Věstník obce Světice

Vítáme tě, milé jaro…

duben 2019

Volby do Evropského
parlamentu 2019
Dne 24. a 25. 5. 2019 se budou
konat Volby do Evropského par
lamentu, jako obvykle v Malém
sále KD (U Hřiště 151). Začátek je
v pátek 24. 5. od 14 do 22 hod.
a v sobotu 25. 5. od 8 do 14 hod.

Pozvánka na Veřejné
zasedání Zastupitelstva

Vítáme tě z celého srdce. A troufám si říci, že je tomu
tak nejspíše každý rok. Ať už je zima dlouhá či krátká,
mírná či naopak hodně mrazivá, na jaro se, myslím,
těšíme všichni a pokaždé. S radostí vítáme první jarní
den, i když ve skrytu duše tušíme, že tím jaro většinou
ještě tak zcela nezačíná. Alespoň co se tepla týče. Ale
už se ty příjemně svěží dny blíží a jaro nám s radostí ot
vírá okno nejen do tolik očekávaných jarních radostí, ale
i do nového vegetačního období.
Jaro, především duben, bývá plné divoké energie
a poněkud náladového počasí. Název měsíce duben je
sice odvozený od pučících dubů, ale nejvíce je připomínán
právě v souvislosti s aprílem. Však také ten, kdo si nedá
pořádně pozor, může se stát obětí často rafinovaného aprí
lového žertíku. Tento den bývá ledacos z nespoutaných
lumpárniček vyzkoušeno, tolerováno a také samozřejmě
promíjeno. I počasí si z nás rádo někdy robí žerty. Občas
nás pořádně prožene déšť a někdy i sněhová sprška.
Ale netrvá dlouho a opět se na nás usměje Slunce. Je tu
duben – měsíc, kdy vše, co může, na zahradě vyráží, klíčí
a pučí. 
Pokračování na druhé straně

Dovolujeme si Vás pozvat na
veřejné zasedání zastupitelstva,
které se koná dne 15. 4. 2019
v malém sále KD Světice. Pro
gram zasedání naleznete na
úřední desce před OÚ a také na
www.obecsvetice.cz.

Vítání občánků 18. 5.
Jménem obce Světice si Vás
touto cestou dovoluji pozvat na
slavnostní vítání nově narozených
občánků do naší vesničky.
Z důvodů nařízení GDPR (legisla
tiva spojená s ochranou osobních
údajů), musím požádat rodiče, aby
se dostavili na Obecní úřad nebo
zavolali na tel. číslo 323 601 888
(příp. napsali na: benesova@obec
svetice.cz), abychom věděli, že se
této slavnostní události zúčastníte.
Bohužel, není možné, abychom
zasílali jmenné pozvánky či Vás ji
nak kontaktovali. Děkuji za pocho
pení a těším se osobní setkání.

Pavel Kyzlink, starosta obce



Pokračování ze strany 1
Duben je proto také nejvýznamnějším
měsícem pro vysazování rostlin a plodin.
Připomeňme přitom tedy i několik neotřelých
tradic, které se v souvislosti s touto důležitou
činností v dřívějších dobách poměrně striktně
dodržovaly. Nám se některé z těchto rituálů
mohou zdát poněkud zvláštní, ale neměli
bychom zapomínat, že v tehdejší době byli
lidé převážnou měrou závislí na tom, co si
dokázali sami vypěstovat.
Dříve než se vyjelo s pluhem na pole, bylo
potřeba vykonat mnoho obřadů zajišťujících
ochranu oráče, pluhu, dobytka i samotného
pole. Pluh se nakuřoval bylinami, oráč i do
bytek byli pokropeni svěcenou vodou. Po
návratu z první orby byl pak oráč polit čistou
vodou (aby byl čerstvý) a stejnému úkonu byl
vystaven také rozsévač, vracející se z první
setby, děvečka přicházející s první nažatou
trávou i pasáčci po prvním výhonu dobytka.
Co se hnojení týká, velká pozornost byla
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věnována tomu, aby v hnoji vyváženém na
pole nezůstala svázaná povřísla, neboť by
mohla neblaze ovlivnit úrodnost pole (což je
pověra vycházející z archaických představ
o magickém uzlu). Každý rolník proto poctivě
dodržoval předepsané rituály a díky tomu
tak cítil nejen velmi důležitou sounáležitost
s přírodou jako takovou, ale především
se cítil chráněn uprostřed celého lidského
společenství.
V dubnu vrcholí i důležité postní období
následované nejvýznamnějším křesťanským
svátkem – Velikonocemi. Dříve to byla
především význačná křesťanská událost,
která se postupem doby přetransformovala
spíše do klasických oslav jara. Přesto i nadále
mnozí z nás sháníme na zelený čtvrtek
špenát, obcházíme ves s hrkačkami (to když
zvony odletí do Říma) barvíme velikonoční
vajíčka a vyrážíme s dětmi za koledou.
Příjemné jarní dny a milé Velikonoce
Vám všem přeje Jana Žďárská
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Zprávy z obecního úřadu

