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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 

 

Vážení spoluobčané, 

v úvodu bohužel musím konstatovat, že jsme se od vydání posledního 
obecního zpravodaje v prosinci loňského roku v souvislosti 
s epidemickou situací nijak zvlášť neposunuli. Nařízené restrikce platí 
stále a prakticky žádné akce v obci se nekonají. Nicméně doufejme, že s 
ohledem na probíhající vakcinací a s jarním oteplením se situace bude 
zlepšovat, na což už všichni netrpělivě čekáme. Doufejme, že negativní 
dopady na veřejné finance (zejména tedy na státní rozpočet) budou 
pokud možno ještě ve snesitelných mezích. 

Máme za sebou zimní období, které nám dokonce umožnilo si týden 
zabruslit na obou místních rybnících. Hydrologové konstatovali velké 
zásoby vody ve sněhové pokrývce, takže by snad stejně jako loni 
nemusel být problém se zásobováním místního vodovodu. Nicméně 
obec intenzívně pracuje na připojení hlubinného vrtu ke stávajícímu 
vodojemu, na což již máme všechna potřebná povolení. Vzhledem 
k vysoké rozpočtované ceně těchto prací se zřejmě vydáme cestou 
stavby svépomocí, čímž bychom mohli ušetřit značné finanční 
prostředky. 

Zabýváme se také stavem samotné betonové nádrže vodojemu. 
Zejména strop bude zřejmě vyžadovat opravu, zvažujeme i odborné 
statické posouzení celé podzemní části vodojemu. Nedávno obec 
v dražbě získala přilehlý objekt tzv. kašny, která zásobovala vodou 
Mořicův dvůr. Tato stavba již leží na katastru obce Šebetov, ale 
částečně zásobuje místní potok, a my si od tohoto kroku slibujeme lepší 
kontrolu nad vodovodními zdroji nad obcí. 

Uplynulá zima nám ukázala i svou mrazivou podobu. Musím ale 
s potěšením konstatovat, že vážnější závadu na obecním vodovodním 
potrubí jsme neměli ani jednu. Je to dáno i poměrně dobrou péčí o tuto 
infrastrukturu, za což děkuji především správci místního vodovodu Janu 
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Vystavělovi. Ztráty vody v rozvodné síti v roce 2020 činily jen 5,4 %, což 
je vynikající číslo. V nedávném článku si Vodárenská a. s. Boskovice 
postěžovala na nedávné rozsáhlé poruchy v jí spravovaných 
vodovodních sítích, což je jistě jedna z příčin vysoké ceny vodného 
oproti nám. 

Ale i my jsme museli pro letošní rok zvýšit cenu vodného o 15 %, 
především z důvodu nárůstu výdajů na plánované opravy. Ale i tak je 
cena 43 Kč za m3 vody přijatelná cena. Mimochodem denní spotřeba 
pitné vody pro celou obec je 27 m3. S ohledem na roční období ale 
kolísá, proto apeluji na občany, aby zejména jarní napouštění bazénů 
předem konzultovali se správcem vodojemu. 

V uplynulém zimním období došlo ke dvěma poruchám v důsledku 
mrazů na rozvodech v objektech občanů, které se jako obvykle projevily 
při ústupu mrazů. Taková nějaký čas skrytá havárie dokáže bez 
problémů vyprázdnit obecní vodojem a pak může nastat vážný problém. 
Proto tímto apeluji na všechny občany, aby si veškeré rozvody vody 
před zimou vždy prověřili a zabezpečili proti zamrznutí. Náklady za 
vodu, proteklou vodoměrem, jdou na vrub majitele objektu, stejně jako 
úhrada mrazem poškozeného vodoměru. 

V současné době se dokončuje nová podoba internetových stránek 
obce. Po mnoha letech byla zapotřebí jejich modernizace tak, aby 
splňovaly požadavky dnešní doby, například i lepší zobrazování na 
různých mobilních zařízeních. Na obecním webu i nadále najdete různé 
informace, například teď aktuálně ke sčítání lidu, zápisu dětí do ZŠ 
Cetkovice či k současné situaci v souvislosti s epidemií Covid-19. 

