
Věstník obce Světice červen 2021

Chladnější jaro vystřídalo milé teplé letní počasí a tak to 
mnohé z nás láká na procházky či projížďky na kole. Nová 
cyklostezka „Do Prahy na kole“ je proto  hojně využívána, 
stejně tak jako zastřešené dřevěné sezení s ohništěm na 
„Ladově vsi“ mezi Světicemi a Říčany. 

Poblíž ohniště je umístěna replika starodávného milíře, 
tabule dle ročního období s různými úkoly pro děti 
i dospělé, dřevěný čert nebo tunel z proutí. A také jedna 
velmi zajímavá tabule, kde nejsou ani úkoly, ani otázky – 
ale plánek osazení prostoru ovocnými stromy. 
To by asi nebylo nic tak výjimečného – stromů je všude 
jistě habaděj. Ale toto nejsou úplně běžné stromy. Jed-
ná se povětšinou o starodávné odrůdy, kterým chtějí 
pěstitelé vrátit jejich slávu a znovu nám je připomenout. 
 Pokračování na druhé straně

Ladova ves a její ovocné stromy…

Dovolujeme si Vás tímto pozvat 
na veřejné zasedání, které se 
bude konat dne 28. 6. 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.
obecsveti ce.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



   Věstník obce Světice • 06/2021

2

A jaké staročeské odrůdy ovocných stromů 
tady můžeme obdivovat? Co se jabloní 
týče, je zde vysazena mimo jiné Kožená 
zimní reneta, dále pak Jadernička moravská, 
Průsvitné letní či Matčino. Z hrušní objevíme 
Solanku, Máslovku římskou či Muškatelku 
šedou. Z třešní můžeme narazit na Kaštanku 
nebo Karešovu a ze švestek třeba Durancii 
nebo odrůdu Herman.
Vysázeny jsou tu i další zajímavé a netradiční 
ovocné stromy – které již v našich zahradách 
a sadech nejsou tak obvyklé. Všimnout 
si můžeme třeba mišpulí, oskeruší, aronií 
či různých druhů jedlého jeřábu. Roste tu 
i  kdouloň, jejíž plody dávaly naše babičky 
jako vůni mezi prádlo do skříně. 

Pokračování ze strany 1 Věříme, že se novým mladým stromkům 
bude na „Ladově vsi“ dobře dařit a brzy nás 
zahrnou svými sezónními plody.  
Krásné léto vám všem přeje
  Jana Žďárská
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Tentokrát bych se pokusil informaci 
zkrátit a uvést vše v termínech, které jsou 
již skoro na dveřmi:

1. Přístavba ZŠ Světice bude dokončena 
do konce července 2021 a začátkem srpna 
by měla proběhnout kolaudace objektu. 
Kompletní vybavení všech prostor ZŠ bude 
do konce měsíce srpna ukončeno tak, aby 
od začátku září nic nebránilo zahájení pro-
vozu tohoto objektu, který bude dominan-
tou prostranství u fotbalového hřiště.

2. Sportovní hala rovněž pokročila a práce 
se pohnuly s tím, že pokud vše dobře půjde 
a nenastanou žádné větší komplikace, tak 
bychom se mohli těšit na dokončení projek-
tu již koncem 9/2021, což by bylo o měsíc 
dříve oproti plánovanému termínu. V  pro-
storách sportovní haly vzniknou na základě 
optimalizace prostor celého zázemí další 

Informace ohledně investičních projektů

místnosti, kde bude možné provozovat 
další sporty. Vznikne zde menší posilovna, 
rádi bychom zde umístili i několik terčů na 
šipky a klubovna bude od října moci přivítat 
i šachový kroužek. Veškeré vybavení spor-
tovní haly již je také objednáno a sportovci 
se mohou těšit na široké spektrum sportů, 
které zde bude možné provozovat. Vše je 
propracováno do posledního detailu s ohle-
dem jak na aktivní, tak i pasivní sportovce. 
Celá hala bude vytápěna a chlazena tepel-
nými čerpadly a za pomoci VZT, která bude 
zajišťovat kvalitní výměnu vzduchu v  pro-
storách haly, a díky tomu jsme vyšetřili další 
prostory. V těchto vzniknou nové sklady na 
nářadí atd.

3. V  ul. Sportovní bude realizována nová 
infrastruktura, která by měla navázat na 
dokončení prostranství před sportovní 
halou. Zde by měl vzniknout nový kruhový 

Výstavba nové  
budovy ZŠ Světice  
u fotbalového hřiště
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objezd, který bude definovat jasná pravid-
la všem řidičům a chodcům tak, aby zde 
nemohlo dojít k nějakému zranění. Vše by 
mělo být dokončeno do konce 10/2021. Tím 
bude celý projekt dotažen do očekávaného 
konce, ke kterému se obec zavázala. 
Samozřejmě postupně budeme pokračovat 
s  komunikací ul. U Hřiště až k  samoob-
sluze, ale vzhledem k tomu, že jsme nebyli 
úspěšní při žádosti o poskytnutí dotace, tak 
se to možná bude táhnout o něco déle, než 
bylo v plánu, ale nedá se nic dělat.

