
Věstník obce Světice únor 2021

Za okny sice ještě občas zasněží, ale jaro je už cítit ve 
vzduchu a jarní sluníčko láká ven. Pozvolna přichází čas 
zahradníků a sadařů, čas na prořez ovocných stromků 
a keřů. Ráda vzpomínám na sad svého dědečka a jeho 
staré a pro mě často neznámé stromy. Jejich názvy si už 

nevybavuji, ale s nostalgií vzpomínám na žluté tečkované 
renety a hlavně na veliká jablka, kterým děda říkal 
koženáče. Měl je rád a ve sklepě vydržely až do jara. Jen 
bylo lepší je před jídlem oloupat, protože jejich slupka 
byla opravdu taková kožená. 
Dříve lemovaly mnoho silnic aleje ovocných stromů. His-
toricky se tradovalo, že jejich ovoce přináleží poutníkům 
a  vojákům vracejícím se domů, aby měli při dlouhém 
puto vání co zakousnout. 
 Pokračování na druhé straně

Aleje podél cest…

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na 
veřejné zasedání zastupitelstva 
obce Světice v  roce 2021, které 
se bude konat dne 22. 2. 2021 od 
19:00. Forma konání veřejného 
zasedání bude upřesněna v  den 
konání (tedy zdali bude prezenční 
konaná v jídelně ZŠ Světice nebo 
distanční ON-LINE s možností sle-
dování živě na YOUTUBE).
Program bude opět bohatý 
a  jeho znění je k  vidění na 
úřední desce před OÚ a také na 
www.obecsvetice.cz.

Pozvánka na Veřejné 
zasedání zastupitelstva

Sledujte prosím pozorně we-
bové stránky www.ahv.cz, pří-
padně i obce Světice www.
obecsvetice.cz, neboť provoz 
v době nouzového stavu v době 
pandemie COVID – 19 je značně 
omezený a je lepší se proto 
předem informovat přímo u do-
davatele AHV ekologický servis 
s. r. o., Svojšovice 40, Strančice.

Sběrný dvůr pro občany 
obce Světice
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V současné době nejsou stromy kolem silnic 
z hlediska zachování bezpečnosti silničního 
provozu preferovány. Bezpečnost na sil-
nicích je důležitá a tak je hezké, že se našlo 
jiné řešení a lidé vysazují nové ovocné aleje 
podél pěšin a polních cest. Dokonce jsou 
každoročně vyhlašovány nejkrásnější či 
nejzajímavější aleje naší země. 

Některé zahrádkářské spolky se starají 
také o to, aby se do krajiny vrátily tradiční 
a starodávné odrůdy stromů. Je dobře, že 
díky tomu nezmizí ani z ní, ani z naší paměti. 

Pokračování ze strany 1 Přitom dříve pěstované odrůdy mají řadu 
vlastností, které u těch tzv. moderních odrůd 
často nenajdeme. 

Hezkým příkladem jsou i nově vysázené 
aleje v  naší bezprostřední blízkosti – tedy 
podél cyklostezky „Do Prahy na kole“ a také 
v blízkosti Říčan. Mezi tradičními jabloněmi, 
hrušněmi, třešněmi a slivoněmi zde najdeme 
i kdouloně, oskeruše, jeřáby a mišpule. A tak 
jako dříve, i zde mohou novodobí poutníci 
ochutnat sezonní ovoce přímo ze stromů. 

Příjemné jarní dny 
Vám všem přeje Jana Žďárská.
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Jen pro připomenutí. Došlo k  podání 
všech zmiňovaných žádostí o dotace 
v předchozích číslech tohoto věstníku, a to:

1. Rekonstrukce místních komunikací – ul. 
Na Suchopáru, ul. U Hřiště, včetně nava-
zujících komunikací v  lokalitě kolem KD 
Světice; dotačním poskytovatelem je MMR.

2. Výstavba multifukčního hřiště – ul. 
U Hřiště nad objektem přístavby ZŠ Světice 

1. Další možnost získání dodatečného fi-
nancování nových i stávajících investičních 
projektů tak, abychom jako obec docílili 
toho, že se nám podaří nakonec zrealizo-
vat mnohem více projektů. A že těch, které 
máme v  zásobníku projektů, není zrovna 
málo!

2. Připravujeme dokumentaci pro zka-
pacitnění ČOV, na tuto PD budeme rovněž 
žádat o získání dotačních prostředků, 
které by měly být až do výše 90% hrazené 
z  dotačního titulu pokud budeme úspěšní 
a splníme podmínky, abychom o tuto dotaci 
mohli usilovat. 

3. Hned jak bude PD na ČOV připravena, tak 
začneme usilovat o získání stavebního po-
volení a poté také výběr dodavatele staveb-
ních prací, abychom následně v roce 2022 
či 2023 mohli usilovat o dotaci na realizaci 
tohoto zkapacitnění ČOV a kanalizačních 
řadů v obci, což by nám mělo již v budou cnu 
stačit pro připojení veškerých RD, staveb 
občanské vybavenosti, a ještě nám zbude 
rezerva na případný budoucí rozvoj obce.

