
Věstník obce Světice prosinec 2021

Vánoce jsou už skoro za dveřmi, a i když jsou nyní 
vánoční výstavy omezené, Polabské muzeum stále 
umožňuje (při dodržení protiepidemických podmínek) 
navštívit tradiční vánoční výstavu „Lidové Vánoce v Po
labí“ v Přerově nad Labem. Pojďme tam tedy společně 
lehce nahlédnout.

V interiérech Polabských chalup jsou předváděny scény 
ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky 
a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků 
do Tří králů. Část výstavy je věnována i tomu, jaké cukroví 
se dříve o Vánocích peklo. Oblíbené perníčky, které mnozí 
z nás tak rádi pečou a mistrně zdobí, se prý dříve doma 
nepekly. Jejich výroba byla velmi pracná a také málokterá 
hospodyně měla k dispozici potřebné perníkové koření. 
 Pokračování na druhé straně

Devatero štědrovečerních jídel…

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků
hodně zdraví, štěstí a lásky v roce 

2022 

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na 
veřejné zasedání, které se bude 
konat dne 20. 12. 2021 od 19 hod. 
Forma konání veřejného zasedání 
bude po dlouhé době prezenční 
a bude se konat v  prostorách 
malého sálu KD Světice.
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
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Překrásně zdobené veliké perníky různých 
tvarů se kupovaly na trhu u perníkářů 
a především děti byly z perníkových vojáčků 
a zvířátek velmi nadšené. 
Podle tradice mělo být na štědrovečerním 
stole „devatero jídel“, povětšinou takových, 
která symbolizovala hojnost a plodnost. 
Prvním chodem bývala čočková nebo hracho
vá polévka, v chudších rodinách pak kyselo 
nebo houbovka. Oblíbeným štědrovečerním 
pokrmem, než se rozšířila smažená ryba, byl 
černý kuba z trhaných krupek a následoval 
sladký jahelník se sušenými švestkami. Někde 
se připravovala také povidlová omáčka 
z kocvary. To byla šťáva sebraná v sušárnách 
při sušení švestek. Ta s knedlíkem doplňovala 
vařenou rybu nebo uzené maso. Vedle kapra 
na černo se ve statcích jako jeden z chodů 
složitě připravoval i kapr v rosolu na modro. 
Po večeři se na stole objevila nejprve mísa 
se sušenými švestkami, křížalami a ořechy, 
později přišel na řadu štrůdl, peciválky a per
níky. Večeře se obyčejně zapíjela pivem, 

Pokračování ze strany 1 ale pak se hned vařil čaj lípový nebo jiný, 
zrnková káva a pro děti kakao. Oblíbený byl 
i štědrovečerní punč nebo grog či svařené 
šípkové víno se skořicí a hřebíčkem. Nakonec 
byla pro všechny nachystána staročeská 
muzika, tzv. odvárka, připravená ze směsi 
sušeného ovoce, voňavého koření a většího 
či menšího množství alkoholu. 
Tak si nechte o Vánocích chutnat a mějte se 
mile. Klid a pohodu Vám všem přeje

Jana Žďárská
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Tentokrát bych se pokusil informaci zkrátit 
a uvést vše v termínech, které jsou již skoro 
za dveřmi:

1. Projekt sportovní haly byl dokončen. Od 6. 
12. 2021 máme objekt zkolaudovaný a hned 
po kolaudaci byl zahájen dlouho očekávaný 
provoz tohoto významného sportoviště 
na území obce Světice. O sportoviště je 
neuvěřitelný zájem. V  současné době již 
máme rezervace na každý den. Jen několik 
málo volných hodin zbývá o víkendech a ji
nak by měla být hala od 8:00 – 20:30 téměř 
každý den plně vytížena. Od 8:00 – 16:30 
bude každý den sportovní hala sloužit ZŠ 
Světice a v  odpoledních hodinách zde naj
dou zázemí malí, větší i velcí fotbalisté, malí 
volejbalisté a o víkendech se již hlásí řada 
zájemců z řad veřejnosti, která by zde ráda 
hrála florbal, nohejbal, badminton, chodila 
do posilovny nebo třeba stolní tenis. Budou 
samozřejmě připraveny i prostory v  rámci 

Informace ohledně investičních projektů

klubovny, které mají sloužit pro drobné, 
občasné občerstvení sportovců či rodičů, 
kteří se přijedou podívat na turnajová klání 
svých dětí během víkendů.