4. Do konce měsíce června již budeme dis-
ponovat novým RIDEREM, který začne bráz-
dit všechny plochy veřejných prostranství 
a  umožní nám rychlejší a efektivnější péči 
o všechny travnaté plochy v obci. Můžeme 
se v  budoucnu těšit na krásně upravené 
trávníky v  obci a podél cest. Opět bych 
rád pochválil všechny naše údržbáře, kteří 
vykonávají velké množství práce v  obci, 
které ovšem nepředstavuje jen sekání.

5. Během léta dojde k opravení vodorovného 
dopravního značení v úseku cyklostezky v ul. 
K Panskému poli v části jednosměrky, kde je 
umožněn provoz cyklistům v obou směrech. 
Dodavatel již má jasné zadání a hned, jak se 
jim uvolní kapacity, tak se na to vrhnou.

6. Během letních měsíců bych byl rád, aby se 
nám u fotbalového hřiště podařilo vybudovat 
kryté sezení v podobě malé tribuny a pokud 
to vše dobře dopadne, tak bych rád ještě 
před koncem prázdnin či na začátku nového 
školního roku objednal letní kino, které bude 

Nová sportovní hala

Vizualizace tribuny
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možno sledovat z  pohodlí sezení na kryté 
tribuně, ale přitom být stále na čerstvém 
vzdu chu. 

7. Rádi bychom dokončili poslední prostor 
u Kulturního domu ve Světicích. S  těmito 
pracemi bychom chtěli začít nejpozději 
na podzim. Dojde k  vybudování garáže 
a nového skladu pro údržbu a nové terasy 
u KD Světice, což už jsem Vám před časem 
prezentoval v  minulých číslech věstníku 
U Nás doma.

u nádraží v  naší obci. Tento dům nebude 
představovat žádné zásadní zatížení pros-
tranství, které dosud slouží pro parkování vo-
zidel u nádraží, ale spíše dojde k optimalizaci 
využití těchto prostor, a hlavně ke zkulturnění 
prostranství, které v ÚP obce má sloužit pro 
parkování vozidel občanů okolních obcí, kteří 
budou následně pokračovat dále do Prahy či 
Benešova za prací. Cílem není přitáhnout do 
obce další dopravu, ale hlavně zajistit, aby se 
parkování vozidel soustředilo do míst, která 
pro to budou určena a lidé nám neparkovali 

Nový box Zásilkovny  
u obchodu s potravinami

8. Dále do konce roku dojde k vybudování 
několika nových stanovišť na tříděný od
pad tak, abychom zajistili dostupnost těchto 
nádob všem občanům v obci, aby je mohli 
využívat i při procházkách obcí a nemuseli 
se všichni vydávat do prostorů kolem fotba-
lového hřiště a KD Světice, kde to nepůsobí 
skutečně vůbec reprezentativně. Všichni 
budou včas informováni o nových místech 
v přehledné mapce, a to hned jak to bude 
dokončeno. 

9. Velmi intenzivně jednáme se Středočeským 
krajem o vybudování parkovacího domu 

v ulicích všude kolem nádraží. Očekávám, že 
by stavební práce mohly být zahájeny někdy 
v roce 2022.

10. POZOR! s projektem zkapacitnění vodo
vodního řadu nastanou na začátku práz-
dnin asi největší komplikace. Tyto budou 
spojeny s  nutností propojení všech větví 
nově vybudovaných řadů v  naší největší 
křižovatce, která bude muset být od 2. 7. – 
12. 7. úplně uzavřena a bude zde zajištěn 
průjezd jen autobusovým spojům a záchran-
ným složkám. Samozřejmě všichni rezidenti 
budou mít zajištěn přístup ke svým nemovi-
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tostem během celé stavby. Moc Vás žádám 
o trpělivost a ohleduplnost, protože to prostě 
musíme dokončit. Následně po 12. 7. 2021 bu-
dou práce pokračovat v celé ul. Na Lada až 
po křížení s ul. Na Skalce, takže bude velké 
omezení provozu i v  této komunikaci. Toto 
bude trvat nejdéle do konce 8/2021 a poté již 
budou práce prováděny jen v ul. Na Skalce, 
kdy dojde k  zapojení celého vodovodního 
systému a nastrojení technologie vodojemů. 
Tím dojde k navýšení kapacity zásoby vody 
na 200 m3 a tato zásoba následně pomůže 
celé obci s vykrytím všech výkyvů, které se 
nám dějí zejména v  letních měsících. Tímto 
si dovoluji požádat všechny spotřebitele, aby 
využívali vodu v letních měsících s ohledem 
na všechny naše spoluobčany. Mnohdy je 
vidět na telemetrii, kterou je náš vodojem 
vybaven, že nám spotřeba strašně roste 
a domníváme se, že to opravdu není klasic-
kou denní spotřebou, ale spíše napouštěním 
bazénů, zavlažováním trávníků aj. Bohužel 
hrozí, že dojde k  zavzdušnění vodovodní 
soustavy, pokud by spotřeba byla větší, 
než je přítok vody do stávajícího vodo-

jemu. Jen pro informaci máme nátok na 
vodojem 4 litry za sekundu, tedy 14,4 m3 za 
hodinu, ale spotřeba je mnohdy poté větší 
než tento nátok, takže hrozí výše popsaný 
stav. Děkuji všem za pochopení a spolu-
práci. Zkapacitněním vodovodního řadu 
a rozšířením zásoby vody bychom se těchto 
problémů měli v budoucnu vyvarovat, a to je 
cílem celého projektu, který bude dokončen 
do konce roku 2021.

