
leden 2021



Tibor Švec, starosta obce

editorial

Vážení čtenáři,
v ruce právě držíte lednové vydání 
Vesteckých listů. A jaké informace 
vám v něm přinášíme?

Betlémské světlo bylo za dodržení 
hygienických opatření rozdáno 
opět velkému počtu našich 
obyvatel, jsem rád, že se nám 
podařilo alespoň tuto tradici 
udržet. Zato tradiční Masopust 
budeme muset letos vynechat, co 
se týká dalších kulturních 
a společenských akcí, tak vás 
budeme informovat v závislosti na 
vývoji situace. 

Senioři nad 80 let mají možnost se 
registrovat na očkování, obec jim 
nabízí pomoc, více informací 
najdete v rubrice Aktuálně.

Na posledním prosincovém 
zasedání zastupitelstva byl 
schválen rozpočet na letošní rok, 
který mimo jiné počítá s tím, že 
dojde k dokončení rekonstrukce 
křižovatky Vestecká x K Jahodárně 
x Ve Stromkách. Její dokončení 
jsme původně plánovali již 
v minulém roce, ale s ohledem na 
komplikace spojené s epidemickou 
situací jsme ji byli nuceni 
přesunout až na letošní rok. 

Máme také v plánu opravit povrch 
ulice Vestecká, na tento projekt 
žádáme o dotaci. Když se nám ji 
podaří získat, tak bychom opravu 
chtěli zrealizovat také v letošním 
roce. Více informací ze zasedání 
najdete v rubrice Aktuálně.

Obec prováděla testování na 
COVID-19 pomocí antigenních 
testů, které bylo k 2. 1. 2021 
ukončeno. V ulici Průmyslová, 
mezi odbočkou do Auto Brejla 
a autobusovou zastávkou se totiž 
podařilo otevřít testovací místo, 
které provádí odběry hrazené ze 
zdravotního pojištění. Více 
informací o odběrovém místě 
najdete na našem FB profilu. 
Zároveň bych chtěl poděkovat 
všem, kteří nám s provozem 
našeho vlastního odběrového 
místa ve svém volném čase 
pomáhali.

Přeji vám příjemné čtení!
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE VESTEC

ne 16. 12. 2020 se uskutečnilo v pořadí třinácté zasedání našeho DZastupitelstva v tomto volebním období. Zastupitelstvo obce Vestec 
na tomto zasedání mimo jiné: 

ź schválilo rozpočet obce pro rok 2021, který počítá s celkovými příjmy ve 
výši cca 93,2 mil. Kč a s celkovými výdaji ve výši cca 91,3 mil. Kč. Tato 
podoba rozpočtu vychází z aktuálního očekávání výše celkových příjmů 
obce a bude tedy nutné jej v průběhu roku 2021 upravovat ve formě 
rozpočtových opatření,

ź schválilo stávající výši poplatku za komunální odpad i pro rok 2021. 
Občané tedy budou hradit poplatek za odpad ve stejné výši jako v letech 
2013–2020,

ź schválilo dodatek ke smlouvě o úvěru, kterým se pro obec rozšiřují 
možnosti čerpání prostředků z tohoto úvěru i za účelem rozšíření veřejné 
zeleně a sportovních ploch v obci,

ź schválilo dodatek k darovací smlouvě, kterým se pro Hasičský záchranný 
sbor rozšiřují možnosti využití již dříve poskytnutého daru obce Vestec,

ź schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce povrchu 
místní komunikace – ul. Vestecká“. V případě získání prostředků z této 
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj proběhne již v průběhu roku 
2021 rekonstrukce povrchu ulice Vestecká, která je ve vlastnictví obce. 
Ostatní plánované úpravy ulice Vestecká, jako je např. již probíhající 
rekonstrukce křižovatky Vestecká x K Jahodárně x Ve Stromkách, nejsou 
součástí zmiňované žádosti o dotaci a budou i nadále řešeny samostatně,
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6 leden 2021 7leden 2021

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ

ź schválilo prodej pozemku, který je nádvořím bytového domu Okružní 
č. p. 686, a to majitelům daného bytového domu zastoupeným SVJ. 
K otázce prodeje tohoto pozemku obdržela obec souhlasné právní 
stanovisko,

ź schválilo koupi pozemků od společnosti STAVING Olomouc, s.r.o. v lokalitě 
ulic U Hrubých a Okružní, a to za celkovou cenu 400 Kč. Jde o splnění 
smluvní povinnosti investora převést na obec vybrané pozemky,

