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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 
 

Vážení spoluobčané,  
jak jistě víte, od října začalo další čtyřleté funkční období nového zastupitelstva obce. 
Jeho složení se až na jednoho člena nezměnilo, stejně jako funkce starosty a 
místostarosty. Obsazení všech čtyř nově ustavených výborů zastupitelstva můžete 
zjistit na internetových stránkách obce (www.obecsvetla.cz). Děkuji tímto všem, kteří 
kandidovali a projevili tak zájem o samosprávu obce. A aby voleb nebylo málo, tak nás 
hned v lednu čeká další hlasování, tentokráte o novém prezidentu republiky. První 
kolo se bude konat konkrétně v termínu 13.-14. 1., případné druhé kolo pak 27.-28. 1. 
2023. 
Máme už za sebou v rámci nynějšího adventu pár tradičních akcí, jako byly Vánoční 
dílny, občany hojně navštívené rozsvícení vánočního stromu u silnice, po dvouleté 
kovidové pauze obnovený závod Běhu Světlou, nebo tradiční Předvánoční koledování 
u místní kapličky. Obec Světlá i letos na Štědrý den zajišťuje dopolední bruslení na 
zimním stadionu v Boskovicích. Do konce roku ještě uspořádáme turnaj ve stolním 
tenise dne 28. prosince a o den později bude výroční valná hromada Sboru 
dobrovolných hasičů, na kterou jsou zváni všichni naši občané. Sladké období volna 
bude zakončeno novoročním ohňostrojem na výletišti, kterému by měl předcházet 
odpolední ponor místních otužilců.  
Pokud mohu hodnotit letošní rok, musím zde vzpomenout na letošní největší akci u 
nás, kterou byl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Ten se konal poslední srpnovou sobotu a 
zajištění startu i cíle akce s dalšími souvisejícími záležitostmi připadlo letos v rámci 
Mikroregionu Malá Haná na naši obec. I přes jistou nepřízeň počasí nelze tuto 
výjimečnou událost hodnotit jinak než jako vydařenou. Šedesát lidí z naší obce pod 
hlavičkou Sboru dobrovolných hasičů přiložilo ruku k dílu a dokázalo tuto sportovně-
kulturní akci zorganizovat na výbornou, za což jménem vedení obce děkuji.  Tento 
cyklovýlet přinesl do pokladny hasičského sboru nemalou finanční částku. Zároveň se 
podařilo přispět částkou 20 000 Kč charitativnímu nadačnímu fondu Na kole dětem 
(www.nakoledetem.cz), jehož hlavní tváří je nám dobře známý Josef Zimovčák se svým 
historickým velocipédem. 
Koncem roku se vždy konají různé schůze svazků obcí, kterých je obec Světlá členem. 
Pokud pominu účast v Místní akční skupině Partnerství venkova z. s. (jehož územní 
působnost je Letovicko a část Malé Hané) tak je naše obec členem celkem tří svazků. 
Všechny tyto tři svazky byly založeny za určitým účelem a do všech Světlá finančně 
přispívá podle počtu svých obyvatel. 
V první řadě jsme členy Mikroregionu Malá Haná (www.malahana.cz). V něm je 
sdruženo 8 okolních obcí a město Velké Opatovice. Mimochodem po podzimních 



4 
 

komunálních volbách se osoba starosty změnila pouze v Uhřicích. Náš mikroregion 
velmi dobře funguje a dobře naplňuje svůj primární cíl, jímž je vzájemná spolupráce 
obcí našeho blízkého okolí. Jako starostové svých obcí se účastníme různých 
vzdělávacích i kulturních akcí a vzájemně si předáváme zkušenosti. V rámci 
mikroregionu můžeme společně postupovat v mnohých záležitostech, týkajících se 
správy obcí. I tato organizace má svůj rozpočet, který nám i s pomocí dotací umožňuje 
pořizovat různé věci do jednotlivých obcí. 
Důležitý je rovněž Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná 
(www.tsmh.cz). Ten byl založen několika obcemi v roce 2018 za účelem působnosti na 
poli odpadového hospodářství. Vlastní svoz odpadů pak zajišťuje dceřiná společnost 
Technické služby Malá Haná s.r.o. Z původních asi 17 zakládajících obcí se tento svazek 
rozrostl na dnešních více než 50 členů s působností od Městečka Trnávky po 
Jedovnice. Jednotlivé obce tak mají kontrolu nad svozem a likvidací směsných i 
tříděných odpadů, vyprodukovaných ve svých obcích. Veškeré množství jednotlivých 
komodit je přesně evidováno vážením, čímž máme jako samospráva jasný přehled o 
odpadech za daný rok. Z odpadového hospodářství se dnes stává čím dál složitější 
problematika, podléhající mnoha regulacím, a rostoucí tlaky na ochranu životního 
prostředí způsobují stále vyšší náklady na recyklaci a likvidaci odpadů. 
Do třetice je obec Světlá začleněna do Svazku obcí pro výstavbu rychlostní 
komunikace R43 (www.d35spolek.cz) se sídlem v Boskovicích. Nyní už se tato budoucí 
celostátně důležitá komunikace jmenuje "kapacitní silnice I/73". Má spojovat severní 
osu dálnice D35 u Starého Města s jižní osou dálnice D1 u Brna, a v Boskovické brázdě 
má přibližně kopírovat trasu tzv. Hitlerovy dálnice, budované na počátku II. světové 
války. Členy tohoto svazku jsou obce a města podél plánované trasy, např. Kuřim, 
Lysice, Svitávka a Jevíčko. Ve věci tohoto projektu se dosti angažuje i místní senátorka 
Jaromíra Vítková. Ředitelství silnic a dálnic nás pravidelně informuje o stavu příprav 
této dopravní stavby. Přípravné a projektové práce jsou na různých úsecích v různých 
stádiích, ale bohužel vznikají průtahy v důsledku napadání tohoto rozsáhlého projektu 
různými zájmovými spolky. S projektem uvedené komunikace souvisí i několik dalších 
dopravních staveb, např. plánovaná stavba mimoúrovňové křižovatky u Kuřimi a 
Lipůvky nebo kruhový objezd u odbočky ze státní silnice I/43 u Sebranic směrem na 
Boskovice. Intenzita silniční dopravy se každým rokem zvyšuje, proto si myslím, že je i 
v zájmu světelských občanů se přijatelným způsobem dopravit do krajského města. 
Mnozí z vás jistě pociťují obavy z nadcházejícího roku. Sotva tak nějak odeznělo 
obtížné "kovidové" období, tak zde máme válku, která není zase tak daleko abychom 
mohli tvrdit, že se nás netýká. Ostatně její důsledky sami zažíváme. Do toho je zde 
energetická krize a rychlý růst cen, jež má mnoho příčin. Tímto složitým obdobím 
prochází naše obec na rozdíl od státu a jeho rozpočtu ve finančně stabilní pozici. Zatím 
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nám žádné problémy nehrozí a plánované investiční akce i běžný chod úřadu budou 
realizovány bez omezení. 
Za nastálé situace bude zřejmě třeba řešit energetickou situaci domácností. Existuje 
několik možností, z nichž jednou je vládní program Nová zelené úsporám light. Ten 
poskytuje relativně snadnou cestou finance na tepelná opatření domů pro 
méněpříjmové domácnosti a pro důchodce. Obecní úřad může zprostředkovat 
napojení na již zmíněný letovický MAS Partnerství venkova, který se žádostí o tento 
program pomůže. 
Nicméně k Vánocům a závěru roku patří optimistické myšlenky. Proto doufám, že si 
toto období v klidu užijeme a rok 2023 snad přinese hlavně ty pozitivní věci.  

