
Věstník obce Světice prosinec 2019

Každý rok se nám to zdá stejné – jako by čas ve čtvrté 
části roku utíkal skutečně nějak rychleji, než je obvyklé. 
Léto skončilo, podzim kolem prosvištěl rychlostí blesku 
a už se na obzoru stahují velké sněhem naducané mraky. 
A my se zase těšíme na vánoce. 
Dříve k  vánočním svátkům neodmyslitelně patřily 
i  vánoční pohlednice s  obrázkem a přáním, které si 
před vánoci vzájemně posílali přátelé či příbuzní. 
Text přání bývá většinou obdobný: „Veselé Vánoce 
a šťastný Nový rok“. 
 Pokračování na druhé straně

Vánoční pohlednice už se 
chystají na cestu…

přeje všem spoluobčanům po-
hodové prožití vánočních svátků 
a hodně štěstí, zdraví a životního 
optimismu v roce 2020.

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás touto ces-
tou pozvat na veřejné zasedání 
zastupitelstva, které se bude 
konat dne 16. 12. 2019 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.

Zastupitelstvo obce 
Světice

Veřejné zasedání  
zastupitelstva obce
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Je až s podivem, že se vlastně ani příliš moc 
nelišil od historicky prvního komerčního 
vánočního přání z roku 1843.
Zvyk posílání pohlednic býval v  České re-
publice velmi populární a poslat desítky i více 
pohlednic bylo tehdy téměř společenskou 
povinností. Koncem dvacátého století se 
ale rychle rozšířil moderní trend zasílání 
elektronických vánočních textových zpráv. 
Přesto se i v současné době jako taková milá 
a nostalgická vzpomínka na minulost posílají 
papírové pohlednice, třeba s  básní, modlit-
bou nebo biblickými verši. Některé státy do-
konce k Vánocům vydávají pamětní poštovní 
známky. 
A tak ať už svým blízkým posíláte vánoční 
pohlednice nebo jim přejete vánoční po-
hodu prostřednictvím textových zpráv, 

Pokračování ze strany 1 mějte opravdu milé a krásné Vánoce. 
A  nezapomeňte vkročit do nového roku 
2020 tou správnou nohou. 
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok vám všem 
přeje Mgr. Jana Žďárská.  
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1. V listopadu bylo vypsáno výběrové řízení 
(VŘ) na dodavatele svozu a likvidace TKO, 
tříděného odpadu a BIO odpadu, a to zase 
po 2 letech, na které byla uzavřena smlou-
va do konce roku 2019; Hned jak bude VŘ 
uzavřeno, tak budeme všechny občany in-
formovat o výši poplatků za svoz a likvidaci 
odpadů v roce 2020;

2. v současné době připravujeme podklady 
na vypsání VŘ v 12/2019 na následující pro-
jekty:
•  zkapacitnění vodovodního řadu v obci;
•  ZŠ Světice V. Etapa – rozšíření  

výukových kapacit ZŠ Světice;
•  dostavba kanalizačních řadů v obci 

Světice a intenzifikace  
ČOV Světice;

3. v prosinci byly dokončeny práce spojené 
s  vybudováním chodníků a rekonstrukce 

Co se nám ještě během pár měsíců povedlo v obci 
zrealizovat a připravit

místní komunikací K  Panskému poli a Nad 
Studánkou;

4. bylo vydáno stavební povolení na stavbu 
projektu ZŠ Světice IV. etapa – Sportovní 
hala, proti kterému byla podána odvolání 
účastníků stavebního řízení, takže nyní 
s napětím očekáváme rozhodnutí ze staveb-
ního úřadu Středočeského kraje; 

5. do konce prosince bychom měli mít 
na území obce Světice dokončenu 
převážnou většinu stavebních prací spo-
jených s  výstavbou páteřní cyklostezky, 
která roste před očima poměrně rychle 
napříč obcemi Praha – Kolovraty, Říčany, 
Světice, Strančice, Všestary a Mnichovice. 
Z  našeho pohledu jsou práce prováděny 
velmi kvalitně a domníváme se, že ten-
to  projekt bude pro všechny obyvatele 
v  regionu velmi přínosný. Nejeden z  Vás 
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si toto  propojení obcí bude moci již brzy 
užít, nejen ze sedla Vašeho jízdního kola, 
ale také třeba na kolečkových bruslích 
anebo jen pěšky třeba s  kočárkem nebo 
trekingovými holemi. V  mnoha úsecích 
bude minimální nebezpečí křížení dopra-
vy s  automobily apod. Následně budou 
doplněna i odpočinková místa, zeleň po-

dél cyklostezky atd., takže to časem bude 
opravdu krásná vycházková a odpočinková 
trasa pro nás všechny. Společně s  Vámi 
se na výsledek velmi těšíme. Očekávaný 
konec a kolaudace celé trasy bude někdy 
kolem 4/2020.
6. V  lednu 2020 budeme připravovat 
a podávat žádosti o dotace na tyto projekty:
•  školní výukovou zahradu u I. stupně ZŠ 

