
Věstník obce Světice červen 2018

Z obecního úřadu:

Sběrný dvůr pro občany 
obce Světice

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

Ano, je to tak, léto je po roce opět tady, slunce na-
stoupilo své delší pracovní směny, voní seno, třešně 
a jahody. Děti už doma založily do desek svoje 
lepší či horší vysvědčení a místo školních aktovek 
si povětšinou chy stají batohy nebo cestovní kufry. 
Prázd niny jsou skutečně tady a s nimi i prima letní 
výlety a cestování za zábavou nebo na tábory.
Vlaky se pomalu plní cestujícími, turistické stezky vítají 
své první návštěvníky, řeky kolébají vodáky a kempy 
hučí a postupně se zaplňují. Ale ještě než se všichni 
zcela ponoříme do toho letního radování, pojďme 
si připomenout, jak to bylo se školou a prázdninami 
dříve, mnohem dříve, ještě za dob našich babiček 
a prababiček. 
 Pokračování na straně 2

už je tu zas, ten letní čas…
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se bude konat dne 18.6.2018 od 19:00 
v malém sále KD Světice.
Program bude opět bohatý a jeho 
znění je k vidění na úřední desce před 
OÚ a také na www.obecsvetice.cz.

na programu bude schvalování:
1. Závěrečného účtu obce Světice za 

rok 2017 včetně zprávy auditora 
o hospodaření obce Světice v roce 
2017;

2. Rozpočtového opatření (změna 
rozpočtových příjmů a výdajů);

3. Přijetí rozhodnutí o přidělení dotací 
z MF ČR a Stč. kraje a pověření sta-
rosty k podpisu smlouvy s poskyto-
vatelem jednotlivých dotací;

a mnohé další. Proto neváhejte a přijďte 
se na veřejné projednání všech bodů 
programu podívat.

Veřejné zasedání 
zastupitelstva

Na českém území, které tehdy bylo součástí 
habsburské monarchie, byly základy školní 
docházky položeny za vlády Marie Terezie 
roku 1774. Povinnou školní docházku pak 
uvedl do praxe říšský školský zákon z roku 
1869. Málokdo možná ví, že ještě před zave-
dením povinné školní docházky byly školní 

Pokračování ze strany 1 prázdniny v září a říjnu. Teprve nařízením 
Josefa II z roku 1786 byly hlavní prázdniny 
přesunuty na červenec a srpen. 
Dva měsíce prázdnin slibují našim dětem 
nevídané množství volného času. To na 
druhé straně občas kreslí vrásky na čele 
nám, rodičům, to když nevíme, jak se u dětí 
prostřídat při hlídání. To si potom (dnes už 
sama máma) vzpomenu na to, jak jsme kdy-
si my děti snily o tom mít prázdniny dlouhé 
alespoň dva roky. Třeba tak, jak o tom 
psal Jules Verne ve svém nejznámějším 
dobrodružném románu. 
Ať už budou prázdniny delší nebo kratší, 
hlavně ať jsou pro nás všechny příjemné 
a pokud možno veselé. 

Dobrodružné léto dětem a zároveň klidné 
léto nám rodičům přeje Jana Žďárská
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Rekonstrukce požární nádrže nabrala plné 
obrátky a snad jediný tento projekt si nyní, 
obrazně řečeno, mne ruce, že je takové 
sucho, protože může probíhat výstavba 
hráze a úpravy vodoteče bez větších 
a komplikovanějších technických opatření. 
Jen co bude dílo dokončeno, tak se všichni 
na vodu moc a moc těšíme.

Výstavba nového objektu ZŠ III. etapa – 
kuchyň, jídelna a výdejna už má dokončenu 
hrubou stavbu prvního podlaží a kom-
pletní přípravu pro připojení na splaškovou 
a dešťovou kanalizaci. Dále je již připravena 
vodovodní přípojka a také přivedena kabeláž 
k objektu. Samotná el. bude zajištěna 
v přípojném místě poblíž trafostanice pod 
hřištěm pod vedením pracovníků spol. ČEZ 
distribuce a.s.. Zatím vše pokračuje podle 
plánu a termín dokončení je plánován na 
12/2018. Držte nám palce, aby nenastaly 
nějaké komplikace a děti mohly od 1/2019 za-
hájit docházku na obědy do nového objektu. 