 
Eduard Dokoupil, starosta obce.  

 

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.9.2022 
 

Přítomni:  Ing. Eduard Dokoupil, Jana Vlachová, Ing. Jan Kaderka, Jiří Lizna, Ing. Martin 
Cikánek, Roman Dobeš, Mgr. Petr Palán 

Ověřovatelé:   Ing. Martin Cikánek, Jana Vlachová 
Hosté:   Mgr. Jiří Biberle, Jan Vystavěl 
 

Program: 
1/ Smlouvu k projektu Společných nákupů na rok 2023 
2/ Rozpočtové opatření č. 9/2022 
3/ Různé, diskuze, závěr 

 

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

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

1/ Smlouva k projektu Společných nákupů na rok 2023 
Obec Světlá se každoročně účastí hromadného nákupu energií spolu s dalšími obcemi 
přes komoditní burzu v Kladně. Starosta obce k tomuto předložil zastupitelům 
smlouvu o spolupráci na projektu Společného nákupu silové elektřiny a zemního plynu 
pro rok 2023. Tentokráte už je zadavatelem obecně prospěšná společnost Tradice 
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Slovácka o.p.s. (namísto obce Blatnička z minulých let). Cílem smlouvy je zajištění 
výběru nejvhodnějšího dodavatele energií a snížení administrativy. Společnosti 
Tradice Slovácka náleží dle smlouvy odměna ve výši 1000 Kč 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Smlouvu o spolupráci s obecně 
prospěšnou společností Tradice Slovácka o.p.s., týkající se projektu Společného 
nákupu silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2023. (7/0/0) 
 

2/ Rozpočtové opatření č. 9/2022 
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 9/2022 (viz příloha), které schválil 
starosta obce. 
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 
9/2022. (7/0/0) 
 

3/ Různé 
a) Pan J. Biberle předložil žádost o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky v rámci 

připravované výstavby zokruhování vodovodu ve spodní části obce. Zastupitelstvo 
souhlasí se zbudováním přípojek. 

b) Vedoucí souboru Dechový orchestr Malá Haná požádal obec Světlá o finanční 
podporu na realizaci nových nahrávek tohoto hudebního tělesa. Požádal o dar ve 
výši 10 000 Kč, přičemž obec Světlá by obdržela 100 ks CD nosičů se 
zvýrazněným logem obce Světlá. 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč na 
realizaci hudebních nahrávek Dechového orchestru Malá Haná, zastoupeného 
Jiřím Palánem. (3; J. Kaderka; E.Dokoupil; R.Dobeš /2; M. Cikánek; J. Lizna /2; 
P.Palán, J. Vlachová) 

c) Bylo řešeno částečné vypínaní veřejného osvětlení v průběhu noci. Zastupitelstvo 
prozatím vypínat veřejné osvětlení nehodlá. 

d) Bylo navrženo navýšení poplatků za pronájem sálu kulturního domu. Bylo navrženo 
300 Kč v letním období a 500 Kč v zimním období. 1.NP („šantán“) 100 Kč v letním 
období a 200 Kč v zimním období za den. 

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje částku za pronájem sálu kulturního 
domu 300 Kč v letním období a 500 Kč v zimním období za den. Dále 1.NP 
(„šantán“) 100 Kč v letním období a 200 Kč v zimním období za den. Zimní období 
je vymezeno od 1.11. po 31.3.. (6/0/1; E. Dokoupil) 

e) Byla provedena kontrola plnění zápisů z minulého zasedání. 
f) Byla navržena odměna Ing. Martinovi Cikánkovi, dotyčný odměnu odmítl. 
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g) Bylo navrženo porovnání a malé terénní úpravy na „Kostíkové“ zahradě. Z důvodu 
snadnější údržby. 

 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.10.2022 

 

Přítomni: Bc. Zuzana Vlková, Ing. Jan Kaderka, Ing. Martin Cikánek, Jana Vlachová, 
Roman Dobeš, Ing. Eduard Dokoupil, Mgr. Petr Palán 

Ověřovatelé:   Roman Dobeš, Mgr. Petr Palán 
Hosté:   Jan Vystavěl, Ing. Jiří Cikánek, Mgr. Jiří Biberle 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Světlá (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 19 hodin dosavadním starostou obce Ing. Eduardem Dokoupilem (dále jako 
„předsedající“). 
Po zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení 
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s 
§ 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na 
neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7. 10. 2022, žádný návrh nebyl 
podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního 
úřadu Světlá zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11. 10. 
2022 do 24. 10. 2022. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 
1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 

Složení slibu členy zastupitelstva: 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné 
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Světlá a jejích občanů a řídit se Ústavou a 
zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení 
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 



8 
 

Předsedající určil do funkce zapisovatele Ing. Jana Kaderku. Poté navrhnul do funkce 
ověřovatelů zápisu Romana Dobeše a Mgr. Petra Palána 
 

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

Schválení programu 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu 
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající 
možnost vyjádřit se přítomným občanům a poté dal hlasovat o návrhu programu. 
 

