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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 
 
Vážení spoluobčané,  
držíte v ruce poslední vydání našeho obecního zpravodaje v uplynulém volebním 
období současného zastupitelstva obce. Obecní volby se uskuteční 23. a 24. září 2022 
a jsem rád, že se letos přihlásilo na naše poměry velké množství kandidátů, konkrétně 
dvanáct. Jelikož se volí sedm zastupitelů, tak si snad každý volič vybere kvalitní 
zástupce do vedení obce. 
Je zde na místě, abych se ohlédl za uplynulými čtyřmi léty fungování obecního úřadu. 
Po bezproblémovém převzetí funkce starosty obce od ing. Cikánka ty 4 roky uběhly 
jako voda. Výborně hodnotím součinnost s místostarostou obce Janem Kaderkou i se 
spolehlivou účetní obce Irenou Kaderkovou. Za spolupráci děkuji i správci našeho 
vodovodu Janu Vystavělovi, který zajišťoval bezproblémovou dodávku pitné vody po 
obci. 
V minulém funkčním období jsme neměli tolik velkých investičních akcí, jak tomu bylo 
dříve (jako byla například čistička odpadních vod za asi 5,5 milionu nebo inženýrské 
sítě v nových ulicích za více než 7,5 milionu Kč). Větším naším realizovaným projektem 
byla obnova dvou úseků povrchu místních komunikací s využitím dotačních 
prostředků. Více než milion korun jsme také investovali do nákupu domu č. p. 38 s 
rozlehlou zahradou u výletiště. Poměrně dlouho se již táhne budování nového 
hlubinného vodovodního vrtu, u kterého ale již zbývá dokončit jen elektroinstalace. 
Dosti velké prostředky si v uplynulých letech vyžádalo řešení kůrovcové kalamity 
v obecním lese v katastru obce Uhřice. Z více než 40 hektarů bylo přes polovinu plochy 
obnoveno novou výsadbou a vypadá to, že nepříznivá situace ohledně usychání 
smrkového porostu bude dále přetrvávat. 
Nepodařilo se bohužel rozhodnout, co s domem č. p. 38 u parketu, ani zahájit jeho 
opravu. Nynější zastupitelstvo se rozhodlo prozatím nerealizovat výstavbu vodní 
nádrže nad obcí, ačkoliv projektovou dokumentaci máme. Dalším „restem“ je projekt 
chodníku podél silnice směrem na Šebetov, který se zkomplikoval a dalším krokem je 
nyní úprava dokumentace projektantem. 
Před novým zastupitelstvem bude stát mnoho úkolů. Bude třeba v dohledné době 
řešit separaci uranu z pitné vody. Pravděpodobně se bude realizovat přeložka 
elektrického vedení do země ve spodní části obce, s čímž nevyhnutelně souvisí obnova 
tamního veřejného osvětlení. Bude nutné dotáhnout nyní započatou tvorbu nového 
územního plánu obce. 
Dalším oříškem pro budoucí vedení obce bude odpadové hospodářství. Pokud 
nesnížíme množství směsného komunálního odpadu a nezvýšíme množství 
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vytříděných komodit (včetně bioodpadu), tak se zřejmě v nejbližších letech 
nevyhneme finančním pokutám ze strany státní správy. V tomto ohledu zastupitelé na 
nedávném zasedání, po dlouhé diskuzi, odsouhlasili podání žádosti prostřednictvím 
firmy Technické služby Malá Haná o dotaci na tři druhy sběrných nádob do každého 
domu. Bez zavedení tzv. systému Door-to-door (vyvážení nádob na papír, plast a 
bioodpad) totiž zřejmě nedokážeme splnit stanovené třídící cíle. 
Po tradiční Světelské pouti se nezadržitelně blíží velká akce v podobě pořadatelství 
cyklovýletu Okolo Malé Hané, který má letos v rámci našeho mikroregionu na starosti 
obec Světlá. Pořadatelství se ujal místní Sbor dobrovolných hasičů. Náročné přípravy 
probíhají podle plánu a já tímto děkuji všem, kteří se do organizace zapojují a 
vypomohou k hladkému průběhu této akce. V rámci přípravy areálu výletiště se 
podařilo brigádnicky odstranit starý plot a vybudovat dva nové ploty u obecního 
skladiště a muzikantské boudy. Myslím, že teď výletiště vypadá o poznání lépe než 
předtím. 
Co se týká mé osoby ve funkci starosty obce, tak ještě jednou děkuji za spolupráci 
všem těm, kterým leží na srdci naše obec a chtějí přiložit ruku k dílu. Okruh skutečně 
aktivních občanů je omezený, ale taková je asi doba. Pokud zde mohu hovořit o svých 
osobních názorech, tak k nim například patří to, že už není třeba novou zástavbou 
rozšiřovat intravilán obce směrem do orné půdy. Udržme si také provoz vodovodu jak 
jen to ještě půjde, i když s tím související administrativy stále přibývá. Ze strany obce 
nezvyšujme finanční zátěž našich občanů (např. navyšováním koeficientu daně 
z nemovitosti) a snažme se udržet únosnou výši poplatků za odpady, za pitnou vodu 
apod. Podporujme místní spolkovou činnost, bez níž by obec byla společensky mrtvá. 
Držme si určité finanční rezervy pro možné horší časy, ale s ohledem na inflaci zase ne 
příliš a raději investujme prostředky ve prospěch občanů. 
Jistě se v uplynulém volebním období našli lidé, kteří se mnou nebyli spokojeni. Musím 
ale bránit zájmy obce, což je dáno slibem zastupitele. Každý občan má příležitost 
chopit se správy věcí veřejných a má možnost dělat to lépe. Já osobně do 
nadcházejících voleb do zastupitelstva kandiduji, protože mi osud rodné obce není 
lhostejný a koneckonců mě ta činnost i baví. 