4. Jsme ve fázi, kdy máme připravenou 

Co se nám ještě během pár měsíců povedlo připravit

O co se ještě obec snaží a usiluje

a jídelnou ZŠ Světice; dotačním poskyto-
vatelem je MMR.

3. Výstavba komunikace pro pěší – podél 
ul. K Dálnici; dotačním poskytovatelem je 
SFDI.

4. Výsadba stromů v obci (42 stromů) – po-
dél ul. K Dálnici a cyklostezky z Mnichovic 
do Prahy a také podél cyklostezky na Te-
hov; dotačním poskytovatelem je SFŽP. 

PD na realizaci projektu tréninkového cen-
tra včetně zázemí pro sportovce a dalších 
návazných stavebních objektů, které by 
měly společně s tímto projektem vzniknout 
v samotné blízkosti fotbalového hřiště.

5. Máme připravenou projektovou doku-
mentaci na vybudování nového technic-
kého zázemí pro obec Světice (garáž a tera-
sa) v prostorách u KD Světice, kde se nyní 
nachází neutěšené sběrné místo pro tříděný 
odpad. Rádi bychom tento projekt zrea-
lizovali v roce 2021.
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6. Již před časem jsme se několikrát 
pokoušeli o získání dotace, bohužel bez 
většího úspěchu, na realizaci venkovní 
učebny u ZŠ Světice I. stupně a letos jsme 
se rozhodli, že za pomoci několika sponzorů 
a vlastního přičinění uděláme maximum pro-
to, abychom to již skutečně dotáhli k reali-

zaci. Hlavním hnacím motorem je pro nás 
to, že v  době koronaviru je preferováno 
vyučování a pohyb v  přírodě, a proto si 
myslíme, že by se tento projekt mohl velmi 
dobře ujmout a všichni by z něj v této době 
mohli mít velký užitek. 
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Informace ohledně 
investičních projektů

1. Práce na V. Etapě ZŠ Světice jsou 
v  plném proudu. Již máme vybrané 
kompletně všechny zařizovací předměty, 
obklady a dlažby a další nezbytně nutné 
části pro to, aby nám nic nebránilo v plynu-
losti výstavby a dokončení projektu dle 
plánu. Počasí nám sice úplně nepřeje, ale 
rezerva, kterou jsme měli vytvořenou, by 
nám měla i tak umožnit dokončení pro-
jektu přístavby ZŠ do zahájení nového 
školního roku 2021/2022.

2. Práce na IV. Etapě ZŠ Světice rovněž 
probíhají dle plánu s  tím, že i zde nám 

počasí trochu komplikuje situaci, ale 
i s  tímto, zdá se, už se nám podařilo 
vypořádat. Současné mrazivé období nám 
pomůže dokončit odtěžení a odvoz zbylé 
zeminy s  tím, že následně budou moci 
být zahájeny práce spojené se založením 
základové desky. Následně už by nám 
stavba měla poměrně rychle vyrůst před 
očima a budeme se těšit na  okamžik, 
kdy si budeme tento projekt moci osahat 
a navštívit jej v  jeho plné kráse. A co je 
hlavní: všichni sportovci budou moci začít 
naplno využívat tyto prostory pro zdravý 
pohyb.

3. Možná jste si všimli, že se nám od 1/2021 
začal po obci pohybovat nový komunální 
stroj, který jsme pro účely údržby v obci 
pořídili. Tento kolový traktor KUBOTA za-
stane spousty práce a myslím si, že to je 
znát, protože jako jedna z mála obcí máme 
velmi dobře odklizený sníh z  chodníků 
a  všech veřejných prostranství, kde 
dochází k velkému pohybu občanů, nejen 
z naší obce. Pro údržbu místních komuni-
kací se nám podařilo obnovit spolupráci 
se ZEA Světice, i toto nám zatím funguje 
a myslím si, že jsme téměř celou kalamitu 
v letošním roce zvládli velmi dobře. Za to 
patří dík celému týmu pracovníků správy 
a údržby obce. 

4. Rozhodli jsme se také posunout a za-
hájit přípravu projektu rekonstrukce 
rybníčku na návsi v ul. U Zvoničky, takže 
i o tomto projektu Vás budeme v budouc-
nu blíže informovat, protože to bude další 
část obce, kterou bychom tímto velmi rádi 
zvelebili a dotáhli do takové podoby, která 
bude pro všechny žádoucí. V  současné 
době to není zrovna reprezentativní pros-
tranství a vzhledem k tomu, že je to jedno 
z  významných částí obce, tak bychom si 
asi uměli představit lepší vzhled i využití, 
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Přítomni: Broukal (TB), Kyzlink (PK), Milan 
Mimra (MIM), Marcel Mimra (MAM), Kúdela 
(LK), Novák (PN), Kozák (JK), Vomlel (JV)
Omluveni: Žvejkal (ZŽ)

1.  Zastupitelé schválili návrh rozpočtu 
obce Světice na rok 2021.  
Pro 7 hlasů (TB, PK, MIM, MAM, LK,  
JK, JV).

2. Zastupitelstvo schválilo financování 
nákupu komunálního stroje KUBOTA za 
cenu 827.390,-Kč včetně DPH formou 
leasingu od firmy ČSOB leasing. 
Pro 8 hlasů (TB, PK, MIM, MAM, LK,  
PN, JK, JV).