Návrh programu:  
1/ Volba starosty a místostarosty 
a. určení počtu místostarostů 
b. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 

písm. a/ zákona o obcích) 
c. určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d.  volba starosty 
e. volba místostarosty 
2/ Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b.  volba předsedy finančního výboru 
c. volba předsedy kontrolního výboru 
d. volba členů finančního výboru 
e. volba členů kontrolního výboru 
3/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

odst. 2 zákona o obcích) 
4/ Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 

přestupků 
5/ Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence 
6/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
7/ Žádost o pokácení stromu 
8/ Rozpočtové opatření č. 10 
9/ Různé, diskuse 
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Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání tak, jak 
byl uveden na pozvánce na toto zasedání. (7/0/0) 
 

1/ Volba starosty a místostarosty 
Určení počtu místostarostů:  
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy 
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno 
nebylo. 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schválilo zvolení jednoho místostarostu. 
(7/0/0) 
 

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:  
Předsedající dále navrhl ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, 
aby žádný člen zastupitelstva obce Světlá nebyl pro svou funkci uvolněn. Jiné návrhy 
nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje, že žádný ze zastupitelů nebude pro 
svou funkci uvolněn. (7/0/0) 
 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit 
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva 
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány 
a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu 
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, 
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. 
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž 
po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 
Eduard Dokoupil navrhl předat funkci starosty obce jiným kandidátům, kteří se umístili 
ve volbách na vyšších místech.  
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 
Byly podány následující návrhy: Ing. Jan Kaderka navrhnul do funkce starosty Ing. 
Eduarda Dokoupila. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. 
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá volí starostou Ing. Eduarda Dokoupila. 
(5/0/2;E. Dokoupil, Z. Vlková) 
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Po zvolení starosty převzal nový starosta vedení zasedání (dále veden jako 
„předsedající“). 
 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 
Byly podány následující návrhy: Petr Palán navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. 
Jana Kaderku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá volí místostarostou Ing. Jana Kaderku. (6/0/0; 
J. Kaderka) 
 

2/ Zřízení finančního a kontrolního výboru 
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:  
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní 
výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období 
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona 
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 
zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze 
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). 
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, 
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 
obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba 
výbory budou tříčlenné. (7/0/0) 

 

Volba předsedy finančního výboru: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Ing. Eduard Dokoupil navrhnul 
zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Martina Cikánka. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo. 
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Světlá volí předsedou finančního výboru Ing. 
Martina Cikánka. (6/0/1; M. Cikánek) 
Volba předsedy kontrolního výboru:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Roman Dobeš navrhl zvolit do 
funkce předsedy kontrolního výboru Janu Vlachovou. Před hlasováním byla dána 
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možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Světlá volí předsedou kontrolního výboru Janu 
Vlachovou. (6/0/1; J. Vlachová) 
 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru 
a finančního výboru.  
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Světlá odkládá volbu členů kontrolního a 
finančního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší 
zasedání. (7/0/0) 
 

Dále bylo navrženo zřízení dalších dvou výborů a to výbor pro stavby, pozemky a 
životní prostředí a dále výbor pro kulturu a sport. 
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Světlá zřizuje výbor pro stavby, pozemky a životní 
prostředí a dále výbor pro kulturu a sport. (7/0/0) 
 

Jako předsedu výboru pro stavby, pozemky a životní prostředí byl Martinem Cikánkem 
navržen Roman Dobeš. 
 

Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Světlá jmenuje předsedou výboru pro stavby, 
pozemky a životní prostředí Romana Dobeše. (6/0/1; R. Dobeš)  
 

Jako předsedu výboru pro kulturu a sport byla Petrem Palánem navržena Bc. Zuzana 
Vlková. 
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Světlá jmenuje předsedou výboru pro kulturu a 
sport Bc. Zuzanu Vlkovou. (6/0/1; Z. Vlková)  
 

Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Světlá odkládá volbu členů výboru pro kulturu a 
sport a stavby, pozemky a životní prostředí z důvodu nedostatku kandidátů na členství 
ve výborech na nejbližší zasedání. (7/0/0) 
 

3/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 
odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, v aktuálně platném znění, poskytována 
odměna ve výši 500 Kč, a to ode dne jejich zvolení do funkce. Předsedající navrhl též 
odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty obce. 
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 
neuplatnili žádná stanoviska. 
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Světlá stanoví odměnu za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 500 Kč hrubého za měsíc. Odměna 
bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne 
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. (7/0/0) 
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Usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce Světlá stanovuje odměnu za výkon funkce starosty 
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 21 000 Kč hrubého za měsíc. 
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty. (6/0/1; E. Dokoupil) 
 

Roman Dobeš navrhl odměnu pro místostarostu 10 000 Kč. 
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce Světlá stanovuje odměnu za výkon funkce 
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 10 000 Kč hrubého 
za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. (6/0/1; 
J. Kaderka) 
 

Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 
odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, v aktuálně platném znění, poskytována 
odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1000 Kč a člena 
výboru z řad zastupitelů ve výši 700 Kč a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy 
výboru. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy 
a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. 
Eduard Dokoupil navrhnul zvýšit finanční odměnu pro předsedy výborů. Jan Kaderka 
navrhnul odměnu 1000 Kč pro předsedu jednotlivých výborů. 
Usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce Světlá stanoví odměnu za výkon funkce předsedy 
výboru zastupitelstva ve výši 1000 Kč za měsíc a za výkon funkce člena výboru z řad 
zastupitelů ve výši 700 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do 
funkce předsedy nebo člena výboru. (7/0/0) 
 

Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 3 zákona 
o obcích určilo, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem 
zastupitelstva obce nebudou poskytovány odměny v souhrnné výši. 
Usnesení č. 19: Zastupitelstvo obce Světlá v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích 
stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí 
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem jeho 
přijetí. (7/0/0) 
 

4/ Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 
přestupků 
Město Velké Opatovice, vykonávající pro obec Světlá přestupkovou agendu, zaslalo 
návrh nové veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků. Ve smlouvě je navrhován roční příspěvek na uvedenou 
agendu ve výši 15 000 Kč (splatný vždy do 30. 6. příslušného roku), přičemž výnos 
pokut je příjmem rozpočtu města Velké Opatovice. Smlouva se uzavírá do 31. 12. 
2026. 
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Bylo navrženo projednání s jinými obcemi, jak tuto problematiku řeší. Poplatek za 
provozování této služby se výrazně zvýšil. 
 

5/ Smlouva o příspěvku na spolufinancování služeb soc. prevence  
Podobně jako v minulém roce požádalo město Boskovice o spolufinancování 
Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko ze strany obcí v ORP Boskovice pro rok 
2023. Zároveň byla předložena příslušná Smlouva o příspěvku (viz příloha) spolu 
s dalšími podklady. 
Paušální platba podle počtu obyvatel po rozpočítání vychází na 32,11 Kč na obyvatele 
(v loňském roce 21,50 Kč). Kalkulace podílu nákladů na minimální síť služeb sociální 
prevence a odborného sociálního poradenství pro obce ORP Boskovice pro rok 2023 v 
případě obce Světlá činí tedy celkem 7900 Kč. Tato částka bude zanesena do rozpočtu 
obce pro rok 2023. 
Finanční výbor zajistí informace ohledně služeb poskytovaných právě pro obec Světlou 
za vynaložené finanční prostředky. 
 

6/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Firma Monela Elektro s.r.o. zaslala obci písemnou Žádost o stanovisko a uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (včetně výkresové 
dokumentace). Konkrétně se jedná o již zastupitelstvem projednávané nahrazení 
stávajícího kabelového vedení NN ve spodní části obce v rámci projektu „Světlá 
obnova NN u kapličky“. Toto věcné břemeno se poskytuje za jednorázovou náhradu ve 
výši 68 800 Kč. 
Usnesení č. 20: Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí se stavbou „Světlá obnova NN u 
kapličky“ na obecních pozemcích a souhlasí se Smlouvou č. PR-001040017695/001-
ENGB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. (7/0/0) 
Firma Monela Elektro s.r.o. zaslala obci písemnou Žádost o souhlas se stavbou „Světlá, 
kab. smyčka NN, Flek“ a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene. Konkrétně se jedná o vybudování nové kabelové smyčky NN na obecních 
pozemcích p. č. 661/1 a 689/17 na plánovaném kabelovém vedení v rámci stavby 
„Světlá obnova NN u kapličky“, za jednorázovou náhradu ve výši 2000 Kč. 
Usnesení č. 21: Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí se stavbou nové kabelové smyčky 
NN u domu č. p. 6 na obecním pozemku p. č. 661/1 a 689/17 v k. ú. Světlá u Šebetova a 
souhlasí se Smlouvou č. PR-001030066914/002-ENGB o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene. (7/0/0) 
 

7/ Žádost o pokácení stromu 
Předsedající schůze přečetl písemnou žádost J. Hese o pokácení vzrostlé borovice, 
rostoucí na obecním pozemku u domu č. p. 57. Žadatel vyjádřil obavy z poškození 
majetku či zdraví při eventuálním pádu tohoto stromu. Tuto záležitost již obecní 
zastupitelstvo řešilo na svém zasedání 28. 3. 2022. OZ má v této věci k dispozici 



14 
 

odborný posudek i stanovisko příslušného odboru MěÚ Boskovice, které informuje o 
pravomoci obce v této věci rozhodnout. 
Zastupitelstvo obce Světlá trvá na stanovisku ze zasedání 28.3.2022 a to tak že tato 
borovice se nebude kácet. 
Při této příležitosti bylo řešeno zarůstání vegetace do drátů el. vedení. Místostarosta 
byl pověřen kontaktováním distributora, aby byl proveden ořez této vegetace. 
 

8/ Rozpočtové opatření č. 10/2022 
Účetní obce předložila Rozpočtová opatření č. 10/2022 ze dne 1.9.2022, 11/2022 ze 
dne 6.9.2022, které schválil starosta obce. Dále Rozpočtové opatření č. 12/2022 ze 
dne 3.10.2022. 
Usnesení č. 22: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 
10/2022 a 11/2022. (7/0/0) 
Usnesení č. 23: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Rozpočtová opatření č. 12/2022. 
(7/0/0) 
 

9/ Různé, diskuze 
a) Předsedající schůze informoval o nabídce Technických služeb Malá Haná na 

možné pořízení kontejneru na textil z dotačních prostředků. Zastupitelé obce se 
v diskuzi shodli, že nynější kontejner firmy Textil Eco v obci plně vyhovuje a o 
další takový kontejner nemá zájem. Zastupitelé obce se shodli na tom, že další 
kontejner na textil by neměl využití. 

b) Zastupitelé byli informování o dalším postupu ve věci projektu chodníku podél 
hlavní silnice směrem na Šebetov. Nutná je změna projektové dokumentace, 
kterou projektant Petr Odehnal vyčíslil na částku 19 000 Kč včetně podání žádosti 
o povolení stavby. 
Usnesení č. 24: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje přepracování projektu na 
chodník Ing. Petrem Odehnalem za částku 19 000 Kč. (7/0/0) 

c) E. Dokoupil podal přítomným informaci o žalobě, podané na obec Světlá spolkem 
Živé muzeum u Okresního soudu v Blansku. Dle tvrzení výše uvedeného spolku 
došlo provedením obnovy místní komunikace v roce 2020 k poškození objektu 
tzv. Familií a k neoprávněnému zaasfaltování pozemku v majetku spolku. Živé 
muzeum z. s. se touto žalobou domáhá odstranění stavby komunikace, uvedení 
komunikace do původního stavu a náhrady nákladů řízení. Zastupitelstvo obec 
Světlá již k této věci v rámci předžalobní výzvy přijalo usnesení, ve kterém 
s námitkami spolku Živé muzeum nesouhlasí. Vedení obce pověřilo Mgr. P. 
Cikánka zastupováním obce v tomto soudním řízení. 