Jak jsem již zmiňoval v posledním zpravodaji, pracujeme na obecním 
úřadu i na projektu chodníku po levé straně hlavní silnice směrem na 
Šebetov. Nyní jsme ve fázi tvorby dokumentace a bude následovat 
jednání o odkupu či směně částí pozemků pro tento chodník. Samotnou 
výstavbu plánujeme na rok 2022, a to s přispěním dotačních 
prostředků, určených na zvýšení bezpečnosti v dopravě.  
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Máme rovněž hotovou studii areálu Pod lipami. Jedna z prvních akcí na 
tomto místě bude pravděpodobně výstavba plnohodnotné místní 
komunikace, která se bude napojovat na novou ulici za bytovkou. 
K řešení je také úprava tamních odtoků dešťové vody, která proudí 
z pole směrem ke hřišti. Za pomoci bagru bylo nedávno provedeno 
opatření v podobě vyhloubení příkopů, které situaci poněkud zlepšily. 

Za připomenutí stojí i navýšení ročního místního poplatku za odpady na 
500 Kč, občané bez trvalého pobytu ve Světlé platí za vyvážení 
popelnice 1200 Kč. Postupné zvyšování sazby tohoto poplatku je 
nevyhnutelné, zejména s ohledem na růst cen za recyklaci prakticky 
všech druhů tříděných odpadů i za ukládání komunálního odpadu na 
skládku. Upozorňuji na splatnost poplatku do 30. dubna příslušného 
roku, což je dáno aktuální Obecně závaznou vyhláškou obce Světlá č. 
1/2019. Veškeré poplatky lze platit i převodem na účet obce, jehož číslo 

najdete na www.obecsvetla.cz. 

Při této příležitosti mohu ještě připomenout službu 
Czechpoint, která je na místním úřadě občanům již 
dlouhé roky k dispozici. Touto cestou lze 

jednoduše získat různé ověřené výpisy z informačních 
systémů veřejné zprávy či základních registrů (např. z Rejstříku trestů či 
z Katastru nemovitostí). Učinit lze prostřednictvím tohoto kontaktního 
místa i různá podání vůči státní správě (kupříkladu ohlášení živnosti do 
registru ŽP), převádět listinné dokumenty do elektronických a naopak, 
nechat si založit datovou schránku atd. Pokud tedy budete potřebovat 
některou z výše uvedených služeb, tak bez obav přijďte - jsme tu pro 
vás a máte to v místě. 

Věřím, že budu mluvit i za vás, když závěrem tohoto úvodníku vyjádřím 
přání, abychom se již co nejdříve vrátili do situace bez zásadních 
protiepidemických opatření. Možná už to nikdy úplně nebude tak jako 
dříve, ale návrat k běžnému životu bez citelných omezení přijít zkrátka 
musí. Držte se a snad se brzy setkáme na nějaké akci v rámci obce. 

Eduard Dokoupil, starosta obce Světlá 

http://www.obecsvetla.cz/
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ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 12. 2020 

Přítomni: Mgr. P. Palán, Ing. M. Cikánek, Ing. J. Kaderka, Ing. E. 
Dokoupil, R. Dobeš, J. Lizna, J. Vlachová (opustila zasedání při 
projednávání bodu 3c) 

Ověřovatelé: Petr Palán, Martin Cikánek 

Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, 

Program: 

1/ Rozpočet obce na rok 2021 

2/ Rozpočtové opatření č. 15/2020 

3/ Výběr firmy na zhotovení projektu chodníku 

4/ Různé, diskuze, závěr 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce 
ověřovatelů zápisu Mgr. Petra Palána a Ing. Martina Cikánka (7/0/0) 

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program 
jednání, rozšířený o jeden bod č. 4 s názvem Výběr firmy na zhotovení 
projektu chodníku. (7/0/0) 

 

1/ Rozpočet obce na rok 2021 

Účetní obce ve spolupráci s předsedou finančního výboru sestavili návrh 
rozpočtu na příští rok (viz příloha). Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na 
úřední desce. Rozpočet obce na rok 2021 byl vytvořen jako schodkový, 
tzn., že příjmy činí 3 425 500 Kč a výdaje 4 501 500 Kč. Plánovaný rozdíl 
ve výši 1 076 000 Kč bude pokrytý financováním z rezerv na účtech 
obce. 
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Na základě odhadů pro příští rok se v návrhu rozpočtu obce na rok 2021 
po odečtení vlivu schválených dotací snížily příjmy rozpočtu obce Světlá 
ve srovnání s původním předpokladem pro rok 2020 o 18 %. 
Neplánované příjmy rozpočtu či přesuny podle aktuální potřeby budou 
řešeny v průběhu roku rozpočtovými opatřeními. 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje předložený návrh 
rozpočtu obce na rok 2021, který počítá s příjmy ve výši 3 425 500 Kč a 
výdaji ve výši 4 501 500 Kč. Rozdíl ve výši 1 076 000 Kč bude pokrytý 
z finančních rezerv na účtech obce. (7/0/0) 