ź schválilo Strategický plán rozvoje obce Vestec pro roky 2021–2025. 
Ministerstvo pro místní rozvoj stanovuje jako jednu ze základních 
podmínek pro podání žádosti o dotaci z národních zdrojů mít zpracovaný 
a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument,

ź schválilo poskytnutí daru ve výši 50 tis. Kč v rámci sbírky „Pomozte 
Jonášovi vyhrát boj s nepřítelem ESCH1“. ESCH1 deficiency je vzácné 
metabolické onemocnění, které ovlivňuje schopnost těla získávat 
z potravin energii pro život. Jonáš, který navštěvuje Mateřskou školu 
Vestec, je prvním pacientem s touto chorobou v České republice,

ź schválilo doplnění stávajícího požárního řádu obce o aktualizaci stavu 
požární techniky a zdrojů vody,

ź schválilo vydání tzv. Patronátního prohlášení souvisejícího se smlouvou 
o úvěru mezi společnostmi Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. 
a Česká spořitelna, a.s.,

ź schválilo rozpočtové opatření, kterým se zvyšují rozpočtové příjmy v roce 
2020 o částku cca 2,89 mil. Kč a rozpočtové výdaje se snižují o částku cca 
5,97 mil. Kč. 

U kapitálových výdajů obce 
(celkové snížení o 6 mil. Kč) jde 
především o přesun těchto akcí z 
rozpočtu roku 2020 do roku 2021.

U rozpočtových příjmů jde 
zejména o navýšení o částku 1,3 
mil. Kč, kterou tvoří daň 
z technických her dle skutečnosti. 
Dále se jedná např. o navýšení 
platby za daň z hazardu, za prodej 
testů na COVID-19, dále jde 
o platby na základě platných 
smluv o spolupráci, za úhradu 
nájmu, platby za prodej pozemků 
či úhrady poplatků za povolení 
vjezdu dle skutečnosti. U běžných 
rozpočtových výdajů jde 
o navýšení např. za nákup testů na 
COVID-19, za navýšení příspěvků 
pro příspěvkové organizace obce 
(Technické služby obce Vestec, 
p. o. a Mateřská škola Vestec, p. o.) 
a za svoz bioodpadu dle 
skutečnosti. Naopak snížení 
běžných výdajů obce v roce 2020 
se týká zejména příspěvku na 
školní autobus, na kulturu či na 
nerealizované opravy komunikací. 

Ing. Roman Fritschka
V rámci bodu diskuse byl ze strany 
přítomných občanů, obyvatel ulice 
Nezvalova, vznesen požadavek na 
řešení situace ohledně nedostatku 
volných parkovacích míst v této 

ulici. Starosta přítomným 
občanům, a také členům ZO, sdělil, 
že OÚ má momentálně omezené 
možnosti toto řešit, jelikož 
uvedené pozemky nejsou doposud 
ve vlastnictví obce Vestec. Investor 
má však povinnost předat tyto 
pozemky obci v souladu 
s podepsanou smlouvou 
o spolupráci. Obec vyvolá jednání 
s investorem ve snaze nalézt 
řešení současného nevyhovujícího 
stavu.

První zasedání zastupitelstva 
v roce 2021 proběhlo 20. 1. 
a informace z něj vám přineseme 
v dalším vydání Vesteckých listů.

Pokud máte zájem o podrobné 
informace ze zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec, tak 
kompletní zápisy, audiozáznamy, 
usnesení, nebo detailní rozpočet 
(vč. rozpočtových opatření) 
naleznete na internetových 
stránkách obce, stejně jako 
všechny podepsané smlouvy.

člen Zastupitelstva obce
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Dne 15. ledna 2021 byl spuštěn 
centrální registrační systém na 
očkování proti onemocnění 
COVID-19 pro seniory nad 80 let. 
Očkování je bezplatné 
a dobrovolné. V případě potřeby 
vám obec Vestec nabízí možnost 
zajištění bezplatné dopravy na 
očkování.

ź na webových stránkách: 
https://crs.uzis.cz/,

ź na bezplatné telefonní lince 
1221,

Registraci na očkování je možné 
provést:

ź vyplnit on-line registrační 
formulář na výše uvedeném 
odkazu nebo telefonu,

ź je potřeba souhlasit 
s vyplněním informací 
důležitých pro zařazení do 
příslušné skupiny dle fází,

ź následně dojde k vyzvání 
k registraci termínů na nejbližší 
očkovací místo, kde si 
rezervujete termín na základě 
zaslaného PIN kódu, rezervují 
se dva termíny (dvě očkovací 
dávky).

Jak probíhá proces očkování?