11. Do konce roku budeme mít připraven 
projekt rozšíření ČOV a následně bychom 
v roce 2022 rádi podali žádost o dotaci, která 
by nám měla umožnit jak rozšíření naší stáva-
jící ČOV, tak i kanalizačních řadů v obci a tím 
získat takovou kapacitu, která by nám již 
měla následně dlouhodobě pokrýt potřeby 
všech obyvatel obce bez komplikací, a to 
i s výhledem k další potenciální zástavbě ve 
Světicích.

12. Multifunkční hřiště je další téma, které 
nás letos čeká a rozhodně ho budeme 
chtít dokončit. Našim cílem je optimalizace 

Základy nového multifunkčního 
hřiště pro děti
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Vážení a milí spoluobčané,
pokud ještě někdo nedodal odečet 
vodoměru k vyúčtování za uplynulý rok, 
tak poprosím, aby tak učinil nejpozději 
do 30 6. 2021. Následně budou vyfak
turovány odhady dle předchozího ob
dobí a obratem vystaveny faktury všem 
těm, kteří odečty nedodají včas.
Poprosím Vás tedy o jeho vyplnění 
a dodání na OÚ či zaslání na e-mail: ou-
svetice@obecsvetice.cz a to nejpozději 

Odečty vody 5/2020 – 4/2021
do 15. 5. 2021, abychom následně mohli 
provést zúčtování vodného a stočného 
za výše uvedené období. Formulář je 
rovněž ke stažení na webu www.obec-
svetice.cz.

Za uvedené období je výše poplatku 
jako v minulých letech a to: 

Vodné za 1 m3 ..................................47 Kč
Stočné za 1 m3 .................................44 Kč

Půjčovní dny v sobotu 
– vždy 8:30 – 11:00 hodin:   

• 10. a 24. července
• 7. a 21. srpna

V pondělí a ve čtvrtek se během prázdnin 
nepůjčuje.
Nadále platí moje nabídka pro starší čtenáře 
na donášku knih domů. Pokud nevyhovují 

sobotní termíny je možná individuální dom-
luva návštěvy knihovny – kontaktní e-mail: 
svetice-knihovna@seznam.cz.
Všem přeji slunečné a pohodové léto, 
hlavně zdraví a dobrou náladu, ideálně 
s knihami ze světické  knihovny.
 Jana Lemberková

Jak bude fungovat knihovna o letních prázdninách?

nákladů na jeho výstavbu, protože bohužel 
jsme opět nebyli úspěšní v  získání dotace 
z  MMR, tak se pokusíme projekt zrealizo-
vat za pomoci jiných dotačních prostředků. 
Tyto by měly přijít z rozpočtu Středočeského 
kraje, které sice budou o něco nižší, než 
tomu bylo u MMR, ale zvládneme to, protože 
si myslím, že tento projekt si všechny děti 
a sportovci již delší dobu zaslouží. Celkový 
počet žáků navštěvujících ZŠ Světice bude 
v novém školním roce cca. 340 + sportovci 
registrovaní ve spolcích a kroužcích nejen 
ZŠ Světice to nám činí dalších 100 dětí a také 
pro širokou veřejnost bude tato nabíd-
ka nové sportovní plochy velmi vhodná, 
protože to bude multifunkční povrch, který 
bude od jara do podzimu možné využívat za 

každého počasí. Pokud nedojde k nějakým 
neočekávaným komplikacím, tak bychom 
toto sportoviště měli být schopni dokončit do 
konce 9/2021 a toto bude navazovat na pro-
jekt přístavby ZŠ Světice, tedy za fotbalovým 
hřištěm přímo vedle stávajícího dětského 
hřiště u lesa.

13. Máme v  plánu rozšířit množství odpad-
kových košů po obci, a to nejen podél cyk-
lostezky, ale také v místech, kde se lidé po-
hybují se svými psími miláčky, aby je mohli 
využívat a jejich množství bylo dostatečné 
a nemuseli psí exkrementy nosit po kapsách 
přes celou obec. Pokud byste měli nápad 
a doporučili nám, kde by se tyto koše hodily, 
tak budeme rádi za každý podnět a nápad.
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1128 o celkové výměře 2 252 m2 
za cenu 300 Kč/m2. Pro 8 hlasů 
(TB, PK, MAM, MIM, LK, PN, JK, JV).

5. Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením 
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo – ZŠ Světice 
IV. Etapa – Sportovní hala. Pro 8 hlasů 
(TB, PK, MAM, MIM, LK, PN, JK, JV).

6. Zastupitelé souhlasili se stavbou a se 
zněním smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby na pozemku parc.č. 483/8, 
k.ú. Světice u Říčan se společností ČEZ Dis-
tribuce a.s. Pro 8 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, 
LK, PN, JK, JV).

7. Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2 
k Obecně závazné vyhlášce – poplatek 
za zhodnocení pozemku, kterým došlo 
k navýšení zastropené výše poplatku za 
připojení na vodovod na 30 000 Kč a 
80 000 Kč za připojení na kanalizaci. 
Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV).

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

1. Zastupitelstvo schválilo plán financování 
obnovy vodovodu a kanalizace. Pro 8 hlasů 
(TB, PK, MAM, MIM, LK, PN, JK, JV).