 
Eduard Dokoupil, starosta obce 
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ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.6.2022 

Přítomni:   Ing. Eduard Dokoupil, Ing. Jan Kaderka, Roman Dobeš, Jana Vlachová, Jiří     
Lizna, Ing. Martin Cikánek, Mgr. Petr Palán (dostavil se k projednávání 
bodu č. 4) 

Ověřovatelé: Ing. Martin Cikánek, Jana Vlachová 
Hosté: Mgr. J. Biberle, J. Vystavěl, L. Smékalová, Ing. J. Dračka, K. Dvořáková 
Program:  

1/ Závěrečný účet obce za rok 2020 
2/ Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2020 
3/ Účetní uzávěrka obce za rok 2020 
4/ Žádost majitele nemovitosti č. p. 135 
5/ Žádost o směnu lesních pozemků 
6/ Průběh hranic pozemků - Živé muzeum 
7/ Žádost o stanovisko a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene 
8/ Rozpočtové opatření č. 5/2022 
9/    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. (6/0/0) 
 

1/ Závěrečný účet obce 
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 (viz příloha) byl řádně vyvěšen na úřední 
desce. K závěrečnému účtu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 
s výhradou. (6/0/0) 
 

2/ Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2021 
Obci Světlá byla doručena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 
obce Světlá, která je součástí Návrhu závěrečného účtu. Konečné přezkoumání 
hospodaření provedly pracovnice Odboru kontrolního a správního - oddělení 



6 
 

přezkumu obcí při JmK dne 4. 4. 2022. Ve výsledku přezkoumání bylo konstatováno 
zjištění pouze dvou nedostatků menší závažnosti. Jednalo se konkrétně o chybné 
zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu a o nezveřejnění schváleného 
Závěrečného účtu. Dále bylo ve zprávě konstatováno, že uvedené závady, zjištěné při 
dílčím přezkoumání hospodaření dne 3. 11. 2021, byly řádně napraveny. Při 
přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika s negativním dopadem 
na hospodaření obce v budoucnosti. Podíl pohledávek na rozpočtu činil 9,27 %, podíl 
závazků 3,8 % a podíl zastaveného majetku obce 0 %. 
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Zprávu o přezkumu 
hospodaření obce za rok 2021 a schvaluje nápravná opatření zjištěných nedostatků z 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 v podobě správného zveřejňování 
dokumentů na úřední desce obce. (6/0/1; Mgr. Petr Palán) 
 

