
Věstník obce Světice 2/2018

Z obecního úřadu:
Veřejné zasedání zastupitel-
stva obce

se bude konat dne 26.2.2018 
od 19:00 v malém sále KD 
Světice. Program bude opět bo-
hatý a jeho znění je k vidění na 
úřední desce před OÚ a také na 
www.obecsvetice.cz.

Vyúčtování vodné, stočné 
10/2017 – 3/2018

Vážení spoluobčané,
v dubnu bude probíhat 
vyúčtování vodného a stočného 
za uplynulé zúčtovací období. 
V měsíci březnu bude všem 
do schránky doručen formulář 
k provedení samoodečtu. 
Občané mají povinnost ten-
to formulář dodat do 30 dní 
podepsaný na OÚ, a to buďto 
osobně vhozením do poštovní 
schránky u OÚ, nebo elektron-
icky na ou-svetice@obecsveti-
ce.cz.
 Pavel Kyzlink,  
 místostarosta obce Světice

Masopust začíná podle tradice již 7. ledna, den po svátku 
Tří králů. Ale docela jinak se to má s datem jeho závěru. 
Ukončení masopustu totiž závisí na datu Velikonoc. 
A protože je toto datum pohyblivé (podle prvního jarního 
úplňku), pohyblivý je také konec masopustu a díky tomu 
i délka jeho trvání. Masopust končí vždycky Masopust-
ním úterým, které předchází Popeleční středě, jak se 
nazývá první den čtyřicetidenního předvelikonočního 
půstu. A protože masopust a Velikonoce odděluje 
40 ní, konec masopustu spadá do rozmezí 3. února až 
9. března. České pojmenování masopust je poněkud 
záludné a také mírně zavádějící. 
 Pokračování na str. 2

Masopustní veselí už nastává…
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Na první pohled se zdá, že vzniklo 
jednoduše spojením slov maso a půst. 
Tomu však neodpovídá jeho význam. Za-
tímco v jiných slovanských jazycích se 
jeho náležitý výraz vskutku váže k půstu, 
ve smyslu upuštění od masa, v češtině 
znamená jeho význam pravý opak. 
Označuje dobu veselí a hodování. V poj-
menování masopust zřejmě staří Čechové 
spojili maso s významem slova pustit, 
tedy dovolit si, nikoliv je opustit. A v maso-
pustním období maso, zejména vepřové, 
vskut ku nikde nechybělo, protože to byl 
čas oblíbených zabijaček. 
První záznamy o masopustu pocházejí 
ze středověku, ale tradice bujarého veselí 

s jídlem, pitím a skotačením v převlecích 
a maskách je bezpochyby ještě staršího 
data. Hlavní oslavy masopustu patří jeho 
třem závěrečným dnům, neděli, pondělí 
a úterý. Tomuto masopustnímu třídenní se 
říká ostatky, končiny, či fašaňky. Hlavním 
dnem masopustního veselí a maškarád je 
ale zcela jistě úterý. Za zpěvu, tancování 
a šprýmování obcházel masopustní průvod 
od rána po vesnici dům od domu a maškary 
divoce řádily. Večer byla v hospodě posled-
ní masopustní tancovačka, která končila 
poté, co ponocný přišel odtroubit půlnoc. 
Pak nastal čas pochovat basu a tím skončil 
poslední obřad masopustu. Nastal čas 
odříkání a předvelikonočního půstu. 
Kouzelný masopustní čas vám všem přeje 
 Jana Žďárská

Pokračování ze strany 1

Dovolte mi touto cestou připomenout 
všem spoluobčanům možnost likvidovat 
objemný, nebezpečný aj. odpad, který 
není tříděným či komunálním odpadem, 
u našeho smluvního partnera, který pro 
nás v rámci smlouvy zajišťuje Sběrný 
dvůr u sila v obci Strančice - Svojšovice. 
Na základě předloženého občanského 
půkazu mají všichni občané obce 
Světice možnost tento odpad u spol. 

Sběrný dvůr pro občany obce Světice
AHV ekologický servis s.r.o. zdarma 
zlikvidovat.
Místo sběru: Areál AHV ekologický  
servis s. r. o., Svojšovice 40
Provozní doba:
úterý, čtvrtek 8:00 - 16:00 
první sobota v měsíci 8:00 – 13:00

Pavel Kyzlink, 
místostarosta obce Světice
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Výstavba nové budovy ZŠ Světice – kuchyň, jídelna a výdejna 
byla zahájena
Vážení spoluobčané,
v měsíci únoru byly zahájeny práce spojené 
s novým stavebním projektem ZŠ Světice 
III. etapa – kuchyň, jídelna a výdejna. 
Výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací bylo ukončeno v 1/2018 a smlouva 
s vítězným dodavatelem byla podepsána 
v 2/2018. Vítězným dodavatelem, který 
předložil nejvýhodnější cenovou nabídku, 
je společnost BFK service, a.s.. Nový objekt 
vyroste na obecním pozemku poblíž fotba-
lového hřiště. Stavba by měla probíhat dle 
harmonogramu od 2 – 11 / 2018. Pokud ne-
nastanou nějaké zásadní komplikace, naši 
žáci by mohli koncem roku 2018 ochutnat 
první porce uvařené v nových prostorách 
moderní kuchyně. V roce 2018 již bude 
ZŠ Světice zajišťovat obědy pro cca 250 
strávníků. Celková plánovaná kapacita 
vydávaných jídel, při plné obsazenosti ZŠ 
ročníky od 1. – 9. tříd včetně pedagogick-
ého sboru, bude 350 porcí. 
O průběhu stavby Vás budeme průběžně 
informovat. Děkujeme za trpělivost 
a předem se  omlouváme za snížení kom-