2. Multifunkční hřiště je rovněž řádně 
dokončeno a lidé je mohou opět plně 
využívat. V  této roční době to bude možné 
pouze za předpokladu, že nebude sníh 
a mráz. Ale hlavní je, že jsme tento projekt do
táhli do zdárného konce a mohl obratem začít 
sloužit svému účelu. Na jaře se pustíme do 
úpravy plochy dětského hřiště, kde bychom 
opravili oplocení, a následně zkulturníme 
všechny dětské herní prvky a také dopadové 
plochy v prostorách celého hřiště. Tento pros
tor pro nejmenší nyní zaznamenal velké ome
zení. Toto co nejdříve napravíme a na jarní 
sezónu roku 2022 bude vše ve 100% stavu.

3. V  ul. Sportovní byly dokončeny práce 
spojené s vybudováním technické infrastruk

Nová sportovní 
hala
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tury a rovněž byla upravena komunikace do 
stavu, který je sjízdný a stabilní. S  tím, že 
na jaře bychom zde rádi položili asfaltový 
povrch, který bude dále navazovat na ul. 
U Hřiště, kterou máme v plánu rovněž do
táhnout do zdárného konce. V  současné 
době připravujeme projekt na celé pros
tranství od samoobsluhy až po samotnou 
dolní část ul. U Hřiště. Rádi bychom zde za
jistili takové podmínky, aby se zde všichni 
cítili bezpečně. Přeci jen se jedná o po
myslné centrum naší obce a chceme je mít 
nejen bezpečné, ale také prakticky využité 
a zároveň reprezentativní. 

4. Projekt zkapacitnění vodovodního 
řadu se blíží ke svému konci mílovými 
kroky. V současné době máme dokončena 
všechna propojení na nově budovaný 
vodovod v  obci Světice, tedy i všechny 
řady v  místních komunikacích jsou řádně 
napojeny na nový vodovod s tím, že do to

hoto vodovodu stále ještě proudí voda jen 
a  pouze z  původního vodojemu. Nyní už 
budou probíhat práce jen v  ul. Na Skalce 
a  na vodojemu, kde dojde k  dokončení 
objektu vodojemu a vystrojení kompletní 
technologií. Také dojde k  vybudování 
areálové komunikace na vodojemu a  tím 
bychom měli vše řádně dokončené. 
Následně dojde k  vyzvání všech nových 
odběratelů k podpisu smluv s obcí Světice 
a hned poté dojde k osazení vodoměrů 
a  dokončení přípojek u všech odběratelů 
vody z veřejné vodovodní sítě a od 2/2022 
budou všechny oblasti v obci Světice plně 
zásobeny vodou, čímž dojde k úspěšnému 
dokončení tohoto projektu. 

Troufnu si tvrdit, že letošní rok byl pro 
obec Světice rokem rekordním. Investice 
a dokončené projekty v  řádu 170 mil. Kč 
hovoří za vše. Jak vidíte, nezastavil nás 
ani COVID – 19. Moc děkuji všem, kteří 

Nová sportovní hala
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Restaurace 
ve sportovní hale

Posilovna
ve sportovní hale

se na projektech podíleli, a velice si vážím 
veškeré podpory ze strany zastupitel
stva obce a také významné podpory od 
dotačních poskytovatelů, bez kterých by
chom takové projekty nikdy nemohli reali

zovat.  Dále velké díky patří rovněž všem 
občanům za trpělivost, protože omezení, 
která byla během roku nezbytně nutná 
a omezující, vydrželi. Nyní už bude jen lépe.
 Pavel Kyzlink, starosta obce
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Po sedmi bohatých letech přichází 
hubenější rok. Ne, že by se v tomto roce 
veškerá aktivita obce zastavila, ale objem 
příjmů a výdajů očekáváme v roce 2022 
významně nižší. V předchozích letech obec 
realizovala několik významných staveb 
jako např. sportovní halu, nový páteřní 
vodovod, nové komunikace, přístavbu 
školy a školní jídelnu, které mohla real
izovat především díky získaným dotačním 
prostředkům. V roce 2022 obec neplánuje 
realizaci žádné rozsáhlé investiční akce, 
která by znamenala významné navýšení 
prostředků na příjmové straně formou 
dota ce a tudíž ani na straně výdajové. 
Přesto očekávané příjmy v celkové výši 
37 mil. Kč umožní několik investičních akcí 
nad rámec standardního provozu obce.