3. Zastupitelé souhlasili s uzavřením 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – změna 
technologického postupu založení stavby 
ZŠ Světice IV. Etapa – Sportovní hala 
a projednali zvýšení nákladů na zemní 
práce.   

Ohlédnutí za veřejným zasedáním zastupitelstva dne 21. 12.2020

Kompletní zápis z veřejných zasedání na-
leznete na webu obce www.obecsvetice.cz.

Pro 8 hlasů (TB, PK, MIM, MAM, LK, PN, 
JK, JV).

4. Zastupitelstvo souhlasilo se stavbou 
a se zněním smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby na pozemku parc.č. 
469/3 a 469/4, k.ú. Světice u Říčan se 
společností ČEZ Distribuce a.s. 
Pro 8 hlasů (TB, PK, MIM, MAM, LK, PN, 
JK, JV).

5. Zastupitelé schválili podání žádosti 
o dotaci od Národní sportovní agen-
tury na vybudování tréninkového centra 
včetně zázemí pro sportovce v areálu 
fotbalového hřiště, výše dotace by měla 
být 70 % uznatelných nákladů. 
Pro 8 hlasů (TB, PK, MIM, MAM, LK,  
PN, JK, JV).

6. Zastupitelstvo schválilo doplnění 
textu k usnesení č. 20-04-01b) ve znění: 
„Zastupitelstvo obce Světice schvaluje 
závěrečný účet obce Světice za r. 2019 
bez výhrad“. 
Pro 8 hlasů (TB, PK, MIM, MAM, LK,  
PN, JK, JV).

7. Zastupitelé schválili uzavření smlouvy 
s novým provozovatelem kompostárny 
ve Struhařově (AMAR instalace s.r.o.) a to 
včetně nového ceníku. Cena za ukládání 
BIO odpadu bude činit 590 Kč/t bez DPH.  
Pro 8 hlasů (TB, PK, MIM, MAM, LK, PN, 
JK, JV).

Poděkování od seniorů  
ze Světic

Poděkování panu starostovi a ry-
chlé posádce vozu za rozvážení 
obědů pro důchodce, kuchařům 
a kuchařinkám  dík za vaření do-
brého jídla v této době koronaviru.

Děkujeme Vám všem. 
Za důchodce Bucharová
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naše obec se skutečně velmi dynamicky 
rozrůstá. Máme opravdu celou řadu 
projektů, na které je zapotřebí použít ne-
malé finanční prostředky, a to ať již jako 
vlastní zdroje na realizaci, tak je mno-
ho prostředků potřeba na projektovou 
přípravu, abychom následně dané projekty 
mohli zařadit do žádostí o dotace, popř. 
mohli v budoucnu co nejdříve zahájit rea-
lizaci. Proto si Vás dovolujeme touto cestou 
požádat o podporu. Pokud se mezi Vámi 
najde někdo, ať už jednotlivec nebo firma, 
kdo by chtěl obec podpořit nějakým spon-
zorským darem, byli bychom za naši obec 
velmi vděční. 
Samozřejmostí je transparentně všem, 
kteří budou mít zájem svoji obec podpořit, 
představit samotné projekty, náklady na 
projektovou přípravu, náklady spojené 
s realizací atd. 
Rozhodně se nejedná o podporu pro-
vozních nákladů obce, aby si někdo špatně 
nevyložil tuto výzvu, ale jde skutečně o 
investiční záměry, které obec zvelebují, 
ale na které všechny, bohužel, obec nemá 
peníze, aby je najednou dokončila.

Výzva pro sponzory a všechny spoluobčany obce Světice
V  případě zájmu nás neváhejte kontakto-
vat na e-mailu: ou-svetice@obecsvetice.
cz a následně se můžeme dohodnout na 
schůzce, kde Vám můžeme podrobněji 
popsat jednotlivé připravované nebo 
rozestavěné projekty, které byste společně 
s obcí mohli podpořit a pomoci zrealizovat. 
Za každou finanční pomoc budeme velmi 
rádi. 
Moc děkuji několika občanům obce 
Světice, kteří na výše uvedenou výzvu rea-
govali a mají skutečně zájem na tom, aby 
se obec Světice neustále rozvíjela. Rádi by-
chom i v budoucnu byli schopni realizovat a  
připravovat další krásné a hlavně praktické 
projekty. Tyto následně umožní rozšíření 
nabídky služeb a kulturně-sportovního 
vyžití. Je tedy možné konstatovat, že tyto 
dobrovolně poskytnuté příspěvky a účelové 
dary jsou důkazem toho, že zde jsou lidé 
spokojení a nemají obavu přispět na další 
rozvoj, který bude zase jako dosud vidět 
v  každé části obce. Moc si toho vážíme 
a věřím, že pro všechny dárce toto budou 
velmi dobře investované peníze.
 Pavel Kyzlink, starosta obce Světice

Aktuální vládní opatření neumožňují klas-
ický provoz knihovny, ale je možné bez-
kontaktní předání předem objednaných 
knih. Čtenářům z  řad seniorů nabízím 
donášku knih domů. 
Kontakt: svetice-knihovna@seznam.cz, 
tel.: 602 455 679

Ohlédnutí za loňským rokem
Omezený provoz knihovny pochopitelně 
znamenal pokles návštěvnosti, ale 

i  tak bylo zaregistrováno 146 čtenářů, 
z  toho 85 dětí. Do knihovny zavíta-
lo 920 návštěvníků, kteří si vypůjčili 
4.385 knih a časopisů. Knihovní fond 
je stále doplňován nákupem nových 
knih, výměnnými soubory z  knihovny 
v  Benešově i dary od čtenářů, za které 
moc děkujeme.