Od 2.1.2018 máme uzavřenou novou 
smlouvu s vítězem výběrového řízení na 
dodavatele služeb, které proběhlo kon-
cem roku 2017. Nejvýhodnější nabídku 
na komplexní služby v oblasti odpadové-
ho hospodářství nám předložila spol. 
FCC Česká republika, s.r.o. Do 31.1.2018 
byly nádoby vyváženy na základě znám-
ky pořízené v roce 2017, ale od 1.2.2018 
už musí mít všichni občané zakoupenou 
známku novou a pokud ji nemají, nebude 

fortu při pohybu v prostranství kolem hřiště. 
Budeme se snažit, aby omezení, která 
s sebou stavba přináší, byla co nejmenší. 
 Pavel Kyzlink,  

místostarosta obce Světice

jim odpad odvezen! Známky je možné 
pořídit na OÚ v pokladních a úředních 
hodinách, a to v PO a ST od 8:00 – 12:00 
a od 14:00 – 18:00 hodin.
Zahájení svozu BIO odpadu bude ještě 
upřesněno a všichni občané se o tom 
dozví prostřednictvím informace, která 
bude vyvěšena na úřední desce před 
OÚ, a také na www.obecsvetice.cz 

Pavel Kyzlink,  
místostarosta obce Světice

Svoz a likvidace SKo, TKo a bIo odpadu
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1. Dokončili jsme 
úspěšně projekt rekon-
strukce a výstavby ko-
munikace pro pěší v ul. 
Na Lada. Nyní je v obci 
zase o něco bezpečněji 
a jsem rád, že je obec 
v současné chvíli velmi 
dobře propojena sítí 
chodníků, přechodů, 
světelné signalizace 
aj., že téměř ze všech 
částí obce se lidé nyní mohou bezpečně 
dostat do samoobsluhy, do lesa, ZŠ, MŠ, 
na hřiště, nádraží a autobusovou zas-
távku;

co se nám ještě během posledních měsíců 
povedlo zrealizovat a připravit

2. V současné chvíli probíhají finální 
přípravy na zahájení a posléze dokončení 
instalace prvního páru úsekového měření, 
které bude instalováno v ul. K Dálnici. Sli-
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Vážení pejskaři,
dovolte nám, abychom Vás touto cestou 
požádali o dodržování pravidel spojených 
s obecně závaznou vyhláškou č. 3/2007 
o veřejném pořádku.

Pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství:

1. V zájmu zajištění veřejného pořádku 
a ochrany zeleně v obci lze veřejným pros-
transtvím vodit psy pouze na vodítku;

2. Zakazuje se vstupovat se psy na plochy 
veřejné zeleně.

Bohužel se nám množí stížnosti na 
nepořádek v podobě psích exkrementů ve 
všech částech obce, kde se nám psi a je-

Informace pro občany a jejich psí miláčky

jich majitelé pohybují. Jedná se zejména 
o lokality ul. Nádražní, kopec Broukalák 
aj., areál fotbalového hřiště, volnočasové 
hřiště v ul. Dlouhá aj. Tato prostranství 
jsou určena pro pohyb osob a je velmi 
nepříjemné, když se v místech, kde si 
hrají děti či chodí lidé do zaměstnání atd., 
povalují takovéto dárečky, které nám zde 
bezohledný majitel svého psa zanechal. 
Dále se množí případy volně pobíha-
jících psů. Bohužel není možné předvídat, 
zdali volně pohybující se pes je či není 
nebezpečný a v případě, že jste na pro-
cházce s malými dětmi, tak je konfron-
tace s volně se pohybujícím psem velmi 
nepříjemná. Apeluji tedy na to, abychom 
k sobě byli ohleduplní. 

Děkuji, Pavel Kyzlink,  
místostarosta obce Světice

bujeme si od tohoto počinu další zvýšení 
bezpečnosti v naší obci;

3. Během měsíce března bude dokončena 
dokumentace pro územní rozhodnutí na 
rekonstrukci a výstavbu vodovodního 
a kanalizačního řadu včetně projektu 
výstavby nového vodojemu na pozemku 
stávajícího vodovodního zdroje v ul. Na 
Skalce. Hned poté bude následovat zpra-
cování dokumentace pro stavební povole-
ní a získání stavebního povolení na celou 
tuto akci, která bude následně řešena po 
jednotlivých etapách. Pokud by se na sa-
motnou realizaci podařilo sehnat dotační 
prostředky, tak bychom samozřejmě usi-
lovali o to, abychom mohli tento projekt 
realizovat i ve větším celku. Vše ukáže čas 
a my vše budeme sledovat, ale nejdříve 
musíme být připravení z hlediska pro-
jektové přípravy a získáním stavebního 

povolení. Cílem je vybudovat a moderni-
zovat inženýrské sítě tak, abychom snížili 
ztráty způsobené netěsností potrubí a dále 
abychom připravili k rekonstrukci všechny 
místní komunikace, čímž by se omezily 
časté zásahy z důvodu oprav vodovodního 
a kanalizačního řadu atd.;

