Věstník obce Světice

Začíná teplejší část roku
Snad to nezakřikneme, když řekneme, že zima je už
dočista za námi... I když samozřejmě nesmíme opome
nout ledové muže Pankráce, Serváce a Bonifáce, jež by
nás ještě mohli notně potrápit. Ale snad k nám budou mi
losrdní.

duben 2021

Pozvánka na Veřejné
zasedání zastupitelstva
Dovolujeme si Vás tímto pozvat
na poslední veřejné zasedání
v roce 2021, které se bude konat
dne 26. 4. 2021 od 19:00. Forma
konání veřejného zasedání bude
upřesněna v den konání (tedy zda
li bude prezenční konaná v jídelně
ZŠ Světice nebo distanční ONLINE s možností sledování živě na
YOUTUBE).
Program bude opět bohatý
a jeho znění je k vidění na úřední
desce před OÚ a také na www.
obecsvetice.cz.

Sběrný dvůr pro občany
obce Světice

Epidemiologická situace se zdá být již také lepší a tak
se snad konečně budeme moci rozjet i na místa za
hranicemi okresu. Tam, kde máme chatu nebo cha
lupu, své příbuzné a tam, kde to máme rádi. Všichni
se už těšíme na to, že videohovory a online setkávání
konečně vystřídá setkání osobní a my si spolu konečně
pořádně popovídáme, aniž bychom řešili výpadky on
line spojení.

Pokračování na druhé straně

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.



Pokračování ze strany 1
A k tomu to hezké a optimistické jaro. Le
tos nás možná těší víc než obvykle. Prostě
potřebujeme něco milého a hezkého,
potřebujeme zprávy o tom, že kytky pořád
ještě kvetou a svět je zase takový, jak ho
máme rádi. A i když leckde místo pampelišek
vykukují ztracené či zapomenuté roušky,
příroda je krásná a mnozí z nás ji rádi
pomáhají uklidit.
Čekají nás milé jarní svátky, čištění studánek,
pálení čarodějnic a stavění májek. Čeká nás
romantický 1. máj a blíží se milé léto. Budeme
sportovat, jezdit na kole, grilovat a užívat si
dlouhé letní večery. Tak ať už budete slavit
jakkoli a cokoli, užijte si to co nejlépe. Protože
půst v setkávání byl pořádně dlouhý, že ani
pamětníci takový nepamatují.
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Uvnitř zpravodaje naleznete ještě nabídku
knižních novinek a jarně-letní úkazy noční
oblohy. A ráda bych touto cestou také
poděkovala za svítící svíčku u křížku na louce
u trati nad Světicemi. Pokaždé, když kolem
večer procházím, hřeje mě to u srdce.
Milé jarní i letní dny vám všem přeje
Jana Žďárská
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Odečty vody 5/2020 – 4/2021
Vážení a milí spoluobčané,
součástí tohoto výtisku je formulář na
samoodečet vodného, jako tomu bylo
v minulých letech. Poprosím Vás tedy
o jeho vyplnění a dodání na OÚ či za
slání na e-mail: ou-svetice@obecsvetice.
cz a to nejpozději do 15. 5. 2021, aby
chom následně mohli provést zúčtování

vodného a stočného za výše uvedené
období. Formulář je rovněž ke stažení
na webu www.obecsvetice.cz.
Za uvedené období je výše poplatku
jako v minulých letech a to:
Vodné za 1 m3...................................47 Kč
Stočné za 1 m3..................................45 Kč

Informace ohledně investičních projektů
Výstavba nové
budovy ZŠ Světice
u fotbalového hřiště

1. Intenzivně pokračujeme na výstavbě pro
jektu ZŠ Světice V. – rozšíření výukových
prostor. V současné době již jsou zapo
jeny všechny profese a dostáváme se do
fáze, kdy dojde k finalizaci vnitřních pro
stor. V měsíci květnu a červnu dojde k fi
nalizaci fasády včetně dřevěného obkladu,

který by měl dát objektu velmi zajímavou
tvář. Samozřejmě už také nastal čas na ob
jednání veškerého vybavení objektu ZŠ,
takže se žáci v novém školním roce set
kají s kompletně vybavenými 3 kmenovými
učebnami, novou odbornou učebnou na
rukodělné práce (tzv. „dílny“). Rovněž bude
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zřízena nová herna pro školní družinu.
Nezbytnou součástí celého projektu jsou
samozřejmě šatny, sociální zázemí a také
šatny a sociální zázemí pro děti a pedagogy
při tělesné výchově. Velmi efektivní bude
zejména přímé napojení na objekt jídelny,
takže žáci z této budovy mohou chodit
na obědy rovnou bez potřeby přezouvání
apod. Také jsme se snažili využít prostor
mezi objekty jídelny a touto přístavbou:
umístíme zde stůl na stolní tenis, protože
toto závětří by mělo umožnit jeho široké
využití. Termín dokončení celého projektu
je plánovaný na 7/2021 a oficiální otevření
bude v 9/2021 se zahájením nového
školního roku.