Světice;
•  ZŠ Světice V. Etapa – rozšíření  

výukových kapacit ZŠ Světice;
•  zkapacitnění vodovodního řadu v obci 

Světice a části obce Otice (Strančice);
•  dostavba kanalizačních řadů v obci 

Světice a intenzifikace ČOV Světice;

7. Zástupci obce i nadále přemýšlí a aktivně 
pracují na dalších projektech, které by nám 
měly pomoci k lepšímu životu v obci.

PoZVánka do knihoVny
Obecní knihovna ve Světicích 

půjčuje: 

21. 12. 2019

4. a 18. 1. 2020

8. a 22. 2. 2020

14. a 28. 3. 2020

inzerce
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Dovolte mi touto cestou připomenout 
všem spoluobčanům, že mají možnost 
likvidovat objemný, nebezpečný aj. od-
pad, 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 ser-
vis s.r.o. zdarma zlikvidovat.

Místo sběru: Areál AHV ekologický ser-
vis s.r.o., Svojšovice 40

Provozní doba: 
úterý, čtvrtek 8:00 - 16:00 a první sobota 
v měsíci 8:00 – 13:00

Sběrný dvůr pro občany obce Světice

4. ročník silvestrovského 
pochodu Světických 

pejskařů a jejich miláčků

Vážení pejskaři,
dovolte nám, abychom Vás touto cestou 
požádali o dodržování pravidel spojených 
s  obecně závaznou vyhláškou č. 3/2007 
o veřejném pořádku.

Pravidlapro pohyb psů na 
veřejném prostranství:

1.  v zájmu zajištění veřejného pořádku 
a ochrany zeleně v obci lze veřejným 
prostranstvím 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 jejich 
majitelé pohybují. Jedná se zejména o loka-
lity ul. Nádražní, kopec Broukalák aj., areál 
fotbalového hřiště, volnočasové hřiště v ul. 
Dlouhá aj. Tato prostranství jsou určena pro 
pohyb osob. 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 

pobíhajících psů. Bohužel není možné 
předvídat, zdali volně pohybující se pes je, 
či není nebezpečný, a v případě, že jste na 
procházce s  malými dětmi, tak je konfron-
tace s  volně se pohybujícím psem velmi 
nepříjemná. Apeluji tedy na to, abychom 
k  sobě byli ohleduplní. Uklízejte za svým 
psem! Voďte své psy na vodítku!  Děkuji.

informace pro občany a jejich psí miláčky

kdy? 31. 12. 2019 v 10:00
kde? U stánku na hřišti

Co s sebou? Svého psího  
miláčka na vodítku. 

Horký svařák na nás bude čekat  
po krátké procházce
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Přítomni: Broukal (TB), Kyzlink (PK), Marcel 
Mimra (MAM), Milan Mimra (MIM), Kúdela 
(LK), Kozák (JK), Vomlel (JV)
omluveni: Novák (PN), Žvejkal (ZŽ)

1. Zastupitelstvo souhlasilo se zněním  
a uzavřením smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemku parc. č. 384/4, 
384/6, 384/14, 384/16 a 1062/2 se 
společností ČEZ Distribuce a.s.  
Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV).

2. Zastupitelé souhlasili s odmítnutím dotace 
z rozpočtu Středočeského kraje na rekon-
strukci komunikace K Panskému poli. Pro 
7 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV).

3. Zastupitelstvo souhlasilo s žádostí  
p. Štolce na změnu zařazení pozemku 
parc. č. 606/1 do plochy technické in-
frastruktury při nejbližší budoucí změně 
územního plánu.  Pro 7 hlasů (TB, PK, 
MAM, MIM, LK, JK, JV).