 Za kolektiv knihovny 
 Jana Lemberková

Místní knihovna Světice
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Kolem budov prvního i druhého stupně schází 
ruch, který je pro standardní školní rok vždy 
tak charakteristický. Vzdělávání žáků stále 
probíhá distanční formou. Potkávat můžete 
pouze žáky prvních a druhých tříd, jejichž 
výuka je nyní již realizována prezenčně. 
I přes to se toho však děje plno. Žáci se 
každý den přihlašují na online hodiny podle 
předepsaných rozvrhů, pracují na úkolech 
a mohou do školy zavítat na individuální 
schůzky. Učitelé stále hledají nové programy 
a aplikace, které by mohli v online hodinách 
používat a zlepšovat tím kvalitu výuky. To, co 
pro ně bylo ještě na jaře úplně nové, je teď 
každodenní součástí pracovního dne.  
V  rámci omezování kontaktů se tento rok 
nemohl konat den otevřených dveří. Na 
stránkách školy (www.skolasvetice.cz) je 
místo toho k  dispozici její video prohlíd-
ka, prostřednictvím níž mohou zájemci 
nahlédnout do dění alespoň virtuálně. 
Máme také za sebou první pololetí. Žáci 
prvních a druhých tříd dostali vysvědčení 
přímo od paní učitelek. Pro natočení tohoto 
slavnostního rituálu si vybrala TV Nova právě 
naši školu, které se tak zaslouženě dostalo 
mediální pozornosti. Žáci z ostatní tříd do-
stali hodnocení zatím pouze elektronicky. 
Poslední den prvního pololetí probíhaly on-
line hodiny uvolněnější formou, žáci dostáva-
li prostor sdělovat jejich podněty, jak výuku 
zpestřit. 
Propast, kterou vytváří vzájemné odloučení 
a pouhý kontakt na dálku, se všichni učitelé 

snaží zmenšovat společnými online akti-
vitami s  dětmi. Hodiny přes Google Meet 
neprobíhají jen za účelem přenosu znalostí 
daných předmětů, ale slouží také ke sdílení 
zážitků, společnému tvoření, pečení, vaření, 
tancování a zpívání.  
V  rámci druhého stupně proběhla foto-
grafická soutěž na téma „Vnímání přírody 
kolem nás a zachycování jejích detailů“, do 
které bylo od žáků posláno velké množství 
příspěvků. Bylo těžké vybrat výherce, na-
konec nejvíce hlasů dostaly fotografie těchto 
žáků: Marek Mádle (6.B), Vojtěch Bejda (7.B) 
a František Šusta (7.B). Talentovaní fotogra-
fové a pozorovatelé přírody se však našli 
i v dalších třídách. Výstava všech soutěžních 
fotografií bude uspořádána v  době 
opětovného otevření školy. 
Nyní je z  řad devátých ročníků sestavován 
tým, který se zapojí do vzdělávacího projektu 
Příběhy našich sousedů. Jejich úkolem bude 
vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, 
digitalizovat fotografie, prozkoumat archi-
vy a  nakonec vytvořit rozhlasovou nebo 
televizní reportáž či dokument. Posledním 
ročníkům také pomáháme s výběrem střední 
školy. Pro vhodnou volbou přípravy na jejich 
profesi mají ve škole k  dispozici kariérové 
poradenství. Intenzivně jsou tito žáci také 
připravováni na přijímací zkoušky. Několik 
žáků, kteří se hlásili na umělecké obory, 
jsou již úspěšně přijati. Moc jim gratulujeme 
a ostatním držíme palce, aby se jim přijímací 
zkoušky vydařily.

ZŠ Světice
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Marek Mádle (1.-2. místo), 6.B Vojtěch Bejda (1.-2. místo), 7.B

František Šusta (3. místo), 7.B.
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Když jsem doma, tak mám ráno více pros-
toru ke spánku a můžu spát delší dobu, 
některé věci dělám i nadále, a to chození 
každé ráno s  mojí sestrou do školy. Přes 
den mám alespoň více času sám na sebe, 
a nebo na mé oblíbené aktivity, jako je např. 
chození ven s kamarády, hraní videoher, více 
spánku atd. Učení doma je pro mě těžší než 
ve škole, doma je pro mě těžší se soustředit. 
Nedokážu se totiž tolik zaměřit na školu 
doma a dělání úkolů mě moc nebere. Abych 
pravdu řekl, určitě mi nechybí psaní testů 
apod., ale ta atmosféra a kamarádi okolo 
mě. Do školy bych se asi upřímně nevrátil, 
ale zase občas uvažuji nad tím, že mi ta lát-
ka, co doma nepochopím, bude chybět.
T.T. 8.tř.