Stavba nové sportovní haly

2. Práce na IV. Etapě ZŠ Světice rovněž
probíhají dle plánu s tím, stavba letí vzhůru
a již v květnu budou osazeny střešní
vazníky a dojde k uzavírání objektu haly
a k pokládce izolace a střešní krytiny. Bu
dova tím dostane konečnou podobu, která
nám stanoví finální výšku. Následně dojde
k izolaci obálky budovy, k připojení objek
tu na technickou infrastrukturu a také za

3. Dovolte mi, abych touto cestou pochvá
lil partu našich údržbářů, kteří velmi
dobře zvládli zimní sezónu a nyní už se,
samozřejmě, chystají na tu jarní a letní. Snad
také konečně přijde. V letním období jim
pořídíme nového RIDERA, abychom zefek
tivnili údržbu všech zelených ploch. Nadále
se budeme starat o úklid a reprezentativní
vzhled naší malebné obce.
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hájení prací na parkovišti před objektem.
Pokud se vše podaří zkoordinovat, tak by
chom rádi zrealizovali i projekt prodloužení
vodovodního a kanalizačního řadu v ul.
Sportovní a také realizaci nového povrchu
včetně odvodnění této komunikace a na
pojením dešťové kanalizace na stávající
kanalizační řad v ul. U Hřiště. Toto vše by
mělo proběhnout za nemalého příspěvku
majitelů pozemků v ul. Sportovní. Pokud
vše dobře dopadne, tak i za přispění
dotačního poskytovatele na místní komu
nikace (tedy finální povrch vozovky včetně
podkladního kufru a obrubníků)
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Výstavba nového
vodojemu v obci
V posledních týdnech jste určitě zazna
menali, že se nám podařilo opravit spou
stu nerovností v chodnících. Následně se
chystáme na osazení dopravního značení
na základě stanovení a rozhodnutí do
pravního odboru v Říčanech. V ul. K Pan
skému poli a Nad Studánkou budou v místě
„Obytné zóny“ a dále v ul. Oblouková in
stalovány zpomalovací prahy, abychom za
jistili bezpečné zóny pro všechny obyvatele
těchto lokalit.
4. Zkapacitnění vodovodu a výstavba nové
ho vodojemu ve Světicích nabraly také
spád a tedy převážná část obce bude brzy
zasíťována novými vodovodními řady. Zej
ména dojde k vybudování nového vodoje
mu a tím budeme mít zajištěnu dostatečnou
zásobu pro případ odstávky vody na

přivaděči atd. Předem se omlouváme za
snížení komfortu při průjezdnosti obcí,
který bude způsoben zejména prováděním
prací na hlavních komunikacích, kde se
střetáváme s velkým množstvím dalších
inženýrských sítí a není tedy tak jedno
duché udělat vše tak rychle, jak by se
možná zdálo. O všech uzavírkách či ome
zení provozu budete vždy s dostatečným
předstihem informováni. Domnívám se, že
výsledek bude ovšem stát za to a všichni
ocení, že bude opět voda dostupnější
všem, v odpovídající kvalitě a tlaku, čemuž
právě tento nový projekt zásadně přispěje.
Když nenastanou nějaké zásadní kompli
kace, tak bychom měli v tomto roce mít vše
za sebou. Kolaudace včetně zahájení pro
vozu zkapacitněné vodovodní soustavy by
měla být v 2/2022.
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O co se ještě obec snaží a usiluje
1. Další možnost získání dodatečného fi
nancování nových i stávajících investičních
projektů tak, abychom jako obec docílili toho,
že se nám podaří nakonec zrealizovat mno
hem více projektů. A že jich není zrovna málo,
které máme v zásobníku projektů.
2. Připravujeme dokumentaci pro zka
pacitnění ČOV, na tuto PD budeme rovněž
žádat o získání dotačních prostředků.
3. Hned jak bude PD na ČOV připravena, tak
začneme usilovat o získání stavebního povo
lení a poté také výběru dodavatele staveb
ních prací, abychom následně v roce 2022 či
2023 mohli usilovat o dotaci na realizaci to
hoto zkapacitnění ČOV a kanalizačních řadů
v obci, což by nám mělo již v budoucnu stačit
pro připojení veškerých RD, staveb občanské
vybavenosti, a ještě nám zbude rezerva na
případný budoucí rozvoj obce.
4. V současné době již máme připravenou
PD „Zázemí pro sportovce a rekonstrukce
hrací plochy fotbalového hřiště na povrch
s UMT” a vydané rozhodnutí o stavebním po
volení na tento projekt. Budeme se pokoušet
o získání dotačních prostředků od Národní
sportovní agentury nebo jiných dotačních
poskytovatelů. Držte nám palce, protože se
jedná o velmi hezký a hlavně funkční projekt,
který by umožnil všem našim sportovcům
v obci a okolí zajistit celoroční přípravu.
A také regeneraci po tréninkových a zápaso
vých jednotkách atd..
5. Máme připravenou projektovou doku
mentaci na vybudování nového technick
ého 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 zrealizova
li v roce 2021.