Pavel Kyzlink
Místostarosta obce Světice

Stavební projekty v obci jsou 
v plném proudu
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síť s mini málními ztrátami a možnosti 
funkčního systému sekčních uzávěrů, 
které nám vždy v případě havárie po-
mohou odstavit a uzavřít takovou vodo-
vodní větev, aby ztráty a úbytky na již 
tak vzácné vodě byly co nejmenší. 

4.  Začátkem června proběhlo mytí komu-
nikací a čištění kanalizačních vpustí 
kolem hlavních komunikací v obci;

5.  Do konce června bychom ještě rádi 
provedli dosypání zeminy podél komu-
nikace Na Lada, kde máme ještě rozdíl 
mezi silniční obrubou a podezdívkami 
sousedících pozemků, aby to konečně 
vypadalo jako 100% dokončené dílo. 
Založení trávníku si ovšem necháme 
až na podzim, protože v této době se 
nám žádná tráva nechytne.  

 Pavel Kyzlink,  
 místostarosta obce Světice

co se nám ještě během pár měsíců povedlo zrealizovat 
a připravit
1.  Byli jsme úspěšní s žádostí o dotaci 

na vybavení do obecní knihovny. Výše 
dotace cca. 75.000 Kč a stejně velká 
bude i spoluúčast obce;

2.  V současné době byla předána územ-
ní studie všech námi zadávaných 
veřejných prostranství v obci, která 
by si v budoucnu zasloužila nemalé 
investice a úpravy, na základě návrhu 
pana architekta na urbanistická řešení 
těchto prostranství. Následně dosta-
nou jednotlivá území určité prio rity, a to 
i v návaznosti na vypisované dotační 
tituly a budeme se snažit tato prost-
ranství zvelebovat;

3.  V současné době jsme získali všechny 
potřebné souhlasy k realizaci záměru 
obce Světice – rekonstrukce a dostav-
ba vodovodního a kanalizačního řadu 
v obci včetně zkapacitnění zásoby 
vody (nový vodojem v blízkosti vodo-
jemu stávajícího) a nyní je tedy možné 
dokumentaci podat na vodoprávní 
úřad k vydání územního rozhodnutí. 
V návaznosti na to zahajujeme II. fázi, 
a to je příprava projektové dokumentace 
pro stavební povolení, které by mohlo 
být vydáno cca 2/2019 a následně 
bude možné projekt opět etapizovat 
a stanovit si oblasti, ve kterých je nutné 
přistoupit k dostavbě či rekonstrukci 
okamžitě a ty, jejichž rekonstrukce 
popř. dostavba není tak nutná, bude 
možné realizovat později. Nejedná se o 
malý projekt, takže bude nutné k pro-
jektu opravdu přistupovat s maximální 
mírou hospodárnosti a vytvářet vždy 
takové celky, které budou tvořit do bu-
doucna bezproblémovou inženýrskou 
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Přítomni: Broukal (TB), Kyzlink (PK), Mimra 
(MM), Žvejkal (ZŽ), Mlchová (EM), Novák 
(PN), Kozák (JK), Vomlel (JV)

omluveni: Kúdela (LK) 

1. Zastupitelstvo souhlasilo s návrhem 
opatření obecné povahy, které zakazuje 
tranzit nákladní dopravy nad 12 tun přes 
město Říčany a okolí.   
Pro 8 hlasů (TB, PK, MM, ZŽ, EM, PN, 
JK, JV).