3/ Účetní závěrka obce za rok 2021 
Účetní obce předložila obecnímu zastupitelstvu ke schválení Účetní závěrku obce za 
rok 2021. Závěrka mimo jiné obsahuje rozvahu k 31. 12. 2021 a přílohu, výkaz zisku a 
ztrát k 31. 12. 2021, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a inventarizační zprávu obce 
za rok 2021. Přítomní zastupitelé podepsali protokol o schvalování účetní uzávěrky za 
rok 2021. 
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2021. (7/0/0) 
 

4/ Žádost majitele nemovitosti č. p. 135 
Ing. J. Dračka zaslal na obec žádost o odprodej části obecního pozemku u jeho domu č. 
p. 135. Dále požádal o povolení revize dešťové kanalizace, zpevnění přilehlé cesty a o 
souhlas s realizací plynové přípojky. 
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce předběžně souhlasí se záměrem odprodeje části 
cca 130 m2 obecního pozemku p.č. 1/5 v k.ú. Světlá u Šebetova. (0/5/2; R. Dobeš, J. 
Lizna) - neschváleno 
Následně bylo navrženo zrekonstruovat uliční vpusť u tohoto domu. Včetně revize 
trubního vedení na náklady majitele nemovitosti č.p. 135. Zastupitelstvo souhlasí. Dále 
bylo žádáno o povolení zpevnění povrchu „nádvoří“ u tohoto domu a následné terénní 
úpravy. Pan Dračka požádal zastupitelstvo o souhlas s úpravou místního provozu i 
případnou dočasnou uzavírkou komunikace - zastupitelstvo souhlasí. 
 

5/ Žádost o směnu lesních pozemků 
Obec jako majitel vodohospodářského objektu (tzv. kašny) vypracovala žádost k firmě 
Lesy ČR (viz příloha) o směnu části lesních pozemků, které jsou v majetku obce Světlá 
a nachází se v k. ú. Šebetov. O směnu žádá obec z důvodu zabezpečení vodních zdrojů 
obecního vodovodu. Celková navrhovaná směna představuje 1.370 m2 a pro Českou 
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republiku by byl oddělen pozemek o výše uvedené výměře z parcely p. č. 617, k. ú.: 
Světlá u Šebetova, který je v majetku obce a sousedí s pozemkem v majetku České 
republiky (varianta „A“ nebo „B“ na přiloženém plánku č. 2). 
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí s podáním žádosti o směnu části 
lesních pozemků, které jsou v majetku obce Světlá, za následující pozemky v majetku 
LČR, jež se nachází se v k. ú. Šebetov: pozemek pod stavbou vodojemu p. č. st. 213, 84 
m2; pozemek p. č. 3467, 386 m2, jiná plocha, ostatní plocha, pozemek určený k plnění 
funkcí lesa; část pozemku p. č. 1069/13, o výměře asi 900 m2, lesní pozemek. (7/0/0) 
 

6/ Průběh hranic pozemků – Živé muzeum 
Spolek Živé muzeum prostřednictvím geodetické firmy VIVAS RG požádal o souhlasné 
prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků p. č. st. 20 a 21 u objektu tzv. Familií 
(viz geometrický plán č. 291-57/2022 v příloze). Dle vyjádření geodeta spolek Živé 
muzeum zbytek stavebního objektu, jehož některé části se nachází na obecních 
parcelách, řešit nechce. Po diskuzi zastupitelstvo obec Světlá podmínilo podpis 
souhlasného prohlášení pouze tehdy, pokud bude Živé muzeum ochotno vyřešit 
veškeré problematické průběhy hranic u stavby č. p. 41, resp. souhlasem Živého 
muzea se směnou jeho pozemku pod místní komunikací za zastavěné části obecních 
parcel pod stavebním objektem Familií. 
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Světlá nesouhlasí s podpisem souhlasného 
prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků p. č. 20 a 21 u objektu tzv. Familií. 
(6/0/1; Ing. E. Dokoupil) 
 