Do školy bych se vrátit chtěla, ale vlastně 
nechtěla, protože jakmile se tam vrátíme, tak 
se budou jen a jen psát testy. Na distanční 
výuku už jsem si zvykla a myslím, že to ještě 
nějaký čas přežiju…

Vyhovuje mi, že nemusím brzy vstávat a mohu 
být celý den v pyžamu.
J. H. 7.tř.  

Pro mě je to určitě lepší, než na jaře i na 
podzim. Asi jsem si na to už zvykla, a učitelé 
nám dávají také méně úkolů. Do školy se chci 
vrátit už asi od března nebo od dubna a nic se 
na tom nemění. Je pravda, že když jsme se na 
ty dva týdny vrátili před Vánoci do školy, psali 
jsme hodně testů, a to nebylo dobrý. Ale i přes 
ty testy bych se strašně chtěla vrátit, protože 
být tam, je teď pro mě jedna z nejlepších věcí, 
a to bych třeba minulý podzim vůbec neřekla. 
S někým se jako docela často vídám, ale 
s  celou třídou ve škole by to bylo jiné. Bylo 
by to o hodně lepší. A i celkově je to prostě 
špatný, protože je to skoro rok, co normálně 
třeba nechodím na klavír a normálně netré-
nuju gymnastiku, a přes online tréninky je to 
prostě jiné. A už skoro rok nedělám to, co 
bych normálně dělala, a takhle jsem ztratila 
docela hodně času.

A co na výuku „na dálku“ říkají děti?
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K.CH. 7.tř.
Jakmile vláda oznámila, že se bude učit 
z  domova, řekl jsem si super, to musí být 
pohoda. No, kéž by to pohoda byla. Někteří 
dospělí si myslí, že ano, ale opak je pravdou. 
Každý týden chodí cirka 13 úkolů a z toho 
to bývají 4 slohy nebo těžší práce. Velkým 
plusem na distanční výuce je, že nemusím 
vstávat tak brzo a učit se mohu i v pyžamu 
:) Dalším plusem je, že je distanční výuka ta-
ková volnější a skoro nepíšeme testy. Na roz-
díl od výuky prezenční mi chybí kontakt s os-
tatními spolužáky, učivo chápu trochu méně, 
nemám motivaci úkoly plnit.
V.Z. 8.tř. 

Distanční výuku zvládám velice dobře, 
s učivem nemám problém a v online prostředí 
se pohybuji bez problémů. Učitelům se daří, 
za mě, velice dobře učit, udržují nás jako třídu 
soustředěnou na dané téma a dokáží nás do-
nutit přemýšlet nad daným tématem. Do školy 
se určitě těším, protože doma nejde nic moc 
dělat a ve škole je více zábavy o přestávkách 
atd.
M.N. 8.tř.

Chci znovu klasickou školu, protože virtuální 
kontakt se zatím nevyrovná tomu reálnému, 
ale zase si můžu naplánovat úkoly jak chci, 
a pak mám dost času na vše, pokavaď se ne-
zaseknu, protože je skoro nemožné se sám 
odseknout. V tom je reálná škola taky dobrá. 
Já celkem výuku zvládám a učitelé jen tak tak 
:D. 
L.S. 8.tř. 

Tak já si myslím, že se mi v distanční výuce daří 
dobře. Každý úkol plním v daném časovém 
limitu a snažím se, aby ten úkol byl zpracován 
co nejlépe. Já si myslím, že se ta distanční výu-
ka učitelům daří dobře. Snaží se, aby to bylo 
nejlepší a zatím se jim to daří. Otázka je, co 
Vám chybí? Tak určitě mi chybí lidský kontakt 
se žáky a lepší porozumění při hodinách.

J.Z. 8.tř. 
Já osobně nemám rád, když se učím 
u počítače. Ve škole se podle mně toho mno-
hem víc naučím. Můžu se zeptat učitele, když 
něco nepoberu. U počítače jsem se naučil 
spoustu nových věcí, třeba udělat printscreen. 
Je také dobré, že když dělám úkol, tak si můžu 
pouštět hudbu a u toho trošku zrelaxovat. 
Abych pravdu řekl, tak se těším do školy, na 
akademickou půdu. Necítím se dobře, když 
na mne teď padá víc odpovědnosti, než dříve.  
J.M. 8.tř.

„Co mi chybí na škole?“
No tak začal bych asi tím, že se nevídám s ka-
marády. A kvůli tomu, že se prakticky nikam 
nechodí, mi dny plynou hodně pomalu. A já 
nemám moc rád se dlouho s někým nevidět.
„Co mi na škole nechybí?“
Testy! Díky distanční výuce skoro testy 
nemáme, což je skvělé. A taky Přezouvání! 
A sezení půl dne v roušce.
M.Č. 8.tř.