Stavební úpravy před budovou
obchodu s potravinami.

Během měsíce dubna probíhá akce
Čistý Ladův kraj, do které se zapojili děti
a pedagogové z MŠ a ZŠ Světice, Lesní
klub Pramínek. Pokud by se chtěl kdokoli
z našich spoluobčanů k této akci přidat,
nabízíme součinnost: je možné Váš záměr
na OÚ nahlásit a my rádi zajistíme dodání
pytlů popř. rukavic. Společnými silami se
pokusíme provést jarní očistu obce. Tato
akce je podpořena Ladovým krajem, jako
každý rok. Děkujeme všem, kteří se do
akce zapojí. Opravdu si moc vážíme toho,
že Vám není lhostejné, jak nejen naše
obec, ale celá naše planeta Země vypadá.
Dále v měsíci dubnu proběhne čištění
chodníků, krajských a částečně také
místních komunikací, které nám to svým
povrchem umožní. Bohužel je zřejmé, že
komunikace, které jsou nesoudržné není
možné čistit zametacím vozem, protože
ten by nám vysál i štěrk a recyklát, který je
v řadě místních komunikací jedinou vrstvou.

Vyúčtování vodného a stočného
do 30. 4. 2019
Dovolujeme si Vás požádat, abyste nám
do konce měsíce dubna dodali vyplněný
formulář na odečet vodného popř. počet
osob, které se zdržovaly ve Vaší nemo
vitosti v zúčtovacím období 1.5.2018 –
30.4.2019 pro možný výpočet stočného.
Samotný formulář tvoří přílohu tohoto
čísla věstníku. Popř. jej najdete rovněž na
webu obce www.obecsvetice.cz nebo si
jej můžete v úředních hodinách PO a ST
8:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00 vyzvednout
na OÚ. 
Děkujeme za spolupráci.
Možná jste si všimli, že jsme u samoobsluhy
začali dělat drobné úpravy, které nám všem
umožní zde lépe při nákupu zaparkovat –
vzniknou zde parkovací místa pro 4 – 5
vozidel, z nichž jedno bude vyhrazené pro
zásobování. Dále zde vznikne rozšířený
chodník pro vstup do samoobsluhy. Vstup
do prodejny bude zakrytý pergolou a podél
prodejny budou instalovány nové lavičky.
Dále zde bude umístěno malé posezení
pro občany hned vedle prodejny: bude zde
stůl a 2 lavice. A také stojan na kola pro
cyklisty, pokud by se zde chtěli občerstvit.
V neposlední řadě také plánujeme výsad
bu zeleně podél parkovací plochy a místa
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pro odpočinek. Tím by měl tento pros
tor působit přístupněji a pro mnohé z nás
občanů Světic i bezpečněji. Tímto dále
budeme řešit i prostranství kolem samoob
sluhy a průjezd vozidel v této lokalitě.
Do konce května bychom také rádi provedli
bezbariérové propojení ul. Nad Brouka
lákem a ul. U Hřiště, a to podél OÚ Světice
až před vstup do ZŠ Světice. Aby občané
nemuseli procházet po travnatém a někdy
i rozbahněném pozemku za samoobsluhou.
Tento pozemek určitě bude obec mít snahu
lépe využít. Nicméně v následujících pár
letech se bude spíše jednat spíše o nějaké
drobné parkové a terénní úpravy atd..
V dubnu budou prováděny průběžně práce
spojené s čištěním kanalizačního řadu.
Zejména těch větví, u nichž se nám (během
několika havárií spojených s ucpáním řadu)
podařilo zjistit, že velká část řadů v obci
je ucpána tukem. Který nejspíš občané
likvidují splachováním do splaškové kanali
zace. Což je ovšem dle provozního řádu
kanalizace nepřípustné! V případě, že
zjistíme, kdo tento provozní řád porušuje,
budou uplatněny sankce, které podle
provozního řádu jsou nám, jako provozo
vateli vodovodního a kanalizačního řadu,
umožněny. Olej by se měl likvidovat např.
ve sběrném dvoře nebo místech pro tyto
účely zřízených a vybavených. Likvidace
spolu s vodou, tzn. jeho spláchnutí do
odpadu ve dřezu, je nepřípustné a přísně
zakázané! Ucpaná kanalizace a následné
čistění tlakovou vodou může způsobit ne
malé škody u vlastníků nemovitostí, kteří
vlastně ani tento problém nezpůsobili.
Prosím, snažme se být k sobě ohledu
plní, protože je opravdu nepříjemné, když
se někdo musí brodit ve splaškách doma
v obytných prostorách, popř. mu díky
přetlaku či podtlaku v kanalizaci doma vy
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trysknou splaškové vody do koupelen, WC
atd.. Děkuji za pochopení.
Upozornění na platnou obecně závaznou
vyhlášku – O ochraně nočního klidu a regu
laci hlučných činností. Hlučné činnosti smí
být prováděny PO – PÁ od 6:00 – 22:00,
SO od 8:00 – 16:00. O nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu nesmí být
hlučné činnosti prováděny vůbec.
Pálení listí, větví a jiného BRKO
Žádáme tímto spoluobčany, aby byli ohledu
plní k sobě navzájem a zároveň k životnímu
prostředí a aby respektovali platnou leg
islativu. Pálení odpadů upravuje zákon č.
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, který stanovuje, že v
otevřených ohništích, zahradních krbech
nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rost
linné materiály a plynná paliva určená výrob
cem, přičemž uvedená paliva nebo materiály
nesmějí být kontaminovány chemickými
látkami. Z čehož vyplývá, že všechny os
tatní odpady a materiály se nesmí spalovat.
Pokud je listí, vyřezané klestí a další biood
pad mokrý, pálit se nesmí! Tomu, kdo tak činí,
hrozí pokuta ve výši 500 – 150.000 Kč.
Pokud bude nějaký takový podnět ozná
men, tak jej budeme nuceni řešit v rámci
přestupkového řízení v Říčanech.
Pavel Kyzlink,
starosta obce Světice