Na prvním  obrázku vidíme základní 
strukturu příjmů obce. Převážnou většinu 
příjmů tvoří daňové příjmy od státu ve 
výši 24,8 mil. Kč, rozdělované státem 
prostřednictvím rozpočtového určení 
daní. Tradičně nejvýznamnější daní je daň 

Rozpočet naší obce pro rok 2022

z přidané hodnoty, která tvoří přibližně po
lovinu veškerých daňových příjmů obce. 
Mezi nedaňové příjmy v celkové výši 5,7 
mil. patří veškeré poplatky obyvatel za 
odvoz odpadu, vodné a stočné apod. Kapi
tálové příjmy ve výši 0,9 mil. Kč jsou tvořeny 
příspěvkem na vodovod a kanalizaci vy
bírané při připojení nového odběratele. 
Transfery ve výši 5.6 mil. Kč tvoří dotace od 
státu, kraje nebo jiné obce a v roce 2022 
by to měla být dotace na úpravu povrchu 
vozovky hlavních silničních tahů v obci a na 
chodník v ulici K Dálnici.

Na druhém obrázku je zachycena struk
tura významných výdajů obce. První dva 
sloupce se týkají již zmiňovaných dotacemi 
podpořených akcí pro opravu vozovky (4,2 
mil. Kč) a vybudování chodníku (2,1 mil. Kč). 
Obec přispěje částkou 0,2 mil. Kč na pro
voz veřejné dopravy. Provoz a investice do 
vodovodu a kanalizace budou obec v roce 
2022 stát 4,5 mil. Kč v případě vodovodu 
a 5,1 mil. Kč v případě kanalizace. 

Příspěvek obce na provoz Mateřské školy 
bude činit 0,7 mil. Kč a na provoz základní 
školy 3,8 mil. Kč. Asi je vhodné pozna
menat, že platové prostředky získávají tyto 
příspěvkové organizace obce přímo od 
středočeského kraje. Na provoz  a inves
tice přispívá zřizovatel, tedy obec, který 
na to získává prostředky z rozpočtového 
určení daní podle počtu žáků v dané 
škole. Celkový počet žáků v naší obci k 
30. 9. 2020 činil 365 dětí, což při částce 
cca 14 500 Kč na žáka do obce přináší cca 
5,3 mil. Kč za rok. Na sportovní zařízení se 
obec chystá přispět částkou 0,8 mil. Kč. 
Paragraf nazvaný nebytové hospodářství 
obsahuje výdaje na provoz budov ve vlast
nictví obce, což jsou především náklady 
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na vytápění, úklid a spotřeba elektrické 
ener gie, celkem ve výši 1,2 mil. Kč. Veřejné 
osvětlení bude obec v roce 2022 stát 
cca 1 mil. Kč. Tvorba nového územního 
plánu vyjde na 0,2 mil. Kč. V paragrafu Ko
munální služby a územní rozvoj se skrývají 
především nákupy pozemků pro obec 
v  celkové výši 0,5 mil. Kč. Sběr, odvoz 
a  likvidace odpadů vyjde obec celkem 
na 2,4 mil. Kč. Na péči o veřejnou zeleň 
obec vyčleňuje 1,9 mil. Kč. Na plat starosty 
a místostarosty jejichž výše je stanovena 
podle zákona obec potřebuje 1,3 mil. Kč. 

Na veškerý provoz obecního úřadu včetně 
platu zamětnanců bude třeba 4,7 mil. Kč.
 
Výdajem obce, který se v rozpočtu obce 
neuvádí přímo mezi výdaje, patří i splátky 
úvěrů obce. Ty v roce 2022 budou činit 
3,2 mil. Kč. Předpokládáme, že v roce 
2022 dojde k dočerpání z již schváleného 
a čepraného úvěru na vodovod ve výši 
1,8 mil. Kč. Při započtení všech výše uve
dených položek je rozpočet na rok 2022 je 
navržený jako přebytkový s přebytkem 0,5 
mil. Kč.  Jiří Vomlel
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s DPH. Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, 
JK, JV).

2.  Zastupitelstvo schválilo povinnost 
zajištění vlastních zdrojů ve výši 30 
% celkových způsobilých výdajů na 
akci „Fotbalové hřiště s UMT  zázemí 
sportovců“. 
Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV).

termínu realizace do 10/2022 akce 
„Komunikace pro pěší SO 103 větev 
K Dálnici“ do 10/2022. 
Pro 8 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, ZŽ, 
JK, JV).

4. Zastupitelstvo souhlasilo s uzavření 
dodatku č. 1 k projektu Multifunkční hřiště 
Světice. Z důvodů vícenákladů spojených 
s výstavbou dojde k navýšení ceny o 505 
202 Kč bez DPH. 
Pro 8 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, ZŽ, 
JK, JV).