 

2/ Rozpočtové opatření č. 15/2020 

Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 15/2020 ze dne 9. 12. 
2020 (viz příloha), které schválil starosta obce. Toto Rozpočtové 
opatření řeší především změnu daňových příjmů a úpravu příjmů 
z některých daní v důsledku přijatého jednorázového nenávratného 
příspěvku kvůli kompenzačnímu bonusu v souvislosti s výskytem 
koronaviru. 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové 
opatření č. 15/2020. (7/0/0) 

 

3/ Výběr firmy na zhotovení projektu chodníku 

Obec Světlá obdržela celkem tři cenové nabídky na zhotovení 
projektové dokumentace pro stavební povolení k plánované výstavbě 
chodníku podél hlavní silnice směrem na Šebetov. V cenové nabídce je 
vždy zahrnuta i inženýrská činnost. 

Firma Aqua Centrum Břeclav nabídla cenu 84 700 Kč, kancelář Josef 
Novák z Letovic nabídla cenu 75 000 Kč a projektant P. Odehnal 
z Jedovnic nabídl cenu 45 000 Kč (ceny jsou včetně DPH, poslední z nich 
je pravděpodobně bez geodetického zaměření). 
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Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá jako dodavatele projektové a 
inženýrské činnosti pro přípravu výstavby chodníku podél hlavní silnice 
schvaluje firmu P. Odehnal z Jednovnic. (7/0/0) 

 

4/ Různé, diskuze 

a) Obec Světlá obdržela od pana Ambrože další žádost o stanovisko 
k prodeji pozemku p. č. 13/3 v katastru obce Světlá u Šebetova. 
Pan Ambrož dostal nabídku ve výši 400 Kč/m2 a žádá obec 
o písemné vyjádření, zdali může za tuto cenu uvedený pozemek 
prodat a obce Světlá neuplatní předkupní právo. 

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá ve věci prodeje 
pozemku p. č. 13/3 v katastru obce Světlá u Šebetova majitelem 
J. Ambrožem nebude uplatňovat předkupní právo a nebude 
vznášet námitky proti prodeji za cenu minimálně 400 Kč/m2. 
(6/0/1; P. Palán) 

b) Zastupitelstvo obce diskutovalo o možnostech získání dotací 
v roce 2021. Ing. J. Cikánek zpracuje přehled možných žádostí o 
dotace.  

c) Starosta obce podal přítomným informace o činnosti 
Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná, která 
pro obec Světlá zajišťuje svoz odpadu. 

d) Ing. Frýdl podal ústní žádost o zprůchodnění bahnem 
zaneseného potoka u jeho domu č. p. 8. Zastupitelstvo 
souhlasilo se zprůchodněním zaneseného potoka. 

e) Zastupitelstvo souhlasilo s pokácením označených stromů po 
obci, které ohrožují ostatní nemovitosti. 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. 2. 2021 

Přítomni: Mgr. P. Palán, Ing. M. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, Ing. J. 
Kaderka, R. Dobeš, J. Lizna, (J. Vlachová – omluvena) 

Ověřovatelé: R. Dobeš, J. Lizna  

Hosté: Mgr. J. Biberle,  

Program: 

1/ Stanovení poplatku za odpad v roce 2021 

2/ Nové internetové stránky obce 

3/ Různé, diskuze, závěr 

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

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

 

1/ Stanovení poplatku za odvoz odpadu v roce 2021 

Jako každý rok, vyhotovil místostarosta obce tabulku pro výpočet 
poplatku za odvoz a likvidaci odpadu z obce Světlá pro rok 2021 (viz 
příloha). Opět se vychází z veškerých příjmů i výdajů na odpadové 
hospodářství za minulé období, které jsou pak rozpočítány na obyvatele 
obce a ostatní zdejší majitele nemovitostí. Dle tabulky s výpočtem vyšly 
roční náklady na likvidaci odpadů na 485,32 Kč, náklady na jednoho 
chalupáře s vývozem popelnice byl vypočten na 1201 Kč. 

