet obce Světlá na rok 2020 

Na prosincovém zasedání zastupitelstva se bude schvalovat rozpočet obce na 

rok 2020. M. Cikánek jako předseda finančního výboru předložil některé 
návrhy na akce v příštím roce, které by měly být hrazeny z obecního rozpočtu. 

f) Obecní les 

Za měsíc říjen přišla od firmy Lekuro Cetkovice faktura na 518 993,20 Kč. 

Bylo to za přípravu půdy na ploše 3,5 ha, úklid klestu bez pálení 125 000 m3, 
19 000 sazenic a nátěr kultur zimními repelenty. Koncem měsíce bude činnost 

v letošním roce zastavena a budou ve spolupráci s firmou Lekuro vytvořeny 

podklady pro podání žádosti o dotaci na pěstební činnost.  
g) Smlouva o spolupráci při modernizaci sídla dle koncepce EUO - Obec 

budoucnosti. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy o spolupráci 

při modernizaci sídla dle koncepce EUO - OBEC BUDOUCNOSTI. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o následujícím návrhu usnesení: Zastupitelstvo 
obce Světlá schvaluje rámcovou smlouvu o spolupráci při modernizaci sídla dle 

konceptu EUO - Obec Budoucnosti. (0/6/0) Usnesení tedy nebylo schváleno. 

h) Novoroční ohňostroj 
Usnesení č. 6: Obecní Zastupitelstvo schvaluje nákup novoročního ohňostroje 

ve výši 2500 Kč. (6/0/0) 

i) Byl schválen příspěvek na tradiční vánoční bruslení ve výši 2500 Kč. 
j) Starosta obce informoval zastupitele o průběhu výkonu opatrovnictví. 

k) Příští termín zasedání zastupitelstva bylo stanoveno na pondělí 30. prosince 

2019. 

 

 
Mikulášské běhy Světlou - nejmladší kategorie dětí do 6 let (7. prosince 2019)
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Činnost SDH Světlá v roce 2019 
 

5. ledna - 13. společenský ples SDH (hudba MIX Boskovice) 

25. ledna - gratulace J. Letfusové (M. Cikánek, P. Tichavský) 

16. února - výroční schůze okrsku na Vískách (J. Palán, E. Dokoupil, L. 

Smékalová, M. Cikánek) 

23. února - čerpání vody ze zaplavených základů (P. Palán, E. Dokoupil) 

24. února - dětský karneval v KD 

27. února - gratulace J. Biberlemu (E. Dokoupil, M. Cikánek) 

2. března - masopustní průvod obcí 

24. dubna - gratulace J. Palánovi (M. Cikánek, E. Dokoupil) 

30. dubna - pálení čarodějnic na výletišti 

2. května - gratulace J. Grigovi (M. Cikánek, E. Dokoupil) 

3. května - hasičská mše a posezení v Cetkovicích (E. Dokoupil, J. Crha) 

11. května - schůze okrsku v Paměticích (J. Palán, M. Cikánek) 

25. května - okrsková soutěž v Knínicích: starší muži: 5. místo; účast - E.Dokoupil, 

M.Cikánek, L.Ambroz, J.Crha, T.Dokoupil, J.Cikánek, P.Palán;  

ženy: 2. místo; účast-L.Smékalová, I.Cikánková, A.Dufková, 

L.Vystavělová, M.Vystavělová, M.Smékalová, Z.Vlková 

květen - spolupráce na výběrovém řízení na dodávku nového DA 

29. června - dětský den na výletišti 

2. července - cvičení s mladými hasiči na dětskou soutěž 

13. července -účast na soutěži mládeže v Uhřicích - 2. místo (E.Dokoupil, 

L.+O.Ambroz, L.+D.Dokoupilová, K.Biberlová, 

A.Frumoltová,J.Smékal) 

13. července - spolupráce na fotbalovém turnaji 

27. července - výročí 130 let založení SDH v Borotíně (E.Dokoupil, M.Cikánek) 

12. srpna - organizační schůze k pouti 

14. srpna - gratulace Z. Smékalovi (E. Dokoupil, J. Palán) 

16.-18. srpna - Světelská pouť (fotbal, taneční zábava, nedělní posezení) 

20. srpna - gratulace O. Jeníčkovi (E.Dokoupil, M.Cikánek) 

28. srpna - spolupráce s obcí na svedení vody od nového vrtu (8x hadice C +káď; 

E. Dokoupil, J. Vystavěl) 

30. srpna - organizace občerstvení na Cyklovýletu 

6. září - gratulace M. Ambrozové (E. Dokoupil, P. Palán) 

5. října - gratulace J. Greplovi (E. Dokoupil, J. Palán st.) 