5. Zastupitelé souhlasili s pořízením 
vybavení kluboven, posilovny, občerstvení 
ve sportovní hale a občerstvení na hřišti 
ve výši 1 400 000 Kč. Vybavení bude 
pořízeno na úvěr od společnosti ESSOX. 
Pro 8 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, ZŽ, 
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. Zastupitelé souhlasí s výsledkem 
výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací na akci „Fotbalové hřiště 
s UMT  zázemí sportovců“ a pověřují 
starostu obce Světice podpisem smlouvy 
o dílo s vítězným dodavatelem AUBÖCK
BFK service, cena díla činí 50 639 840 Kč 

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

1. Zastupitelé souhlasili s uzavřením 
smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemku parc.č. 379/1, 
481/2, 481/9, 481/10,1068/1,1068/  se 
společností Region Jih. 
Pro 8 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, ZŽ, 
JK, JV).

2. Zastupitelstvo souhlasilo s přijetím 
příspěvku od obce Tehov na vybavení 
sportovní haly ve výši 1 000 000 Kč. 
Pro 8 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, ZŽ, 
JK, JV).

3. Zastupitelé souhlasili s prodloužením 

Ohlédnutí za mimořádným Veřejným zasedáním Zastupitelstva 
obce Světice ze dne 29. 9. 2021

Ohlédnutí za Veřejným zasedáním Zastupitelstva obce Světice 
ze dne 4. 10. 2021

Kompletní zápis z veřejných zasedání na
leznete na webu obce www.obecsvetice.cz.
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6. Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením 
nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 
383/12, 384/48 a 1142 ve výši 10 000 Kč/
měsíc od p. Miloše Machoty. 
Pro 8 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, ZŽ, 
JK, JV).  

7. Zastupitelé souhlasili s uzavřením 
úvěrové smlouvy na financování 
vícenákladů vzniklých s výstavbou 
sportovní haly ve výši 2 000 000 Kč od 
České spořitelny, a.s. s úrokovou sazbou 
2,82 % p.a. 

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

8. Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením 
dodatku č.1 k smlouvě o úvěru č. 
0495589119/LCD uzavřené dne 8.1.2020 
a dodatku č.2 k smlouvě o úvěru č. 
0495489169/LCD ze dne 24.10.2019. 
Pro 8 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, ZŽ, 
JK, JV).  

Středočeského kraje na realizaci projektu 
„Multifunkční hřiště Světice“. Pro 7 hlasů 
(TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV).  

5. Zastupitelé souhlasili s uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na 
pozemku parc. č. 378/37, 378/38 a 378/40 
v ulici u Studánky se společností ČEZ 
Distribuce a.s. 
Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, 
JV).  

6. Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na 
pozemku parc. č. 374/44 v ulici u Hlavní 
se společností ČEZ Distribuce a.s. 
Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, 
JV).  

 Jakub Kozák

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

1. Zastupitelé souhlasili s uzavřením 
dodatku č. 3 k projektu „ZŠ Světice 
IV. Etapa – Sportovní hala“. Z důvodů 
vícenákladů spojených s výstavbou 
dojde k navýšení ceny o 3 626 571 Kč vč. 
DPH a prodloužení termínu realizace do 
15.12.2021. Pro 7 hlasů (TB, PK, MAM, MIM, 
LK, JK, JV).  

2. Zastupitelstvo souhlasilo 
s rozpočtovým opatřením č. 3/2021. Pro 7 
hlasů (TB, PK, MAM, MIM, LK, JK, JV).  

3.  Zastupitelé souhlasili s přijetím dotace 
ve výši 1 195 141 Kč od Středočeského 
kraje na realizaci projektu „Rozšíření 
Vodovodu Světice“. Pro 7 hlasů (TB, PK, 
MAM, MIM, LK, JK, JV).  

4.  Zastupitelstvo souhlasilo s přijetím 
dotace ve výši 1 247 000 Kč od 

Ohlédnutí za mimořádným Veřejným zasedáním Zastupitelstva 
obce Světice ze dne 27. 10. 2021

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

Kompletní zápis z veřejných zasedání na
leznete na webu obce www.obecsvetice.cz.
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ulici, tedy rychlosti maximálně 50 km/h. 
Dle smlouvy provoz zařízení i vybírání po
kut zajišťuje Město Říčany. Vybrané pokuty 
jsou příjmem Města Říčany. Pokud pokuty 
nepokryjí náklady na provoz, je naše obec 
povinna uhradit částku ve výši odpovídající 
provozní ztrátě. 