Mně se žije docela v klidu až na neobyčejně 
mnoho úkolů. Dle mého bádání za to 
nese vinu distanční výuka a online hodiny 
prostřednictvím schůzek google meet. 
Rodičům se divím, že se ještě neoběsili vzhle-
dem k  mému stylu učení, ale zatím to zvlá-
dáme bez nadbytečných problémů. 
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Milí přátelé, 
ještě než se pustíme do nabídky dalších za-
jímavých knižních novinek, které právě vy-
cházejí, ráda bych se vrátila k minulému vydání 
Světického zpravodaje, kde byl mylně uveden 
jeden historický milník datování vsi Světice, a to 
rok 1318 (sporu Bohuslavy z Klučova s Divišem 
ze Světic). Nejedná se o správnou informaci, 
i když ji uvádí i Český statistický úřad. První 
zmínka o Světicích tedy není z roku 1318, ale 
asi to bude až ta o Václavu Štrausovi ze Světic 
z roku 1455. Historií naší obce se zabýval pan 
Jiří Vomlel, náš světický spoluobčan, a tyto 
informace můžete nalézt na tomto webovém 
odkazu: https://www.nezavisliprosvetice.cz/
historie/znak-obce

A nyní se pojďme společně podívat na zajíma-
vé knihy, které v současné době vycházejí. Jak 
už jsme minule uváděli, knihy si lze objednat 
i online – např. přes web www.kosmas.cz. 

Zajímavou novinkou je kniha autorek Martiny 
Boledovičové a Moniky Kind-
lové s  názvem „Tradinář“: 
Rodinný a tvořivý rok plný 
oslav a rituálů. Kniha obsa-
huje dvanáct kapitol podle 
měsíců v roce. Každý měsíc 
má svou poetiku, své svátky 
a rituály, ale i praktický dopad 

– autorky se zamýšlejí, jak vše vysvětlit a tyto 
tradice předat i našim potomkům. Kniha Vás 
může inspirovat k  vytvoření svých vlastních 
rodinných rituálů a více si tak užít tradiční svát-
ky společně s rodinou, sousedy a přáteli.
A pokud máte rádi trošku napětí, možná Vás 
zaujme kniha autora Akrama El-Bahaye s náz-
vem „Město knih“. Kniha poutavě vypráví o jed-
nom zloději, kterému se pomocí lsti podaří zís-
kat práci u palácové stráže v Mýtii. Sní o novém 
životě a velkých úkolech. O slávě a cti ve 

službách tamního Bílého 
krále. Když se však dozví, 
že jeho posláním má být 
hlídání obrovské knihov-
ny pod městem, je velmi 
rozčarovaný. Takovou 
službu si nepředstavoval. 
Co může být mezi starý-
mi zaprášenými knihami 

jiného než smrtelná nuda? Časem ovšem 
zjišťuje, jak moc se mýlil…

A co v současné době můžete pozorovat na 
hvězdné obloze – tedy pokud je hvězdná 
a nikoliv zamračená? V  březnu pomíjí doba 
zimních souhvězdí, reprezentovaná Býkem 
a Orionem, viditelnými po západu Slunce nad 
západním obzorem, a na nebi nastává krátká 
doba panování souhvězdí jarních s výrazným 
souhvězdím Lva v čele. 
S postupující nocí se již začne připomínat 
i blížící se léto; po půlnoci se objeví Hercules 
a další typicky letní souhvězdí – Lyra, Labuť 
a další. Jasné planety nám z oblohy na čas vy-
mizely, zůstává pouze Mars v souhvězdí Býka 
a i ten slábne a krátce po půlnoci zapadá. 
V sobotu 20. března 2021 odpoledne nastává 
jarní rovnodennost a světlá část dne bude zase 
po půlroce delší než tmavá. Přijde, alespoň as-
tronomické, jaro… 

Příjemné chvíle s  knižními novinkami a jasné 
hvězdné nebe k pozorování jarních souhvězdí 
i planet Sluneční soustavy, které pro náš zpra-
vodaj vytvořil Mgr. Richard Kotrba z hvězdárny 
v Úpici, Vám všem přeje Jana Žďárská.

Knižní novinky
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Leden se ve školce nesl stále v omezení 
pohybu rodičů po budově MŠ. Nově však 
přibylo i omezení pohybu třetím osobám 
a externím osobám. Takže jsme museli zrušit 
kroužky a nemohou k nám ani divadélka.
I tak se však snažíme dětem pobyt ve školce 
vynahradit pestrým programem. Lednový 
měsíc patří tradičně zimním tématům – 
oblékání, sportování a sněhová nadílka nám 
v tomhle opravdu vydatně pomáhá. Ještěže 
máme na zahradě malý kopeček na bobo-
vání.
Kroužky se snažíme vynahradit alespoň 
předškolákům. Paní ředitelka  Gabriela 
Blovská pro děti připravuje kroužek 
„Předškoláček“, který v souladu s pravidly 
může fungovat. Předškoláčci se v malých 
skupinkách připravují na zápis do základ-
ní školy. Procvičují základní matematické 
představy, upevňují znalosti geometrických 
tvarů, prohlubují slovní zásobu, procvičují 
logické myšlení. Tohle všechno by jim mělo 
usnadnit vstup do základní školy.
I v této „koronavirové“ době proto nez-
trácíme elán a snažíme se dětem připravit 
třeba Karneval.
Naše školka „praská ve švech“ a my jsme za 
to moc rády.
Přejeme všem pevné zdraví! Za Mateřskou 
školu Světice Jiřina Součková

Leden v mateřské škole

Děkujeme za velmi milé překvapení, 
které nám, světickým babičkám, 
připravila Mateřská škola Světice. 
V  čase předvánočního shonu přišla 
ke každé z  nás skupinka dětiček se 
svými usměvavými a snad neustále 
dobře naladěnými učitelkami s  přáním 
k Vánocům a malým dárečkem. Bylo tak 

překvapivé a krásné, že mnohým z nás ta 
malá pozornost vyloudila slzu v oku.
Moc děkujeme celému kolektivu 
mateřské školy a těšíme se na další set-
kání, až to bude možné. 