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá, na základě předložené 
kalkulace, schvaluje poplatek za odvoz odpadu v roce 2021 ve výši 500 
Kč na trvale přihlášeného občana nebo rekreační objekt. Poplatek za 
odvoz popelnice pro majitele rekreačních chat bude ve výši 1200 Kč. 
(6/0/0) 
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2/ Nové internetové stránky obce 

Obec Světlá obdržela celkem tři cenové nabídky na zhotovení nových 
internetových stránek. Stránky obce již nebyly řadu let zásadněji 
modernizovány a nově musejí splňovat všechny zásady přístupnosti dle 
platné legislativy. 

Marek Sýkora nabízí jednorázovou cenu 39 990 Kč. Firma Antee nabízí 
základní verzi stránek za 36 300 Kč + 363 Kč/měs. nebo pokročilý web za 
52 030 Kč + 484 Kč/měs. Firma Galileo nabízí web za 26 608 Kč + 792 
Kč/měs (ceny jsou s DPH). 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá jako dodavatele nových 
internetových stránek schvaluje firmu pana Marka Sýkory z Brna za 
39 990 Kč. (6/0/0) 

 

3/ Různé, diskuze 

a) Ing. Jiří Cikánek prověřil možnosti získání různých dotací pro 
letošní rok a příslušnou dokumentaci předložil zastupitelstvu 
obce k posouzení. 

b) Advokát zastupující obec Světlá Mgr. P. Cikánek obdržel dopis 
advokátní kanceláře, zastupující spolek Živé muzeum, z.s.. 
Starosta přečetl zastupitelstvu dopis v plném znění. V dopise 
byla zopakována nabídka, že pokud obec odprodá uvedenému 
spolku pět parcel v blízkosti místního výletiště, pak nebude 
požadováno odstranění stavby nově opravené místní 
komunikace v blízkosti budov tzv. Familií a nebude podávat 
žalobu na obec Světlou. 

c) Starosta obce informoval přítomné o zahájení správního řízení 
ve věci vydání společného územního a stavebního povolení ke 
stavbě vodního díla „Světlá - Výtlačný řad: studna - vodojem“.  

d) Obecní úřad obdržel cenovou nabídku od firmy Elbet Cetkovice 
na opravu betonového stropu místního vodojemu. Cena 
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zhotovení samotného stropu byla vyčíslena na částku 105 149 Kč 
s DPH. 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. 3. 2021 

Přítomni: Ing. M. Cikánek, Ing. E. Dokoupil, Ing. J. Kaderka, R. Dobeš, J. 
Lizna, J. Vlachová, (Mgr. P. Palán – omluven) 

Ověřovatelé: Ing. Martin Cikánek, Jana Vlachová 

Hosté: J. Vystavěl,  

Program: 

1/ Výpočet vodného na rok 2021 

2/ Rozpočtové opatření č. 1/2021 

3/ Různé, diskuze, závěr 

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

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program 
jednání, rozšířený o bod s názvem Rozpočtové opatření č. 1/2021. 
(6/0/0) 

1/ Výpočet vodného na rok 2021 

Účetní obce poskytla podklady pro výpočet nákladů na 1 krychlový metr 
dodané pitné vody (viz příloha). Opět se vychází z veškerých výdajů na 
zajištění pitné vody v roce 2020, které pak poslouží pro stanovení 
vodného pro rok 2021. Z předložené kalkulace je patrný nárůst všech 
položek kromě energií. Nejvíce znatelný je především nárůst přímých 
nákladů za opravy (zemní práce atp.). 

Podle rozdílu mezi vyrobenou a vyfakturovanou vodou činí ztráty vody 
v rozvodech na 5,4 %. Při skoro stejné spotřebě vody jako v předchozím 
roce vychází nyní částka vodného na 43,2 Kč, což je nárůst o 15 %. 
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Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá na základě předložené 
kalkulace schvaluje cenu 1 m3 pitné vody pro domácnosti v roce 2021 
ve výši 43 Kč. (6/0/0) 

 

2/ Rozpočtové opatření č. 1/2021 

Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 1/2021ze dne 18. 1. 
2021(viz příloha), které schválil starosta obce. Toto Rozpočtové 
opatření řeší příjem za dřevní hmotu a výdaj na vyčištění potoka ve 
spodní části obce 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové 
opatření č. 1/2021. (6/0/0) 