V  roce 2017 uzavřela naše obec smlouvu 
s Říčany o měření rychlosti vozidel. Smlou
va je nyní uzavřena na dobu určitou do 31. 
ledna 2024. V ulici K Dálnici bylo instalová
no úsekové měření rychlosti. Hlavním cí
lem bylo dosáhnout dodržování nejvyšší 
povolené rychlosti pohybu vozidel v  této 

Měření rychlosti v ulici K Dálnici v obci Světice
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Z přiložených grafů je vidět, že po zave
dení úsekového měření došlo k výraznému 
snížení počtu přestupků a zvýšení 
bezpečnosti dopravního provozu v této ulici, 
což bylo hlavním cílem zavedení úsekového 
měření rychlosti. Je třeba poznamenat, že 
zobrazené počty byly ovlivněny výstavbou 

vodovodu v této ulici, kdy došlo i k uzávěře 
této ulice a zpomalení vozidel vynucenému 
nerovností ve vozovce. Bude tedy zajímavé 
sledovat, zdali v  následujících čtvrtletích 
dojde opět k  navýšení provozu a zvýšení 
počtu přestupků. Věříme, že počet přestupků 
se již na úroveň z roku 2020 nevrátí.
 Jiří Vomlel
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Na dobu Adventu se ve školce všichni 
těšíme. S příchodem první adventní neděle 
školka ožívá v  duchu Vánoc. Děti se na 
první adventní neděli pilně připravovaly, 
a tak jsme jim ji přeci nemohly zkazit. Už 
loni jsme o adventní setkání díky korona
viru přišli, a tak jsme se rozhodly, ho letos 
uspořádat… stůj, co stůj. Naše obavy byly 
oprávněné… přišel zákaz vánočních trhů. 
Ale tak co, zvládneme to. Adventní set
kání jsme uspořádaly na zahradě školky 

Školková adventní setkání

v komorním počtu a hlavně s vystoupením 
dětí, na které jsme se všichni tak moc těšili. 
Děti zpívaly s  velkým nadšením, bylo to 
pro některé po dlouhé době první veřejné 
vy stoupení. Povedlo se... Děti i rodiče 
neskrývali nadšení a všichni si v  rámci hy
gienických nařízení užívali pohodu. Díky 
vám za to, milí rodiče a děti.
Dalším významným adventním setkáním 
byl Mikuláš. Vždycky k  nám jezdily děti 
z  říčanské základní školy s  paní učitelkou 

V  roce 2021 došlo ke změně legislativy, 
která se týká likvidace odpadu na území 
ČR. Obec je povinna do konce roku schválit 
novou vyhlášku o svozu a likvidaci odpadů 
na svém území a také je povinna stanovit 
nové poplatky za svoz a likvidaci odpadů. 
Vše bude na programu veřejného zasedání 
dne 20. 12.2021.

Co se od roku 2022 změní?
1. Každá nemovitost v obci bez ohledu na to, 
jestli se jedná o chatu, rodinný dům či by
tový dům, bude muset mít nádobu na svoz 
a  likvidaci odpadu, která bude opatřena 
čipem a  tedy systémem vážení jako tomu 
bylo dosud. 

2. Obec bude vybírat poplatek 1 Kč za 1 litr 
vyvezeného odpadu x frekvence svozů. Po 
zvážení bychom rádi přešli a jako novinku 
zavedli to, že by byl vývoz odpadu změněn 
a jako frekvence svozů bylo stanoveno 
vyvážení odpadů 1x za 14 dní. Pokud to pro 
někoho bude znamenat změnu objemu ná
doby, např. pokud měl někdo nyní 1x 120 L 
(vývoz týdně), tak mu bude dodána nádoba 

Likvidace odpadů v roce 2022

a nově bude vyvážet 1x 240 L (1x za 14 dní). 
Nová výše poplatků pro rok 2022 bude:

1x za 14 dní 120 l:  3.120 Kč
1x za 14 dní 240 l:  6.240 Kč
Likvidace BIO odpadu bude nadále probíhat 
v  sezóně od 4/2022 do 11/2022 a tento 
poplatek bude obsažen v  ceně likvidace 
směsného komunálního odpadu. Systém 
svozu stále stejný tzn. 1x za 14 dní 240 L.

Poplatky za svoz a likvidaci odpadů bude 
možné platit až v lednu 2022 a to od 3. 1. 
2022.
Doufám, že je vše výše popsané srozu
mitelné, a tedy od roku 2022 již nebude 
možné využívat jednorázové svozy 
a nebudou možné ani jiné varianty svozů 
než ty, které jsou obcí navrženy. Každý 
obyvatel je producentem odpadu, proto 
není možné, aby někdo tvrdil, že žádný 
odpad nemá, a tedy nemusí platit poplatek 
za svoz a likvidaci odpadů. Toto vyplývá 
ze zákona o odpadech. Obec v  žádném 
případě nehodlá na likvidaci odpadů 
z domácností doplácet. 
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Evou Mlchovou, ale jak jistě chápete, 
v  dnešní době to nebylo možné. A tak už 
loni jsme se rozhlížely, kdo by nám přišel 
jako Mikuláše. A věřte, nevěřte… našli jsme 
ho. A co víc… udělal si na nás čas i letos. 
Jeho identitu nebudeme a ani nemůžeme 
prozrazovat... On ví, že my víme. Mikuláši, 
moc ti děkujeme, že jsi nás v tom nenechal. 
S dětmi jsme se převlékli do kostýmů čertíků 
a andílků. Andílkové byli letos v  převaze. 
Děti spolu uklidily třídu, aby se u nás 
Mikulášovi líbilo, a opa kovaly si básničku 
a písničku, kterou jsme pro Mikuláše 
připravili. Když Mikuláš vstoupil do dveří, 
byla v některých dětech malá dušička. A to 
byl Mikuláš sám, bez čerta, bez anděla. Ale 
po pár minutkách děti pookřály, a když dos
taly od Mikuláše balíček s ovocem a malou 
dobrotou, byli všichni kamarádi.