2. Zastupitelé byli informováni o nové 
maximální výši odměn členů zastupi-
telstva. A schválili ponechání odměny 
neuvolněného starosty ve stejné výši 
jako doposud.   
Pro 8 hlasů (TB, PK, MM, ZŽ, EM, PN, 
JK, JV).  
A odsouhlasili navýšení odměny 
uvolněného místostarosty na maximální 
výši.  
Pro 7 hlasů (TB, MM, ZŽ, EM, PN, JK, 
JV).  
A schválili ponechání odměn členů 
výborů a zastupitelstva ve stejné výši 
jako doposud.  

ohlédnutí za veřejným zasedáním zastupitelstva  
dne 23. 4. 2018

Pro 5 hlasů (TB, PK, ZŽ, EM, PN).  
O návrhu (JV) na nulové odměny členů 
výborů a zastupitelstva nebylo hlaso-
váno.

3. Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo „Projektová dokumentace 
– cyklostezka do Prahy na kole“.  
Pro 8 hlasů (TB, PK, MM, ZŽ, EM, PN, 
JK, JV).

4. Zastupitelé souhlasili s rozpočtovým 
opatřením č.201/2018.  
Pro 8 hlasů (TB, PK, MM, ZŽ, EM, PN, 
JK, JV).

5. Zastupitelé souhlasili se zněním a 
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č.1007C18 
/80, výstavba obecního vodovodu  
a kanalizace na pozemku parc. č. 112/4.  
Pro 8 hlasů (TB, PK, MM, ZŽ, EM, PN, 
JK, JV).

Kompletní zápis z veřejného zasedání  
naleznete na webu obce:  
www.obecsvetice.cz. 
 Jakub Kozák

Místní knihovna získala dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje a během léta 
proběhne výměna starých regálů za 
nové, vyrobené na míru. Provoz knihovny 
nebude přerušen, ale je možné, že se 
bude půjčovat za provizorních podmínek.
Zvu všechny stávající i nové čtenáře do 
naší knihovny, čtenářský fond je neus-
tále doplňován o novinky, k vypůjčení je 
i několik titulů časopisů.

o prázdninách půjčujeme:
14. a 28. července
11. a 25. srpna
vždy 8:30 - 11:00 hodin.

Více na internetových stránkách knihov-
ny, kde najdete i informace o knižních 
novinkách: 
https://knihovna-svetice.webnode.cz/
 Jana Lemberková

obecní knihovna informuje čtenáře:
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Vývoj hospodaření naší obce v posledních osmi letech

Pravidelným příjmem obcí od státu jsou 
prostředky přidělované pomocí tzv. 
Rozpočtového určení daní (RUD). Výše 
přijatých prostředků záleží na částkách, 
které stát vybere na daních (DPH, daň 
z příjmu, daň ze závislé činnosti, apod.). 
Díky hospodářské konjunktuře v posled-
ních několika letech stát vybral na daních 
více než dříve. Obcím se vybrané daně 
rozdělují podle jejich koeficientu, který 
je odvozen především od počtu obyva-
tel, počtu dětí v mateřských a základních 
školách v obci. Tento koeficient se v naší 
obci v posledních letech zvýšil, a to jak 
vyšším počtem obyvatel, tak i vyšším 
počtem dětí v mateřské a především 
základní škole. V grafu je zobrazen 
vývoj veškerých příjmů naší obce mimo 
dotačních příjmů.

Příjmy obce (bez dotací) 
v letech 2010 - 2017 v mil. Kč

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

14 13 14 14

18 18
22

Díky aktivnímu přístupu se obci Světice 
v posledních letech podařilo získat 
značné prostředky nad rámec stan-
dardních příjmů ze státního rozpočtu, 
a to především z různých dotačních 
titulů státu nebo Středočeského kraje.  
V grafu je znázorněn celkový ob-
jem finančních prostředků získaných 
z různých dotací. 

Dotace v letech 2010 - 2017 v mil. Kč 

0,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8,7 9,1

5,6
8,5

9,8

15,9 14,6

Dotace vždy vyžadují určitou spoluúčast 
obce. Část spoluúčasti obec poskytla ze 
svého rozpočtu a část pokryla z přijatých 
úvěrů. Úvěrové sazby přijatých úvěrů 
byly pro obce velmi příznivé. Obec zís-
kala úvěry s úrokovou sazbou 0.45% 
a 0,85%. Státem sledovaným ukazatelem 
zadlužení obce je poměr dluhu obce 
a průměru příjmů za poslední čtyři roky. 
Ten by pro dobře hospodařící obec neměl 
přesáhnout 60%. V grafu je zobrazen ten-
to podíl za posledních 5 let.