Pozvánka do knihovny
I na jaře Vás v knihovně čeká spousta
nových knih a časopisů. Přijďte si
vybrat, a to ve dnech:
6. a 27. dubna / 11. a 25. května
8. a 22. června
Vždy 8:30 – 11:00 hodin

Věstník obce Světice • 2/2019 

Připravované a realizované stavební
projekty v naší obci
Cyklostezka „Do Prahy na kole – Mnichovice – Praha – Kolovraty“
V měsíci březnu již byly zahájeny práce
spojené s úsekem cyklostezky „Do Prahy
na kole – cyklostezka Mnichovice – Praha
– Kolovraty“. První část se týká přípravných
prací (prořezů dřevin) v trase samotné
cyklostezky a následně budou práce
postupně pokračovat s tím, že by vše,

pokud nenastanou nějaké komplikace,
mělo být dokončeno do konce roku 2019.
O průběhu stavby Vás budeme průběžně
informovat. Pro všechny zájemce: na
objektu samoobsluhy v obci Světice je
vyvěšena celá trasa tohoto projektu.
Můžete si ji zde tedy prohlédnout.

Obec podala žádost o získání dotačních prostředků z MF ČR
Aktuální pohled na správcovský
dům a buňku s občerstvením, kde
chceme vybudovat nový objekt.

V měsíci březnu jsme připravili žádost
o dota
ci na nový objekt, který by mohl
vzniknout v prostorách před školní kuchyní
a jídelnou. Jedná se o projekt, který by nám
umožnil rozšíření kapacity výukových pros
tor pro ZŠ Světice, rozšířilo by se i technické
a skladové zázemí pro ZŠ Světice, které by

mělo širší využití pro stroje na údržbu za
hrad, hřiště, zeleně aj.
Samotný projekt je v současné chvíli
připraven ve fázi hmotové studie, která byla
přílohou žádosti o dotaci. Zatím máme pro
jekt v přípravě a v případě, že bychom na
něj získali finanční prostředky, tak bychom
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se rádi do jeho realizace pustili
ještě v tomto roce, ale uvidíme,
jestli budeme s žádostí o dotaci
úspěšní a peníze získáme. Pokud
ano, tak bychom měli mít od MF
ČR 90% nákladů na stavbu tohoto
objektu. Zbylých 10% budou tvořit
vlastní zdroje obce Světice.