d) Bylo navrženo oslovit PČR ohledně provedení kontrol rychlosti projíždějících 
vozidel. 

e) Starosta obce podal informace ohledně financí uložených u banky Sberbank.  
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f) Starosta obce informoval zastupitele ohledně dodavatele energií. Starosta tuto 
problematiku urgentně řeší. 

g) Starosta informoval ohledně dění v lese. Firma Lekuro provedla pěstební práce. 
h) U propojení vrtu bude v nejbližší době realizována elektroinstalace.  
i) Byla provedena kontrola plnění předešlých zápisů. 
j) Kulturní výbor požádal nakoupení 35 balíčků pro děti na akci rozsvícení 

vánočního stromu v hodnotě 100 Kč a příspěvek 5000 Kč na Vánoční dílny. 
Usnesení č. 25: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje nakoupení 35 ks balíčků pro 
děti na akci rozsvícení vánočního stromu za cenu 100 Kč a 5000 Kč na Vánoční 
dílny. (7/0/0) 

 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.11.2022 

 

Přítomni: Roman Dobeš, Jana Vlachová, Bc. Zuzana Vlková, Ing. Eduard Dokoupil, Ing. 
Jan Kaderka, Ing. Martin Cikánek, Mgr. Petr Palán 

Ověřovatelé:   Jana Vlachová, Ing. Martin Cikánek 
Hosté:   Jan Vystavěl, Mgr. Jiří Biberle, Ing. Martin Rozmánek 
 

Program:   
1/ Obecní les v k. ú. Uhřice u Boskovic (host: Ing. Rozmánek) 
2/ Příprava rozpočtu obce na rok 2023 (investice 2023) 
3/ Veř. smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku proj. přestupků 
4/ Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence 
5/ Odpadové hospodářství v obci Světlá (TS-MH info) 
6/ Rozpočtové opatření č. 13/2022 
7/ Volba členů výborů zastupitelstva obce 
8/ Plán inventur na rok 2022  
9/  Různé, diskuze, závěr 

 

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

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání, 
rozšířený o další 2 body s názvem Volba členů výborů zastupitelstva obce a plán 
inventur na rok 2022. (7/0/0) 
1/ Obecní les v k. ú. Uhřice u Boskovic 
V rámci tohoto bodu vystoupil majitel firmy Lescus Ing. Rozmánek, a projevil zájem o 
odkup obecního lesa v katastru obce Uhřice. J. Biberle navrhoval neprodávat obecní 
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les ani jeho část do doby, něž budou nějakým způsobem vyřešeny otázky „kašny“, 
studní nad obcemi atp. 
Bylo navrženo, pokračovat v rozjednaných věcech a Ing. Rozmánek se v budoucnu 
bude znovu dotazovat, zda obec hodlá les, či jeho část, prodat. 
 

2/ Příprava rozpočtu obce na rok 2023 
Starosta obce vyzval zastupitele k podání podnětů pro sestavení návrhu rozpočtu obce 
pro příští rok. V diskuzi zazněly tyto požadavky na tyto investice: pěstební činnost, 
realizace chodníku od bytovky, projekt veřejného osvětlení, projekt oduranování pitné 
vody,… Návrh rozpočtu bude zpracován, řádně vyvěšen před závěrečným 
odsouhlasením. 
 

3/ Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 
přestupků 
Na minulém zasedání zastupitelstvo neschválilo návrh nové veřejnoprávní smlouvy o 
výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Velké 
Opatovice. Starosta obce přečetl písemné zdůvodnění navýšení ceny od tajemníka 
města Velké Opatovice. 
Ve smlouvě je navrhován roční příspěvek na uvedenou agendu ve výši 15 000 Kč 
(splatný vždy do 30. 6. příslušného roku), přičemž výnos pokut je příjmem rozpočtu 
města Velké Opatovice. Smlouva se uzavírá do 31. 12. 2026. 
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu 
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, uzavíranou mezi obcí Světlá 
a městem Velké Opatovice. (7/0/0) 
 

4/ Smlouva o příspěvku na spolufinancování služeb sociální prevence  
Zastupitelstvo znovu projednalo návrh smlouvy o spolufinancování Minimální sítě 
sociálních služeb okresu Blansko ze strany obcí v ORP Boskovice pro rok 2023, kterou 
projednávalo a neschválilo na minulém zasedání. Bylo přečteno písemné zdůvodňující 
stanovisko vedoucího úseku sociální péče a pomoci při MěÚ Boskovice. 
Paušální platba podle počtu obyvatel po rozpočítání vychází na 32,11 Kč na obyvatele 
(v loňském roce 21,50 Kč). Kalkulace podílu nákladů na minimální síť služeb sociální 
prevence a odborného sociálního poradenství pro obce ORP Boskovice pro rok 2023 v 
případě obce Světlá činí tedy celkem 7900 Kč. Tato částka bude zanesena do rozpočtu 
obce pro rok 2023. 
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje příspěvek na financování sociálních 
služeb a odborného sociálního poradenství v rámci ORP Boskovice na rok 2023 
v celkové výši 7900 Kč a souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy o příspěvku. (7/0/0) 
5/ Odpadové hospodářství v obci Světlá (TS-MH info) 
a) Starosta obce podal přítomným informace z členské schůze DSO Technické služby 
Malá Haná, která se konala dne 15. 11. 2022 v Lysicích. Zároveň byla předložena 
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Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 15/18 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci 
Světlá. Tato příloha stanovuje nové ceny svozu a likvidace různých druhů odpadů na 
rok 2023. 
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 15/18 
o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Světlá pro rok 2023. (7/0/0) 
 