6

6. Dalším projektem, na kterém pracujeme
a který bychom v budoucnu chtěli dotáhnout
do zdárného konce je projekt P + R parkoviště
u nádraží ČD. Uvažováno je několik variant,
ale nejlépe z toho asi vychází varianta čisté
parkovací plochy, která by měla umožnit par
kovaní cca. 50 – 60 vozům a to jen za pomoci
částečných terénních úprav, odvodnění této
plochy a položení finálního asfaltového povr
chu. Naším cílem je vybudování reprezenta
tivní plochy pro parkování osob využívajících
služeb ČD a zamezení tak parkování v ulicích
a místech, která pro to nejsou určena.
V brzké době budou prezentovány vizual
izace a hmotová studie, aby si každý uměl
představit, jak by to v dané lokalitě mohlo
v budoucnu vypadat. Rozhodně nechceme
nějakým způsobem zásadně navyšovat
počet vozidel, který by zde měl parkovat,
a tím zhoršovat už tak dramatickou hustotu
a intenzitu dopravy v naší obci.

Svoz BIO odpadu
Dovolte mi, abych všem připomněl, že
jsme od 5.4.2021 zahájili opět svoz BIO
odpadu z domácností, které disponují
hnědou BIO popelnicí a mají uhrazený
poplatek za sezónní svoz tohoto odpadu
na rok 2021. Svoz odpadu probíhá od to
hoto data vždy každý 14 dní. V případě,
že by se někdy stalo, že nebude odpad
vyvezen, tak nás prosím obratem kon
taktujte na OÚ a my se postaráme o ná
pravu.
Děkujeme všem, že třídíme odpad a že
do kontejnerů pod hřištěm dáváme
skutečně jen odpad ze zahrádky bez
igelitových pytlů a jiného odpadu, který
do tohoto odpadu rozhodně nepatří.
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Podělte se s námi o vaše oblíbená místa
V Ladově kraji bude brzy relizována revita
lizace značení a doplnění nového tam, kde
chybí nebo je nedostatečné. Spolu s Klubem
českých turistů děláme nyní vše pro to, aby na
našich stezkách a cyklostezkách bylo místy
už zastaralé značení a info tabule postupně
renovováno. Vznikl tak i nápad, požádat
veřejnost, aby se zamyslela nad potřebou
různých zastávek na stezkách.
Oslovujeme tedy vás, kteří milujete procház
ky. Ozvěte se nám s tipy na nové zajímavé
místo či na to, jak obohatit stávající odpočívku.
Znáte třeba místo, kde by stálo za to se na
chvíli zastavit, upozornit na druh květeny,
potůček, výhled, historii, apod.? Napadá
vás, kde umístit tradiční či netradiční ven
kovní herní prvky? Může jít také jen o lavičku,
informační tabulku, obrázek, lesní hru,
nápadům se v rámci přírodního materiálu
meze nekladou. Co vy na to? Těšíme se na
vaše tipy.
Nebojte se nových stezek. Pokud byste
chtěli zavítat i jinam, než kde to znáte,

otevřete si mapy stezek na webu Ladova
kraje (přenesené do mapy.cz). Naleznete zde
i tipy na zajímavá zastavení. Na procházkách
můžete objevit nádhernou přírodu, ale i řadu
restaurací, které fungují s velkou odvahou
a houževnatostí přes výdejová okénka, takže
výlet lze spojit i s piknikem v přírodě.
Děkujeme, že pomáháte obnovovat stezky
díky našim tričkám!
Děkujeme všem, kteří si pořídili „ladovské“
tričko a podpořili tak náš účet veřejné sbírky
určený právě na opravy stezek. Nejsme
výdělečná organizace, a tak je každý
příspěvek do naší pokladny velmi vítán. Jsme
navíc rádi, že trička dělají dospělým i dětem
radost. Pokud nevíte, jak bavlněné tričko
s originálním ladovským potiskem získat,
mrkněte na náš web! Děkujeme!
Věřím, že vám v květnu bude v Ladově kraji
hezky!
Hanka Bolcková
www.laduv-kraj.cz