Náhledy studie nového objektu.
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Sportovní hala – přípravné
a projektové práce pokračují
Do konce měsíce dubna bude připravena
dokumentace pro stavební povolení
a následně do poloviny měsíce května
bude připravena dokumentace prováděcí,
na základě které bude vypsáno výběrové
řízení na dodavatele stavebních prací

v návaznosti na rozpočet stavebního pro
jektu. Na projekt jsou vyčleněny dotační
prostředky pro rok 2019, takže bychom rádi
v létě zahájili výstavbu tohoto projektu.
Více o projektu bylo napsáno v minulém
čísle věstníku U Nás doma a vizualizace
a bližší informace si můžete přečíst na
www.obecsvetice.cz.
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Ohlédnutí za ustanovujícím zasedáním zastupitelstva
dne 18. 2. 2019
Přítomni: Broukal (TB), Kyzlink (PK),
Marcel Mimra (MAM), Milan Mimra (MIM),
Kúdela (LK), Novák (PN), Kozák (JK),
Vomlel (JV)
Starosta obce oznámil, že paní Mgr. Eva
Mlchová rezignovala na mandát zastupi
telky. V zastupitelstvu by ji měla nahradit
paní Bc. Jana Salaj, která se veřejného
zasedání nezúčastnila.
1. Zastupitelé souhlasili se zněním
smlouvy na odkup stavby č.p. 123
(prodejna potravin) a pozemků p.č.
384/15 a 384/27 od p. Machoty za cenu
8,0 mil. Kč. Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM,
MIM, LK, PN, JV).
2. Zastupitelstvo souhlasilo s nabídkou
úvěru ve výši 10 mil. Kč od České
spořitelny a.s. s úrokovou sazbou
2,42 p.a. a splatností 10 let. Úvěr bude
sloužit na nákup prodejny potravin
a dofinancování výstavby školní
kuchyně. Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM,
MIM, LK, JK, JV).
3. Zastupitelé souhlasili s uzavřením do
datku ke smlouvě o dílo „ Cyklostezka
Do Prahy na kole – úsek Mnichovice
– Kolovraty“. Pro 8 hlasů (TB, PK, MAM,
MIM, LK, PN, JK, JV).
4. Zastupitelstvo souhlasilo s výsledkem
výběrového řízení na rekonstrukci
místní komunikace – ulice K Panskému
poli. Vysoutěžená cena je 2,6 mil. Kč
od společnosti FK Bau a.s. Realizace
tohoto projektu je podmíněna získáním
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dotace od MMR a Středočeského kraje.
Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, PN, JK,
JV).
5. Zastupitelům byla představena vi
zualizace sportovní haly. Zastupitelé
souhlasili s dalším posunem činností
v projektu „ZŠ Světice IV. etapa – Spor
tovní hala“. Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM,
MIM, LK, JK, JV).
6. Zastupitelstvo schválilo navýšení ceny
vodného o 2 Kč/m3 a stočného o 2 Kč/
m3 z důvodu zvýšení ceny vody od
Regionu Jih a navýšení nákladů na
ČOV. Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, MIM,
LK, JK, JV).
7. Zastupitelé souhlasili s podání žádosti
o dotaci na akci „Výuková zahrada ZŠ
Světice“ z rozpočtu Středočeského
kraje. Spoluúčast obce Světice by měla
být ve výši 30 % z celkových uznatel
ných nákladů. Pro 7 hlasů (TB, PK,
MAM, MIM, LK, JK, JV).
8. Zastupitelstvo schválilo hospodaření
MŠ Světice a účetní závěrku za rok
2018. Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, MIM,
LK, JK, JV).
9. Zastupitelé schválili hospodaření ZŠ
Světice a účetní závěrku za rok 2018.
Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, JK,
JV).
Kompletní zápis z veřejného zasedání
naleznete na webu obce
www.obecsvetice.cz.