 Za všechny obdarované babičky 
 Libuše Divoká

Poděkování školce
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I letos se těšíme na radostná setkání, veselé 
tvoření, hraní si a dovádění v přírodě. Opět 
připravujeme příměstské tábory pro děti 
od 4 do 13 let s Pramínkem. Tábory vedou 
zkušení průvodci z Lesního klubu Pramínek 
a konají se převážně venku. Podobně jako 
malí Pramínci, i na táborech jsou děti ve-
dené k ochraně přírody, jejímu vnímání 
a  poznávání, vlastní odpovědnosti a samo-

statnosti. Slaměnohliněný domeček a  jurta 
na louce u hájovny v říčanském lese slouží 
dětem jako zázemí pro odpočinek a pro 
případ velké nepřízně počasí. Mnohem 
častěji ale tráví čas na louce, v lese, u potoka 
nebo u rybníka.

Přihlášky na našich webových stránkách 
www.lesniklubpraminek.cz

Letní příměstské tábory v Pramínku 2021
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Lesohraní, 12.–16. července
O lese, s lesem, v lese… pojďte s námi zažít 
les, jak ho neznáte. Život lesa i příběhy 
o něm se stanou inspirací pro naše hry 
a tvoření.
Pro děti od 5 do 8 let. Průvodci: Petra 
Jančová a Jaro Truhelka. Cena 2800 Kč.

Dobrodružství s příběhem,  
19.–23. července
Vydejte se s námi za dobrodružstvím 
s  příběhem. Inspirováni knihou Robinson 
Crusoe, ponoříme se do vln příběhu a sta-
neme se trosečníky na opuštěném ostrově.
Pro děti od 6 do 9 let. Průvodkyně: Lenka 
Selicharová a Petra Jančová. Cena 2800 
Kč.

Lesní tajnosti, 26.–30. července
Stromy si šeptají, tančí si, smějí, vejdeme  
k nim domů, budeme smělí. Potichu okouk-
neme znaky a slova, jak zvláštně hlína 
mumlá a co vypráví voda. Budeme pozorní, 
v kůře zkusíme číst, vlákénko příběhu 
začneme příst.
Pro děti od 4 do 7 let. Průvodci: Veronika 
Třebická Tomanová a Karel Beránek. 
Cena: 2800 Kč

Nomádi aneb putování, 2.–6. srpna
Nomád je ten, kdo putuje. Putuje po Zemi 
zlehka a s radostí. Všechno, co potřebuje, 
má kolem sebe a při sobě. Zveme děti na 
společné putování a pobývání pod letní ob-
lohou.
Pro děti od 6 let. Průvodci: Petr Klika a Jaro 
Truhelka. Cena: 2800 Kč

Vlněný tábor, 9.–13. srpna
Cesta vlny… od oveček na pastvě, přes 
praní, česání a barvení až po plstění ka-
belky, náušniček nebo pouzdra na nůž. 
Budeme více pracovat rukama než lítat po 
okolí, ale o radosti lesa určitě nepřijdeme.

Pro děti od 8 do 12 let. Průvodci: Lenka 
Selicharová a Jana Šilarová. Cena: 3200 
Kč (vč. vlny a dalších pomůcek k plstění).

Outdoor pro kluky, 16. 8.–20. srpna
Jak přežít v přírodě a užít si na cestách? 
Pojďme společně brodit řeky, střílet, lézt po 
stromech, hrát hry, trénovat přežití v přírodě 
i poznávat přátelství.
Pro kluky od 6 do 13 let. Průvodci: Samuel  
a Petra Vašínovi, Michal Jelínek. Cena 
2800 Kč.

Skřítci v lese i vandrovníčci, 16.–20. srpna
Kde je dobře skřítkům, je dobře i nám. 
Mraky a brouky sledovat, možná se na nich 
svézt, na trávě skotačit, cůpky jí splést, do 
hlíny dloubat a v lese uspořádat ples. Puto-
vat krajem a tak zkoumat den.
Pro děti od 3 do 7 let. Průvodci: Veronika 
Třebická Tomanová a Jaro Truhelka. Cena 
2800 Kč

Přejeme dobré dny únorové, sněhem a le-
dem naplněné, za tým Pramínku 
 Bára Smetánková.
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Tak už máme únor, když píšu tyto řádky, je 
však ještě leden a já netuším, jak bude zima, 
která nás po dlouhé době obdařila pořádnou 
sněhovou nadílkou, pokračovat. Malá obra-
zová připomínka zasněžené krajiny Vás snad 
potěší tak jako tak. Díky naší facebookové 
skupině s  názvem Ladův kraj ve fotografii, 
kterou jsme založili před dvěma lety a hlavně 
díky širokému zájmu lidí fotit své okolí vám 
zde můžeme zprostředkovat pár pohledů 
napříč malebnou „ladovskou“ krajinou. 
A pokud byste nám chtěli své snímky z pro-
cházek posílat i vy, není nic jednoduššího 
než se přidat do skupiny nebo nám je poslat 
emailem.      