4. Pracujeme na podání žádosti o dotaci 
na vybavení ZŠ Světice I. stupeň sys-
témem nuceného větrání (rekuperace 
vzduchu). Cílem je zlepšení prostředí pro 
výuku, a to nejen pro děti, ale i pro peda-
gogy;

5. Připravili jsme žádost o dotaci na vy-
bavení ICT technologiemi a novým ná-
bytkem prostory obecní knihovny. Cí-
lem je zkvalitnění knihovnických služeb 
a možnosti širšího využití prostor obecní 
knihovny – čtenářský klub, besedy aj.
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Přítomni: Broukal (TB), Kyzlink (PK), Mimra 
(MM), Žvejkal (ZŽ), Kúdela (LK), Mlchová 
(EM), Novák (PN), Kozák (JK), Vomlel (JV)

1. Zastupitelé souhlasili s uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o právu 
provést stavbu „V Dolích - kNN“ na 
pozemku parc. č. 1122, se společností 
ČEZ Distribuce a.s. Pro 9 hlasů (TB, PK, 
MM, ZŽ, LK, EM, PN, JK, JV).

2. Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o právu 
provést stavbu „Světice - kNN“ na 
pozemku parc. č. 1065/1, se společností 
ČEZ Distribuce a.s. Pro 9 hlasů (TB, PK, 
MM, ZŽ, LK, EM, PN, JK, JV).

3. Zastupitelé souhlasili s uzavřením 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti IP-12-6011245/001 na 
pozemku par. č. 500/2 a 500/3 se 
společností ČEZ Distribuce a.s. Pro 9 
hlasů (TB, PK, MM, ZŽ, LK, EM, PN, 
JK, JV).

4. Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením 
smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemku par. č. 341/76 
se společností Temo – Telekomunikace 
a.s. Pro 9 hlasů (TB, PK, MM, ZŽ, LK, 
EM, PN, JK, JV).

5. Zastupitelé souhlasili s uzavřením 
směnné smlouvy s panem Luďkem 
Jarošem o směně částí pozemků parc. 
č. 453/1,1071 a 1072/7. Pro 9 hlasů (TB, 
PK, MM, ZŽ, LK, EM, PN, JK, JV).

6. Zastupitelstvo souhlasilo s podáním 
žádosti o dotaci na projekt „IV. etapa 

ohlédnutí za veřejným zasedáním zastupitelstva dne 11.12.201

ZŠ Světice – Sportovní hala“ v rámci 
programu MF ČR. Pro 6 hlasů (TB, PK, 
MM, LK, JK, JV).

7. Zastupitelé souhlasili s uzavřením 
směnné smlouvy s panem Milošem 
Machotou o směně částí pozemků parc. 
č. 384/11, 384/23 a 384/24 za účelem 
výstavby školní jídelny. Pro 6 hlasů (TB, 
PK, MM, LK, JK, JV).

8. Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu 
obce Světice na rok 2018. Pro 6 hlasů 
(TB, PK, MM, LK, JK, JV).

9. Zastupitelé schválili nabídku úvěrových 
rámců na realizované a připravované 
projekty. Výše úvěrového rámce pro 
investiční akci „bezbariérové chodníky“ 
je 8,3 mil. Kč s fixní úrokovou sazbou 
0,81 % p.a. a splatností do 11/2019, 
úvěr bude splacen ihned po obdržení 
přislíbené dotace. Výše úvěrového 
rámce pro investiční akci „výstavba 
školní kuchyně a jídelny“ je 16,5 mil. Kč  
s fixní úrokovou sazbou 1,54 % p.a.  
a splatností do 11/2025. Úvěrový rámec 
požaduje poskytovatel dotace MF ČR 
jako záruku v případě výpovědi dohody 
mezi obcí Světice a Magic Hill, dle které 
má vybavení kuchyně zainvestovat 
Magic Hill. Pro 6 hlasů (TB, PK, MM, LK, 
JK, JV).

10. Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace 
od MZE na rekonstrukci požární nádrže 
ve výši 1 751 921 Kč a pověřilo starostu 
podpisem smlouvy na dodávku stavební 
prací s vítězem výběrového řízení. Pro 
9 hlasů (TB, PK, MM, ZŽ, LK, EM, PN, 
JK, JV).

11. Zastupitelé pověřili starostu podpisem 
smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem 
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na svoz směsného a tříděného komunál-
ního odpadu. Pro 9 hlasů (TB, PK, MM, 
ZŽ, LK, EM, PN, JK, JV).

12. Zastupitelstvo pověřilo starostu pod-
pisem smlouvy o dílo s vítězným doda-
vatelem na akci „ZŠ Světice III. etapa – 
kuchyně a jídelna“. Pro 6 hlasů (TB, PK, 
MM, LK, JK, JV).

13. Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti 
o dotaci na rekonstrukci místní komu-
nikace (část ulice K Panskému poli) 
v rámci programu MMR. Pro 9 hlasů (TB, 
PK, MM, ZŽ, LK, EM, PN, JK, JV).

14. Zastupitelstvo schválilo dodatek č.1 ke 
smlouvě o dílo „Projektová dokumen-
tace – cyklostezka do Prahy na kole“. 
Pro 9 hlasů (TB, PK, MM, ZŽ, LK, EM, 
PN, JK, JV).

15. Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti 

o dotaci ze Středočeského Infrastruk-
turního fondu na akci „ZŠ Světice III. 
etapa – kuchyně a jídelna“ na spolufinan-
cování vlastních zdrojů k již schválené 
dotaci od MF ČR. Pro 9 hlasů (TB, PK, 
MM, ZŽ, LK, EM, PN, JK, JV).

16. Zastupitelstvo souhlasilo se záměrem 
prodeje části pozemku parc. č. 384/24 za 
odhadní cenu. Pro 6 hlasů (TB, PK, MM, 
LK, JK, JV).

17. Zastupitelé pověřili starostu k podpisu 
smlouvy s MF o přidělení dotace na 
vícenáklady, které vznikly při výstavbě 
II. stupně ZŠ Světice, výše dotace 
bude maximálně 70 % uznatelných 
vícenákladů. Pro 9 hlasů (TB, PK, MM, 
ZŽ, LK, EM, PN, JK, JV).

Kompletní zápis z veřejného zasedání na-
leznete na webu obce www.obecsvetice.cz. 
 Jakub Kozák

Vážení spoluobčané,
koncem roku bylo vypsáno a uzavřeno 
výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací spojených s rekonstrukcí požární 
nádrže. Vítězným dodavatelem, který 
předložil nejvýhodnější cenovou nabídku, se 
stala spol. GREENMAN s.r.o. Na rekonstruk-
ci bude poskytnuta dotace od Ministerstva 
zemědělství.
Práce budou zahájeny začátkem 4/2018 a 
k dokončení stavebních prací by mělo dojít 
v 8/2018. Můžeme se těšit na nové vodní dílo, 
které, doufáme, bude sloužit jako místo pro 
odpočinek a setkávání občanů. Současný 
stav je absolutně nevyhovující, těšíme se 
proto na dokončení tohoto projektu. Dovede 
si někdo z Vás představit, že bychom mohli 
mít v obci Světice vodní plochu, kde bychom 
se třeba mohli jako v dobách minulých klidně 
v létě koupat? Já bych si to osobně moc přál, 

Rekonstrukce požární nádrže u autobusové zastávky

protože stav současných rybníků a nádrží je 
v okolních obcích velmi špatný.
O průběhu stavby Vás budeme průběžně in-
formovat.
Děkujeme za trpělivost a předem se omlou-
váme za snížení komfortu při pohybu v pros-
tranství kolem autobusové zastávky. Budeme 
se snažit, aby omezení, která s sebou stavba 
přinese, byla co nejmenší.  Pavel Kyzlink, 
 místostarosta obce Světice
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Ve škole začalo 2. pololetí
Venku mrzne, až praští, ale ve škole je 
teplo a útulno, přesto vyrážíme ven, ať 
už do blízkého lesa, na daleké hory, nebo 
pražských divadel a výstavních síní.

Hostí nás převážně divadlo Minor. V lednu 
žáci prvních tříd navštívili představení Zah-
rada, žáci 4. a 5. tříd Klapzubovu jedenáct-
ku a Lipany a 2. stupeň Hon na jednorožce. 
Čtvrťáci obdivovali originály na výstavě 
Daisy Mrázkové a poté vytvořili řadu prací, 
inspirovaných touto obdivuhodnou paní 
spisovatelkou a výtvarnicí.

Před vysvědčením odjeli třeťáci, čtvrťáci a 
páťáci na hory, kromě mnoha příjemných 
zážitků  z lyžování a her na sněhu i v chalupě 
jsme si tentokrát přivezli i střevní infekci. 
Děkujeme všem, kteří nám pomohli situaci 
zvládnout, zejména rodičům, kteří bleskově 
zareagovali a nemocné i některé zdravé děti 
odvezli. Pevně věříme, že z dalších zimních 
pobytů, v únoru a březnu, si prvňáci, druháci 
a sedmáci přivezou jen příjemné vzpomínky. 

V lednu a únoru si každá třída zabubnovala 
s Petrem Šušorem. Petr si svými, více než 
desetiletými, zkušenostmi dokázal opět pod-
manit všechny skupiny. Jako vždy pracoval 
zcela zdarma. Za ušetřené peníze pořídíme 
nové rytmické nástroje na hudební výchovu. 
Velice děkujeme!

12. února proběhl Den otevřených dveří. Na 
prvním stupni mohli zájemci po skupinách 
nahlédnout přímo do výuky, odpoledne se 
na 2. stupni zhostili role průvodců sami žáci. 

Během podzimu a zimy probíhají ve všech 
třídách preventivní programy, zaměřené dle 
potřeby na komunikaci a spolupráci, třídní 
pravidla, prevenci závislostí apod.

V nejbližší době nás, kromě zimních pobytů, 
čeká 8. – 9. 3. interaktivní výcvik první po-
moci, 16. 3. vynášení Morany, 23. března 
tradiční Noc s Andersenem.

Zápis do první třídy se koná 16. dubna od 
9 do 17 hodin v budově 1. stupně U Hřiště 
151. Škola může pro následující školní rok 
přijmout nejvýše 23 dětí. 

Ve školním roce 2018/2019 škola otevře 
jednu novou 6. třídu s kapacitou 20 žáků. 
Žádosti o přestup do 6. ročníku budou 
přijímány 16. a 17. dubna od 9 do 17 hodin 
v budově 2. stupně.  Bližší informace najdete 
na stránkách školy www.skolasvetice.cz .