4. Zastupitelé souhlasili s žádostí p. Štolce na 
změnu zařazení pozemku parc. č. 312/44 
do plochy technické infrastruktury při 
nejbližší budoucí změně územního plánu 
za splnění následujících podmínek: 1) do 
technické infrastruktury bude převedena 
pouze část pozemku parc. č. 312/44, která 
je pod stávající přístavbou autolakovny, 

Přítomni: Broukal (TB), Kyzlink (PK), Mar-
cel Mimra (MAM), Kúdela (LK), Kozák (JK), 
Vomlel (JV)
Omluveni: Novák (PN), Žvejkal (ZŽ), Milan 
Mimra (MIM)

ohlédnutí za veřejným zasedáním zastupitelstva dne 21. 10. 2019

ohlédnutí za veřejným zasedáním zastupitelstva dne 11. 11. 2019

2) z pozemku budou odstraněny všechny 
stavby a zpevněné plochy s výjimkou 
stávající přístavby autolakovny, 3) poze-
mek mimo přístavbu lakovny bude 
převeden obci Světice. Pro 7 hlasů  
(TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV).

5. Zastupitelstvo souhlasilo s nabídkou úvěru 
ve výši 23 mil. Kč od České spořitelny a.s. 
s úrokovou sazbou 1,70 p.a. a splatností 12 
let. Úvěr bude sloužit na financování vlast-
ních zdrojů projektu „ZŠ IV. etapa – školní 
tělocvična“. Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, 
MIM, LK, JK, JV).

6. Zastupitelé souhlasili s uzavřením dodatku 
č.3 ke smlouvě o dílo „ Cyklostezka Do 
Prahy na kole – úsek Mnichovice – Ko-
lovraty“. Tímto dodatkem není řešen úsek 
na katastru obce Světice. Pro 7 hlasů  
(TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV).

7. Zastupitelstvo souhlasilo s názvem nové 
ulice Pod Školkou a prodloužením ulice Na 
Žlábku na pozemku parc. č. 374/24 a části 
pozemku parc. č. 374/204. Pro 7 hlasů  
(TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV).

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

1. 1. Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením 
smlouvy o vzájemné spolupráci za 
účelem realizace projektu „Cyklostezka 
Do Prahy na kole – úsek Mnichovice 
– Kolovraty“.  Smlouva řeší proplacení 
vykupovaných pozemků z dotačních 
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prostředků. Pro 6 hlasů (TB, PK, MAM, 
LK, JK, JV).

2. Zastupitelé souhlasili s vypsáním 
nového výběrového řízení na doda-
vatele svozu komunálního a tříděného 
odpadu.   
Pro 6 hlasů (TB, PK, MAM, LK, JK, JV).

3. Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby na pozemku parc.č. 469/3  
a 469/4 se společností ČEZ Distribuce 
a.s., za podmínky možnosti  budoucího 
využití pozemku parc. č. 469/4 pro 
volnočasové aktivity (hřiště).  Pro 6 
hlasů (TB, PK, MAM, LK, JK, JV).

4. Zastupitelé pověřili starostu obce 
k  jednání s majiteli sousedních 
pozemků s cílem dohodnout respe-
ktování hranic pozemku parc. č. 469/4. 
Pro 6 hlasů (TB, PK, MAM, LK, JK, JV).

5. Zastupitelstvo bere na vědomí žádost  
o změnu dopravního značení v ulici Nad 
Studánkou a pověřuje starostu obce 
jednáním s příslušnými orgány státní 
správy.  
Pro 6 hlasů (TB, PK, MAM, LK, JK, JV).

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

projektovou přípravu, náklady spojené 
s realizací atd.
Rozhodně se nejedná o podporu pro-
vozních nákladů obce, aby si někdo 
špatně nevyložil tuto výzvu. Jde 
skutečně o investiční záměry, které 
obec zvelebují. Obci chybí prostředky, 
aby najednou tyto záměry dokončila.
V případě zájmu nás neváhejte kontakto-
vat na e-mailu: ou-svetice@obecsvetice.
cz a následně se můžeme dohodnout 
na schůzce nebo více popsat jednotlivé 
projekty, které byste společně s  obcí 
mohli podpořit a pomoci zrealizovat. 
Jakákoli finanční pomoc je vítána!  