ź kontrola vyplněného lékařského 
dotazníku a krátký pohovor s 
lékařem,

ź provedení očkování a zápis 
očkování do ISIN (čárový/QR 
kód),

ź v případě, že byste potřeboval 
pomoc s registrací, můžete se 
obrátit na starostu Tibora Švece 
na telefonním čísle: 
602 232 060.

Co je potřeba pro registraci?

ź po očkování občan musí počkat 
v čekárně 15 minut.

ź prokázání totožnosti 
(předložením občanského 
průkazu, cestovního pasu nebo 
řidičského průkazu),

ź přiřazení očkované osoby podle 
rodného čísla v informačním 
systému,

ź při příchodu nejprve slovní 
potvrzení registrace měření 
tělesné teploty a převzetí 
informačního letáku 
o očkování,

REGISTRACE SENIORŮ 80+ 
NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

MUZEUM JÍLOVÉ

uzeum v Jílovém je sice Mstále zavřené, ale 
o výstavy ani v této 

náročné době nepřijdete. 
Soubor nádherných a originálních 
snímků Ivo Popka, který zachytil 
svým netradičním pohledem 
město Jílové a okolí si můžete 
prohlédnout z pohodlí domova na 
webu muzeumjilove.cz. Po jejich 
zhlédnutí pochopíte, proč má 
výstava příznačný název Ticho.

Navíc, od 21. ledna si můžete 
užívat v parku před muzeem 

obrazy zvelebených míst naší 
nádherné vlasti. Národní putovní 
venkovní výstava Má vlast cestami 
proměn, příběhy domova 
o příznivých proměnách 
zanedbaných míst a sídlech naší 
země potrvá do 28. února. Tak 
hurá na procházku! A cestou 
potěšte své oko a duši příběhy, 
které vyprávějí, jak ze zkázy 
a zmaru může zase vyrůst krása.
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VIRTUÁLNÍ VELETRH 
STŘEDNÍCH ŠKOL STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odkaz na Virtuální veletrh 
středních škol Středočeského 
kraje:

rdečně zveme k návštěvě SVirtuálního veletrhu 
středních škol Středočeského 

kraje, který připravila Krajská 
hospodářská komora Střední 
Čechy ve spolupráci se středními 
školami v regionu. Portál je 
k dispozici žákům ZŠ a jejich 
rodičům, ÚP v regionu a všem, 
které zajímají středočeské školy.  

Webová stránka obsahuje přehled 
středních škol Středočeského 
kraje, které měly zájem se na 
veletrhu prezentovat. Školy se na 
portále představují 
prostřednictvím videa nebo 
prezentace, k dispozici jsou také 
náborové materiály a také termíny 

on-line dní otevřených škol. Více 
jak 60 středních škol ze 
Středočeského kraje chce touto 
formou oslovit žáky 8. a 9. ročníků 
ZŠ s nabídkou ke studiu právě na 
jejich škole. Na portále lze najít 
také nabídky některých firem, 
které mají studijní programy pro 
studenty SŠ.  Pro letní měsíce jsou 
připravovány nabídky firem na 
brigády a praxe.   

www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh/

AKTUÁLNĚ

PŘEHLED MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
NA ROK 2021

Z OBCE

Kontejner 1100 l (svoz 2x týdně) 38 400 Kč

Poplatky za odpad
Nádoba 110 nebo 120 l (svoz 1x týdně) 3 600 Kč
Nádoba 110 nebo 120 l (svoz 1x za 14 dní) 1 800 Kč
Nádoba 240 l (svoz 1x týdně) 5 900 Kč
Kontejner 1100 l (svoz 1x týdně) 19 200 Kč  

Poplatky lze platit bankovním převodem na účet vedený u ČS, číslo účtu: 
388054389/0800 nebo na účet vedený v KB, číslo účtu: 
107-2845800287/0100, případně lze hradit také v hotovosti v podatelně 
obecního úřadu. 
Poplatky jsou splatné nejpozději do 28. 2. 2021, platby v hotovosti je možné 
uhradit v podatelně obecního úřadu, a to pouze v pondělí od 13 do 17 h a ve 
středu od 13 do 18 h.

Při placení bankovním převodem je důležité uvést variabilní symbol, který 
má následující formát:
ź rodinné domy, VS=č. p. (např. 21 nebo 141),

  

ź byty v bytových domech, VS=číslo bytu 00000 č. p. (např. 0500000696).