Podíl dluhu k průměru ročního příjmu  
v letech 2013 - 2017   

2013 2014 2015 2016 2017

39,7% 41,2%

31,0%

47,2%
55,7%

To, zda obec bohatne nebo naopak 
chudne, se dá vyčíst z účetní hodnoty 
majetku obce. Pokud obec investuje 
výraznou část přijatých prostředků do 
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Moc děkuji za pomoc všem dobrovolníkům, 
kteří pomohli nejen s přípravou, ale také 
s průběhem dalšího ročníku Dne dětí, který 
se opět vydařil. Děti měly velkou radost 
z vystoupení všech účinkujících, a hlavně 
zakončení formou letního kina bylo velmi 
povedené, a doufám, že zvolená tradiční 
česká pohádka z kuchyně p. Zdeňka 
Trošky byla pro nejednoho malého, ale 
i velkého diváka tou správnou, protože 
při přípravě programu bylo možné vybírat 
z několika snímků, ale mně přišlo nejlepší 
české prostředí, které krásně pasovalo i do 
místa, kde se samotné představení ode-
hrávalo, tzn. ven na čerstvý vzduch. 

dětský den v obci se konal dne 9. 6. 2018 netradičně od 17:00h

svého majetu, měl by její celkový majetek 
růst. V grafu na obrázku je znázorněn 
vývoj celkového majetku naší obce za po-
sledních 8 let. Je vidět, že majetek obce 
se za posledních osm let více jak zdvoj-
násobil.

Majetek obce v letech 2010 - 2017  
v mil. Kč

85

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

75

96
105

115

134
161

174

Zájemce o detailnější informace bych 
rád odkázal na webovou stránku www.
monitor.statnipokladna.cz, kde je možné 
najít informace o hospodaření naší obce 
v letech 2010 – 2017 a zároveň si je zde 
možné udělat srovnání i s jinými obcemi.
 Jiří Vomlel

Jsem moc rád, že si to hlavně děti užily a že 
jsme jim společně tento den takto připravili. 
Ještě jednou velké díky všem.
 Pavel Kyzlink, 
 místostarosta obce Světice

inzerce



   Věstník obce Světice • 3/2018

8

Teplé a slunečné počasí, které se 
drží už pár týdnů, láká k venkovním 
dobrodružstvím, k cestám za poznáváním 
naší krajiny, přírody. Takovou cestou 
bylo i připomenutí světového svátku Den 
Země. Co žije v půdě? Jak se rodí žáby? 
Kdo je to kůrovec? Odpovědi na tyto 
a další otázky děti získávaly během plnění 
zábavných úkolů. Obzvláště kůrovec uměl 
potrápit, kvůli němu byly vykáceny stromy 
v lese za hřištěm. Nový začátek pro tento 
kousek přírody přišel z rukou pana starosty 
a našich dětí, kteří společně vysadili na 
vymýcené místo stromky nové. A o kolik 
odpadu je naše okolí čistší? O několik pytlů 
plných lahví, sáčků, nepotřebných věcí, 
pneumatik „uklizených“ do příkopů cest, 
„neviditelných“ zákoutí…

A možná proto, že na cestách za 
dobrodružstvím často vyhládne, ode-
hrávaly se květnové Světické trhy 
převážně v duchu jídla a pití. Rozmanité 
chutě a vůně, některé připravované přímo 
před zraky návštěvníků, se prolínaly 
s roz manitými barvami a materiály ručně 
tvořených výrobků. I přes velké horko, byl 
na opocených tvářích vidět úsměv a ra-
dost. Všem, kteří se na této akci podíleli, 
patří naše poděkování.
Přebytečných kalorií jsme se pak bezpečně 
zbavili na sportovním dnu. Plnění jednot-
livých disciplín ukázalo neuvěřitelnou sílu 
a odhodlanost žáků, s jakou se do šestiboje 
pustili. 
Ale tím cesty za dobrodružstvím nekončí, 
i když už zbývá jen pár týdnů, těšíme se 
na další zážitky, další společná setkání 
v lavicích i mimo ně.
Za všechny zaměstnance ZŠ Světice přeji 
krásné prázdniny. 
 Iva HaberlováDen Země 20. 4