Jakub Kozák
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Poděkování
Chtěl bych poděkovat všem přátelům a známým za slova
útěchy a povzbuzení, které mi pomohly v těžké chvíli, kdy
mne opustila moje drahá manželka Marie Šrámková.
Jan Šrámek
inzerce

Dovolte, abychom informovali Vás i Vaše občany o nové možnosti
využít nové smuteční síně k rozloučení s vašimi blízkými na a
 drese
Jesenice u Prahy, Budějovická 1116 v těsné blízkosti pohřební
služby. A to od 1. března 2019.
Ve Smuteční síni je Vám k dispozici 18 míst k sezení a 10-15 k stání,
obřadník, řečník, hudba, svícny, stojany na květinové dary a foto
grafii. Parkování přímo před objektem s kapacitou až 10 par
kovacích míst. Rozloučit se můžete za výrazně nižší cenu a po
dobu, která Vám bude vyhovovat.
Jedna z výhod je i ta, že zesnulý je po celou dobu (od úmrtí do
obřadu) v našich prostorách a nemusí se zbytečně nikam převážet.
Neřešíte problémy spojené s cestováním a parkováním. Rozloučení
proběhne s pietou v klidu a v místě.
Pevně doufáme, že toto naše rozšíření služeb uvítáte a nová
smuteční síň bude k využití širokému okolí.



Pohřební služba
Petra Bartáková
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Základní škola Světice – hurá, jaro je tady!
Je za námi zima a také zimní ozdravné po
byty na horách všech tříd na prvním stupni
a sedmých tříd na stupni druhém. Děti se
zdokonalily v lyžování a užily si společný
čas v přírodě se svými spolužáky mimo bu
dovu školy.
Nyní nás už ve třídách za okny dráždí
sluníčko a vyzývá nás všechny k novým
aktivitám. Sázíme společně s dětmi květiny
okolo školy, začínáme pracovat na školním
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pozemku a také v atriu budovy druhého
stupně.
8. 4. 2019 proběhne v naší škole zápis do
1. tříd a tak nám bude ctí poznat naše nové
budoucí prvňáčky. Dne 16. dubna poté
čeká celou školu oslava „Den Země“, která
bude spojena i s úklidem v okolí školy. Také
k nám přijedou Zdravotníci.cz s novým pro
gramem.
A co ještě jsme v poslední době zvládli?
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Například pravidelné měsíční dny s třídním
učitelem ve třídách druhého stupně, kdy
celý den tráví děti ve třídě či mimo ni
společnými aktivitami vedoucími k posílení
pozitivních vztahů ve třídě a k budování
bezpečného klimatu pro všechny děti.
Velkou část těchto dnů věnujeme i dalším
preventivním programům zaměřeným na
aktuální společenská témata. Preventivní
programy probíhají i na prvním stupni,
samozřejmě přizpůsobené věku dětí a je
jich tématům. Pro každou třídu na naší
škole pořádáme také workshopy o finanční
gramotnosti.
Velkou událostí na naší škole byl také pro
jekt Edison, při kterém naši školu navštívilo
množství studentů z různých koutů světa,

kteří našim žákům prezentovali svoji vlast.
Děti měly možnost procvičit si své doved
nosti z anglického jazyka a jsme velmi rádi,
že tak opravdu aktivně činily.
Některé třídy se dne 29. března zapojily
do akce „Noc s Andersenem.“ a 2. dubna
podpořila celá škola akci „Den porozumění
autismu.“
A na co Vás můžeme pozvat? 25. května
se konají tradiční Světické trhy. Lákáme
Vás na bohatou nabídku výrobků, pochutin
a produktů domácího pěstování. Dozvíte
se zde i více o aktivitách nově založeného
SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy),
jehož předsedkyní se stala paní Jana
Procházková.

Přejeme Vám klidné a hezké jaro.
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Lesní klub Pramínek
Prožíváme s dětmi v lese všechna roční období
a učíme je k respektu k přírodě i lidem

Zápisy do Pramínku
Zápisy pro školní rok 2019/2020 proběhnou ve čtvrtek 25. dubna
a 2. května od 14 do 18 hodin v Pramínku. Máte-li o docházku zájem,
je třeba vyplnit přihlášku na našem webu nejpozději do 15. dubna.
Více informací u Olgy Jarkovské na tel. 731 523 025.
Těšíme se na setkání.