První pes držitele staršího 65 let 200 Kč

Poplatky lze platit bankovním převodem na účet vedený u ČS, číslo účtu: 
388054389/0800 nebo na účet vedený v KB, číslo účtu:

Každý další pes držitele staršího 65 let 300 Kč

Doporučujeme také do zprávy pro příjemce uvést příjmení a důvod platby 
(např. Novák, odpad), známky na nádoby nejsou vydávány, k identifikaci 
slouží čip.

Poplatky za užívání veřejného prostranství

Každý další pes držitele 1 500 Kč

Poplatky jsou splatné nejpozději do 31. 3. 2021, platby v hotovosti je možné 
uhradit v podatelně obecního úřadu, a to pouze v pondělí od 13 do 17 h a ve 
středu od 13 do 18 h.

Poplatky za psy (psi musí být čipovaní)
První pes držitele 1 000 Kč

Přehled poplatků najdete na adrese: https://1url.cz/@poplatky2021

107-2845800287/0100, případně lze hradit také v hotovosti v podatelně 
obecního úřadu. 
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Pokud řešíte podobný, nebo jiný 
problém, můžete si objednat 
konzultaci na www.mojra.cz. Případné 
otázky nebo podněty k článkům 
zasílejte na email poradna@mojra.cz 
nebo volejte na +420 731 226 690.

Jakmile však sdílíte společné 
prostory, je situace horší. Každá 
žena si chce udělat své zázemí, 
svou domácnost. Nehledě na to, že 
starší generace vždy mají tendenci 
těm mladším radit, porovnávat, co 
dělají jinak a lépe… Má to však 
také jednu obrovskou výhodu. 
Babička je stále po ruce, a to je 
k nezaplacení.

Společné bydlení s rodiči či 
prarodiči není jen tak. Rozhodně 
je potřeba si všechno důkladně 
promyslet, abychom se vyhnuli 
pozdějším vážným konfliktům, 
které mohou vést k rozvratu celé 
rodiny. 

Tři ženy, které se na jednu stranu 
milují a respektují, na druhou 

stranu si však dokáží vjet pořádně 
do vlasů. O to víc, když nežijete 
pod jednou střechou s vlastní 
maminkou, ale s tchýní – tam bývá 
rivalita na denním pořádku. Pokud 
máte dům, který má samostatné 
bytové jednotky, dá se vše 
zvládnout vcelku v pohodě. 

V minulosti bylo soužití více 
generací v jednom domě (nebo 
bytě) běžnější než dnes. Přesto se 
i v současnosti mnoho rodin z ryze 
praktických důvodů rozhodne 
obývat jeden dům. Samozřejmě 
někdy je tento krok učiněn pouze 
z nutnosti, např. po rozvodu, kdy 
nemáme kam jít. 

Dcera, matka, babička…

Může to fungovat? Ano!

 

Úplně nejlíp uděláte, pokud si 
všichni společně sednete 
k jednomu stolu a proberete 
určitá pravidla, která se budou 
muset dodržovat. V první řadě si 
domluvte, kdo a kdy bude užívat 
společné prostory, abyste předešli 
následným hádkám. Máte-li 
zahradu, myslete i na ni, ač se to 
může zdát banální. Každá žena si 
bude chtít pěstovat své plodiny, 
květiny, proto se domluvte, který 
kus bude mít kdo k dispozici, aby 
nezasahoval do prostoru druhého. 
Rozhodně nepodceňte otázku 
soukromí, pokud nechcete mít 
neustále nezvané návštěvy. 
U oddělených bytových jednotek je 
to jednoduché, u společného 
bydlení v jednom prostoru trvejte 
např. na klepání před vstupem do 
vašich místností. Dopředu si 
domluvte, v kolik hodin bude 
vyhlášen noční klid. Jestliže 
prarodiče chodí spát velmi brzo 
a vy jste spíše nočními tvory, je 

potřeba chovat se ohleduplně. 
Nikdo vám nemůže zakázat mít 
puštěnou hudbu nebo televizi, 
avšak nemusíte ji mít příliš nahlas.

Ať už jste se rozhodli pro 
dvougenerační bydlení sami, nebo 
pod tlakem okolností, či 
z povinnosti, lze to zvládnout bez 
zbytečného stresu. Jistě, 
konfliktům se nejspíš tak úplně 
nevyhnete, ale s trochou tolerance, 
vzájemné úcty a pochopení, 
můžete žít spokojeně. Co pro to 
musíte udělat?  