 

3/ Různé, diskuze 

a) Obec Světlá byla vyrozuměna o konání elektronické dražby na 
vodohospodářskou stavbu, kterou chce obec získat do svého 
majetku. Současně obec k tomuto obdržela dražební vyhlášku 
(viz příloha). 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí s účastí 
v elektronické dražbě objektu „kašny“ nad obcí podle příslušné 
dražební vyhlášky. (6/0/0) 

b) Kontrola hospodaření obce 

Dne 16. února provedly dvě pracovnice Odboru kontroly při JMK 
závěrečnou kontrolu hospodaření obce za rok 2020. Zpráva 
z přezkumu konstatovala, že závady z dílčího přezkumu 
hospodaření byly napraveny a dále nebyly shledány žádné 
závažnější problémy. Proto bylo navrženo vyplatit odměnu pro 
účetní obce. 
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Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje odměnu pro 
účetní obce za bezproblémové vedení účetnictví ve výši jedné 
měsíční mzdy. (5/0/1;  E. Dokoupil) 

c) Napojení vrtu 

Dne 10. 2. 2021 Odbor tvorby a ochrany ŽP vydal konečné 
rozhodnutí o schválení stavebního záměru připojení nového 
vodovodního vrtu na vodojem.  

d) Vlajka pro Tibet: Organizace Lungta jako již každoročně zaslala 
písemnou žádost o vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2021. 

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje vyvěšení 
Tibetské vlajky na budově obecního úřadu dne 10. 3. 2021. 
(6/0/0) 

e) Od ateliéru NASKOK byla dodána finální podoba studie areálu 
Pod Lipami. 

f) Bylo navrženo vytvoření příkopy podél cesty nad obcí a napojit ji 
do potoka protékajícího obcí. 

g) Starosta informoval zastupitelstvo o vývoji žádosti o dotace na 
projektovou dokumentaci chodníku mezi bytovkou za 
autobusovou zastávkou. 

h) Paní MUDr. Pokorná zaslala dopis obci ohledně kácení na 
„Kostíkové zahradě“ a upozornila na průběh hranic svého 
pozemku a s tím spojeného vlastnictví stromů. 

i) Starosta informoval zastupitelstvo o distribuci ochranných 
pomůcek občanům obce starších 70ti let. 

j) Předsedkyně kontrolního výboru provedla kontrolu plnění 
usnesení z minulých zasedání.  

k)  Byla diskutována podoba nových webových stránek. 
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POPLATKY V OBCI PRO ROK 2021 

 

Zastupitelstvo obce Světlá na svém zasedání dne 1. února 2021 
odsouhlasilo tyto poplatky za odvoz a likvidaci odpadu:  

 poplatek na osobu s trvalým pobytem v 
obci nebo na majitele nemovitosti bez 
trvalého pobytu činí 500 Kč, 

 poplatek na majitele nemovitosti bez 
trvalého pobytu, který má celoročně 
vyváženou popelnici na komunální odpad, 
činí 1200 Kč. 

 

Poplatek za psa je stejně jako v minulých letech 
stanoven na 80 Kč, důchodci platí za psa polovinu 
uvedené částky. K poplatku je třeba se přihlásit 
nejpozději do půl roku od stáří psa. 

 

Cena za 1 m3 pitné vody, odebírané z obecního vodovodu v 
roce 2021, byla stanovena na 43 Kč. Odečet vodoměrů je 
prováděn dvakrát ročně - začátkem ledna a začátkem června.  

 

Výše uvedené poplatky je možné zaplatit v úředních hodinách na 
obecním úřadě (pondělí 15-17 hodin) nebo bankovním převodem na 
účet obce č. 30026631/0100 u Komerční banky (je třeba jako variabilní 
symbol uvést číslo popisné domu, popř. i druh poplatku). 
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMU A BYTŮ 2021 

 

Již od roku 1869 probíhá na našem 
území každých deset let sčítání lidu. V 
roce 2021 nastalo další opakování této 
významné události. 

Zapojení obcí je proti minulosti výrazně 
menší. Letošní 2021 začalo o půlnoci z 
26. na 27. 3. 2021. 

V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím 
elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci do 17. 4. 
2021. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 
2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na 
starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 
zajišťují z velké části naši partneři z České pošty, s. p. Distribuce a sběr 
listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité 
epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v 
součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému 
omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za 
dodržení aktuálních hygienických opatření. 

Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad. Úkoly obcí 
vyplývají z § 14 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v 
roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. 

Pro aktuální informace o průběhu Sčítání 2021 můžete navštívit webové 
stránky www.scitani.cz, zaslat své dotazy na e-mail dotazy@scitani.cz 
nebo využít informační linku Českého statistického úřadu 274 056 789. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021  

 

Protiepidemický systém - PES letos nedovolil klasické 
koledování. Bylo možní přispět online prostřednictvím 
webových stránek Charity Blansko a Facebooku 
charitablansko. V naší obci byla v obchodě do 22. ledna 
umístěna pokladnička, do které bylo možné přispět do 
sbírky přímo. 

V naší obci se letos vybralo celkem 6752 Kč.  

Charita Blansko děkuje za vaši podporu, i díky vám může tradice 
tříkrálového koledování pokračovat. 

 

PŘEDSTAVUJÍ SE VČELAŘI KNÍNICE 

 

Náš kraj je známý pod jménem Malá Haná.  Na jihu od Boskovic po 
Městečko Trnávka na severu. Úrodné, mírně zvlněné území plné polí, 
luk, ovocných sadů, protkané vodními toky a ohraničené věnci lesů 
vystupujících do vyšších nadmořských výšek. Pro toto území je 
charakteristické nářečí, které se však postupně vytrácí z běžného 
užívání.  

Region ZOČSV je rozložen v oblasti Malé Hané a sahá až do Drahanské 
vrchoviny včetně jejího nejvyššího bodu Skalky 735 m nad mořem 
nedaleko Benešova. Naše včely jsou tedy lokalizovány v rozmezí cca 350 
metrů nadmořské výšky (Sudice u Lunáčkových) po Benešov-Pavlov ve 
výšce 710 metrů nad mořem.  

Od pradávna byl tento kraj s lesními porosty, věkovitými stromy velmi 
příznivý pro život včel. Mnoho dutin silných stromů smíšených lesů 
dávalo možnost volně žijícím včelám příznivého obydlí. Množství volně 
žijících včelstev bylo přírodou regulováno podle zákonitostí: „Co je 
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nemocné, slabé, ať přes zimu zhyne.“ Zdárně žila a dobře se vyvíjela 
včelstva, která si k žití vybrala příhodné dutiny stromů na výsluní a byla 
silná i co do počtu jedinců. 

Náš spolek sdružuje chovatele včel ve 12 obcích regionu. Toto území a 
celý okres Blansko patří k nejvíce zalesněným oblastem České republiky, 
současně je i intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinou včetně 
významných ploch ovocných sadů. 

K 31.12.2020 máme v ZO MČSV  98 členů a příznivců, kteří chovají 994 
včelstev, takto rozložených v katastrech obcí: 

  
plocha katastru 

(ha) 
počet 

včelařů 
počet 

včelstev 

Knínice                     1 122  21 133 

Cetkovice                         853  7 57 

Vanovice + Drválovice                     1 215  15 136 

Pamětice                         350  7 55 

Vážany                         487  5 208 

Světlá                         223  7 61 

Kořenec                         810  3 38 

Benešov                     1 362  8 56 

Šebetov                         943  11 86 

Sudice + Bačov                     1 114  5 40 

Celkem                     8 079  89 870 

registrovaných   9 124 

 

Údaje o počtu včelstev i počtu včelařů v regionu jsou proměnlivé. 
Zůstává však fakt, že na ploše 1 km čtvereční pečujeme o zhruba 10 
včelstev. Tento údaj je nad průměrnou hodnotou zavčelení území České 
republiky. 

Těžiště naší zájmové činnosti spočívá v kladné a prospěšné práci pro 
životní prostředí a krajinu, společnost, spoluobčany a včely samotné i 
udržitelný rozvoj těchto oblastí. Několik slov k té práci pro včely a jejich 
udržitelný rozvoj. Značné úsilí a nemalé finance musíme vynakládat na 
zvládání postupů, které pomáhají včelkám překonávat invazi 
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parazitálních (Varoáza), bakteriálních (Nosema) a virových ataků na 
životaschopnost včelstev. K tomu se přidává snížená biodiversita 
prostředí (zdroje včelí pastvy) a značný tlak chemie užívaný v 
zemědělství . Připočtěme si současný stav lesů….  A tady ta matematika 
přestává jaksi fungovat. Bude ještě vůbec medovicový (lesní) med ?!  
Zdaleka už neplatí: „V září úl zavři…“  

Přesto všechno, možná právě proto, ale platí: „Med přímo 
od mého, tradičního, vyzkoušeného včelaře je za polovinu 
lékárny….“ Názory na dovozy medů ze zemí EU a mimo 
EU ponechám na Vás, čtenářích. 