Sportovní den 1. 6.
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Jak vidí školu žáci

Pracovníci školy děkují za 
podporu a pomoc a přejí 

krásné prázdniny.
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V červnu vrcholí ptačí hnízdní sezóna. Jistě 
vám neuniklo všudypřítomné pípání mláďat 
a rušný letový provoz jejich rodičů honících 
se za potravou. Pro ptáky právě probíhá 
jedno z nejnáročnějších období v roce – 
vždyť taková koňadra nebo modřinka musí 
vykrmit i 14 hladových krků! Jací ptáci 
s námi ve Světicích vlastně bydlí? A jak jim 
v těchto měsících můžeme pomoci?

Světická avifauna
Světice hostí díky své poloze blízko lesa 
a polí poměrně pestrou skladbu ptačích 
druhů, tedy avifaunu. V hnízdní době od 
dubna do července jsem na území naší 
obce v letech 2014–2018 zastihla 67 druhů 
ptáků. Najdeme tu ptáky čistě synantropní, 
tedy takové, které se již zcela přizpůsobili 
životu s lidmi, jako jsou vrabci domácí 
nebo vlaštovky obecné, i takové, které 
sem pouze zalétají z lesa, jako je sýkora 
parukářka, která pravidelně zpívá po ránu 
na borovicích u základní školy. Na okra-
jích obce v sousedství polí směrem na 
Otice nebo podél cyklostezky na Tehov 
můžeme poslouchat zpěv skřivanů pol-
ních. V zahradách chatek za tratí v ulici Na 
Spojce II. zase celé jaro koncertoval slavík 
obecný. Potěšující je neobvykle vysoký 
počet hnízdících konopek, jejichž švitořivý 
zpěv se ozývá z kdejaké světické střechy 
nebo třeba z tújí u mateřské školy. Díky 
přítomnosti potoka se při cestě na vlak 
můžeme ráno setkávat s konipasem bílým, 
který si pravidelně vykračuje po hřebeni 
střechy kadeřnictví a potřásá ocáskem. 
Několikrát jsem nad potokem zastihla i pro-
létajícího ledňáčka říčního. Čekání na vla-
kové zastávce zase oživuje zpěv pěnice 
černohlavé, ozývající se z bezových keřů, 
nebo chraplavá písnička rehka domácího, 
který posedává na drátech.

Žebříček ptáků nejčastěji hnízdících  
ve světických zahradách:
1.  kos černý, vrabec domácí
2. sýkora koňadra a modřinka, drozd 

zpěvný, pěnkava obecná, zvonohlík 
zahradní

3. hrdlička zahradní, vrabec polní, zvonek 
zelený

4. konopka obecná, holub hřivnáč, špaček 
obecný, stehlík obecný

5. pěnice černohlavá, rehek domácí

Važme si toho, že na okrajích obce 
slýcháme běžně strnady obecné, kteří 
silně ubývají v souvislosti s devastací naší 
zemědělské krajiny. V národním měřítku 
zdaleka ne běžný je i vysoký počet vrabců 
domácích nebo zvonohlíků zahradních, 
jichž v Česku hnízdí pouhá třetina oproti 

Ptačí jaro a léto ve Světicích

Sýkory modřinky právě krmí svá 
mláďata.  Foto: Dave Howes 
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80. letům 20. století. Také při spatření 
každé kroužící jiřičky a vlaštovky nad 
našimi hlavami bychom měli být pyšní, 
že je tu máme. Tito poslové jara a sym-
boly štěstí do domu totiž čelí mnoha 
nástrahám, ať už na své až 8000 km 
dlouhé pouti z jižní Afriky, nebo po návratu 
domů. Často už své loňské hnízdo ne-
najdou a místo něj je čeká nenasákavá 
omítka, na které jim už jejich umné stavby 
z hlíny nedrží. Přitom stačí pod hnízdo 
umístit prkénko, které několikrát za pouhé 
dva měsíce hnízdění ometeme koštětem, 