Dalším krokem je pak dělba 
povinností, určitě ničemu 
neprospěje, pokud se jedna rodina 
bude starat o vše a ostatní nehnou 
ani brvou. Rozdělte si, kdo bude 
kdy vytírat před vchodem, sekat 
zahradu… A v neposlední řadě 
jsou zde finance. Jestliže nemáte 
samostatné rozvody vody 
a elektřiny, vymezte si, jakým 
dílem budete spravedlivě přispívat, 
jak se budou dělit přeplatky 
a nedoplatky atd. Nejedna rodina 
skončila u soudu, protože se 
rozhádali právě kvůli financím ve 
společné domácnosti.
Pokud se nezvládnete domluvit na 
kompromisech, měli byste si 
společné bydlení raději rozmyslet. 

Pravidla a kompromisy…

PSYCHOLOGICKÁ PORADNAPSYCHOLOGICKÁ PORADNA

JAK VYTVOŘIT FUNGUJÍCÍ 
 MEZIGENERAČNÍ BYDLENÍ

13leden 2021 leden 2021
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Z knihy událostí

K dopravní nehodě zřejmě došlo 
kvůli mlze a naštěstí skončila 
lehkými zraněními, na místo se 
dostavilo několik jednotek hasičů 
a hlídka Policie ČR.

Vzhledem k neprůjezdnosti byla 
do vyšetření nehody a následného 
uvolnění, komunikace z obou 
stran uzavřena a vozidla byla 
posílána objízdnou trasou.

Dopravní nehoda
Dne 18. 12. 2020 vyjížděla hlídka 
obecní policie v rámci součinnosti 
Integrovaného záchranného 
systému k dopravní nehodě se 
zraněním v ul. Pražská v Dolních 
Břežanech. Po příjezdu na místo se 
zde již nacházela posádka 
záchranné služby, která měla 
v péči řidiče obou havarovaných 
vozidel. 

Drogy a odcizené věci ve vozidle

Celá věc byla předána hlídce 
Policie ČR Jílové u Prahy a na 

místo se také dostavil 
kriminalistický technik. Ve vozidle 
byly totiž nalezeny předměty 
pocházející z trestné činnosti 
z předchozí noci, kdy bylo 
provedeno vloupání na 
katastrálním území Jesenice.

Dne 26. 12. 2020 si strážníci při 
večerní hlídkové činnosti v Dolních 
Břežanech všimli osobního 
motorového vozidla tovární 
značky Renault, které mělo rozbité 
čelní sklo a nebylo řádně 
osvětleno. Z těchto důvodu bylo 
vozidlo zastaveno. Řidič odmítl 
test na přítomnost návykových 
látek a bylo zjištěno, že má platný 
zákaz řízení motorových vozidel.
U spolujezdce byl nalezen sáček 
s krystalickou látkou a v zavazadle 
poté sáček s lysohlávkami.

Na místo byla přivolána hlídka 
Policie ČR, která si muže převzala 
k provedení dalších úkonů.

Osoba v pátrání
Dne 3. 1. 2021 hlídka obecní 
policie ve Vraném nad Vltavou 
spatřila dodávku bílé barvy, která 
nebyla řádně osvětlena a couvala 
přes železniční přejezd, kdy 
dokonce v jednu chvíli vjela na 
chodník a málem spadla ze srázu. 
Vozidlo bylo poté, co se otočilo, 
zastaveno.  

Test na přítomnost návykových 
látek odmítl z důvodu, že mu to 
jeho víra neumožnuje.

Řidič, který byl cizí státní 
příslušnosti uvedl, že si všechny 
doklady zapomněl doma a sdělil 

své osobní údaje. Lustrací 
prostřednictvím Policie ČR bylo 
zjištěno, že řidič je v pátrání kvůli 
nástupu do výkonu trestu a má 
zřejmě i zákaz řízení motorových 
vozidel.

Dopravní nehoda
Dne 5. 1. 2021 hlídka Obecní 
policie Vestec vyjela na 
oznámenou dopravní nehodu se 
zraněním na silnici II/101 
v Modleticích. Po příjezdu na 
místo se zde již nacházel vůz 
záchranné služby, posádka 
záchranářů si do své péče převzala 
zraněného muže, stěžujícího si na 
bolest hlavy.

Na místo se dostavila hlídka Policie 
ČR, skupina dopravních nehod 
a strážníci usměrňovali provoz do 
odstranění vozidel a uvolnění 
komunikace.