6/ Rozpočtové opatření č. 13/2022 
Účetní obce předložila Rozpočtové opatření č. 13/2022 (viz příloha), které schválil 
starosta obce. 
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 
13/2022. (7/0/0) 
 

7/ Volba členů výborů zastupitelstva obce 
Za členy finančního výboru navrhnul její předseda tyto osoby: Bc. Martina Kaderková, 
Petr Letfus st. 
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Světlá volí členy finančního výboru Bc. Martinu 
Kaderkovou a Petra Letfuse st. (7/0/0) 
 

Za členy kontrolního výboru navrhnul její předseda tyto osoby: Pavel Kaderka, Radek 
Krajíček 
Usnesení č.8: ZO volí členy kontrolního výboru Pavla Kaderku a Radka Krajíčka. (7/0/0) 
 

Za členy Výboru pro stavby, pozemky a životní prostředí navrhnul Roman Dobeš tyto 
osoby: Jiří Lizna, Jiří Biberle, Jiří Cikánek, Jan Vystavěl 
 

Usnesení č. 9: Zastup. obce Světlá volí členy Výboru pro stavby, pozemky a životní 
prostředí Jiřího Liznu, Jiřího Biberleho, Jiřího Cikánka st. a Jana Vystavěla. (7/0/0) 
 

Za členy Výboru pro kulturu a sport navrhnula Bc. Zuzana Vlková tyto osoby: Petr 
Palán, Jiří Biberle, Jana Cikánková, Jana Vlachová, Ivona Cikánková, Lenka Smékalová 
Usnesení č. 10: Z O volí členy Výboru pro kulturu a sport Petra Palána, Jiřího Biberleho, 
Janu Cikánkovou, Janu Vlachovou, Ivonu Cikánkovou, Lenku Smékalovou. (7/0/0) 
 

8/ Plán inventur na rok 2022  
Usnesení č. 11:     Z O bere na vědomí předložený plán inventur na rok 2022. (7/0/0) 
 

9/ Různé, diskuze 
a) Hlavní pořadatel tradiční sportovní akce Běh Světlou 2022 Pavel Cikánek dodal 

podklady k výrobě plaket a medailí a požádal obec o uhrazení alespoň části 
nákladů na tyto předměty. 

Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje příspěvek ve výši 8.790 Kč na 
zajištění výroby plaket a medailí v rámci akce Běh Světlou 2022. (6/0/1; M. Cikánek) 
b) Starosta obce informoval zastupitele o dílčí kontrole hospodaření obce, kterou 

budou provádět pracovnice Krajského úřadu JmK dne 14. 12. 2022. 
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c) Místostarosta navrhnul nákup barevné tiskárny. Bylo navrženo zajištění nabídek 
na formáty A4 a A3. 

d) Starosta informoval o nadcházejících akcích. 
e) Byla provedena kontrola plnění předešlých zápisů. 

 
VÝSLEDKY VOLEB 2022 V OBCI SVĚTLÁ 
 

Voleb do Obecního zastupitelstva se zúčastnilo 142 občanů, což je 72,1 % voličů z naší 
obce. 
Tito občané rozdělili hlasy mezi kandidáty následovně: 
1. Ing. Jan KADERKA   119 hlasů 83,8 % 
2. Mgr. Petr PALÁN   113 hlasů 79,6 % 
3. Ing. Martin CIKÁNEK   111 hlasů 78,2 % 
4. Roman DOBEŠ    100 hlasů 70,4 % 
5. Ing. Eduard DOKOUPIL   94 hlasů  66,2 % 
6. Jana VLACHOVÁ   72 hlasů  50,7 % 
7. Bc. Zuzana VLKOVÁ   61 hlasů  42,0 % 
8. Petr Letfus    52 hlasů  36,6 % 
9. Jan Vondál    48 hlasů  33,8 % 
10. Lenka Smékalová   45 hlasů  31,7 % 
11. Martina Vystavělová   39 hlasů  27,5 % 
12. Lukáš Ambroz   24 hlasů  16,9 % 
 

Voleb do Senátu PČR se zúčastnilo 123 občanů, což je 62,4 % voličů z naší obce. 
Tito občané rozdělili hlasy mezi kandidáty následovně: 
1. Jaromíra Vítková   58 hlasů 47,2 % KDU-ČSL 
2. Jiří Rokos    22 hlasů 17,9 % SPD 
3. Antonín Žirovnický   16 hlasů 13,0 % ANO 2011 
4. Zdeněk Wetter   9 hlasů 7,3 % ČSSD 
5. Martin Sklář    6 hlasů 4,9 % Soukromníci 
6. Filip Vítek    6 hlasů 4,9 % Piráti 
7. Drago Sukalovský   4 hlasy 3,3 % STAN 
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MOBILNÍ PORADNA 
 
Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi 
 
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu 
bezpečí obětem trestných činů, pozůstalým i 
svědkům trestných činů. A od loňského roku 
dokonce není vázaná na prostory brněnské poradny. 
Díky tomu, že pro svou činnosti získala vozidlo, 
mohou poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své 
domovské město. 
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou poradnu 
Bílého kruhu bezpečí žije v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé 
mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je pro ně 
zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni pouze na naši 
bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší 
právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat do 
kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.  
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání, 
vydírání, znásilnění, porušování domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže a 
mnohých dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou především konzultaci, při které 
vyslechnou konkrétní příběh a poskytnou právní informace a psychickou podporu. 
Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat se s právníkem a 
psychologem může klient prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně 
samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient tedy 
nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si poradce k sobě zavolal. 
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na 
kontaktní telefonní číslo 732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím domluví 
vše potřebné a dohodne konkrétní podobu a možnosti konzultace. Díky mobilní 
poradně již není domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské pobočky, tzn. 
čas konzultace je domluven dle možností klienta. Přijít však stále může klient i osobně, 
a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat na uvedeném 
mobilním telefonním čísle. 
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat. 
 

www.bkb.cz 
e-mail: bkb.brno@bkb.cz 
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SVAZ VČELAŘŮ 
 
Přátelé přírody-nahlédněte pod pokličku  

Přišel podzim, pole jsou sklizena, příroda utichá, život v ní 
ubral na tempu. My, včelaři dokončujeme činnosti s tím 
spojené a napíši to - chystáme se na zimu. 
Utichly i naše včelky. Krásný, dlouhý podzim jim dopřál 
poslední rousky pylu z kateřinek, jiřinek…, poslední prolety za 
vodou a očistou. My včelaři jsme si v září vydechli, máme 
zakrmeno. Krmíme cukrem, který ve své ceně zaznamenal 
raketový start-však víte. Po nakrmení se intenzita expanze 
života včel zklidní. Klid u včel je však zdánlivý. 