 Pavel Kyzlink, 
 starosta obce Světice

Vážení a milí spoluobčané,
naše obec se skutečně velmi dynamicky 
rozrůstá. Máme celou řadu projektů, na 
které je zapotřebí nemalých finančních 
prostředků. Potřeba jsou jak vlastní 
zdroje na realizaci, tak také je mnoho 
peněz potřeba na projektovou přípravu, 
abychom dané projekty mohli zařadit do 
žádostí o dotace, popř. mohli v budouc-
nu co nejdříve zahájit realizaci. Proto si 
Vás dovolujeme touto cestou požádat o 
podporu: pokud byste jako jednotlivec 
nebo firma chtěli přispět darem na jak-
oukoli akci, stavbu, rekonstrukci, projekt 
připravovaný obcí, budeme velice rádi.
Snahou je, samozřejmě,  transparentně 
všem, kteří by měli zájem pomoci, 
představit samotné projekty, náklady na 

Výzva pro sponzory a všechny spoluobčany  
obce Světice
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Letos jsme se ve školce na advent začali 
připravovat o něco dříve. Na plánované 
adventní trhy před školkou jsme s dětmi 
upekli perníčky. Ozdobit nám je pomáh-
aly babičky, které naši školku pravidelně 
navštěvují.
Adventní trhy se konaly 1. prosince 2019 od 
14:30 hodin. Na stáncích bylo možné zakou-
pit balíčky s perníčky a cukrovím, které nám 
napekly maminky, sušené křížaly z jablek, 
naloupané vlašské ořechy. Pro zahřátí jste 
si mohli dopřát svařené víno nebo chleba 
se sádlem a cibulí či škvarkovou pomazánk-
ou. Samozřejmě, že nechyběly ani vánoční 
dekorace.
Děti z obou tříd zazpívaly a přednesly pásmo 
písniček, koled a básniček, aby navodily tu 
správnou předvánoční atmosféru.

advent ve školce
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Od září vznikla v  naší školce divadelní 
společnost „Sovičky“. S  dětmi jsme se 
pustili do nácviku krátkých a všem známých 
pohádek.
Začali jsme pohádkou „O Budulínkovi“ 
a pokračovali pohádkou „O neposlušných 
kůzlátkách“.
Děti jsou do hraní zapálené a nacvičování 
je baví. 
Naší snahou je probudit v  dětech zájem 
o divadlo, o role, ale hlavně to, aby 
se nestyděly vystoupit a mluvit nahlas 

před více lidmi. Děti se snažíme v  rolích 
prostřídat, a tak se stává, že jednu pohád-
ku hrajeme i v několika alternacích. Je tak 
vyřešen i problém, když někdo onemocní.
S  naším divadlem máme za sebou již 
několik vystoupení pro místní „babičky“, 
kamarády ze školky, rodiče a v neposlední 
řadě i seniory v DS Voděrádky. 

Velkou podporu máme i u rodičů, kteří nám 
pomáhají s kostýmy. Moc za to děkujeme.
 Jiřka Součková

divadelní společnost „Sovičky“

inzerce

Pro maminky a tatínky jsme pak ještě 4. pro-
since 2019 připravili vánoční dílničku. Rodiče 
měli možnost vyrobit si dekoraci podle vlast-
ních představ. Během večera byla příležitost 
popovídat si, a to nejen o dětech.
Hned následující den, 5. prosince 2019, 
k nám do školky dorazila tlupa čertů s anděly 
a Mikulášem. Pár slziček se sice objevilo, ale 
rychle jsme je zažehnali. Vždyť všichni ti pe-
kelníci byly žáci ZŠ na Masarykově náměstí 

v Říčanech, kteří našim školkovým dětem 
přinesli i malou nadílku.
Teď se budeme těšit na vánoční besídku, 
která se bude konat v pondělí 16. 12. Tímto 
Vás srdečně zveme k nám do školky. Pravi-
delná pohádka bude začínat v 15:30 hodin.
Na závěr bych ráda ještě jednou všem moc 
poděkovala za pomoc a spolupráci po celý 
advent. za kolektiv MŠ Světice 
 Hana Černá
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Školní rok je v  plném proudu. Venku se 
sice ochladilo a zbarvilo se listí, ale naši 
žáci a jejich učitelé přesto nezahálejí. Opět 
se ve všech třídách událo mnoho zajíma-
vého a rádi se s  Vámi podělíme alespoň 
o některé naše zážitky.
Čtvrtek 31. října je pro někoho obyčejný 
podzimní den, ale právě v  tento den se 
slaví anglosaský svátek Halloween. Mohlo 
by se zdát, že tento svátek na českou ves-
nici nepatří, ale my už víme, že má mnoho 
společného s naším svátkem Dušičky. Měli 
jsme možnost lidové tradice jednotlivých 
zemí porovnat a myslíme si, že všichni naši 
blízcí, kteří již nejsou s  námi, si zaslouží 