2.  Zastupitelé schválili zvýšení ceny vod-
ného na 57 Kč/m3 a stočného na 54 Kč/m3.  
Pro 8 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, PN,  
JK, JV).

3. Zastupitelstvo schválilo nákup pozemků 
u vodojemu parc. č. 481/13, 481/14, 481/15 
o celkové výměře 264 m2 za cenu 1 950 Kč/
m2.  Pro 8 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, PN, 
JK, JV).

4. Zastupitelé schválili kupní smlouvu s obcí 
Strančice o nákupu pozemků pod komuni-
kacemi parc. č. 268/2, 1191, 1197, 1198, 1227, 

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

1.  Zastupitelé schválili přijetí dotace na akci 
„Rozšíření vodovodu Světice“ od SFŽP ve 
výši 22 616 393 Kč (63,75 % z uznatelných 
nákladů).  
Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV).

Ohlédnutí za veřejným zasedáním zastupitelstva dne 26. 4. 2021 

Ohlédnutí za mimořádným Veřej
ným zasedáním Zastupitelstva 
obce Světice dne 31. 5. 2021

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

Sběrný dvůr firmy AHV 
ekologický servis, s.r.o.

Svojšovice 40 (u sila) tel. 737 063 571

Otevírací doba: 1. 4. – 31. 10. každá 
sobota 8:00 – 14:00 hod.

Každé 2. úterý v měsíci 
8:00 – 14:30 hod.

1. 11. – 31. 3. každé 2. a 4. úterý  
v měsíci 8:00 – 14:30 hod.

každá 1. a 3. sobota v měsíci
8:00 – 14:00 hod.

inzerce
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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 je 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, tak proto bychom si 
Vás dovolili požádat o podporu. Pokud se mezi 
Vámi najde někdo, kdo by měl možnost, popř. 
zájem, obec podpořit nějakým sponzorským 
darem, tak bychom Vám byli velmi zavázáni. 
Snahou je samozřejmě velmi transparentně 
všem, kdo zájem bude mít, 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.

Výzva pro sponzory a všechny spoluobčany obce Světice

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na 
e-mailu: ou-svetice@obecsvetice.cz a 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 zájem na tom, aby se obec Světice 
neustále rozvíjela. Rádi bychom 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 zde lidé spokojení a nemají obavu 
přispět na další rozvoj, který bude vidět v každé 
části obce. Moc si toho vážíme a věřím, že pro 
všechny dárce toto budou velmi dobře in-
vestované peníze. 
 Pavel Kyzlink, starosta obce Světice

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

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.

Upozornění na platnou obecně závaznou vyhlášku – O ochraně noční klidu  
a regulaci hlučných činností.
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Díky rozvolnění větší části restrikcí ke konci 
května, se nám otevřel prostor pro oslavu 
mezinárodního svátku dětí.
Mohli jsme se tak 2. června po velmi dlouhé 
době sejít v prostoru zahrady naší mateřské 
školy.
Dětský den se nesl v „Námořnickém du-
chu“. Oslava dne započala od 15 hodin 
„Námořnickou pohádkou“, kterou nám přijelo 
zahrát divadlo Koloběžka.
S kapitánem a plavčíkem námořnické lodi 
jsme probrouzdali vody různých oceánů 
a pomáhali jsme najít mořské panně velikou 
modrou perlu.
Když se vše zdařilo a my se s písničkou 
o  koloběžkách s divadlem rozloučili, mohli 
jsme se ponořit do vln oceánu naší zahrady.
Pozvání tentokrát obdrželi i rodiče a sou-
rozenci. Pro vstup na zahradu MŠ byla jasně 

NÁMOŘNICKÝ DĚTSKÝ DEN V MŠ
stanovená podmínka: jen námořníci, což zna-
menalo v pruhovaném triku.
Musím říci, že téměř všichni byli vzorní a pod-
mínku dodrželi. Kdo neměl pruhy, měl na 
oblečení jiné námořnické vzory: kotvy, kormid-
la, lodě nebo alespoň nápis MARINE.
Po krátkém přivítání se mohli malí námořníci 
pustit do úkolů. Museli jich splnit celkem 
pět. Zavázat a rozvázat uzel je základ pro 
službu na lodi. Umět najít ukrytou mušli 
v písku nebo složit lodičku či parník z papíru 
by měl zvládnout i plavčík. Prokličkovat mezi 
bójemi a nenamočit se, to už je úkol pro 
kapitána. Zvláště s kelímkem vody na hlavě. 
A samozřejmě ulovit rybu, to musí umět každý 
námořník, aby na lodi nezemřel hlady. Jenže 
na plastových rybičkách si moc nepochutnáte.
Proto jsme se raději pojistili a na palubě naší lodi 
se podávaly buřty přímo z grilu a námořnický 
ovocný punč. To se ví, že bez rumu. My jsme 
slušní námořníci a ne piráti. Také jsme ještě 
pro jistotu poprosili námořnické rodiče, zda by 
nám něco na zub nepřipravili. No, to víte, na 
moři vám vždycky hodně vyhládne.
Rodiče byli také úžasní, protože připravili a na-
pekli tolik skvělých pochoutek, že se lodní sto-
ly pod nimi jen prohýbaly a myslím, že žádné 
námořnické břicho nezůstalo prázdné.
A jak si mohu být tak jistá? Protože malé 
námořníky, kteří splnili všech pět úkolů, 
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Již několik let je naše školka zapojena do 
projektu Muzea Říčany – Tvořivá hra, který 
se snaží rozvíjet u dětí zručnost, kreativitu, 
práci s  přírodními materiály apod. Loni na 
podzim byl projekt rozšířen o Tvořivou hru 
na zahradě, díky pandemické situaci jsme 
se do tohoto projektu pořádně vložili až teď. 
Cílem našeho snažení by měla být zah-
rada více přizpůsobena dětskému tvoření 
a volné hře s přírodními materiály, případně 
místa pro rozvíjení dětského estetického 
a kreativního vnímání. Oslovili jsme rodiče, 
zda by měli zájem se s  námi do projektu 