Sběr papíru probíhá stále. Papír můžete 
házet do modrých kontejnerů u zadního 
vchodu do tělocvičny.

Sběr hliníku nadále neorganizujeme (loni 
jsme za 10 kg hliníku utržili 67 Kč). Hliník 
můžete vhazovat do speciálních kontejnerů 
určených pro kovový odpad. 
 Děkujeme.
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Naše šesťáky a sedmáky můžete během 
školních dnů často potkat venku v ulicích 
Světic nebo na výpravě do lesa a k potoku. 
Co se tím učí? Zjišťují, v jakém prostředí tu 
vlastně žijeme, ať se jedná o čistotu vzdu-
chu nebo vody, přírodní rozmanitost v lese 
nebo na louce. Před našimi zvědavými 
žáky nezůstane nic skryto.
Zkoumali jsme pokácené stromy s požerky 
lýkožroutů, zkoušeli jsme rozdělávat oheň 
s použitím různých druhů stromů. Z nádrže 
na návsi i z potoka jsme odebrali vzorky 
řas a sinic a zkoumali je pod mikroskopem. 
Dělali jsme si průzkum, zda jsou v obcho-
dech prostředky do myček nádobí bez fos-
foru a došli jsme k tomu, že je lze běžně 
koupit.  Takže bychom se časem zase ne-
museli bát smočit se v místních rybnících. 
Věnovali jsme se lišejníkům a hledali druhy 
citlivé na znečištění ovzduší v obci a v lese 
blízko hájovny. Byli jsme potěšeni tím, že už 
na kraji lesa roste dříve vzácná provazovka. 
Takže ve světickém lese se dýchá opravdu 
dobře a je jen na obyvatelích obce, aby se 
mohli zhluboka nadechnout i před vlastními 
domy.
V potoce hned před školou jsme našli 
ploštěnky mléčné a pozorovali, jak se po-
hybují a získávají potravu. Jejich výskyt 
prozrazuje, že voda v potoce je velmi 

znečištěná. Učili jsme se i o vzdálených 
mořích, odkud mizí ryby a hynou koráli 
a hledali jsme souvislosti s naším životem.  
Příčinou blednutí korálů je zvyšování teplo-
ty oceánu, tedy oteplování způsobené lid-
skou činností. Žáci vymýšleli, co mohou 
změnit při svém každodenním chování, 
cestách do školy a používání elektroniky, 
aby sami k emisím skleníkových plynů 
přispívali co nejméně.
Před naší novou školní budovou jsme 
založili záhon s krokusy, tulipány 
a nejrůznějšími bylinami a těšíme se na 
jaro, až na něm budeme moci pozorovat 
bzukot. Chtěli bychom přispět k tomu, aby 
se ve Světicích žilo ještě příjemněji. 
Máte nápad, co bychom mohli prozkou-
mat, s čím pomoci, kde uklidit odpadky 
nebo třeba vysadit stromy? Přivítáme Vaše 
návrhy.

Kateřina Čiháková 
(učitelka přírodopisu) 

na 2. stupni ZŠ Světice se učíme o přírodě v přírodě
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nÁVŠTĚVa SenIoRŮ V MaTeřSKÉ 
ŠKoLe
Po velice příjemném adventním setkání 
jsme si dovolili v pondělí 12. února pozvat 
do naší mateřské školy babičky a dědečky 
ze Světic. Byli jsme moc rádi, že některé 
seniorky pozvání přijaly. Bohužel, na se-
niory si budeme muset počkat při nějakém 
dalším setkání. 
Pro naše hosty jsme připravili malé 
občerstvení v podobě kávy, čaje 
a domácích moučníků.

Příjemnou náladu navodila bezpro-
střednost dětí, jejich nenucené rozhovory 
i zapojení zaměstnanců mateřské školy. 
Doufáme, že spokojeny byly i seniorky, 
které domů odcházely s úsměvem.
Moc rádi bychom zavedli pravidelná 
setkání dvou (tří) generací, a to každé 
druhé pondělí v měsíci. Tímto srdečně 
zveme všechny světické seniory na naše 
další shledání, které je naplánováno na 
12.března 2018 od 14:30 hodin.
 Hana Černá
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Světický Masopust
Poslední nedělí před začátkem post-
ního období byla letos neděle 11. února. 
V tento den se ve Světicích uskutečnil 
průvod masek.  Masky procházely vesnicí 
za doprovodu hudebníků. V průvodu byly 
i tradiční masopustní masky jako medvěd, 

bába s nůší, ženich s nevěstou, laufer 
a další. Průvod byl ukončen u fotbalové-
ho hřiště, kde účastníky i diváky čekalo 
občerstvení a děti hrátky s medvědem.