Poděkování občanům
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem
našim spoluobčanům, kteří se letos v dubnu za
pojili do akce „Ukliďme Česko“. Velmi si vážím
iniciativy všech obyvatel, kterým není lhostejné,
jak se někdo chová k životnímu prostředí a po
mohli přírodě s odstraněním toho s čím si prostě
sama nedokáže poradit. Myslím si, že množství
nasbíraného odpadu je pro všechny z nás velkým
varováním a demonstrací toho, jak někdo dokáže
přírodu takto zatížit.
Važme si proto přírody a nezatěžujme ji odpady,
které můžeme zlikvidovat mnoha jinými způsoby,
než jejich odhozením do příkopů, kolem cest apod.
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Ohlédnutí za veřejným zasedáním zastupitelstva dne 22. 2. 2021
Přítomni: Broukal (TB), Kyzlink (PK),
Marcel Mimra (MAM), Kúdela (LK),
Kozák (JK), Vomlel (JV)
Omluveni: Milan Mimra (MIM), Novák (PN),
Žvejkal (ZŽ)
1. Zastupitelé schválili pořízení změny
č. 1 územního plánu obce Světice.
‘Pro 6 hlasů (TB, PK, MAM, LK, JK, JV).
2. Zastupitelstvo schválilo nákup
pozemků pod komunikacemi parc. č.
268/2, 1191, 1197, 1198, 1227, 1128 o cel
kové výměře 2 252 m2 od obce Strančice
za celkovou cenu 675 600 Kč.
Pro 6 hlasů (TB, PK, MAM, LK, JK, JV).
3. Zastupitelé souhlasili se
záměrem umístění Zásilkovna Boxu v obci
Světice.
Pro 6 hlasů (TB, PK, MAM, LK, JK, JV).

4. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti
na spolufinancování vlastních zdrojů na
akci „Zkapacitnění vodovodního řadu
v obci Světice“ ze Středočeského infra
strukturního fondu.
Pro 6 hlasů (TB, PK, MAM, LK, JK, JV).
5. Zastupitelé pověřili starostu obce
k jednání v rámci Svazku obcí Region Jih
ohledně vybudování nového přivaděče ze
Všestar do Tehova.
Pro 6 hlasů (TB, PK, MAM, LK, JK, JV).
6. Zastupitelstvo souhlasilo
s rozpočtovým opatřením č. 1/2021.
Pro 6 hlasů (TB, PK, MAM, LK, JK, JV).

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

Z místní knihovny…
Na základě vládních opatření je knihov
na od 12. dubna opět otevřena. Půjčuje
i v pondělí a ve čtvrtek odpoledne. Na
základě doporučení Ministerstva zdra
votnictví a Ministerstva kultury je vstup
do knihovny možný pouze s respirátorem
zakrývajícím nos a ústa, a po dezinfekci
rukou. Při dodržení 15 m2 na osobu mo
hou být v knihovně najednou 4 čtenáři.
Prosím všechny o dodržování 2-metro
vých rozestupů.
Nadále platí moje nabídka pro starší
čtenáře na donášku knih domů.
V případě dalšího nařízeného uzavření
knihoven je možná předávka knih, po
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předchozí domluvě, mimo knihovnu. Kni
hovní fond se průběžně doplňuje o nové
knihy. K dispozici je několik titulů aktuál
ních periodik.
Půjčovní dny v sobotu – vždy 8:30 – 11:00
hodin:
24. dubna
8. a 22. května
5. a 19. června
V pondělí se půjčuje 14:15 – 16:15 hodin
a ve čtvrtek 13:00 – 16:00 hodin.
Všem přeji krásné a pohodové jarní dny,
hlavně zdraví a dobrou náladu.

Za kolektiv knihovny

Jana Lemberková
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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 legi
slativu. 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 chemic
kými lát
kami. Z čehož vyplývá, že všechny ostatní od
pady a materiály se nesmí spalovat. Pokud je
listí, vyřezané klestí a další bioodpad mokrý,
pálit se nesmí! Tomu, kdo tak činí, hrozí pokuta
ve výši 500 Kč –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

Upozornění na platnou obecně závaznou vyhlášku – O ochraně noční klidu
a regulaci 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.