naši úctu a vzpomínku. A když si u toho 
můžeme užít i rej v maskách a dlabání dýní, 
tak proč ne. Navíc Keltové kdysi dávno, 
i když jen chvíli, žili i na našem území. Také 
to je skvělá příležitost procvičit si anglický 
jazyk. A jak jsme si Halloween užili? Po 
chodbách školy se potkávali čarodějnice, 
smrtky, duchové a další hrůzostrašné 
bytosti. Žáci (přesněji řečeno strašidla)  
z 5. A dokonce přespávali ve škole a večer 
chodili od domu k domu s koledou TRICK 
OR TREAT. Vykoledovali si hezkou nadíl
ku, poté si ve škole užili diskotéku, film 
a klidný zasloužený spánek. To ale nebylo 
vše. O týden později 7. listopadu ve škole 

Základní škola Světice
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přespala i třída 8. A, která na tento večer 
naplánovala a připravila strašidelnou 
stezku pro mladší spolužáky z 3. B a 4. A. 
Všichni si to moc užili. Akce byla podařená. 
Nás dospělé hlavně těší spolupráce 
prvního a druhého stupně i chuť všech 
žáků ve škole trávit svůj volný čas.
Jednotlivé třídy se také postupně účastnily 
programů primární prevence od Cesty in-
tegrace na různá témata např. klima třídy 
či kyberšikana. Žáci 2. stupně navštívili 
výukový autobus Edu bus, který jim přivezl 
chemii v praxi. Dále 2. stupeň měl možnost 
se dozvědět mnoho o Kolumbii díky pro-
jektu Planeta Země 3000.
Sice nemáme ještě ani pololetí, ale čas 
rychle běží a hlavně naši deváťáci přemýšlí 
o budoucnosti. Musí se rozhodnout, kam 

budou směřovat další jejich kroky. Aby si 
vybrali dobrou střední školu, navštívili vele-
trh vzdělávání Schola pragensia. Věříme, 
že váhajícím žákům pomohl najít správný 
směr, který je bude bavit.
Stejně jako každý rok žáky 1. stupně navštívil 
Mikuláš a jeho pomocníci – čerti a andělé. 
Menší děti se čertů trochu bály, ale bohatá 
nadílka nakonec udělala všem radost. Jsme 
rádi, že lidové tradice stále žijí.
Prosincové dny se nesly v duchu příprav na 
Vánoční jarmark. Letos se žáci za pomoci 
školního parlamentu rozhodli, že vybraný-
mi penězi podpoří fond ohrožených zvířat 
World Wildlife Fund. 
Rádi bychom Vám všem popřáli klidné 
Vánoce v  rodinném kruhu a do nového 
roku hodně štěstí, lásky a spokojenosti.

adventní návštěva 
čerčanského hospice

Na začátku prosince se vydáváme 
s předškoláky na návštěvu do čerčanského 
hospice Dobrého pastýře. Navazujeme 
tak na přátelskou spolupráci z minulých 
let, kdy jsme hospic podporovali martin-
skou sbírkou rodičů. Tentokrát po domluvě 
připravujeme pro nemocné vánoční balíček 
mimo jiné se svíčkou z včelího vosku, kterou 
děti vlastnoručně vyrobily. V čase Dušiček 
si s  předškoláky povídáme o jejich blíz-
kých, kteří již zemřeli, o smrti, umírání, péči 
o nemocné. Čteme krásnou knížku O Anně 
a Aničce, která vypráví o vztahu babičky 
a vnučky. Jak Anička roste a poznává 
svět, babička pomalu odchází. Anička je 
s  babičkou až do konce. Návštěva hospice 
je takovým milým okamžikem, kdy můžeme 

s dětmi nahlédnout do tak trochu jiného světa 
a současně umírající na konci jejich cesty ob-
darovat vánočním dárkem.
Přejeme všem krásný Advent, Vánoce a vše 
dobré v Novém roce.
 Za Pramínek, Olga Jarkovská

Mikuláš, anděl a čert  
v Pramínku

Lesní klub Pramínek
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