 Jiří Vomlel
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Ptákem roku 2018 vyhlásila Česká 
společnost ornitologická (ČSO) sýčka obec-
ného, drobnou sovičku, která dříve mezi 
pověrčivými lidmi platila za zvěstovatele 
smrti, dnes je však v Česku sama na pokraji 
vyhynutí. Ještě v polovině minulého století 
byl sýček naší nejhojnější sovou. Je velmi 
zvědavý, a tak často přilétal k osvětlenému 
oknu a svým naříkavým houkáním lekal 
bdící obyvatele. A protože dlouho do noci 
se zpravidla svítilo jen u těžce nemocných, 
začali si lidé sýččí volání znějící jako „Půjď, 
půjď“ vysvětlovat jako lákání na onen svět. 
Ornitologové vzali toto nařčení vážně a po-
rovnali údaje o úmrtnosti obyvatel vesnic 
s výskytem a bez výskytu sýčka. A světe 
div se, neprokázalo se, že by lidé umírali 
častěji tam, kde houká sýček.  
Sýček dříve obýval otevřenou krajinu 
a hnízdil v ovocných stromech či hlavatých 
vrbách, nevyhýbal se ani velkým městům, 
kde sídlil v parcích a zahradách. Dnes u nás 
ale žije posledních 100–130 párů sýčků, 

kteří hnízdí výhradně na lidských stavbách 
ve venkovské zemědělské krajině, většinou 
na statcích. Jeho silný úbytek zapříčinila 
především změna hospodaření. Průměrná 
plocha půdních bloků se zvýšila z 0,23 
ha v roce 1948 na dnešních 20 ha, díky 
čemuž se Česká republika může „pochlu-
bit“ největší lány v celé Evropě. V naší 
krajině dnes žalostně chybí meze, remízky, 
květnaté louky a pastviny. Z dřívější mo-
zaiky biotopů a plodin se stává uniformní 
plocha, což nesvědčí sýčkům, ani druhové 
bohatosti obecně. Mnoho sov také zahyne 
v důsledku střetu s dopravními prostředky 
a v tzv. technických pastech. Sýčci jsou 
celí žhaví prozkoumat kdejakou skulinu, 
a tak se jim stávají osudnými různé stojící 
roury a trubky, ale i komíny. Po hladkých 
stěnách se totiž nedokážou vyškrábat ven 
a zůstanou zde uvězněni. Řada sýčků, ale 
i jiných ptáků, drobných savců, žab, ještěrek 
a především mnoho motýlů, brouků, včel 
a čmeláků se pak utopí při snaze napít se 
z nádrží s vodou či z bazénů.

naše sovy a jak (nejen) jim můžeme pomoci

V zapomenutých rourách opřených léta 
někde  v  rohu  může  najít  smrt  mnoho 
zvědavých  ptáků  i  savců.  Tento  párek 
sýčků zahynul v době hnízdění. 
  Foto: Martin Šálek

Sýček obecný.  Foto: Ondřej Prosický
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Jak oživit naše zahrady

NáDRŽE A  BAZéNy
• Na okraj nádrže připevníme drátěné ple-

tivo, po kterém topící se živočich může 
vylézt.

• Do nádrže umístíme jakýkoli plovák jako 
kus polystyrenu nebo prkénko, které 
vytvoří ostrůvek. 

• Bazén můžeme opatřit plovákem Frog 
Log, který u nás prodává Zelená domác-
nost.

UMěLé DUTINy
• Svisle stojící roury a trubky stačí položit 

do vodorovné polohy či horní vstup 
uzavřít pletivem nebo deskou.

• Komín zabezpečíme kovovou mřížkou 
či průmyslově vyráběným lapačem 
jisker. K instalaci těchto zařízení ale mu-
síme pozvat odborníky!

PéČE O ZAHRADU
• Omezme používání pesticidů a raději 

vytvořme podmínky pro přirozené 
predátory škůdců.

Nádrže  s  vodou  opatříme  plovákem 
nebo  přes  hranu  ohneme  kus  pletiva, 
aby  se  topící  živočichové  snadno  do
stali ven.   Foto: Martin Šálek

• Když sečeme trávník či louku, poneche-
jme vždy neposečený pás trávy, který 
slouží jako stanoviště hmyzu. Nepo-
kosené plošky by měly tvořit pětinu cel-
kové plochy zahrady.

U nás ve Světicích sice sýčci nehnízdí 
a nebylo tomu tak ani při prvním mapování 
hnízdního rozšíření ptáků v 70. letech mi-
nulého století, neznamená to ale, že tu 
neuslyšíme soví houkání. Na jehličnatých 
stromech v zahradách u trati pravidelně 
hnízdí kalousi ušatí. Teď v zimě a předjaří 
často ve dne odpočívají až desítky jedinců 
společně, nehnutě přitištěni ke kmeni. 
Takové „deniště“ poznáme podle bí-
lých cákanců na kůře a podle hromádky 
vývržků pod stromem. Sovy totiž polykají 
kořist většinou celou a peří, srst či krovky 
brouků nedokáží strávit, a tak tyto zbyt-
ky vyvrhují 1-2 denně v podobě tuhých 
válečků, ze kterých můžeme určit jak 
druh sovy, tak její potravy. Od března se 
za soumraku začínají ozývat také puštíci 
obecní, lesní sovy, které zalétají i do obcí. 
Například v Lomené ulici místní puštík 
houkává vždy kolem 2. hodiny ranní. 
V Říčanském lese hnízdí ještě kulíšek 
nejmenší, který doplňuje třetici sov žijících 
v našem okolí. S trochou štěstí ho můžeme 
spatřit i během dne, jak se sluní na špičce 
smrku, houká pak od března, večer před 
západem slunce.
Chcete-li vidět a slyšet sovu v přírodě, 
přijďte na některou ze Sovích nocí, které 
v březnu a dubnu pořádá ČSO ve spolu-
práci s dobrovolníky, zkušenými sovaři. 
Seznam akcí najdete na www.birdlife.cz/
sovi-noci.
Vše o sýčkovi se dozvíte v časopise Ptačí 
svět, který si můžete stáhnout v pdf zde 
www.birdlife.cz/ptak-roku-2018-sycek-
obecny, nebo si výtisk vyžádejte v redakci.