Výzva pro sponzory a všechny spoluobčany obce Světice
Vážení a milí spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se obec skutečně velmi
dynamicky rozrůstá a máme opravdu celou
řadu projektů, na které je zapotřebí využít
nemalé finanční prostředky, a to ať již jako
vlastní zdroje na realizaci, ale také jde mnoho
peněz potřeba na projektovou přípravu, aby
chom následně dané projekty mohli zařadit
do žádostí o dotace, popř. mohli v budoucnu
co nejdříve zahájit realizaci, dovolujeme si Vás
požádat o podporu. Pokud se mezi Vámi na
jde někdo, kdo by měl možnost či zájem obec
podpořit nějakým sponzorským darem, tak by
chom Vám byli velmi zavázáni.
Snahou je, samozřejmě, velmi transparentně
všem, kdo bude mít zájem představit samot
né projekty, náklady na projektovou přípravu,
náklady spojené s realizací atd..
Rozhodně se nejedná o podporu provozních
nákladů obce, aby si někdo špatně nevyložil
tuto výzvu, ale jde skutečně o investiční záměry,
které obec zvelebují, ale bohužel na všechny
obec nemá peníze, aby je najednou dokončila.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na
e-mailu: ou-svetice@obecsvetice.cz. Následně
se můžeme dohodnout na schůzce nebo více
popsat jednotlivé připravované nebo real
izované 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 reagovali a mají
skutečně konkrétní zájem na tom, aby se obec
Světice neustále rozvíjela. Rádi bychom i v bu
doucnu 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 zde 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 bu
dou velmi dobře investované peníze.

Pavel Kyzlink, starosta obce Světice
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Postupný návrat žáků z on-line výuky zpět do školy
Dlouhou dobu očekávaný návrat dětí do
škol se konečně stal realitou. V současné
době návrat platí pouze pro první stupeň,
a tak jsme mohli pro prezenční výuku
mladších dětí využít i budovu 2. stupně,
čímž jsme zabezpečili, že děti mohou
chodit do školy každý den a ne pouze
rotačně, jak je tomu jinde.
Třídní učitelé připravovali děti na návrat
do školních lavic s časovým předstihem
a první vyučovací hodiny se děti adaptova
ly zpět na běžný školní život. Bezpečnost

10

je zajištěna pravidelným šetrným tes
továním žáků i pedagogů.
Na druhém stupni probíhá výuka nadále
distančním způsobem. Úplně prázdno
ve škole však není. Žáci se s učiteli stále
potkávají alespoň v rámci individuálních

konzultací. Momentálně existuje také
možnost práce s dětmi v šestičlenných sku
pinkách, což je dobrá zpráva především
pro žáky devátých tříd, kteří se připravují
na přijímací zkoušky. Stěžejní část výuky
je stále bohužel ještě založená na online
hodinách. Doufáme však, že lepšící se
epidemiologická situace dovolí vrátit se
do lavic i všem ostatním žákům druhého
stupně.
19. dubna proběhne zápis do prvních
tříd. Přihlášku si podají také žáci nového
budoucího šestého ročníku, který vytvoří
převážně děti ze ZŠ Tehov. Kromě nových
tříd škola plánuje i nové projekty tak, aby
mohla naplňovat svou filozofii a vizi ino
vativní školy. K tomu je potřeba sehnat
i další finanční prostředky. Za tímto účelem
ve spolupráci se SRPŠ vznikla výzva pro
rodiče, kteří mohou dopomoci například
k zařízení nové IT učebny, dalších od
borných učeben, vybavení tělocvičny,
pořízení školních pomůcek a k výstavbě
venkovní učebny na školní zahradě.
Děkujeme předem všem, kteří se rozhod
nou tyto naše nové projekty podpořit, ať
už finančně nebo formou jakékoliv jiné
spolupráce.
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Distanční výuka v Mateřské škole
Ani tento rok se bohužel naší školce
uzavření a distanční výuka nevyhnula.
Tentokrát jsme, ale už věděly, jak na to,
poučeny z minulého roku. Předškoláci se
potkávali s paní ředitelkou online v rám
ci jejich kroužku „předškoláček“, kde se
intenzivně připravují na vstup do základní
školy. Všechny děti pak každý týden ve
schránkách našly pracovní listy, nápady
a materiál na kreativní tvoření, někdy se
v nich objevily odměny za zvládnuté hry. Ty
dětem vymýšlela a chystala paní ředitelka.
Protože sedět stále doma nad úkoly a ob
razovkami není vůbec zábava. Protáhnout
si tělo a nadýchat se čerstvého vzduchu je