24. října - gratulace Vl. Cikánkovi (E. Dokoupil, M. Cikánek) 

18. října - školení velitelů ZJ u HZS Boskovice (E. Dokoupil) 

25. října - školení strojníků ZJ u HZS Boskovice (L. Ambroz) 

27. října - dětská soutěž v chytání ryb 

28. října - účast na lampionovém průvodu + položení věnce u památníku  
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(v uniformách: E.Dokoupil, P.Palán, J.Crha) 

8. listopadu - účast na setkání starostů sborů okresu Blansko v Kotvrdovicích (E. 

Dokoupil) 

9. listopadu - nesení rakve na pohřbu P.Vondála v Cetkovicích (E.Dokoupil, 

M.Cikánek, P.Tichavský, P.Palán, J.Crha, R.Dobeš, P.Letfus, 

P.Kaderka) 

12. listopadu - gratulace J. Krajíčkovi (E. Dokoupil, J. Palán st.) 

30. listopadu - brigáda: stavění vánočního stromu, úklid pod lipami (11 osob) 

1. prosince - vánoční dílny (L. Smékalová a spol.) 

12. prosince - předání nového hasičského automobilu a vozíku firmou Carent 

20. prosince - školení řidičů v místním KD 

28. prosince - volební valná hromada 

Zapsal: E. Dokoupil (starosta SDH Světlá) 
 

Informace k dotační akci  (povinná publicita projektu) 
 

   V roce 2017 byla na 

horním konci obce Světlá 

podél cesty provedena 
výsadba 25 kusů ovocných 

stromů. 

   Tato akce byla 

spolufinancována ze strany 
Jihomoravského kraje 

formou individuální dotace. 
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Vybrané světelské akce „nejen pro děti“ 
 

Druhá polovina letošního roku byla opět naplněna mnohými místními 

akcemi. Pojďme si připomenout hlavně ty s dětmi. 

 Konec školního roku jsme společně zakončili tematickým dětským 

dnem. Tentokrát měl podtext ,,s řemesly“. Děti si vyzkoušely na 

stanovištích nejrůznější řemesla. Ať to bylo řezání dřeva, praní a věšení 

prádla, lesnické dovednosti, pečení preclíků, malování perníčků, péče o 

pacienty, malíř, stavění komínů, převážení pytlů s obilím či malování 

triček, vše sklízelo úspěch nejen u dětí. Trička si nakonec soutěžící děti 

odnesly domů, jako hmotnou odměnu, společně s dárky z losované 

tomboly a medailemi. Na závěr proběhlo i vyhlášení dospělácké soutěže. 

Zde však muselo dojít k zajímavému rozstřelu, který spočíval v řezání 

dřeva na čas. 
 

   

Na podzim proběhla na horním rybníku Dětská soutěž v chytání ryb. 

Mezi námi jsme přivítali nejen známé tváře, ale i nováčky. Děti na 

začátku dostaly rybářské kartičky, kam jim byly zapisovány míry 

chycených ryb. Na závěr se míry sečetly a byli vyhlášeni výherci, kteří 

dostali věcné odměny. 
 

 První adventní víkend se konal tradičně i netradičně. Tradičně v sobotu 

v podvečer jsme společně rozsvítili strom u obecní garáže. Za doprovodu 
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hudby mezi nás zavítal anděl v doprovodu čerta. Děti po zarecitování 

básničky či zazpívání písničky od nich dostaly za odvahu balíček 

sladkostí. Pro zúčastněné byl připraven teplý čaj a svařák. 