 Alena Klvaňová
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dny otevřených dveří a zápisy do 
Pramínku
Srdečně Vás zveme na Dny otevřených 
dveří, které se uskuteční 13. března a 10. 
dubna 2018. Den otevřených dveří trvá po 
celý den od 8 do 16 hodin, informační set-
kání s prostorem na dotazy je v 9 hodin a ve 
14 hodin. Na Den otevřených dveří se nemu-
síte registrovat.
Zápisy pro školní rok 2018/2019 proběhnou 
ve středu 25. dubna a 2. května od 14 do 18 
hodin v Pramínku. Máte-li zájem o docházku 
do Pramínku, vyplňte přihlašovací formulář 
na našich stránkách. Další informace o 
přijímání nových dětí a Dnech otevřených 
dveří u Olgy Jarkovské (tel. 731523025) 
anebo na emailu: olga.jarkovska@lesniklub-
praminek.cz.

Seniorské masáže se těší oblibě
Práh masérny v komunitním domě překročilo 
již několik dříve narozených - a vracejí se. 
A to nás moc těší. Chtěli jsme otevřít tento 
prostor pro Vás, chtěli jsme Vám nabídnout 
uvolnění a relaxaci v podobě masáže. Těší 
nás, že se k nám rádi vracíte a že smysl 
našeho počinu se naplňuje. Rádi přivítáme i 
další z Vás dříve narozených. Budete-li chtít, 
můžete se objednat u Olgy Jarkovské na tel. 
731523025. Masáže probíhají každou středu 
a čtvrtek. 

Zveme Vás na besedu paní Evy Kubínové
„nám dech ještě stačí, ať si stárnou 
mladší”

- pozitivně laděná beseda pro osoby dříve 
narozené, ale nejen pro ty

Kdy: 21. března v 15 hodin
Kde: Komunitní dům, Lesní 47
Vstupné dobrovolné.
Zváni jsou všichni, kteří si myslí, že stár-
nutí může přinášet i něco dobrého v životě 
člověka. Stárnout lze různě a přiměřená 
aktivita duševní i tělesná je důležitá. 
Součástí besedy budou i ukázky některých 
paměťových technik pro lepší zapamato-
vání. Těším se zvláště na účastníky mého 
kurzu paměti, který se konal v Pramínku a 
může být výzvou i pro další zájemce. 
Eva Kubínová

U příležitosti Dne Země vás zveme na 
přednášku pana Doc. Ing. Davida Strán-
ského, Ph.D. 

„bez vody by na Zemi nebyl život, 
aneb Je správné splachovat pitnou 
vodou?“
1/ Máme dostatek vody? 
2/ Jak vodu využíváme v ČR a jak ve 
světě? 
3/ K čemu slouží voda ve městě? 
4/ Proč musíme změnit svůj přístup k vodě? 
5/ Jak to udělat?
6/ Co ještě o vodě nevíme?

Kdy: 16. dubna v 18:30 hodin
Kde: Komunitní dům, Lesní 47, Světice
Vstupné dobrovolné.

Lesní klub Pramínek
Prožíváme s dětmi v lese všechna roční období 
a učíme je k respektu k přírodě i lidem
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Informace o akcích v komunitním domě u 
Olgy Jarkovské (tel. 731 523 025) nebo na 
www.lesniklubpraminek.cz.

InTuITIVní KReSba  
s Veronikou Třebickou Tomanovou
Zveme Vás na večery s intuitivní kresbou, 
které vede Veronika Třebická Tomanová. 
Kreslení a malování při hudbě provázené 
aktivním koučováním. Termíny jsou 15. 
března, 12. dubna a 10. května, čtvrtky od 
19 do 21 hodin v komunitním domě.
Přihlášení: Veronika (prostenika@gmail.
com  nebo tel. 774 701 000)

Večery v ŽenSKÉM KRuhu 
- každý první čtvrtek v měsíci nabízí pros-
tor pro spočinutí, opečovávání a zjemnění 
pozornosti k sobě samým prostřednictvím 

PříMĚSTSKÉ TÁboRY LÉTo 2018
Chcete, aby vaše děti trávily prázdni-
nový čas v lese, na louce či u potoka? 
Naše příměstské tábory jsou tématicky 
i věkově různě zaměřené a vedou 
je zkušení průvodci z lesní školky 
Pramínek.