v dnešní době obzvlášť důležité. Během her
se mohly děti i rodiče proběhnout na čas,
poznat nová místa v okolí Světic i Světice
samotné. Ani budovu školky jsme z her
venku nevynechaly. Děti jsme poprosily,
aby nám vyzdobily chodník před školkou
obrázky, některé nám nechávaly na chod
níku i vzkazy. Také jsme dostaly spoustu
krásných obrázků namalovaných na papíru,
proto paní učitelka Jiřinka založila naši vlast
ní galerii, které měla velký úspěch i u kolem
jdoucích. Před Velikonocemi dostaly děti za
úkol vyzdobit školní strom výrobky z proutí
a barevnými vajíčky. Na Škaredou středu
a Zelený čtvrtek měly děti na zahradě školky
schovaná vajíčka od velikonočního zajíčka.
Byla to skvělá příležitost, jak se po dlouhé
době bezpečně setkat, alespoň s některými
dětmi a jejich rodiči.
Nyní je školka otevřena pouze pro
předškoláky, proto doufáme, že se brzy
setkáme i s mladšími dětmi. Moc se na ně
těšíme. 
Kolektiv MŠ
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ZÁPIS do MŠ SVĚTICE
pro školní rok 2021/2022
Zápis do Mateřské školy Světice na školní rok 2021/2022 proběhne v období

od 3. května 2021 do 14. května 2021.
Formulář – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je ke stažení
na webových stránkách mateřské školy nebo si ho můžete vyzvednout
přímo v mateřské škole.
Žádost je možné doručit do školky prostřednictvím:
• datové schránky školy (ID datové schránky MŠ Světice cfikz3q),
• e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem – tedy nelze jen poslat prostý
e-mail (mssvetice@mssvetice.cz),
• poštou doporučeně (Mateřská škola Světice, Ke Školce 107, 251 01 Světice),
• osobním podáním 12. 5. 2021 od 8.00 – 15.00 hodin v ředitelně školy BEZ
PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE a pouze s jedním zákonným zástupcem

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/2022
• Přednostně jsou přijímáni žadatelé příslušného školského obvodu (Světice)
v posledním roce před zahájením školní docházky.
• Trvalé bydliště žadatele (dítěte) - přednostně budou přijímáni uchazeči s trvalým
bydlištěm ve Světicích.
• Věk od tří let žadatele.
• Ostatní děti splňující kritérium trvalého bydliště, jsou seřazeny sestupně dle data
narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší.
• V případě volné kapacity školy jsou přijímány děti, které nepatří do příslušného
školského obvodu.

Zápisy do Pramínku
Zápisy do Pramínku na školní rok 2021/2022 se budou konat 18., 19.
a 20. května od 16 do 18 hodin v Pramínku. Máte-li o docházku zájem,
vyplňte online formulář přihlášky na našich stránkách www.lesniklub
praminek.cz. Na základě přihlášky Vás pozveme na konkrétní čas zá
pisu. Pro více informací nás můžete kontaktovat na tel. 732 662 158
(Bára Smetánková) nebo 731 523 025 (Olga Jarkovská).
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Mateřská škola Světice během nouzového stavu
Ráda bych ve svém příspěvku zmínila a oce
nila činnost mateřské školy v době jejího nu
ceného uzavření během nouzového stavu.
Určitě jste si všimli, že i v této neradostné době
okolí mateřské školy zářilo veselými barvami.
Kolem školky procházeli maminky a tatínkové
se svými dětmi a rozvěšovali po větvích
a připravených provázcích svoje domácí vý
tvory. Děti si se zájmem prohlížely práci svých
spolužáků, dětsky hodnotily, malovaly na
dlažbu. I teď škola svítí jako malý drahokam.
Mateřskou
školu
navštěvují
dva
z mých vnoučků, takže dění tam mám
zprostředkované spíše od jejich maminky Ve
roniky a ostatních maminek, ale situaci jsem
sledovala a celou dobu smekala pomyslný
klobouček. Nad zodpovědným a pečlivým
přístupem všech, kdo s dětmi nadále na dálku
pracovali a rodičům podávali pomocnou ruku.
Posuďte sami:
Na začátku každého týdne přišel rodičům
poměrně obsáhlý mail s pozdravem, úkoly,
pobídkami, informacemi a spoustou nápadů
pro rodiče, jak dětem zpestřit pracovní týden
a rodičům ulevit od starosti, jak děti zaba
vit. Ve školce paní učitelky pracovaly nejen
s vlastními nápady a návody k výtvarné
tvorbě, které děti nacházely připravené ve
schránkách, dávaly tipy na vycházky, ale přes
youtube např. vyhledávaly pro děti vhodné
pohádky, návody na výrobu pomlázky, zásobi
ly je básničkami a písničkami apod. Takže děti
Milí spoluobčané Světic!
Chtěla bych se s Vámi ráda podělit
o zážitky získané na denních procház
kách v naší vesnici. Jako obyvatelka mám
zájem na tom, aby naše obec se neustále
rozvíjela a tím pádem krásněla a přinášela
radost nám všem.
Tolik se toho změnilo k lepšímu. Každý