Teď v období podzimu až do Vánoc provádíme úkony, které souvisí s péčí o zdraví včel. 
Je to už třetí etapa ošetřování - léčení, či boje s včelím nepřítelem. Jmenuje se kleštík 
včelí - varoa destruktor.  
Jak to funguje? 
Dlouhověké zimní včely se v úlech líhnou v červenci, srpnu.  Hlavní práci se 
zpracováním zimních zásob dodávaných včelařem ve formě bílé chemikálie, které 
říkáme cukr /za odebraný med/musí provést ještě generace včel „krátkověkých“ 
letních. Tyto zásoby nahradí včelám med, končící na našich stolech v kuchyni. Zimní 
včelka se nesmí upracovat při zpracování zásob, musí mít plnohodnotně vyvinuté 
tukové tělísko, nesmí být zdecimována roztoči varoa destruktor, ani viry jimi 
rozšiřovanými. Do včel „lezeme“, léčíme, monitorujeme je, staráme se, aby na 
včelnicích mohl vládnout klid, mír, dostatek, pohoda …   
Léčením včel s roztoči bojujeme, zabijíme je! Bez naší péče by na včelnicích nastala 
apokalypsa. I tak teď varoa vítězí v některých úlech. To co následuje je smrt. Smrtí 
včelstva prohrály včely i včelař – prázdný úl a krutá úvaha co dál. Teď nic a na jaře? 
Začít znovu. Jsou-li síly, chuť, odhodlání, elán, peníze, jsou první kroky na jaře- 
desinfekce, usazení oddělku a obnova díla. 
Zkusím vám zprostředkovat informaci z historie-rozdílnost včelaření kdysi a popsaná 
skutečnost. Citací textu 150 let starého mi dovolte představit vám rozdíl v podzimní 
práci na včelíně. Předkládám popis i s půvabem starého českého jazyka: 
„Včelař musí všecku čistotu na včelíně udržovati, pavučiny u oulů pilně stírati a o to se 
starati, aby včely snad znepokojovány nebyly… Znepokojovány mohou být ptactvem, 
myšmi a drůbeží. Ptactvo zaplašíme od oulů častějším vystřelením neb ověšením oulů 
slaměnými rohožkami. I na slepice jest dobře pozor dáti, neboť ty rády pod ouly se 
peleší, na ouly vylétají a tím včely znepokojují. Na včelíně hleďme pasti neb jiné líčky 
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na myši připraviti, poněvadž myši nyní ke stavení se tlačí a podobného úkrytu 
vyhledávají… Kdo své včely dobře přezimovat dovede, jest mistrem včelařství.“ 
Včelařům přeji, aby po nastávající zimě zůstali mistry včelařství. 
Vám-přátelům přírody - užívejte si blaha při konzumaci včelích produktů pocházejících 
odkud? No přece z naší Malé Hané, od našich včelařů. 
Děkujeme za letošní spolupráci a přejeme hodně zdraví vám, včelařům i včelkám. 

Za výbor ZOČSV        Josef Vala - předseda 

 
VÁNOČNÍ DÍLNY 
 

V letošním roce se nám podařilo navázat na již tradiční vánoční dílny, které se 
v minulých letech nemohly kvůli epidemiologickým okolnostem konat. V sobotu 26. 
prosince dopoledne byly pro děti připravené barvičky na textil a povlak na polštář. 
Každý si dle své fantazie mohl vyrobit polštář s vánoční tématikou. Další aktivitou byla 
vánoční girlanda z papírových ozdob a přírodnin. Děti byly pohlceny do tvoření a 
maminky nestačily být dětem k ruce. Každý kousek byl originál. Všem se výtvory moc 
povedly a věříme, že děti měly z tvoření upřímnou radost. 
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Pro maminky bylo tvoření přichystáno na odpoledne. Letošní tvoření se neslo v duchu 
papírových ozdob, ze kterých se pak vytvářely girlandy nebo ozdoby na stromeček. 
Všechny maminky se do tvoření pustily se stejnou chutí jako děti a trpělivost je 
neopouštěla. Vánoční čas nám připomněla vůně horkého svařáku, tóny vánočních 
písní a domácí dobroty přinesené ke společnému stolu. Čas běžel jako o závod. I když 
se ozdoby vyráběly až do večerních hodin, maminky měly pořád plné ruce práce a 
některé si rozdělané tvoření odnesly i domů. 

 
Jako každý rok i tento ročník byl velmi vydařený a již nyní bych chtěla pozvat všechny 
obyvatele naší vesničky na příští vánoční dílny.  
Přeji všem krásné a poklidné Vánoce, plné pohody a zdraví v příštím roce. 

        Vlková Zuzana 

 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI SVOZU ODPADŮ OD DOMÁCNOSTÍ 
 

Pro někoho běžná záležitost a samozřejmost, pro jiného nová informace. 
 

1. Směsný komunální odpad je vyvážen pouze z nádob k tomuto účelu určených 
(většinou by to měly být černé popelnice). Ukládá to i zákon. 
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Přistavené pytle s odpadem k popelnici nebudou vyváženy! Domácnost si musí 
pořídit další nádobu, pokud ji stávající kapacita nestačí. 

 

2. Používání barevných popelnic z dotací na jiné typy odpadů než je předepsáno 
(modrá - papír, žlutá - plast, hnědá příp. zelená - bioodpad) je zneužití dotačních 
pravidel a porušení smlouvy o výpůjčce! Mohou být odebrány, pokud se toto 
porušení bude opakovat. 
 