Proměna školkové zahrady

pustit a záhy se vytvořila skupinka úžasně 
nadšených lidí, plných nápadů a plánů na 
zvelebení zahrady.

A co tedy ve školce vzniká?
Třeba pocitový bosonohý chodníček, volný 
prostor pro hru s přírodními stavebními ma-
teriály, autodráha zapuštěná do trávníku, 
archeologické naleziště nebo dřevěná 
zvonkohra. 
Zatím jen pár ukázek z rozdělaných projektů 
a v září vám rádi ukážeme výsledky našeho 
snažení.

čekala sladká odměna v podobě zmrzliny. 
Však nám také vyšlo krásné počasí a ochla-
dit se po tak náročných úkolech potřebuje 
každý námořník.
Ale nebojte se, ještě není všemu konec. 
Do konce školního roku bychom si chtěli 
vyzkoušet, jak to mají pro změnu třeba 
táborníci. Proto jsme pozvali rodiče našich 
dětí na společné stanování na školní 

zahradě. Také nás čeká společný výlet do 
Parazoo ve Vlašimi. Na závěrečné besídce 
pro rodiče, prarodiče a sourozence se 
rozloučíme s našimi předškoláky. Ty čeká 
ještě nachystané spaní ve školce přes noc.

Přejeme vám všem krásné prázdniny, léto 
plné sluníčka a příjemných zážitků.

kolektiv MŠ Světice



   Věstník obce Světice • 06/2021

12

Závěr dalšího školního roku se opět 
nezadržitelně přiblížil. Stejně jako rok mi-
nulý byl i tento, právě probíhající, plný 
změn a náročných situací. Pokud se za jeho 
průběhem zpětně ohlédneme, můžeme říci, 
že se nakonec opět vše podařilo zvládnout. 
Společnými silami pedagogů, dětí a v nepo-
slední řadě jejich rodičů jsme pokořili nejen-
om samotnou on-line výuku, ale také její 
plynulý přechod zpět na výuku prezenční.
Celým tímto procesem se zabývala také 
Česká školní inspekce, která provedla v naší 

škole dotazníkové šetření. Jeho cílem je 
zjistit, jaké postupy volila naše škola při on-
line vzdělávání, jakými metodami pracovala 
s dětmi nebo jaké má dopady distanční výu-
ka na vzdělání a psychiku dětí. Výsledky to-
hoto šetření Česká školní inspekce aktuálně 
zpracovává. Návrat dětí do prezenční výuky 
je stále provázen jejich pravidelný tes-
továním. Epidemiologická nařízení vlády již 
nevyžadují nošení roušek nebo respirátorů 
ve třídách. Mohou se také realizovat dlouho 
očekávané výlety a  exkurze mimo školu, 

o které byly děti během on-line 
výuky ochuzeny. 
Žáci některých ročníků  si prošli 
významnými mezníky v  svém 
studijním životě. Prvňáčci byli pa-
sováni na čtenáře. Žáci z  pátých 
a  sedmých ročníků mají úspěšně 
za sebou přijímací zkoušky na 
víceletá gymnázia. Osm dětí 
bylo na tato gymnázia přijato.  
Přijímacími zkouškami prošly 
samozřejmě také deváté ročníky, 
se kterými se na konci měsíce 
června rozloučíme. Popřejme jim 
tímto úspěšnou cestu do jejich 
dalších studijních let.
Právě také díky týmu složeného 
z  vybraných žáků  devátých 
ročníků se mohl realizovat projekt 
„Příběhy našich sousedů“.  Jsou do 
něj zapojeni nejen žáci a  učitelé 
spolupracující s  iniciativou Post 

Závěr školního roku 2020/2021
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Bellum, ale i novináři a širší veřejnost, která 
se zajímá o moderní dějiny.  Podařilo se tak 
zachytit autentický příběh vyprávěný paní 
Vackovou, která si pamatuje události konce 
druhé světové války a také to, jak se Světice 
proměňovaly v průběhu posledních deseti-
letí. Zapojené žáky čeká workshop, kde se 
mohou naučit principy reportérské práce 
a následně budou slavnostně představovat 
výstupy z celého projektu.  
2. stupeň školy přivítal také vysokoškolské 
studenty, kteří obohatili žáky o je-
jich zkušenosti se studiem v  zahraničí 
v  rámci programu Erasmus+. Určitě je 
svým poutavým a také velmi praktickým 