doma klíčily semínka dýně, vyráběly papírové
ho čápa, z proutí, které dostaly do schránky,
vymýšlely ozdobu, kterou pak zavěsily s rodiči
před školku, šily látkovou slepičku, zdobily
vajíčko, které „snesly“ pod keř před školkou.
Výborným nápadem byly křídy, které byly před
školkou k použití: každý předškoláček si mohl
pomalovat jednu dlaždici na chodníku.
Každý týden posílala paní ředitelka Gá
bina novou hru - každá byla zaměřená na
nějakou dovednost a trénink (např. paměti),
zde jen střípky pro Vaši představu: procház
ka s hledáním zvířátek a odpovědi na otázky
na konci vycházky; procházka s doplňujícími
otázkami, které prověřovaly, co si děti během
procházky kolem sebe zapamatovaly; běhání
kolem kolíků na čas; hra s fotografiemi, které
děti dostaly a měly najít všechny objekty na
nich zobrazené a vyfotit se s nimi; před Ve
likonocemi děti na zahradě školky hledaly
vajíčka. A dostávaly za svoji snahu odměny.
Určitě jsem zde nevyjmenovala vše. Vztah,
které školka ke svým svěřeným dětem a je
jich rodičům má, je moc pěkný. Je zjevné, že
ve školce si dobře uvědomují, že děti je třeba
zaměstnat, zabavit, neztrácet kontakt s nimi,
a hlavně: ve světické mateřské škole mají
naše děti rádi. Dnes už chodí starší děti opět
do školky, ale paní učitelky budou stále záso
bovat mladší děti, které zůstaly ještě doma,
svými nápady. A děti se těší. 
S poděkováním Ivana Mimrová
z nás má možnost si z toho všeho, co se
vybudovalo, najít něco pro sebe.
Děkujme všem, kteří se o to zasloužili
a popřejme jim v jejich práci hodně úspěchů.
Jedná se samozřejmě o pracovníky Obec
ního úřadu v čele s Ing. Pavlem Kyzlinkem.
Popřejme jim hodně zdraví a síly v další
práci. 
S pozdravem, L. Šátková
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Knižní novinky
Milí přátelé,
pojďme se společně podívat na zajímavé
knihy, které v současné době vycházejí. Jak
už jsme minule uváděli, knihy si lze objednat
i online – např. přes web www.kosmas.cz.
Právě nyní vychází za
jímavá kniha s názvem:
„Etika pro dnešní svět,
Jeho Svatost dalajlama“,
která pojednává o jed
nom z nejvýznamnějších
myslitelů současnosti,
tibetském
duchovním
vůdci dalajlamovi. On
sám v této knize předkládá výsledek svých
celoživotních úvah o člověku, jeho životní
cestě a hodnotách, které mu mohou pomáhat.
Ačkoli čerpá ze zdrojů vlastní náboženské
tradice, jeho pojetí etiky překračuje hranice
náboženství a je univerzálně srozumitelné
a přijatelné. Základními kameny jeho etického
systému je soucítění, které je vlastní všem
lidským bytostem, ale také kritické myšlení
a spravedlnost.

A nyní něco pro
veselou náladu – další
várka neodolatelného
humoru Zuzany Neu
bauerové v její knize:
„Vtipy pro děti: Hlody
se zvířaty“. Pojďte se
bavit a smát, chech
tejte se, až vás bude
břicho bolet. A komu
to bude málo, může se
smíchy i rozplakat nebo potrhat. Nejrůznější
zvířecí legrácky, veselé hlody a frky, roz
verné srandičky a skopičiny, rafinované
opičárny, ulítlé ptákoviny, rozpustilé koniny
a volovinky i žertovné štěky a psí kusy jsou
tu pro vás, abyste se měli dobře. Se smíchem
jde všechno lépe – říká autorka!
A co v současné době můžete pozorovat na
hvězdné obloze – tedy pokud je hvězdná
a nikoliv zamračená?
Z letních souhvězdí budeme moci pozoro
vat souhvězdí Herkulees s jeho nejjasnější

Kredit: Stellarium.