 Zastupitelstva obcí regionu věnují pozornost spolkové činnosti a 
společenskému životu občanů. Jsme rádi, že mezi podporované 
subjekty patříme i my. Poděkovaní obcím patří za finanční prostředky 
směřované zejména na udržení zdravého chovu včelstev, výběru 
chovného materiálu a za ohodnocení prospěšnosti této práce pro 
mládež, členy organizace, přírodu i životní prostředí. V roce 2020 činily 
tyto příspěvky 15.000,- Kč a to od 3 subjektů. 

Výše uvedená včelařská statistika k 31.12.2020 spadá do historických 
zajímavostí: například - uplynula pětina 21. století, rok 2020 bude 
zapsán jako rok zrodu koronaviru, ale i rok 95. výročí založení „Spolku 
včelařů a přátel přírody pro Knínice a okolí“.  

Slavnostní výroční chůze proběhla v Kulturním domě Knínice s volbou 
výboru, výstavou, vzdělávací přednáškou… Další připravené akce pro 
děti a veřejnost zastavil covid. 

V katastru Knínic, Šebetova…. to je Malé Hané jsou první zmínky o 
včelaření někdy kolem roku 1870, ale zahájení spolkové, organizované 
činnosti v oboru včelařství nese datum 25.listopadu 1925. 

Naši předchůdci - Jurník Fr., Okáč Jos., Zemánek Jos., Kostík Lad. a 
Dvořák Rost. - předsedové spolku v historickém pořadí, by asi přijali 
informaci o 95. letém trvání spolku s uspokojením. 
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Mezi jmenované „otce“ včelařství v našem regionu patří ještě jedno 
jméno - Filip Josef - jednatel organizace dlouhých 55 roků. Kudy kráčel, 
létaly včelky a tekl med. Mezi „Osobnosti Boskovicka jej zapsala 
celoživotní práce nejenom pro včelařskou organizaci. Mnozí z nás ho 
ještě pamatujeme. Jeho myšlenku použiji na závěr představení naší 
základní organizace:  

 „Na kósek řeče: Ne všeci z Malé Hané he Drahanské vrchovine mlovime 
sténym moravskym nářečim, teda horáckó hanáčtěnó. Hlavně, že me 
včelaři se s ňó decky domlovime. Včelaři bele a bodó. 

„Citováno z Knínického včelařského zpravodaje č.1 /2004 

Zpracoval: Josef Vala, předseda ZO ČSV Knínice - 21.1.2021 

 

Foto z archivu: Masopust 2016, letos se bohužel kvůli 
protiepidemiologickým opatřením konat nemohl 
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RŮZNÉ 
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Rozloučili jsme se 

 

Paní    Jeníčková  Milena 

Paní     Čejková  Jarmila 

Paní     Jílková  Bedřiška 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

 

Přivítali jsme do řad občánků naší obce 

 

Mikoláš Vrana   

Jan Janík 

Viktorie  Danyiová 

Blahopřejeme rodičům i dětem a přejeme našim 
novým občánkům do života vše nejlepší.  
 
 

Naši oslavenci (1. 1. - 31. 3. 2021) 
 

Ve zpravodaji uvádíme jubilea 60, 65, 70, 75, 80 a více let. 

Paní Šumberová  Vlasta  

Paní Ambrozová  Jarmila 

Paní Biberlová  Marie 

Paní     Cikánková       Markéta 

Pan  Vaněk   František 

Pan Hartl  Josef 

Všem našim milým oslavencům přejeme do dalších krásných let života 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody. 
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FOTOGALERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamrzlý horní rybník a zimní sporty (únor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otužování na Nový rok. Že by nová tradice? „Světelský novoroční ponor“ 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimní sporty a radovánky na horním rybníku (únor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kácení ořechu u Letfusů (březen) 



26 

 

 

 

 

Vrba kroucená u horníku 
rybníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo najde vodníka? 
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Omalovánka pro dětí 

Zdroj: Nicol′s free coloring pages 
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