K nehodě došlo kvůli nepozornosti 
jednoho z řidičů a nedání 
přednosti v jízdě při výjezdu 
z vedlejší silnice. Dechová zkouška 
u obou řidičů vyloučila požití 
alkoholu.
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Komplikace v dopravě kvůli 
sněhu
Dne 13. 1. 2021 hlídka strážníků 
spolu s ostatními složkami IZS 
vyjela na oznámenou dopravní 
nehodu nákladního automobilu 
v Popovičkách. Na místo dorazilo 
několik jednotek hasičů a Policie 
ČR. Na pokyn velitele hasičů byla 
komunikace kvůli nesjízdnosti 
uzavřena a vozidla byla posílána 
objízdnou trasou. Na místo dorazil 
přivolaný sypač a po přibližně 
dvou hodinách se hasičům 
podařilo plně naložený nákladní 
automobil vyprostit a provoz byl 
plně obnoven.

Jelikož se snažíme minimalizovat 
vstup cizích osob do areálu, za 
dětmi nejezdí ani divadélka či jiné 
programy. Pouze pro předškoláky, 
které máme ve dvou třídách, jsme 
udělali výjimku a pozvali 
„Akrobaty“ a jejich vzdělávací 

onec roku a zároveň Kadventní čas si děti v naší 
školce užily bez toho, aby 

pocítily, že je něco jinak. 
Koronavirová pandemie ovlivnila 
a stále ovlivňuje veškeré dění. My 
se však snažíme fungovat s co 
nejmenším omezením. Děti si 
proto užily návštěvu Mikuláše, 
čerta i anděla. Měly pro ně 
připravené básničky i písničky. 
Některé děti se trošičku bály, jiné 
slíbily, že se polepší, všem ale 
andělská skupina dala něco 

dobrého na zub a všechno dobře 
dopadlo, jelikož si čerti nikoho 
neodnesli. Je to samozřejmě 
především tím, že všechny děti 
z naší školky jsou úžasné, šikovné 
a hlavně hodné.

ZPRÁVY Z NAŠÍ 
MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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pohybový program, který děti 
nejenom rozptýlil, ale nabídl 
interaktivní propojení 
s pohybovou průpravou, a také 
poskytl přednášku o důležitosti 
pohybu. Především v této době, 
kdy se omezují všechny 
volnočasové aktivity, je tato osvěta 
víc než nutná. Aby nedocházelo 
k nezbytnému spojování dětí, 
program proběhl v každé 
z předškoláckých tříd zvlášť.
Jediné omezení, které jsme 
pocítili, byla absence vánočních 
besídek. Děti poctivě trénovaly na 
vystoupení, které ale za 
přítomnosti rodičů nebylo možné 

uskutečnit. Protože nás to velmi 
mrzelo, že by tato tradice byla 
přerušena a rodiče by o ni měli 
přijít, snažili jsme to vymyslet 
jinak. A vyšlo to. Již na začátku 
prosince se na našich webových 
stránkách objevil „Adventní 
kalendář“, kde se každý den 
otevřelo jedno okénko 
s představením jedné z našich tříd. 
Rodiče tak mohli za dětmi do 
školky nahlédnout alespoň díky 
tomuto projektu. Podle zpětné 
vazby od rodičů i dětí se tato 
alternativa setkala s pozitivním 
ohlasem, což nás skutečně velmi 
těší. Máme skvělé rodiče, čehož si 

Za školku si jen přejeme, ať jsme 
zdraví a fungujeme bez omezení. 
Vám všem vesteckým 
spoluobčanům přejeme také pevné 
zdraví, a především dobrou 
náladu.

ředitelka MŠ Vestec
Mgr. Dita Klímová

nesmírně vážíme, a jsme rádi, když 
je naše projekty s dětmi potěší 
a když se líbí. 

Po vánočních svátcích jsme se sešli 
opět v hojném počtu. Jsme rádi, že 
se nám všem COVID-19 vyhýbá 
a naším největším přáním je, aby 
to takto dlouho vydrželo. 
Zima nám letos po dlouhé době 
vykouzlila bohatou sněhovou 
nadílku, z čehož měly jednoznačně 
největší radost děti. Na zahradě se 
proto objevili úžasní sněhuláci 
a otevřel se prostor pro úplně jiné 
hry a zábavu, než na jakou jsou 

děti zvyklé. Rozhodli jsme se 
proto, že dětem uspořádáme 
zimní olympiádu. Nechyběl 
biatlon, krasobruslení, slalom, 
sjezd na bobech či hod sněhovou 
koulí. Děti si zábavu v podobě 
zimního sportování úžasně užily 
a za skvělé sportovní výkony 
dostaly zasloužené diplomy 
i medaile. Bylo to úžasné 
dopoledne plné dobré nálady 
i zábavy, a díky tomu jsme všichni 
pocítili, jak moc nám společné 
akce chybí.