 Netradičně v neděli dopoledne jsme s dětmi a maminkami tvořily v sále 

obecního domu. Každý rok se snažíme vymyslet něco nového. Letos to 

byly tedy vánoční ozdobné koule k zavěšení, papírové svícínky a ozdoby 

ze zažehlovacích korálků. Děti si vyzkoušely tvoření s látkou i nelehkou 

práci při skládání korálku. Po obědní pauze jsme se, tentokrát jen ženy, 

opět sešly. Maminky si odpolední chvíli bez dětí zpříjemnily společným 

tvořením. Většina z Vás přinesla něco na mls, a tak jsme nejen tvořily, 

ale i ochutnávaly sousedské recepty. Za což patří dík navíc . Vyrobily 

jsme si adventní věnec na dřevěné podložce z kulatiny. Opět to byl co 

kus to originál. Mnohé z nich již zdobí naše domácnosti.  
 

 
 

Věřím, že si všichni zúčastnění společné akce v průběhu roku s námi 

užili a budou s námi i v následujícím roce. Děkuji moc všem 

spoluorganizátorkám a organizátorům za jejich čas, nápady a energii 

vloženou pro potěšení všech spoluobčanů. Přeji všem krásné svátky, 

pohodu a hodně štěstí a hlavně zdraví v novém roce 2020. 
         

Lenka Smékalová - SDH Světlá 
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Mikulášský běh Světlou - 9. ročník 
 

 
Členové běžeckých týmů:   
„Běhej s SDH Světlá“ (2. místo) a „Dé pokoj“ (5. místo z 11 týmů) - 7. 12. 2019 

 

Další informace a podrobné výsledky jsou k dispozici na:  

www.behsvetlou.webnode.cz  

 

Dopravní situace ve Světlé - průzkum 
 

Zajímá Vás, kolik motorových vozidel projede naší obcí?  
Mě ano. 

Počítala jsem je z domu č. 90, a to 13. listopadu 2019, celkem čtyři hodiny. 
 

 

http://www.behsvetlou.webnode.cz/
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Před naším domem projelo 621 motorových vozidel. K tomuto číslu je třeba 

připočítat odjetá auta z nové zástavby, směrem na Šebetov a z obce na 

Cetkovice za zatáčkou. Odhaduji asi 20 aut.  
Jaké by bylo toto číslo za týden?   
 

Bezpečnou cestu Všem přeje Zemánková Emilie 

 

FC Světlá - 2. liga (sezóna 2019) 
 

Po první půlce sezóny, kdy jsme se pohybovali ve spodní části tabulky 2. ligy, 

to se setrváním v této lize nevypadalo dobře. Díky letošnímu systému, kdy 
sestupujících bylo rovnou pět, bylo nutné začít sbírat pravidelně body.  
 

 
Tradiční fotbalový zápas: Svobodní - Ženatí 5:1 (16. srpna 2019) 
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Po prvních zápasech se však naše bodová situace nezlepšila, a to především 

díky slabší docházce. Avšak v poslední části sezóny, kdy jsme byli rádi, že 
jsme se vůbec na zápas sešli v hratelném počtu, se nám podařilo vyhrát 

dostatečný počet zápasů. A to včetně derby s Vážany (které skončily v 

konečné tabulce na 2. místě). Nakonec i díky jednomu týmu, který se odhlásil 
ze soutěže, se nám podařilo proniknout na poslední nesestupovou 8. příčku o 

pouhý jeden bod. 
 

 
 

Další sezóna by tedy měla být i s naší účastí opět ve 2. lize, jelikož jsme 

v prosinci podali přihlášku do následující sezóny 2020. V této sezóně dochází 
ke změně organizace soutěží. Všechny ligy budou mít nově po 10 týmech. Pro 
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větší atraktivitu soutěže budou první 4 týmy postupovat do vyšší soutěže a 

poslední 4 týmy sestupovat do nižší soutěže. Cílem do další sezóny je jak již 
tradičně klidný střed tabulky a radost z fotbalu.   

Více informací na stránkách www.smfbl.cz 
 

Děkujeme všem, co nás v roce 2019 podporovali a jakýmkoli způsobem 

pomohli pří pořádání různých akcí, zejména fotbalového turnaje. 

Za celý tým FC Světlá bych Vám všem chtěl popřát krásné svátky vánoční a 

po všech stránkách úspěšný rok 2020 plný zdraví, štěstí, lásky a pohody. 
 

Pavel Vondál  - vedoucí FC Světlá 

 

 

http://www.smfbl.cz/
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SVOZ odjíždí v 19:45 ze Světlé! 
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