Malá technická univerzita
S Malou technickou univerzitou spolupracu
jeme už dlouho, a když se naskytla možnost 

prohloubení spolupráce… neváhaly jsme ani 
vteřinku. Naše mateřská škola byla zapoje
na do CSR aktivit společnosti SAP ČR a díky 
tomu získala metodiku a pomůcky pro 
polytechnické vzdělávání programu Malá 
technická univerzita. Paní učitelky prošly 
školením metodiky Malé technické univer
zity, školka získala spoustu pomůcek pro 
tyto činnosti a my je tak můžeme s  dětmi 
využívat, kdy budeme chtít. Můžeme si tak 
s dětmi hrát na stavitele mostů, věží, projek
tanty, inženýry a energetiky.
 Moc děkujeme.                                                                                                                            

Dušičková stezka
I letos se stihla připravit pro děti ze Světic 
a blízkého okolí Dušičková stezka. Bylo 
to také za přispění firmy Bona Vita, která 
pro děti připravila pár odměn na konci 
stezky. Děkujeme. Poděkování patří také 
organizátorům za přípravu.

Přejeme všem krásné Vánoce
MŠ Světice
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Podzim v naší škole byl plný nestandardních 
situací a výzev. Žáci se díky pravidelnému 
testování na Covid19 ocitali  a stále ještě oci
tají v nařízených karanténách. Nemocnost ve 
třídách je i nyní velká. Také mnoho pedagogů 
se v  průběhu několika týdnů  ocitlo  v  pra
covní neschopnosti. Situace nebyla vůbec 
jednoduchá, ale nakonec si škola i  s  tímto 
dokázala poradit. 
V  současné době  v  některých třídách 
probíhá  vzdělávání tzv. hybridní formou, kdy  
je část dětí ve škole a část v karanténě doma. 
Při přípravě hodin pedagogové promýšlejí, 
jak výuku nejlépe uzpůsobit, aby nepřítomní 

žáci byli co nejvíce zapojeni do procesu 
učení. Tyto děti plní zadávané úkoly nebo se 
připojují do probíhajících hodin, zatímco děti 
ve třídách pracují tradičně. Toto online spo
jení je pro naše žáky obrovským přínosem. 
I když nemohou být ve škole, vidí a slyší své 
spolužáky a učitele, a jsou tak součástí celo
denní výuky a nejsou tolik izolováni.
Bohužel jsme kvůli současné epidemio
logické situaci museli v  naší škole zrušit 
tradiční vánoční trhy. Děti tvoří alespoň v rám
ci svých tříd, a tak se rodiče i letos mohou 
těšit na originální dárky.  Z  předvánočních 
radovánek si všechny děti  užily svátek sv. 

Podzim v Základní škole Světice
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Mikuláše, který pro ně připravili spolužáci 
z devátých ročníků. Ve třídách i přes obtížnou 
situaci ve společnosti vládne radostná ad
ventní atmosféra a učitelé se snaží dětem 
zpříjemnit toto období tematickými  výlety, 
besedami s bývalými spolužáky na téma je
jich středních škol nebo jinými zajímavými 
projekty. V rámci těchto akcí jsme například 
přivítali v naší škole zástupce projektu Svět 
3000, který žáky seznámil se životem a tradi
cemi domorodých kmenů v různých částech 
Země. Žáci 2.stupně navštívili také filmové 
představení Přes hranici, které zpracovává 
téma uprchlíků. 
Žáci 4. a 5. tříd odjeli na plavecký výcvik do 
Srní, kde rozvíjejí své plavecké dovednosti.