vyprávěním ještě více motivovali  ke studiu 
cizích jazyků.
V rámci kariérového poradenství proběhl se 
žáky osmých tříd workshop s  odborníkem 
na téma potřebné kompetence k  výkonu 
povolání a jejich rozvoj. Ve fázi přípravy je 
také návštěva středoškolských studentů, 
kteří studují v současné době střední školy 
mimo naši republiku. 
Ve spolupráci našeho pana učitele 
španělštiny a vysokoškoláků z  Karlovy 
univerzity a ČVUT proběhlo také na míst-
ním světickém fotbalovém hřišti napínavé 
přátelské fotbalové utkání s našimi žáky 
převážně z  2. stupně. Musíme zde však 
vyzdvihnout i výkony některých talentů ze 
stupně prvního, kteří výrazně pomohli ke 
krásnému konečnému výsledku.  
Závěr školního roku se nám společnými 
silami daří prožívat v  příjemné atmosféře, 
užíváme je společně ve škole a zaslouženě 
i mimo ni.
 Anna Hrubanová, Milena Rulcová
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Jsou chvíle kdy ztrácíme. Téma ztráty je 
u každého z nás jinak bolavé. Vesměs je 
to citlivé téma, nikdo z nás nechce ztrátu 
prožívat. Každá ztráta, ať je to ta největší, 
a  to smrt blízkého člověka, anebo i nějaká 
menší, bolí. S každou novou ztrátou se 
učíme tento přirozený proces života 
„narození a smrt” přijmout. Jako lesní školka 
s dětmi trávíme téměř veškerý čas venku, 
za každého počasí. Děti jsou tak uprostřed 
koloběhu přírody, vnímají, jak příroda 
s  jarem ožívá a s podzimem zase umírá. 
 
Bílý dům v Lesní ulici 47 jsme si jako školka 
pronajali 1. března 2017. S radostí a s vizí vybu-
dovat zde komunitní prostor, kde by se mohly 
setkávat generace. A vytvořit zde nové zázemí 

pro Světýlka, třetí lesní třídu. Naším záměrem 
bylo tehdy propojit především generaci dětí 
a místních seniorů. Některé komunitní akti vity 
i akce se uskutečnily a povedly. Tyhle věci 
ale potřebují čas. Co považujeme za největší 
počin, byly masáže, pro které byl v  domě 
krásný prostor. Jana Šilarová pravidelně 
masírovala zpočátku lektory školky, později 
se přidali především senioři z  obce. Zájem 
o masáže ze strany místních obyvatel 
stále narůstal. Opakovaně jsme prožívali 
skutečnost, jak velký význam má setkání 
a dotek, prostor pro rozhovor a pohlazení…  
 
Na konci června se náš čas v bílém domě 
naplní. Lesní školky a podobné alternativní 
aktivity často bývají přijímány svým okolím 

Děkujeme, odcházíme...

 Jaro
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s nedůvěrou a někdy i s nepocho-
pením. Je to však jedna z možností, 
kudy se vydat ve výchově dětí. 
Nabídnout přirozenou cestu 
moudrou přírodou, bez mobilů, 
počítačů, filmů …Třída Světýlek si 
teď hledá nové zázemí, zdá se, že 
se jí povede zakotvit v nově post-
avené skautské klubovně u  Mar-
vánku. Přejme dětem, ať vše dobře 
dopadne. Masáže končí, ale pro-
pojování generací jako vize stále 

žije. Posílení komunitního života 
a propojování generací v obci 
vnímáme jako velký přínos pro 
všechny. Jako smysluplnou věc, 
která plní naše životy novým 
rozměrem, posouvá nás a přináší 
pocit bezpečí.
 
Děkujeme všem příznivcům za 
důvěru a podporu. Děkujeme 
bílému domu za možnost prožít 
v něm čtyři dobré naplněné roky.
 Tým Pramínku

 Léto

 Zima

 Podzim
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Milí přátelé, 
pojďme se společně podívat na zajímavé 
knihy, které v současné době vycházejí. 

Právě nyní vychází 
další kniha oblíbené 
spisovatelky Aleny 
Mornštajnové (autorky 
bestselleru Hana) s náz-
vem Listopád. A o čem 
knihy pojednává? Ano-
tace: „Ptali jste se někdy 
sami sebe, jaký by byl 
váš život, kdyby v  lis-

topadu 1989 dopadlo všechno jinak? Jaké 
by byly naše osudy, kdyby komunismus 
neskončil a my zůstali za železnou oponou 
oddělující nás od světa i jeden od druhého?“
Jedna z  nejúspěšnějších českých spiso-
vatelek Alena Mornštajnová opět překvapuje. 
Její nový román je dramatickým příběhem 
obyčejné rodiny, kterou velké dějiny jedné 
listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě. 
Sledujeme příběh Marie Hajné, která je 
kvůli účasti na demonstracích zatčena a od-
souzena ke dvaceti letům vězení. Ví, že už 
nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své děti, a při 
životě ji udržují jen dopisy. A taky naděje, že 
se nakonec přece jen shledají. Vedle toho 
se odvíjí příběh dívenky Magdaleny, která je 
odebrána rodičům a umístěna do „ozdravov-
ny“, v níž se vychovávají nové komunistické 
kádry. Jejich osudy se jednoho dne protnou, 
ale zcela jinak, než si obě představovaly 
a přály. 