14

Věstník obce Světice • 04/2021 

hvězdou Kornephoros a hvězdokupou
M13. Další šancí je souhvězdí Hadonoše
a souhvězdí Štíra s nejjasnější hvězdou An
tares, která je rudým nadobrem se svítivostí
asi 10 000 krát větší, než je naše Slunce.
Pokračujeme k souhvězdí Střelce, kde při
troše štěstí uvidíme i galaktické jádro Mléčné
dráhy (těsně nad obzorem), ke kterému
nás přivede spojnice Polárky s Vegou. Je
to jedna z hvězd letního trojúhelníku ve
výrazném souhvězdí Orla, kterým prochází
jedno z ramen naší Galaxie. Nejjasnější

hvězdou tohoto souhvězdí je Altair, která
spolu s Vegou (souhvězdí Lyra) a Denebem
(souhvězdí Labutě) vytváří letní trojúhelník.
Výrazným souhvězdím letního trojúhelníku je
Labuť s nejjasnější hvězdou Deneb, která je
26 000 krát jasnější než naše Slunce a domi
nantou mlhoviny Severní Amerika.
Příjemné chvíle s knižními novinkami a jas
né hvězdné nebe k pozorování letních
souhvězdí a planet Sluneční soustavy vám
všem přeje Jana Žďárská.

Pomoc v obtížných životních situacích

Díky
našemu
projektu
Koordinace
sociální
činnosti
v
regionu
MAS
Říčansko pomáháme ZDARMA všem, kteří
řeší obtížnou životní situaci. Mezi naše
klienty patří lidé všech věkových kategorií,
kteří mají zájem o podporu, poradenství
či pomoc a nemusí jít jen o seniory, lidi
se zdravotním postižením či bez domova
apod., do problémů se může přeci dostat
každý z nás.

Naši pracovníci v současné doběřeší
dlouhodobější aktivity, kde jde zejména
o komplexní řešení celé problémové
situace. Člověk, který se ocitl bez práce,
může snadno začít řešit dluhovou situaci
a s ní se pojí i psychická stránka věci, vzta
hové problémy apod. - obzvlášť pokud se
jedná o delší nezaměstnanost. 
Častým
požadavkem našich klientů je v současné
době právě pomoc s hledáním nového
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zaměstnání a následné řešení finanční
situace. Naši pracovníci nyní často posky
tují psychoterapeutickou podporu potřeb
ným v složitější životní situaci. Jedná
se o setkávání, „popovídání“, probrání
různých možností, jak danou situaci řešit
apod. Pokud se tedy již rozhodnete hledat
řešení, pokusíme se Vás provést celým
procesem krok za krokem, doprovodit
Vás, poskytnout praktickou pomoc.
Do nabídky našich služeb jsme zařadili

mediaci. Jedná se o mimosoudní řešení
sporů mezi sousedy, manžely, zaměstnanci
a jinými. Mediátor je nezávislá osoba,
která Vás provede celým procesem řešení,
jehož cílem není „vyhrát“ nad druhou stra
nou, ale domluvit se na společných prav
idlech tak, aby obě strany byly spokojené
a našly prostor pro společné fungování.

16

Věstník obce Světice • 04/2021

Důležitý je souhlas a projevení svobodné
vůle obou stran k účasti na jednání-me
diaci. Rozhodnutí situaci řešit je prvním
krokem k urovnání a napravení vztahů.
Naše služby poskytujeme v regionu již 2.
rokem. Navázali jsme kontakt s více jak
70 klienty a strávili jsme s nimi – věříme,
že smysluplně – téměř 370 hodin přímé
práce a pomoci. Díky spolupráci s dalšími
pomáhajícími organizacemi v regionu,
a také s některými obcemi, se nám daří
aktivity rozšiřovat. Moc děkujeme za spo
lupráci Cestě integrace a Farní charitě
Mnichovice.
Tento projekt je podpořen z Evropských
strukturálních fondů reg. č.: CZ.03.2.65/0.
0/0.0/16_047/0011946.

Petra Přílučíková

a Veronika Vítkovská
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Vinařský klub
Říčansko
@vinarskydumznojmo

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!

Kompletní informace a objednávka na w w w.vdznojmo.cz/vkricansko
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Hledáte vhodného kupce
pro vaši nemovitost ?
Pozemky, rodinné domy,
byty, obchodní prostory,
kanceláře, sklady

Pokud chcete získat nejvyšší
možnou tržní cenu a profesionální
realitní služby ve Světicích a okolí,
můžete se na mě s důvěrou obrátit.

Přemysl Mrzena
Tel.: 603 423 690
premysl.mrzena@aaabyty.cz
www.aaabyty.cz
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