Ve školce proběhla samozřejmě 
vánoční hostina, kde se děti sešly 
u velkého stolu, společně si daly 
něco dobrého a na závěr byla 
nadílka nových hraček do 
jednotlivých tříd. A o zábavu bylo 
postaráno.
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KRONIKAKRONIKA

První zpráva o vyhlášení 
samostatnosti 
Československé republiky 

vyvolala v lidech obrovskou radost. 
Všichni se těšili, že se vrátí ti, kteří 
byli dlouho a toužebně očekáváni. 
Tabulky s rakouským orlem mizely 
nebo byly aspoň zamazány. Dojmy 
plné euforie v prvních týdnech 
a měsících byly překonány 
změnami, které se vznikem nové 
republiky zákonitě souvisely. 
A bylo jich hodně. Uvedu ty 
nejdůležitější. Národní 
shromáždění schválilo nové 
zákony. Např. zavedení 
všeobecného hlasovacího práva při 
volbách, zánik šlechtických titulů, 
zavedení osmihodinové pracovní 
doby, později i zákon o pozemkové 
reformě. Smutným dědictvím 
války byla neúnosná drahota 
a nedostatek potravin. Vždyť např. 
cena 1 kg pšeničné mouky stoupla 
ze 40 haléřů na 5 K, 1 q brambor 
z 25 K na 80 K, 1 kg másla z 2,20 
na 40 K. Jmenovaného zboží byl 
navíc naprostý nedostatek. Proto 
bylo zavedeno lístkové 
hospodářství (tzv. chlebenky) 

a není proto divu, že se za těchto 
poměrů rozbujel černý trh. Ceny 
zboží stoupaly, reálné mzdy 
naopak výrazně klesaly. Nízká 
hodnota peněz se poněkud zvedla 
po jejich okolkování v březnu 
1919. Vzdor neutěšené situaci 
a všem strastem neztráceli vestečtí 
občané chuť a sílu do života. Dne 
1. února 1919 založili spolek 
Tělovýchovné jednoty Sokol. 
Přihlásilo se 70 členů a již 21. 
dubna měli své první veřejné 
vystoupení. Zdar prý byl 
pronikavý. A proč zrovna tohoto 
dne? Vestecké zastupitelstvo se 
usneslo, že na paměť 
samostatnosti naší republiky 

Stejně komplikovaný byl návrat 
našich legionářů z Ruska. Od 
prosince 1919 se jich do podzimu 
1920 vrátilo z Vladivostoku do 
vlasti asi šedesát tisíc. Někteří 
z nich museli nedobrovolně 
obeplout celou zeměkouli. 
V příštím vydání se tomuto 
tématu a i dalším poválečným 
událostem budu věnovat 
podrobněji.

zasadí na návsi nedaleko zvoničky 
lípu svobody. V tu dobu se 
podobný akt odehrával na mnoha 
místech republiky. Sešla se tehdy 
celá obec. Děti, děvčata oblečená 
za družičky v bílých šatičkách, 
někteří v kroji, všichni svátečně 
oděni. Slavnosti se zúčastnilo 
obecní zastupitelstvo, přijeli 
příbuzní, hosté. Slavnostním 
řečníkem byl Bohdan Dobiáš 
(příbuzný kronikáře), profesor 
domažlického gymnázia, dále 
deklamovaly sestra Berta Zítová 
a sestra Marta Skřivanová. Po 
ukončení proslovu zasadili členové 
zastupitelstva lípu. Každý další pak 
přidal několik lopat hlíny na 
kořeny památného stromu, který 
nám dodnes připomíná tuto 
vznešenou chvíli.

                                                                                                         
Blanka Pašková                                                                                                      

Přes všechno spontánní nadšení 
nebyly první roky republiky vůbec 
jednoduché. Až na konci roku 
1918 byly v poměry v Čechách a na 
Moravě (hlavně hraničních 
oblastech) plně pod kontrolou 
československé vlády. Na 
Slovensku byla situace s Maďary 
složitější. Až v roce 1920 byla 
podepsána mezi státy mírová 
smlouva.

Památná lípa svobody byla 
zasazena po levé straně pomníku 

padlých, v blízkosti rybníčka, který 
ale v těchto místech už 
nenajdeme. Naše obec měla ještě 
jednu lípu svobody. Ta byla 
poněkud mladší a měla i kratší 
věk. Byla zasazena pravděpodobně 
v roce 1968 u obecního úřadu. 
Tehdy byla předsedkyní MNV paní 
Mentlíková. Strom musel po čase 
ustoupit stavebním úpravám.