7/ Žádost o stanovisko a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 
Firma Monela elektro s.r.o., zpracovávající pro účely územního souhlasu projekt 
stavby Světlá obnova NN u kapličky, předložila žádost o stanovisko a uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. K žádosti byl předložen koordinační 
výkres a situace širších vztahů. 
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí s realizací projektu Světlá obnova 
NN u kapličky a pověřuje starosty obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene. (7/0/0) 
 

8/ Rozpočtové opatření č. 5/2022 
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 5/2022 (viz příloha), které schválil 
starosta obce. 
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 
5/2022. (7/0/0) 
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9/ Různé 
a) Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou paní Jakubcové na odkup 

pozemku s chatou v horní části obce (požadovaná cena nebyla sdělena). 
b) Starosta obce předložil zastupitelům návrh dvacetistránkové brožury se 

stručnými informacemi o obci Světlá pro účastníky letošního cyklovýletu, 
zpracoval Jiří Cikánek. Zastupitelé do tří týdnů provedou revizi a případné 
připomínky budou zapracovány. 

c) E. Dokoupil jménem SDH Světlá požádal o dar ve výši 35 000 Kč na zajištění 
cyklovýletu Okolo Malé Hané, který letos startuje z obce Světlá. Konkrétně 
bude dar použit na uhrazení vystoupení skupiny Stracené ráj. Dále Starosta 
obce informoval přítomné o podání žádosti o mimořádnou dotaci na tuto 
akci, zaslanou na Jihomoravský krajský úřad. 
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje dar Sboru dobrovolných 
hasičů Světlá ve výši 35 000 Kč na zajištění letošního cyklovýletu Okolo Malé 
Hané. (6/0/1; Ing. E. Dokoupil) 

d) Hasičské okrsky Šebetov a Deštná-Roubanina jako pořadatelé požádali obec 
Světlá o finanční dar na zajištění akce „Voda koňkó přes tře kraje“, která se 
bude konat 10. září 2022 v Úsobrně. 
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje dar Hasičským okrskům 
Šebetov a Deštná-Roubanina ve výši 3333 Kč na zajištění akce „Voda koňkó 
přes tře kraje“, která se bude konat 10. září 2022 v Úsobrně. (7/0/0) 

e) Starosta obce informoval přítomné o obdržení dotace na hospodaření v 
obecním lese. 

f) Dále informoval přítomné o prodloužení výjimky na zvýšený obsah uranu v 
pitné vodě do roku 2025. 

g) Starosta informoval zastupitelstvo ohledně potřeby třídění odpadu. Ing. 
Martin Cikánek provedl propočty vytříděného odpadu. Následně byla 
prezentována důležitost třídění odpadu a následky nedodržení navržených 
kvót. Bylo navrženo zjistit možnost dotace na popelnice v systému Door too 
door. 

h) Bylo navrženo provedení plotu u obecního skladiště. 
i) R. Dobeš informoval zastupitelstvo o zatrubnění části potoka kvůli rozšíření 

komunikace u jeho domu. 
j) Starosta předal informace ohledně možné kandidatury do příštího 

zastupitelstva obce. 
k) Byla provedena kontrola předešlých zápisů 
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l) Mgr. Petr Palán požádal jménem FC Světlá o příspěvek na Fotbalový turnaj ve 
výši 2000 Kč. 
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje finanční dar FC Světlá na 
pořádání fotbalového turnaje ve výši 2000 Kč. 

m) Byla navržena odměna správci vodovodu ve výši 6 000 Kč 
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje finanční odměnu správci 
obecního vodovodu ve výši 6000 Kč. 

n) Bylo navrženo zvýšit finanční odměny obecních pracovníků a brigádníků. 
Návrhy na zvýšení finančních odměn budou probrány na příštím 
zastupitelstvu. 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.7.2022 