Pod hnízdo vlaštovek (ale i jiřiček) 
umístíme prkénko pro zachytávání 
trusu.  Foto: Mark Brazil

Růžové neopeřené mládě, často slepé 
 Foto: Romate, Creative Commons

Mládě vidí, peří mu začíná vyrůstat 
 Foto: Alena Klvaňová

aby nás neobtěžoval jejich trus. Na oplát-
ku nám každá vlaštovka a jiřička po dobu 
své krátké přítomnosti pochytá až půl mili-
onu kusů hmyzu. Mějme na paměti, že 
ptáci jsou dobrým ukazatelem zdravého 
životního prostředí a zdaleka ne všechny 
obce se mohou pochlubit takovou druho-
vou pestrostí jako Světice.

co dělat s nalezeným mládětem?
Zhruba od poloviny května do začátku 
července vyvádějí naši ptáci mláďata. 
Často se stává, že takové ptáče nalez-
neme, ale jen málokdo si s ním ví rady. 

co se stalo: vypadlo z hnízda při silném 
větru či dešti, nebo mohlo být vyhozeno 
predátorem či konkurentem, který chtěl 
hnízdo obsadit pro sebe
co s ním: Snažíme se hnízdo najít, mělo 
by být blízko. Pokud ho najdeme, pokusíme 
se mládě vrátit do hnízda. Jinak bohužel 
nemá šanci, na dokrmení je příliš malé.

co se stalo: vypadlo z hnízda, když bylo 
něčím vyrušeno, nebo se v hnízdě tísnilo 
hodně mláďat
co s ním: Snažíme se hnízdo najít, mělo by 
být blízko. Pokud ho najdeme, pokusíme se 
mládě vrátit do hnízda. Jinak voláme zách-
rannou stanici. Kontakty najdeme na www.
zvirevnouzi.cz. Centrální dispečink tel.: 774 
155 155. K nám jezdí většinou z pražských 
Jinonic nebo z Vlašimi.
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Voda nad zlato
V zimě vidíme krmítka skoro na každé 
druhé zahradě, ale kolik z nás myslí i na 
pítko a koupátko? Přitom stačí miska pod 
květináč, kterou pravidelně doléváme 
čistou vodou a jednou týdně očistíme 
usazeniny kartáčkem. Nezapomeňme 
na dno umístit větší kamének, který bude 
vykukovat nad hladinu – poslouží jako 
ostrůvek pro topící se hmyz. Umístíme-li 
pítko na dohled od okna, poskytnou nám 
koupající se ptáci úžasnou podívanou.
 Alena Klvaňová

co se stalo: Nic nepřirozeného! Mláďata 
zůstávají po opuštění hnízda v jeho okolí 
ještě dva týdny, rodiče jsou jim nablízku 
a krmí je.
co s ním: Nic! Pokud není viditelně 
zraněné (to voláme záchrannou stanici), 
potichu se vzdálíme. Je-li mládě na silnici 
či chodníku, odneseme ho do bezpečí, vyz-
vedneme na větev, ne však dál než 100 m. 
Ptáci mají špatný čich, nemusíme se bát, 
že by mládě po našem doteku nepřijali.

co se stalo: Pokud není viditelně zraněné, 
pak nic! Rodiče mláďata přes den opouštějí, 
ale jsou jim nablízku.
co s ním: Je-li zraněné, voláme záchrannou 
stanici. Mláděte se nikdy nedotýkáme! Savci 
se řídí čichem a rodiče by mládě, z nějž cítí 
pach člověka, pravděpodobně opustili. Není-
li zraněné, v tichosti rychle odejdeme.
Více zde: www.birdlife.cz/zapojte-se/
pomoc-ptakum/ptaci-v-nouzi/
  Alena Klvaňová

Mládě je zcela opeřené, poskakuje, 
hlasitě křičí. Foto: Alena Klvaňová

Zaječí, srnčí či jiné savčí mládě.
Foto: Jang Woo Lee, Creative Commons

Konopka obecná je ve 
Světicích hojným ptákem. 
Foto: Creative Comons
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Školkové čekání na léto