DĚJINY OBCE VESTEC                                                       
VESTEC PO I. SVĚTOVÉ VÁLCE

leden 2021 leden 2021



2120

KRONIKAKRONIKA

První zpráva o vyhlášení 
samostatnosti 
Československé republiky 

vyvolala v lidech obrovskou radost. 
Všichni se těšili, že se vrátí ti, kteří 
byli dlouho a toužebně očekáváni. 
Tabulky s rakouským orlem mizely 
nebo byly aspoň zamazány. Dojmy 
plné euforie v prvních týdnech 
a měsících byly překonány 
změnami, které se vznikem nové 
republiky zákonitě souvisely. 
A bylo jich hodně. Uvedu ty 
nejdůležitější. Národní 
shromáždění schválilo nové 
zákony. Např. zavedení 
všeobecného hlasovacího práva při 
volbách, zánik šlechtických titulů, 
zavedení osmihodinové pracovní 
doby, později i zákon o pozemkové 
reformě. Smutným dědictvím 
války byla neúnosná drahota 
a nedostatek potravin. Vždyť např. 
cena 1 kg pšeničné mouky stoupla 
ze 40 haléřů na 5 K, 1 q brambor 
z 25 K na 80 K, 1 kg másla z 2,20 
na 40 K. Jmenovaného zboží byl 
navíc naprostý nedostatek. Proto 
bylo zavedeno lístkové 
hospodářství (tzv. chlebenky) 

a není proto divu, že se za těchto 
poměrů rozbujel černý trh. Ceny 
zboží stoupaly, reálné mzdy 
naopak výrazně klesaly. Nízká 
hodnota peněz se poněkud zvedla 
po jejich okolkování v březnu 
1919. Vzdor neutěšené situaci 
a všem strastem neztráceli vestečtí 
občané chuť a sílu do života. Dne 
1. února 1919 založili spolek 
Tělovýchovné jednoty Sokol. 
Přihlásilo se 70 členů a již 21. 
dubna měli své první veřejné 
vystoupení. Zdar prý byl 
pronikavý. A proč zrovna tohoto 
dne? Vestecké zastupitelstvo se 
usneslo, že na paměť 
samostatnosti naší republiky 

Stejně komplikovaný byl návrat 
našich legionářů z Ruska. Od 
prosince 1919 se jich do podzimu 
1920 vrátilo z Vladivostoku do 
vlasti asi šedesát tisíc. Někteří 
z nich museli nedobrovolně 
obeplout celou zeměkouli. 
V příštím vydání se tomuto 
tématu a i dalším poválečným 
událostem budu věnovat 
podrobněji.

zasadí na návsi nedaleko zvoničky 
lípu svobody. V tu dobu se 
podobný akt odehrával na mnoha 
místech republiky. Sešla se tehdy 
celá obec. Děti, děvčata oblečená 
za družičky v bílých šatičkách, 
někteří v kroji, všichni svátečně 
oděni. Slavnosti se zúčastnilo 
obecní zastupitelstvo, přijeli 
příbuzní, hosté. Slavnostním 
řečníkem byl Bohdan Dobiáš 
(příbuzný kronikáře), profesor 
domažlického gymnázia, dále 
deklamovaly sestra Berta Zítová 
a sestra Marta Skřivanová. Po 
ukončení proslovu zasadili členové 
zastupitelstva lípu. Každý další pak 
přidal několik lopat hlíny na 
kořeny památného stromu, který 
nám dodnes připomíná tuto 
vznešenou chvíli.

                                                                                                         
Blanka Pašková                                                                                                      

Přes všechno spontánní nadšení 
nebyly první roky republiky vůbec 
jednoduché. Až na konci roku 
1918 byly v poměry v Čechách a na 
Moravě (hlavně hraničních 
oblastech) plně pod kontrolou 
československé vlády. Na 
Slovensku byla situace s Maďary 
složitější. Až v roce 1920 byla 
podepsána mezi státy mírová 
smlouva.

Památná lípa svobody byla 
zasazena po levé straně pomníku 

padlých, v blízkosti rybníčka, který 
ale v těchto místech už 
nenajdeme. Naše obec měla ještě 
jednu lípu svobody. Ta byla 
poněkud mladší a měla i kratší 
věk. Byla zasazena pravděpodobně 
v roce 1968 u obecního úřadu. 
Tehdy byla předsedkyní MNV paní 
Mentlíková. Strom musel po čase 
ustoupit stavebním úpravám.

DĚJINY OBCE VESTEC                                                       
VESTEC PO I. SVĚTOVÉ VÁLCE

leden 2021 leden 2021



22 leden 2021



22 leden 2021