Vynesli jsme
Moranu….
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Lesní dopoledne vedou
maminky

pestrý. Ženy dostanou prostor předat, co
umí, co jim jde, sdílet s ostatními ženami.

Lesní dopoledne v Pramínku funguje již
sedm let. Jeho smyslem bylo od počátku
vytvořit příjemný prostor ženám s malý
mi dětmi pro sdílení, tvoření a relaxaci.
Přidanou hodnotou bylo, když program
ženy samy vedly, což se v minulých letech
občas uskutečnilo. Letos se podařilo, že
každé lesní dopoledne připravuje a vede
jiná žena. Program je tak neuvěřitelně

Program (čtvrtek 10 – 12 hodin):
18.4. – Plstěné ovečka (Jana Šilarová)
25.4. – Rozvíjím se (Marie Vacíková)
2.5. – Přešívárna (Jana Bernsteinová)
9.5. – Procházka (Lucka Beránková)
16.5. – Všímavé setkání (Jani Kubová)
23.5. – Cyklická žena (Olga Jarkovská)
30.5. – Mandaly (Lucka Beránková)
6.6. – Procházka (Lucka Beránková)
13.6. – Všímavé setkání (Jani Kubová)

Oslavili jsme 8. narozeniny

4. dubna oslavil Pramínek 8. narozeniny. Přesně před 8 lety
jsme přivedli děti do týpí, prošli les, uvařili polévku a řekli si,
že by to mohlo fungovat…
Děkujeme, že jste šli nebo jdete s námi.
13
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BŘEZEN VE ŠKOLCE
Začátek března jsme měli ve školce veselý.
V úterý 5. 3. nás navštívil cirkus s klau
nem Ediem a jeho pomocnicí Marií. Po
přehlídce spousty dechových nástrojů přišlo
žonglování a dokonce jsme viděli cvičenou
plyšovou pandu.
Brzy po té, ve čtvrtek, proběhl „Den
otevřených dveří“. Byli jsme opravdu
překvapeni, kolik rodičů a dětí se za námi
přišlo podívat.
V pondělí 11. 3. jsme ve školce přivítali
seniorky při našem pravidelném setkání,
které bývá každé druhé pondělí v měsíci.
Ve dnech 21. a 22. 3. se sovičky a ptáčata
vystřídali v říčanském muzeu na výstavě
s názvem „Živá Amazonie“. Představte
si procházku tropickým deštným lesem,
kde roste 16 tisíc druhů stromů. Deštným
lesem, který je největší na světě. Tropick
ým pralesem s dosud neobjevenými ros
tlinami a živočichy. Jací zde žijí lidé? Jaké
mají zvyky? Jak se oblékají? Co se od nich
můžeme naučit? Objevování skrytého světa

14

místních domorodců a jejich život v jednom
z nejrozmanitějších koutů světa. Dozvěděli
jsme se, že obyčejná chýše může být právě
škola nebo školka. Co se musí domorodé
děti naučit, aby se mohly bezpečně pohybo
vat po lese.
Ve čtvrtek 28. 3. k nám zavítalo divadlo Koz
lík s ručně dělanými loutkami a pohádkou o
„Neposlušných kůzlatech“.
Právě teď se připravujeme na duben, který
bude také plný akcí. Začneme pečením
velikonočních perníčků, které pak společně
se seniorkami druhé pondělí v měsíci oz
dobíme.
Dne 10. dubna ve školce proběhnou
velikonoční dílny rodičů s dětmi. Hned
druhý den se vydáme do Mnichovic na
„Velikonoční výstavu“.
Ještě nás čeká návštěva muzea v Říčanech
s programem „Mláďata na dvorku“.
Naši předškoláci pojedou potěšit babičky
a dědečky do domova seniorů ve Voděrád
kách pásmem jarních říkadel, básní a písniček.
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Společně se také pustíme do úklidu Světic,
abychom tak oslavili Den Země.
A, samozřejmě, na konci dubna spolu na
zahradě školky oslavíme Čarodějnice.
Na všechny se moc těšíme a přejeme k
 rásné
akční jaro, takové, jaké máme my tady ve
školce.