A pokud Vás zajímá co je nového nebo si 
chcete ujasnit některou trasu předtím, než 
vyrazíte na výšlap, mrkněte na web www.
laduv-kraj.cz. Webové stránky lze jednoduše 
načíst na mobil či tablet přes uvedený QR 
kód. Na hlavní stránce webu se můžete také 
přihlásit k  odběru aktualit přímo do svého  
e-mailu. Trasu svého výletu na našich stez-

Bílá zima navštívila Ladův kraj 

Iva Klohnová - zasněžený 
zámek Berchtold v Kunicích

Pavel Suchan - Architekt Josef Fanta by 
měl radost, jak mu sníh dokreslil Západní 
kopuli hvězdárny v Ondřejově
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kách, si můžete díky vytýčeným úsekům 
v  mapách exportovat také do e-mailu, chy-
trého mobilu či hodinek. Pokud byste chtěli 
pomoci obnově našich/vašich stezek, pořiďte 
si některé z  barevných ladovských triček. 
Kdo jej nosí, pomáhá! Děkujeme! Více na 
webu, na  facebook.com/laduvkraj a insta-
gram.com/laduvkraj.    

Ať už je sníh nebo není, užívejte pohybu ven-
ku v naší malebné krajině! 
 Hanka Bolcková 

Tereza Růžičková - Stezka na 
Baštírnu za Hrušovem u Senohrab

Jaroslav Dubec - houba Klanolístka 
obecná, krasavice, která se nebojí zimy. 
Černé Voděrady

Roman Kus - Zimní Říčany 
z ptačí perspektivy
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Davy turistů mohou na horách třídit odpady  
do speciálních třikošů

České a moravské hory v  posledních týd-
nech zaplavily davy návštěvníků a turistů. 
Bohužel například v Krkonoších a Beskydech 
po některých zůstává velké množství od-
padu odhozeného mimo kontejnery a koše. 
To i přesto, že lidé mohou v mnoha horských 
střediscích odpady nově třídit do speciálních 
třikošů přistavených u parkovišť, výchozích 
míst na túry nebo u výdejních okének. 
Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo 
v  horských resortech od loňského roku síť 
tradičních velkých barevných kontejnerů na 
třídění odpadů. Menší speciální koše na plas-
ty, papír a směsný odpad jsou díky projektu 
společnosti EKO-KOM s  názvem Třídíme na 
sněhu umístěny přesně tam, kde vzniká od-
pad z obalů, ale kam se zároveň nedostanou 
těžká svozová auta. Tříděný odpad z třikošů je 
tak svážen ve spolupráci s lyžařskými areály 
například skútry nebo rolbami. 
Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění 
odpadů, protože jsou téměř celé včetně 
výplňových pytlů vyrobeny z  recyklovaných 
plastů. Jejich patentovaná konstrukce je 

navíc vyrobena tak, aby odolala náročným 
zimním horským klimatickým podmínkám. 
Před uvedením do provozu byly pilotně tes-
továny například na krkonošské Černé hoře 
nebo na hoře Slamník v resortu Dolní Morava. 
V  současnosti mohou návštěvníci využívat 
třikoše kromě Krkonoš a Králického Sněžníku 
také v  Krušných horách, Orlických horách, 
Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale také 
v Novém Městě na Moravě. 
Ředitel komunikace Autorizované oba-
lové společnosti EKO-KOM si chování 
zodpovědných třídících návštěvníků hor 
zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů 
v  českých a  moravských horách stále ještě 
rozšiřujeme, od uvedení do provozu již do 
nich lidé vytřídili přes dvacet dva tun plastů 
a papíru. Očekáváme však ještě větší zájem, 
protože jakmile to epidemiologická situace 
dovolí, podpoříme třídění v zimních areálech 
promo akcemi a brožurkami v  infocentrech 
a pokladnách. Zájemci již nyní najdou infor-
mace o třídění na horách na Facebooku, Ins-
tagramu a webu tridimenasnehu.cz.“ 

Foto: Třikoše, Autor: Třídíme na sněhu   
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Vinařský klub
Říčansko

Kompletní informace a objednávka na www.vdznojmo.cz/vkricansko

Jmenuji se Vlastimil Nešetřil 
a jsem majitelem malého 
vinařství, které se nachází 
v centru města Znojma.
Protože s rodinou žijeme 
převážně ve Světicích, napadlo 
mě, že bych vás mohl naším 
vínem pravidelně zásobovat. 

Jednou měsíčně vám dovezeme 
víno ve vratné dubové bedýnce 
se 6 lahvemi až k vám domů. 
A protože jsme sousedi, budete mít 
vína vždy o �� % levnější.

Neváhejte, počet členů klubu je 
omezený!

@vinarskydumznojmo

Vinařský klub