A nyní jedna velmi zajímavá kniha - 
přírodopisný bestseller vědce Davida Atten
borougha, podle kterého Netflix natočil ste-
jnojmenný dokument o současném ne zcela 
radostném stavu naší planety. 
Anotace: Uznávaný přírodovědec a tvář po-

pulárních dokumentů 
BBC, které všichni 
známe z televizních ob-
razovek David Attenbor-
ough je nejznámějším 
britským tvůrcem pří-
rodovědných filmů. Ve 
své dosud nejosobnější 
a nejotevřenější zpo-
vědi se ohlíží za svým 

životem a historií vývoje života na Zemi. S po-
mocí ohromujících statistik truchlí nad ztrá-
tou divočiny a přichází s vlastní vizí budouc-
nosti. Kniha Život na naší planetě ale není 
jen zprávou o vymírání živočišných a  rost-
linných druhů, snaží se najít i způsoby, jak 
lidstvo může tento nepříznivý vývoj zvrátit. 
„O planetu Zemi se dělíme s živým světem. 
Je to ten nejpozoruhodnější systém na pod-
poru života, jaký si dovedeme představit, 
vzniklý v průběhu miliard let. V  poslední 
době se však planeta vychyluje z rovnováhy 
a její biodiverzita upadá, přičemž obojí spolu 
úzce souvisí. Chceme-li naší planetě navrátit 
rovnováhu, musíme proto obnovit její biodi-
verzitu – vrátit jí přesně to, co jsme jí sebrali. 
Jedině tak překonáme krizi, kterou jsme 
sami rozpoutali. Je nutné, abychom na světě 
obnovili divočinu.“ 

A co v současné době můžete pozorovat 
na hvězdné obloze? 

Hvězdy v Mléčné dráze
Léto se svými teplými večery je poměrně 
vhodné k pozorování oblohy. Není nám totiž 
taková zima…ale na druhou stranu se stmívá 
až dosti pozdě a tak si na hvězdy musíme 
počkat. Ale stojí to za to. Pokud není nebe 
přezářeno světlem velkoměst, září tam 
naopak Mléčná dráha – a to v celé své kráse. 

Knižní novinky
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Její stříbřitý rozštěpený pás se klene od jihu 
vysoko nad východem a zachází za severním 
bodem obzoru.
V pásu Mléčné dráhy najdeme výrazný  let-
ní trojúhelník. Jeho vrcholy tvoří tři jas-
né hvězdy:  Deneb  v Labuti,  Altair  v Orlu 
a Vega v Lyře.
Souhvězdí Labutě (Cygnus) má tvar kříže, 
a proto se mu často říká  Severní kříž. 
Prodloužíme-li dvakrát vzdálenost Deneb-
Vega směrem od Vegy, najdeme typický 
čtyřúhelník Herkula (Hercules). 
Na jihu Mléčné dráhy jsou dvě zvířetníková 
souhvězdí. Na západním kraji je to Štír 
s červeným veleobrem Antarem, a ve východ-
ní části, kde je Mléčná dráha nejjasnější, leží 
souhvězdí Střelce (Sagittarius).
Daleko za hvězdami souhvězdí Střelce 

můžeme  rádiovým teleskopem  pozorovat 
středovou oblast  Mléčné dráhy  (Galaxie). 
Na východ od Střelce pod Orlem (Aquila) 
najdeme nevýrazné zvířetníkové souhvězdí 
Kozoroha (Capricornus).
Ve zvířetníku mezi Štírem (Scorpius) a Pan-
nou (Virgo) jsou Váhy (Libra). Mezi Herkulem 
a Štírem se táhne rozsáhlý Hadonoš (Ophi-
uchus) a Had (Serpens). Vysoko nad zá-
padním obzorem zapadá Panna. V oblasti 
oblohy mezi Orlem a Labutí jsou tři drobná 
souhvězdí: Delfín, Lištička (Vulpecula) a Šíp 
(Sagitta). Mezi Orlem a Střelcem je Štít (Scu-
tum).
Příjemné chvíle s  knižními novinkami a  jas-
né hvězdné nebe k  pozorování letních 
souhvězdí i planet Sluneční soustavy vám 
všem přeje Jana Žďárská.
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SK Světice
pořádá nábor

malých fotbalistů
Rádi přivítáme nové členy SK Světice na trénincích, 

které se konají pravidelně 2x týdně (kromě července), a to vždy v úterý 
a čtvrtek od 17:30 na hřišti ve Světicích. 

Preferujeme děti (chlapce i dívky) narozené v letech 2011-2016, které budou 
rozděleny do kategorií starší přípravka, minipřípravka a babyfoot.

VŠEM ZÁJEMCůM NABíZíME:
• tréninky 2x – 3x týdně;

• mistrovská a přátelská utkání;
• soutěžní turnaje;
• letní soustředění;

• v zimě tréninky a turnaje v hale;
• kvalifikované trenéry s kvalitním technickým vybavením (1 trenér/kategorie);

Veškeré dotazy Vám ráda zodpoví paní Zuzana Chrdlová 
na tel. č.: 602 386 319 nebo e-mail: zuzka.chr@seznam.cz 

LÉTO V RYTMU ROKENROLU 
S T. J. SOKOL ŘÍČANY A RADOŠOVICE

9. – 13. srpna 2021 pořádáme náborové 
příměstské soustředění pro všechny, 
kteří si chtějí nezávazně vyzkoušet ro-
kenrol, zažít týden plný sportu, nebo se 
stát součástí našeho oddílu. Můžete se 
k nám přidat na 1 až 5 dní, je to na Vás! 
Připravujeme intenzivní program plný 
tance, sportu a zábavy s  našimi trenéry 
i pozvanými hosty z  Fakulty tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 