Kolektiv MŠ Světice
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Podpořme ptáka roku 2019 hrdličku divokou
Letos vyhlásila Česká společnost orni
tologická ptákem roku hrdličku divokou,
která tak přebírá žezlo od sýčka obec
ného. I ona nese stejné poselství – dříve
běžní a početní ptáci mizí z naší krajiny.
Od 80. let minulého století u nás ubylo
60 % hrdliček a jejich příjemné vrkání už
neslyšíme zdaleka z každého lesíka či ok
raje polní cesty. Přitom právě cukrování
hrdličky divoké natolik učarovalo Karlu
Hynku Máchovi, že jej zakomponoval do
své nesmrtelné básně Máj. Že ku lásce
zval skutečně hlas hrdličky divoké a nikoli
dnes všudypřítomné hrdličky zahradní,
je nasnadě. Šedivou hrdličku s černým
proužkem na krku jistě dobře znáte ze
světických zahrad, ale i z pražských
parků. Pochází však z Asie a do Evropy se
začala šířit až v první polovině 20. století.

Foto: Martin
Mecnarowski
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V Česku byla první hrdlička zahradní po
zorována roku 1942 v Brně, Mácha ji tedy
vůbec neznal.
Zatímco hrdličkám zahradním se daří
výtečně, jejich drobnější kolegyně jsou
na tom o poznání hůře. Kromě nebezpečí,
která na ně číhají na tahu, jim ubývá
i vhodné prostředí na hnízdištích. Hrdličky
divoké potřebují k životu pestrou mozai
ku různorodých polí, rozptýlené zeleně,
lesíků a hájů. Zemědělská krajina se
však v Evropě razantně změnila. Přispěla
k tomu především kolektivizace a později
zemědělské dotace. Menší políčka se
střídajícími se plodinami se změnila ve
velké, širé lány oseté jednou plodinou.
Od roku 1948 se rozloha průměrného
pole zvětšila dokonce stokrát! Máme
tak největší pole v celé Evropě. Chybí
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remízy, polní cesty a meze, celá čtvrtina
zemědělské půdy je odvodněna. Inten
zifikace hospodaření přináší nadmíru
pesticidů, které znečišťují povrchové
i spodní vody. Z krajiny mizí hmyz, ptáci
i savci. Je těžké spatřit nejen hrdličku di
vokou, ale i motýla, koroptev či zajíce.
Pokud i vám vadí, že se zemědělská kra
jina stává zelenou pouští bez života a že
kvalita půdy i vody se zhoršuje, podpořte
petici České společnosti ornitologické
a Českomoravské myslivecké jednoty
„Vraťme život do krajiny“. Připojte se

k více než 23 000 signatářů a pošlete
signál politikům, že nám stav naší krajiny
není lhostejný. Již brzy se bude jednat
o podobě pravidel, podle nichž budou od
roku 2021 rozdělovány zemědělské dota
ce v rámci Společné zemědělské politiky.
Ta rozděluje v Evropské unii 58 miliard eur
a je tak nedůležitějším finančním nástro
jem, který ovlivňuje hospodaření v krajině.
V petici žádáme ministra zemědělství,
aby podpořil takový návrh, který přinese
skutečnou a tolik potřebnou změnu.
www.birdlife.cz/petice-za-krajinu
inzerce
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inzerce

Dětské psychoterapeutické skupiny
v Kostelci nad Černými lesy
V Terapeutickém centru Modré dveře, v Kostelci nad
Černými lesy budou na přelomu ledna/února 2019 otevřeny
dvě skupiny pro 6, max. 8 dětí mladšího školního věku
(cca 6 – 12 let) s problémy v komunikaci a vztazích
s vrstevníky i dospělými.
Jedná se o děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD)
a děti s poruchami z okruhu autistického spectra (PAS).
Cílem skupin bude nácvik sociálních dovedností a interakcí, lepší
porozumění emocím svým i emocím druhých lidí. Dovednosti získané
ze skupiny dětem umožní harmonizovat své vztahy k druhým a lépe
fungovat ve školním kolektivu, mezi kamarády i doma.
Skupiny povedou dvě zkušené terapeutky. Děti se budou scházet
1x týdně, předpokládaný počet setkání je 10-12.
Pro informaci o možnosti bezplatného zařazení do dětské skupiny
a pro další podrobnosti se obracejte na:
Mgr. Petru Domkařovou,
e-mail: petra.domkarova@modredvere.cz,
tel.:702 090 602
nebo
Mgr. et Mgr. Zdeňku Vitámvásovou
e-mail: zdenka.vitamvasova@modredvere.cz,
tel.: 702 217 867
18
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inzerce
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