Někteří žáci naší školy se „propočítali“ do 
okresního kola matematické Pythagoriády, 
které proběhlo letošní rok v  on line verzi 
na počátku měsíce prosince. Všem, kteří se 
zúčastnili, držíme palce na další úspěšná 
umístění. Také přejeme úspěšné výsledky 
„Přijímacích zkoušek nanečisto“, které naše 
škola pořádá. 
Školní budovy i třídy jsou vánočně vyzdo
beny, děti si losují jména svých spolužáků, 
kterým budou moci dát dáreček pod 
stromeček na třídních besídkách, a my všem 
přejeme krásný adventní i vánoční čas a do 
nového roku mnoho zdraví, štěstí, lásky a ra
dosti.
 Milena Rulcová, Martina Pavlů 

Za Místní knihovnu ve Světicích přeji 
všem pohodové prožití Vánoc a do roku 
2022 hlavně zdraví a dobrou náladu.  
Knihovna půjčuje, mimo pondělí 13:30 
– 15:30 hodin a čtvrtek 14:00 – 17:00 
hodin (v době provozu ZŠ Světice), 
vždy v  sobotu od 8:30 – 11:00:  

18. prosince, 8. a 22. ledna, 5. a 19. února.  
Nadále platí moje nabídka pro starší čtenáře 
na donášku knih domů. Pokud Vám nevyh
ovují nabízené termíny, je možná individuál
ní domluva návštěvy knihovny – kontaktní 
email: sveticeknihovna@seznam.cz.
 Jana Lemberková

Knihovna zima 2021



   Věstník obce Světice • 12/2021

16

Přelom roku vábí od pradávna k ohlédnutí 
a zamyšlení se nad tím, jaký ten minulý rok 
vlastně byl. Rok 2021 byl druhý covidový rok. 
Pramínek se na chvilku zamkl. Bylo zrovna 
jaro. Jedno z nejkrásnějších období v lese 
a ve školce. Příroda se probouzí, les začíná 
ožívat. Vedení řešilo finanční udržitelnost, 
průvodci okusili Pramínek na dálku. Rodičům 
nechávali materiály v truhle na terase. Vy
mysleli krásnou stezku za pokladem na Velký 
pátek, která vedla místy, jež mají Pramínci 
rádi... dračí stezkou, u soutoku, ve skalách...  
A děti a rodiče si přáli, aby už byl les zase 
odemčený. Bylo to období ztrát, ale i nálezů. 
Každý z nás tam tehdy něco ztratil a něco 
našel. Les se odemkl v květnu. Les je léčivý. 
Bylo to dojemné. Pro všechny. Svatojánská 
slavnost a loučení s předškoláky na konci 
června bylo silné. Třída Světýlek se rozloučila 
s bílým domem. O prázdninách Pramínek 
proměnil vedení. S ním přišla i nová energie 
a naděje, že vše co nás čeká, zvládneme. 
Prožili jsme společně podzimní slavnost. 
Září i říjen byly v lese za odměnu. Krásné 
teplé podzimní počasí a pestrobarevný les. 
Ve znamení světel byla Martinská slavnost, 
každý Pramínek, Kapička i Světýlko si nes
lo to své světýlko temným lesem s nadějí 
a zpívali jsme tehdy všichni: „A pro všechny 
bytosti chci, aby svítilo...”  Adventní spirála, 
jedna z nejkrásnějších slavností, se konala 
v předvečer Adventu. Nově jsme se před ní 
už dopoledne sešli celý tým a hovořili o nás 
a naší společné cestě. Na závěr jsme máčeli 
voňavé svíčky ze včelího vosku a společně 

zpívali. Proticovidová opatření v té době sí
lila a my přemýšleli, jestli slavnost uskutečnit. 
Shodli jsme se, že děti potřebují víc než 
kdy jindy spočinout, v Adventu, se zpěvem 
a Andělem, který jim zapálí ve středu spirály 
svíčku. Slavnost byla bez rodičů, zpěváci 
otestovaní a bylo to krásné. Nebe bylo plné 
hvězd a Anděl přicházel z  nebe…  V době 
psaní tohoto textu se těšíme na Vánoce 
a užíváme si první sníh v lese. Brzy oslavíme 
zimní slunovrat. Slunce se začne vracet ze 
tmy a přinese s sebou světlo a naději.
Přejeme nám všem nadějný nový rok 2022. 
Kéž v něm světlo najde cestu tmou. Kéž nás 
všechny opatrují andělé. 

Za celý tým Pramínku
Olga Jarkovská, 

koordinátorka a průvodkyně

Pramínek a jeho rok
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Blížící se Vánoce a adventní čas sebou 
přinášejí jedinečnou kouzelnou atmosféru. 

Za naše členské obce svazku Ladův kraj 
Vám proto už nyní přejeme kouzelný ad
vent, pohodové vánoční svátky a v Novém 
roce mnoho šťastných dní. 