Přítomni: Ing. Eduard Dokoupil, Ing. Martin Cikánek (opustil jednání po projednání 
bodu č. 4 a)), Jiří Lizna, Jana Vlachová, Roman Dobeš, Ing. Jan Kaderka, Mgr. 
Petr Palán 

Ověřovatelé: Roman Dobeš, Mgr. Petr Palán 
Hosté: Mgr. Jiří Biberle, Jan Vystavěl, Lenka Smékalová 
Zapisovatel: Ing. Jan Kaderka 
Program: 

1/ Odpadové hospodářství v obci Světlá 
2/ Odměňování pracovníků obce 
3/ Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2022 
4/ Různé, diskuze, závěr 

 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů zápisu 
Romana Dobeše a Mgr. Petra Palána. (7/0/0) 
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání. (7/0/0) 
 

1/ Odpadové hospodářství v obci Světlá 
S ohledem na nynější neplnění třídících kritérií komunálního odpadu a možných 
budoucích pokut navrhl starosta obce projednat pořízení nádob na tříděný odpad do 
každého domu (tzv. systém Door-to-door). Dle informací D. Barákové ze svozové firmy 
TS-MH je nejbližší termín podání žádosti o dotaci na sběrné nádoby v září letošního 
roku. Míra dotace je 85 %, přičemž nádoby na SKO nejsou podporovány. 
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Bylo navrženo provést revizi provozního řádu sběrného dvora a upravit tak odběr SKO. 
Stavební suť bude odebírána v maximálním objemu dvou stavebních koleček za měsíc 
od jednoho obyvatele. 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje podání žádosti o dotaci na sběrné 
nádoby o objemu 240 l na tříděný odpad a 4 ks 1400 l prostřednictvím firmy TS-MH 
s.r.o. (6/0/1; J.Lizna) 
 

2/ Odměňování pracovníků obce 
Na základě úkolu z minulého zasedání OZ zpracoval starosta obce přehled výše 
odměňování pracovníků obce. S ohledem na současnou vysokou míru inflace bylo 
navrženo zvýšení odměn o 20 % hrubého. 
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá zvyšuje odměny všech zaměstnanců obce 
Světlá o 20 % s účinností od 1.8.2022. (6/0/1; J. Vlachová) 
 

3/ Rozpočtové opatření č. 6, 7 a 8/2022 
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 6/2022, 7/2022 a 8/2022 (viz příloha), 
které schválil starosta obce. 
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 
6/2022, 7/2022 a 8/2022. (7/0/0) 
 

4/ Různé 
a) Starosta obce seznámil přítomné s další žádostí pana J. Dračky, týkající se 

návrhu na směnu pozemku u domu č. p. 135 
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje záměr směny pozemku u 
domu č. 135 dle žádosti pana J. Dračky. (0/7/0) - neschváleno 

b) Pan P. Štěpánek podal žádost o vysvětlení ukládání zeminy na cestě vzadu za 
jeho domem. Zastupitelstvo bylo seznámeno s touto problematikou. Uložená 
zemina je pouze dočasně deponována a bude brzy vrácena zpět na pozemek 
jejího původce. 

c) J. Biberle informoval zastupitelstvo o vývoji situace v obecním lese.  
d) Kontrolní výbor provedl kontrolu předešlých zápisů z minulých zasedání. 
e) Bylo navrženo přesunutí buňky na sběrném dvoře. 
f) Byl vznešen návrh na omezení doby svícení veřejného osvětlení. 
g) Bylo navrženo udělení odměny panu J. Biberlemu. Bude projednáno na 

příštím zasedání zastupitelstva obce. 
h) Zastupitelstvo obce souhlasilo s udělením výjimky z dodržování nočního klidu 

na akci Cyklovýlet okolo Malé Hané. 
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STATISTIKA ODPADŮ V OBCI SVĚTLÁ 
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XXIII. ROČNÍK TURNAJE V MALÉ KOPANÉ 
 