 

   
Nápis BIOODPAD na těchto nových 
nádobách na plast a papír 
považujeme za drzost! 

Do papíru rozhodně dětské 
plínky nepatří!! Ty patří do 
směsného odpadu! 

3. Nádoby, které mají občané trvale postavené přímo u domu nebo ve vjezdu na 
svých pozemcích a nebudou vytaženy ze stanoviště (třeba i jeden metr), 
považujeme, že je nechcete vyvézt. Osádky nemají vstupovat na vaše pozemky a 
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dívat se, zda je nádoba plná či nikoliv. Je třeba přistavit nádoby vždy co nejblíže 
k cestě, kde jezdí technika. 

 
Správně připravené nádoby ke svozu 

4. Barevné nádoby, které obsahují co nemají ( např. v bioodpadech sáčky, směsný 
odpad ve žlutých nebo modrých nádobách), tak nebudou tyto nádoby vyvezeny, 
ale osádky je vyfotí, nechají vzkaz proč nebyly svezeny a společnost bude 
informovat vedení obcí. Znamená to, že občané musí tyto nádoby znovu 
přetřídit. 

     

Ve žluté směsný komunální 
odpad! 

            Sem patří bioodpad! 

Děkujeme, že třídíte, chováte se zodpovědně a máte 
pozitivní přístup! 

Vaše Technické služby Malá Haná  



25 
 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
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FC SVĚTLÁ - 2. LIGA (SEZÓNA 2022) 
 

Letošní ročník jsme završili konečným 7. místem, což znamená udržení v soutěži (II. 
lize) i v roce 2023. Ke konci roku nás bohužel postihla větší marodka, tak i kolize se 
zápasy velké kopané Knínic nebo Cetkovic, kde většina hráčů FC Světlá hraje. Podařilo 
se doplnit tým o 3 nové tváře (Petr Bohatec, Dušan Sychra a Dennise Vymer). 
V podzimní části nám pomohla k záchraně hlavně „domácí půda“, kdy jsme drželi 
vítěznou šňůru až do posledního kola - zde nás zastavil tým z Rájce (prohra 3:5). 
Výsledky podzimní části: 
MK Louka - FC Světlá 2:1 (Mucha Vojta) 
FC Světlá - FK Rudná 4:1 (Mucha V., Mucha Ondra, Kaderka Radim, Cojocaru V.) 
KMK Újezd u Kunštátu - FC Světlá 5:0 kontum. (soupeř nám nechtěl utkání odložit) 
FC Světlá - TJ Sokol Křetín 3:1 (Cojocaru Valentin, Letfus Michal a Mucha Vojta) 
FC Lysice - FC Světlá 3:3 (Mucha Ondra, Mucha Vojta, Vondál Lukáš) 
TORPÉDA Vážany - FC Světlá 3:4 (Vondál Lukáš 2, Mucha Vojta a Mucha Ondra) 
FC Světlá - TJ OREL Boskovice 3:2 (Letfus Michal, Vondál Lukáš, Cojocaru Valentin) 
SK Jestřebí - FC Světlá 7:4 (Palán Petr 2, Cojocaru Valentin a Letfus Matěj) 
FC Světlá - BC Červánky Rájec 3:5 (Kubín Michal 2, Letfus Matěj) 
 

Více informací o uplynulé sezóně na :         www.smfbl.cz/sezona-2021/2-liga-2021/ 
 

 



28 
 

Za FC Světlá v roce 2022 nastoupili:       (odehrané zápasy/góly) 
Ambroz Michal (1/0), Bohatec Petr (4/0), Cojocaru Valentin (8/5), Dokoupil Filip (2/0), 
Dufka Ondřej (5/0), Jedlička David (2/0), Kaderka Radim (6/1), Korbel Jiří (4/0), Kubín 
Michal (4/2), Letfus Matěj (14/3), Letfus Michal (10/5), Letfus Petr ml. (5/0), Loukota 
David (4/0), Mucha Ondřej (9/6), Mucha Vojtěch (12/8), Paděra David (7/0), Palán Petr 
(9/3), Sychra Dušan (3/0) Vondál Lukáš (10/8), Vondál Pavel (7/1), Vymer Dennis (3/0). 
 

Za tým FC Světlá bych Vám všem chtěl popřát krásné svátky vánoční a po celý rok 
2023 hlavně mnoho zdraví, štěstí, lásky a pohody.   Petr Palán - FC Světlá 

 
FOTOGALERIE 
 

Světelská pouť 2022 (12. - 14. srpna) 

 
Tradiční pouťový zápas letos ovládli Ženatí nad Svobodnými v poměru 4:2 (poločas 
1:2), když své vítězství strhli na svou stranu těsně před závěrem zápasu 2 góly. 
Branky:  Petr Letfus st., Michal Letfus, Jiří Korbel, Jan Crha - Radim Kaderka, Lukáš Vondál 
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Cyklovýlet „OKOLO Malé Hané 2022“ ve Světlé - 27. 8. 2022 
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Voda koňkó přes tře kraje - Úsobrno - 3. 9. 2022 
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Rybářské závody na horním rybníku - 1. 10. 2022 
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Cvičení mladých hasičů SDH Světlá - říjen 2022 

 
 

Lampionový průvod obcí v rámci státního svátku vzniku ČSR - 28. 10. 2022 
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Stavění vánočního stromu a vánoční dílny - 27. 11. 2022 
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V sobotu 10. 12. 2022 se uskutečnil 12. ročník „Mikulášského běhu Světlou“. 
Výsledky a fotografie z této tradiční sportovní akce najdete zde:  

https://behsvetlou.webnode.cz/ 
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Předvánoční koledování před kapličkou (Dechový orchestr Malá Haná) - 18.12.2022 
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Naši oslavenci (2. 9. - 31. 12. 2022) 
 

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

Paní Cikánková  Ludmila  
 

 

Paní Cikánkové přejeme do dalších krásných let života hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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