Přání k Vám putuje z obcí, které se hlásí k od
kazu výjimečného malíře Josefa Lady. Jsou 
to: 

ČeRNé VODěRaDy, 
ČeSTLICe, HRuSICe, 
KaLIŠTě, KaMeNICe, 

KLOKOČNá, KOSTeLeC 
u KřížKů, KuNICe, 

LOuňOVICe, MIROŠOVICe, 
MNICHOVICe, MuKařOV, 

NuPaKy, ONDřeJOV, 
říČaNy, SeNOHRaby, 
STRuHařOV, SVěTICe, 

SVOJeTICe, TeHOV, 
TeHOVeC, VeLKé 

POPOVICe, VŠeSTaRy 
a ZVáNOVICe. 

A už nyní můžeme s  radostí prozradit, že 
k  nim už v lednu přibydou Jevany jako 
obec v pořadí pětadvacátá. 

„Ladovské“ obce umí překvapit téměř 
nedotčenou romantickou přírodou, jindy 
zajímavým kostelem, návsí, památkou, 
sportovištěm nebo útulnou hospůdkou. 
Od severu k jihu vede Ladovým krajem navíc 

železniční trať z pražského Hlavního nádraží 
do Benešova se zastávkami v  Říčanech, 
Světicích, Strančicích, Mnichovicích, 
Mirošovicích a Senohrabech. Návrat z  delší 
zimní pěší procházky, výletu na běžkách či 
na kole si tak můžete zkrátit vlakem. Tipy, 
co kde navštívit, najdete na našem webu, na 
stránkách obcí i v místním Infocentru. 
Věříme, že se Vám na našich stezkách líbí, 
spolu s  Klubem českých turistů pracujeme 
na jejich modernizaci a budeme proto rádi 
za jakýkoliv finanční příspěvek na ně.  

Můžete jej poslat na účet veřejné sbírky 
Ladova kraje, číslo účtu v  Komerční 
bance je 107  1172230237/0100. Účet 
je možné načíst i přes přiložený QR kód 
platby. Dárcům vystavíme potřebná pot
vrzení a věnujeme poděkování v  podobě 
„ladovského“ trička. Pomůžete nám, 
i  když si naše tričko rovnou koupíte, 
třeba někomu jako dárek pod stromeček. 
Výtěžek z prodeje poputuje přímo na účet 
veřejné sbírky svazku Ladův kraj.

Podpoříte tím opravy stávajících a budování 
nových turistických stezek a odpočívek 
v našem mikroregionu. Navíc tím uděláte ra
dost sobě, svým blízkým i nám. Jen pozor! 
Trička pod stromeček je třeba objednat co 
nejdříve, abychom Vám je mohli včas poslat 
či nechat k vyzvednutí v říčanském Infocen
tru. Návod, jak tričko objednat, najdete na 
našem webu. Předem všem dárcům velmi 
děkujeme! 

Mějte kouzelný advent a ať je nám 
v Ladově kraji pořád dobře!

Hanka Bolcková 
www.laduvkraj.cz 

facebook.com/laduvkraj 
instagram.com/laduvkraj. 

Přejme si navzájem jen to nejlepší
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inzerce

Vážení občané,
již počtvrté se 
k  Vám jako sená
tor našeho obvo
du obracím, abych 
Vám popřál klidné 
prožití adventu a 
vánočních svátků 
a  úspěšný nový 

rok. Končící rok nás opět připravil před 
řadu výzev a překážek, které bychom si 
před několika lety stěží představovali: 
další potýkání se s  covidem, krach 
velkého dodavatele energií, růst jejich 
cen a obecně inflace, to vše zasahuje 
jak do chodu každé domácnosti, tak do 
plánovaných investic obcí a  měst, kde 
žijeme. 
Od začátku svého mandátu chci být 
Vaším hlasem v Senátu. Jsem proto rád, 

že se na mě čím dál více obracíte se svý
mi názory a podněty. I díky tomu se nám 
pak daří prosazovat opatření, která mají 
smysl. V letošním roce bych za všechna 
jmenoval prosazení státního financování 
léčby některých závažných nemocí, 
které dosud nebyly hrazeny z  pojištění 
a nemocní a jejich rodiny museli shánět 
peníze sami, a pak prosazení práva 
bránit svůj život i se zbraní v ruce do List
iny základních práv a svobod. Doufám, 
že v příštím roce se mi povede prosadit 
i zohlednění strachu oběti u posuzování 
míry intenzity nutné obrany a prosa
zení této změny do trestního zákoníku. 
Věřím, že právo má stát vždy na straně 
napadené oběti.
Dovolte mi ještě jednou popřát Vám 
krásné svátky. Váš senátor

Zdeněk Hraba