Letošní turnaj jsme byli nuceni přesunout z tradičního termínu (9.7.) na 30. července a 
bohužel nám v tento termín nepřálo počasí, od rána pršelo. Začátek se tedy odložil na 
13 hodin, do té doby jsme hřiště odvodňovali a upravovali tak, aby bylo způsobilé hry. 
I přes nevydařené počasí se sjelo všech 6 týmů, které byly rozlosovány do 2 skupin již 
před turnajem a to následovně: Skupina A: Bukanýři Boskovice, TORPÉDA Vážany a AC 
Světlá, Skupina B: Junioři Cetkovice, FC Světlá a Keňa Beach.   
Turnaj zahájil domácí výběr FC Světlá zápasem s Juniory 
z Cetkovic a zápas skončil bezbrankovou remízou 0:0, ve svém 
druhém zápase pak prohráli s Keňa Beach poměrem 1:4 a díky 
lepšímu skóre postoupili do čtvrtfinále ze 2. místa. Skupinu B 
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vyhráli hráči Keňa Beach. 
Jelikož se čekalo na tým z Boskovic, skupina A začala později a v prvním zápase se 
utkali Boskovice s domácím týmem „veteránů“ AC Světlá, domácí hráči vyhráli 
poměrem 4:1. Poté si veteráni poradili 1:0 is týmem Torpéda Vážany a ovládli tak 
skupinu A, což znamenalo přímý postup do semifinále. 
Ve vyřazovacích bojích nejprve domácí FC Světlá přehrála Boskovice vysoko 5:0 a 
stejně jako Torpéda Vážany, které si až v penaltách poradily s Cetkovicemi, postoupili 
do semifinálových bojů. 
V první zápase o finále (semifinále) se otkaly domácí týmy FC a AC a po vyrovnaném 
průběhu i výsledku 0:0 došlo na penalty, kde byli šťastnější mladší hráči FC. Ve druhém 
zápase (rovněž po penaltách) postoupili Vážany přes Keňa Beach. 
AC Světlá získalo nakonec pohár za 3. místo, když porazili Keňa Beach 1:0. 
Finále ovládli domácí borci z FC Světlá vítězstvím 5:2 na týmem Torpéda Vážany a po 
letech mohli slavit opět triumf na turnaji. 
Konečné pořadí turnaje:   
1. FC Světlá   2. TORPÉDA Vážany 
3. AC Světlá  4. KEŇA Beach 
5. Bukanýři Boskovice 
6. Junioři Cetkovice  
 
 
Závěrečné foto domácích týmů 
FC Světlá a AC Světlá 
 
 
Individuální ocenění:   
Nejlepší střelec: Michal Letfus, Tomáš Sychra - FC Světlá, Petr Palán -AC Světlá (4 góly)  

(Pozn: O králi střelců rozhodla vítězná penalta při utkání FC - AC) 

Nejlepší hráč:   Petr Palán - AC Světlá   
Nejlepší brankář:   Jan Forchtner - AC Světlá   
 

Na závěr děkujeme všem, kdo se turnaje zúčastnili a pomohli tak ke zdárnému 
průběhu fotbalového turnaje (i přes letošní nepřízeň počasí). 
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FC SVĚTLÁ - 2. LIGA (SEZÓNA 2022) 
 

Po jarní části (polovině odehraných zápasů) jsme ve 2. lize zatím na 7. místě se ziskem 
9 bodů za 3 výhry a 6 porážek a skóre 18:29 (z 10 týmů). 
 

FC Světlá - FC Lysice   4:2 FC Světlá - TORPÉDA Vážany   3:0 
TJ OREL Boskovice - FC Světlá   4:1 FC Světlá - SK Jestřebí   0:4 
BC Červánky Rájec - FC Světlá   5:0 kontumačně 

 

V dalších domácích zápasech na podzim přivítáme ve Světlé 27.8. FK Rudná (bude 
přeloženo), 10.9. TJ SOKOL Křetín, 1.10. TJ OREL Boskovice a 15.10. BC Červánky Rájec. 
 