16. 7. – 20. 7., outdoorový tábor  
pro kluky
Věk: pro kluky ve věku 7-13 let

16. 7. – 20. 7., dobrodružství  
s příběhem
Věk: 5 - 8 let

23. 7. – 27. 7., Vlněný tábor
Věk: 8 – 12 let

30. 7. – 3. 8., dramaticko  
- divadelní tábor
Věk: 6 – 10 let

6. 8. – 10. 8., cirkus, pohyb a rytmus 
v lese
Věk: od 5 let

13. 8. – 17. 8., Kamarádi skřítci
Věk: 4 - 6 let

20. 8. – 22. 8., Víly a elfové (třídenní)
Věk: 3 – 6 let

20. 8. – 22. 8., být nomádem  
aneb putování
Věk: 5 – 7 let

Cena je 2800 Kč (v ceně pití a oběd), 
cena 2000 Kč (Víly a elfové), cena 3500 
Kč za Cirkus, 3000 Kč za Vlněný tábor. 
Svačiny si děti nosí z domova. Tábory 
fungují od pondělí do pátku od 8 do 16 
hodin. Přihlášení a informace: www.le-
sniklubpraminek.cz, vendy.skrabanko-
va@centrum.cz, tel. 777014223 (Ven-
dula Zemanová). 
 www.lesniklubpraminek.cz

usazení se ve svých tělech, ve své energii 
i emocích.

Prostor pro uvolnění i načerpání skrze 
společné rozeznění našich hlasů a propojení 
kruhu písněmi.

Čerpáme z principů na tělo orientovaného 
psychoterapeutického směru biosyntézy, z 
teorie energetických center a životních témat 
s nimi spojených.

Večery vedou Linda Járová (psychotera-
peutka) a Hanka Říhová (zpěvačka a 
tanečnice) v komunitním domě každý první 
čtvrtek v měsíci od 19 do 21 hodin. Infor-
mace u Lindy Járové linda.jara@seznam.cz 
nebo na mobil 777 705 355.



inzerce



inzerce

Farma a Minimlékárna Tehov nabízí vhodnému uchazeči

PRÁCI V MLÉKÁRNĚ
Do naší maličké mlékárny na Farmě v Tehově přijmeme pána nebo paní pro výrobu mléčných výrobků a 

jejich prodej.

Nabízíme:

 Pevnou pracovní dobu v teple a čistotě mlékárny

 Komplexní a tvůrčí práci se značnou mírou prostoru k vlastní iniciativě! 

 Odpovídající platové ohodnocení

Hledáme komunikativní, kreativní, pracovitou, pečlivou a čistotnou osobu se zájmem o obor, pozitivním 

vztahem k mléku, výrobkům z něj i zvířatům. Praxe v gastro oboru velkou výhodou. 

V případě zájmu nám pošlete svůj životopis a domluvíme si nezávaznou návštěvu.

Magdalena Bartáková – 602 397 602 – bartakova@inplem.cz
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Výtisk je neprodejný.

Vážení čtenáři,

oslavou sv. Tří králů prakticky končí doba 
vánoční, a tak je chvilka času na ohléd-
nutí za uplynulými svátečními dny a na 
připomínku hezkých věcí, které jsme prožili 
a které by jistě bylo škoda zapomenout. 
Předpokládám, že většina bude souhlasit s 
tím, že k tomu pěknému patří i hudba, která, 
ať lidová nebo profesionálně provozovaná, 
nás provázela. Jistě jsme se připojili ke 
zpívání nebo k poslouchání koled a patrně 
málokdo si nechal v rozhlase či televizi ujít 
např. půlnoční či novoroční koncerty a vůbec 
celou tu sváteční hudební nabídku. Téměř 
všude se lidé sešli u "Živého Betléma" a spo-
lu s dětmi prožili již tolikrát opakovaný a stále 
krásný Betlémský příběh, jehož hudební část 
– koledy – je jeho neodmyslitelnou kulisou.

Jsme nesmírně rádi, že jsme dostali 
příležitost, abychom v prosincovém čísle 
časopisu U nás doma formou otištěného 
plakátu inzerovali též příspěvek vytvořený 
zpěváky a instrumentalisty z  blízkého okolí, 
kteří se pravidelně koncem roku sejdou, aby 
se viděli, pozdravili a zamuzicírovali si při těch 
nejkrásnějších svátcích roku. I díky tomu se 
do širšího povědomí dostala informace o pro-
vedeních Rybovy mše vánoční, na kterých 
se i mnozí z vás a vašich sousedů podíleli. 
Touto cestou vám všem srdečně děkujeme 
hlavně jménem dětí, které byly cílem našeho 
úsilí. Je to již tradice dlouhá více než dvě de-
setiletí, kdy výtěžek sbírek je věnován např. 
Dětskému domovu ve Strančicích, Oddělení 
dětské onkologie a hematologie v Motole 
nebo na dálkovou adopci směřující do roz-
vojových krajin na tolik potřebnou podporu 

vzdělávání. Říká se, že sdílená radost je 
radost vícenásobná a o ozdravném účinku 
zdravotním i společenském také nelze po-
chybovat. Takže, vážení přátelé, ještě jed-
nou srdečný dík vám všem, kteří jste přispěli 
k rozzáření dětských očí.

Novým tvářím jsme stále otevřeni. Pokud si 
s námi také chcete zahrát či zazpívat, není 
nic snazšího – napište na e-mail vydrar@
razdva.cz.

S přáním všeho dobrého v tomto roce.  
 Pepík Zicha, Štěpán Vydrař a další

obecní knihovna Světice
Knihovna půjčuje 
3. a 24. března
7. a 22. dubna
5. a 19. května

Vždy 8:30 - 11:00 hodin.
Dále každý čtvrtek 13:00 - 17:00 - 

mimo školní prázdniny. 
www.knihovna-svetice.webnode.cz

Jana Lemberková, knihovnice 