Nové členy budeme nabírat v  září i  bě-
hem celého školního roku. 
V případě zájmu či dotazů nás kontaktuj-
te na e-mail: rokenrol.ricany@gmail.com
Follow us: 
IG: @jmedetirokenrolu
FB: Akrobatický rokenrol – T.J. Sokol 
Říčany a Radošovice
Web: https://www.sokolricany.cz/oddilu-
rokenrolu/

inzerce
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Nadcházející léto láká k výletům za krásami 
přírody, a možná právě vás hřeje pocit, že 
zelenou krásu vašeho bydliště už tolik neruší 
nepořádek, povalující se pneumatiky, šrot či 
ilegální skládky odpadků. 

Vám všem, kteří jste se podíleli na jarních 
úklidech v rámci akce Čistý Ladův kraj, patří 
velký dík!  
Nasbíralo se téměř 6 tun odpadků, zapojilo se 
bezmála 400 dospělých a dětí. Uklízelo se v 18 
obcích našeho mikroreginu. Po roční uklízecí 
pauze způsobené covidovou pandemií je to 
velmi dobrý výsledek. 
Děkujeme také Českému svazu ochránců 
přírody, který nás podporuje distrubucí části 
pytlů a rukavic. Jarní úklidy obcí se letos 
poprvé nekonaly organizovaně v průběhu jed-
noho víkendu, jak bývá zvykem, ale probíhaly 
indivuálněn a většinou i několilk týdnů. Ma-
teriální vybavení, tedy pytle a rukavice si mohli 
lidé vyzvedávat na obecních úřadech či na 
veřejných prostranstvích, kde byly k dispozici 
stanoviště, tzv. pytlomaty. 
Najdou se také jedinci či dokonce rodiny, které 
likvidují odpadky na svých každodenních 
procházkách. Obce to většinou podporují,  
protože i přes hojné zapojení dobrovolníků na 
jaře, zůstaly mnohde nebo se znovu objevily, 
smetím znečištěné oblasti. Místy se proto lidé 
domluvili i na dalších letních uklízecích akcích. 
Většinou není problém si v  průběhu celého 
roku vyzvednout pytle či rukavice na vašem 
obecním úřadě a domluvit se na místě, kde 
budou nasbírané odpadky uloženy. 
K  organizovanému Čistému Ladovu kraji se 

můžete přidat i na podzim. Jsme optimisté 
a věříme, že jen dílčí prací a tím, že vzory táh-
nou, se postupně změní myšlení a chování 
většiny lidí , a to i ve smyslu nakládání s od-
padky. Děkujeme všem, kteří jdou příkladem. 
Pro ty nejpilnější máme i drobné odměny. 

Podělíte se s námi o vaše oblíbená místa? 
Těšíme se na vaše tipy! 
Spolu s Klubem českých turistů pracujeme na 
obnově značení na stezkách a cyklostezkách 
a oslovujeme veřejnost, aby se zamyslela nad 
zřízením nových zastávek. 

Napadá vás, kde umístit tradiční či 
netradiční venkovní herní prvky? 
Může jít také jen o lavičku, informační tab-
ulku, obrázek, lesní hru, nápadům se v rámci 
přírodního materiálu meze nekladou. Co vy na 
to? 

Než vyrazíte na tůru můžete si pořídit 
naše tričko a stát se tak našim fanouškem 
„ladovákem“! 
Děkujeme všem, kteří si pořizují „ladovská“ 
trička a podporují tak náš účet veřejné sbírky 
na opravy stezek. Nejsme výdělečná orga-
nizace, a tak je každý příspěvek do naší pokla-
dny velmi vítán. Pokud nevíte, jak bavlněné 
tričko s  originálním ladovským potiskem zís-
kat, mrkněte na nás web! Tam, mimo jiné, naj-
dete i mapy stezek ke stažení! 

Tak ať je nám v červnu v Ladově kraji hezky! 
Hanka Bolcková 

www.laduv-kraj.cz, facebook.com/laduvkraj 

O létě, boji se smetím a sběru nápadů na stezkách 
inzerce

Hledáme OSVČ na montáže stínící techniky
Zakázky (práci) zajistíme. Kontakt: tel. 777 038 000, gato@gato.cz
GATO spol. s r.o. – levné žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu
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Scuk Světice


Sledujte skupinu na Facebooku
facebook.com/groups/scuk.svetice

Znáte už komunitní 
farmářské tržiště Scuk.cz?
Můžeme tam společně nakupovat
dobroty přímo od menších lokálních
farmářů za férové ceny.

Jak to funguje?

Těším se na vás! Kristýna Nešetřilová

Připojte se k mé online Nákupní skupině na www.scuk.cz/svetice, kde
pravidelně pořádám společné nákupy přímo od farmářů1

Nakupte si online, na co máte chuť a těšte se z dopravy zdarma2
Vyzvedněte si u mě v daném termínu svou objednávku na adrese 
V Lehovicích 1458, Světice3

Vychutnejte si lokální dobroty i pocit, že jste podpořili menší farmáře4
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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

inzerce
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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

Pozemky, rodinné domy,  
byty, obchodní prostory,

kanceláře, sklady 

Hledáte vhodného kupce 
pro vaši  nemovitost ?