Více informací na www stránkách:     smfbl.cz/sezona-2022/2-vm-izolace-liga-2022/ 
 

Za FC Světlá v roce 2022 nastupují:  
Ambroz Michal, Cojocaru Valentin, Dokoupil Filip, Dufka Ondřej, Jedlička David, 
Kaderka Radim, Kubín Michal, Letfus Matěj, Letfus Michal, Letfus Petr ml., Korbel Jiří, 
Loukota David, Mucha Ondřej, Mucha Vojtěch, Paděra David, Palán Petr, Sychra 
Tomáš, Vondál Lukáš, Vondál Pavel. 
 

Tým FC Světlá se v sobotu 2.7. zúčastnil finálového turnaje okresního poháru, které 
se konalo v Boskovicích. Po porážkách ve skupině se SADROSem Boskovice 2:10 a s FK 
Rozhraní 1:3 jsme skončili na celkovém 5. - 6. místě. I přes prohry je finálová účast 
úspěchem. Děkuji za reprezentaci našeho týmu, ale i obce Světlá. 

Petr Palán, FC Světlá 
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POZVÁNKA NA SVĚTELSKOU POUŤ 
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POZVÁNKA NA CYKLOVÝLET 
 
XV. ročník cyklovýletu startuje tentokrát z naší obce v sobotu 27. 8. 2022. Děkujeme 
všem, kteří se zapojují do příprav na tuto akci. Prosíme všechny, kdo by měl čas a chuť 
s touto akcí pomoci, zejména pak s chystáním, tak hlavní brigáda bude v pátek 26.8. 
po celý den, bližší info bude ještě upřesněno. Jak se říká, každá ruka přiložená k dílu se 
hodí. Pokud vyjde počasí, očekáváme až 1 000 cyklistů, čemuž jsme přizpůsobili i 
stávající areál výletiště. 
Trasa cyklovýletu je přibližně 35 km dlouhá a vede přes všechny obce mikroregionu 
Malá Haná. Cesta vede převážně po nových asfaltových silnících II. a III. třídy, na 
kterých probíhá normální silniční provoz. Cyklisté proto dbejte zvýšené opatrnosti. 
Kousek se jede i po lesní cyklostezce mezi Borotínem a Velkou Roudkou, případně pro 
odvážné mezi Úsobrnem a Uhřicemi. 
Letos se můžete mimo jiné těšit na: 
Dechový orchestr Malá Haná  

Svou účast přislíbil i dvojnásobný 
účastník olympijských her Pavel Buráň. 
Nebude chybět ani Josef Zimovčák s 
nadací Na kole dětem. 

 
 
 
 
 

 
 
V tombole můžete vyhrát mimo jiné i 

elektrokolo Crussis e-Cross. Lístky do 
tomboly jsou k zakoupení na obci. 
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FOTOGALERIE 
 

 
Hasičská okrsková soutěž v Borotíně - 14.52022 (kategorie: veteráni) 
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Dětský den - 25.6. 2022 

Velký dík patří všem organizátorům a účastníkům za skvěle připravený pohádkový den, 
který byl velkým zážitkem nejen pro děti. 

 
 
 

 
Předávka vody na oslavách 150. let založení SDH Vanovice - 2.7.2022 
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Předávka vody v Cetkovicích - 16. 7. 2022 
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Stavba plotu u výletiště - srpen 2022 
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VOLBY 2022 
 
V pátek 23. září a sobotu 24. září 2022 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a 
současně se v našem volebním obvodu budou za necelé dva měsíce konat také volby 
do Senátu Parlamentu České republiky. Volit se bude tradičně v kulturním domě a 
volební místnost bude otevřena pátek od 14:00 do 22 hodin, v sobotu od 8:00 do 
14:00 hodin. Přijďte podpořit své budoucí zastupitele a senátory. Případné druhé kolo 
voleb do Senátu se uskuteční 30. září a 1. října 2022. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Naši oslavenci (1. 6. - 1. 9. 2022) 
 

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

Paní Kubínová  Věra  
 

Paní Pulcová  Milena 
 

Paní Dokoupilová  Jitka  
 

Paní Kalvodová  Hana 
 

 

Všem našim milým oslavencům přejeme do dalších krásných let života hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody. 
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Foto: Žně 2022, pole směrem ke kravínu 
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