Koncem dubna jsme ve školce oslavili 
„Čarodějnice“. Pro děti byl připravený pro-
gram, jehož součástí bylo opékání buřtů. 
Ještě před tím muselo každé dítko projít 
čarodějnickým slalomem, aby mohlo získat 
„řidičák na koště”. Prošly všechny děti! Ne-
divte se tedy, pokud potkáte ve Světicích 
dítě na koštěti… je způsobilé koště řídit.
I nadále spolupracujeme s Muzeem Říčany. 
Jeho lektorky nás navštívily s programy 
„Dráteník Dalibor“ a „Přadlena Pavlína“. Na 
dráteníky si hrály starší děti v Sovičkách 

a během programu si vyro bily bublifuk. 
Mladší děti v Ptáčatech si hrály na přadleny 
a technikou mokrého plstění si vyrobily 
z vlny barevné míčky.
Do konce školního roku nás čeká ještě 
spousta akcí: Dětský den, pojedeme na 
výlet na Jemniště a závěrečná besídka 
s rozloučením s předškoláky.
Pak už budeme vyhlížet jen prázdniny 
a my všichni ze školky Vám přejeme jejich 
krásné a klidné prožití. 
 Za mateřskou školu 
 Galina Srpová
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Lesní klub Pramínek
Prožíváme s dětmi v lese všechna roční období 
a učíme je k respektu k přírodě i lidem

Piknikem jsme oslavili Mezinárodní den 
lesních školek
3. května slavily lesní školky v pětadvaceti 
zemích světa svůj první mezinárodní den. 
Lesní klub Pramínek se k oslavě také 
připojil. Slavili jsme piknikem. Počasí bylo 
slunečné, děti, rodiče, průvodci a příznivci 
v odpoledních hodinách pokryli louku 
u Pramínku pestrobarevnými piknikový-
mi dekami, které zdobily zdravé dobro-
ty. V kruhu jsme zazpívali premiérovou 
českou verzi lesní hymny „Jsem dítě lesa“ 
a také naši oblíbenou „Matko Země, tvá 
síla je ve mně“. Piknikové setkání bylo 
příjemné, stme lující a radostné. Už se 
těšíme na piknik zase za rok.

Poslední volná místa na příměstských 
táborech
Nabízíme ještě pár volných míst na 
příměstských táborech: „Plstící” 23. - 27.7. 

(8 - 12 let), „Divadelní” 30.7. - 3.8. (6 - 10 
let), „Lesohraní” 27. - 29.8. (4,5 - 7 let). 
Více informací na www.lesniklubpraminek.
cz nebo na tel. 777014223.

Pro zdravý zrak
Jednodenní kurz pro zlepšení zraku 
přirozenou cestou. Pracujete na počítači? 
Trápí vás bolest a únava očí? Rádi byste 
odložili brýle nebo se naučili pečovat 
o svůj zrak, abyste jejich nošení předešli?
Na kurzu se naučíte, jak se o svůj zrak 
starat, aby vydržel v dobré kondici až do 
vysokého věku, plně využívat celý zrakový 
systém, a také jak lze přirozenou cestou 
dosáhnout nápravy různých očních vad. 
Kurz je pro 5 - 12 osob.
Kdy: v sobotu 13. října 2018 od 9 do 17 h
Kde: Komunitní dům (Pramínek), Lesní 
ulice 47, Světice 
Cena kurzu: 1400 Kč 
Lektorka: Dita Vávrová (certifikovaná 
lektorka)
Přihlášení a informace: tel. 602 626 366 

Maminko maluj – ženský kruh pro 
těhotné od září
Kruh nabídne skrze intuitivní výtvarný 
projev relaxaci, práci s vnitřními pocity 
i možnost naladit se a potkat se s mimin-
kem. Kruh od září v komunitním domě po-
vede Kateřina Borčin (www.intuitivnikres-
bavtehotenstvi.cz). 

Přejeme hezký prázdninový čas.
Olga Jarkovská
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