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Obchodní centrum Vestec



v ruce právě držíte prosincové číslo Vesteckých listů. A co vám 
přinášíme za informace?

Rekonstrukce Vídeňské je z velké části za námi, zbyl poslední 
úsek, který bude realizován až na jaře. Proč? To se dozvíte 
v rubrice Aktuálně. Zde se také dozvíte více o tom, jak to 
vypadá s novými zastávkami u obchodního centra.

Ve středu 29. 11. byl slavnostně zahájen provoz nového 
obchodního centra na Vídeňské ulici, co v něm najdete a co 
vás ještě čeká, si můžete přečíst také v rubrice Aktuálně.

První adventní víkend byl nabitý akcemi, v sobotu proběhla 
v Motelu U Krbu tradiční Mikulášská, v neděli byl rozsvícen 
náš vánoční strom u obecního úřadu. Fotogalerii z obou 
uvedených akcí vám přinášíme také v tomto vydání.

V pondělí 4. 12. došlo při dopravní nehodě ke zničení 
semaforů u SAFINY, dávejte prosím v těchto místech pozor, 
podrobnější informace jsou v policejní rubrice.

A nezapomeňte si opět přijít pro betlémské světlo, pozvánku 
najdete na vedlejší stránce.

Přeji vám příjemné prožití svátků a pohodový rok 2018.

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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Dovolujeme si vás informovat, že obecní úřad bude mezi svátky uzavřen. 
Poslední den, kdy bude letos otevřen, je čtvrtek 21. 12., v příštím roce bude opět 
v provozu od úterý 2. 1.

Děkujeme za pochopení.

Uzavření úřadu 
před koncem roku 20175

ź Uzavření úřadu
ź Rekonstrukce Vídeňské
ź Galerie
ź Autobusové zastávky
ź Odečty

Z OBCE8

ź Obchodní centrum Vestec
ź Betlém
ź Prezidentské volby

PŘEDSTAVUJEME12

ź Vestec střed dokončen
ź Nové projekty

POLICIE16

ź Z knihy událostí

HASIČI - ZÁCHRANÁŘI18

ź Pravidelná školení
ź Nová technika
ź Zařazení
ź Úspěch v soutěži

MATEŘSKÁ ŠKOLA VESTEC23

ź Lampionový průvod
ź Nový prvek na zahradě

RC BARÁČEK25

ź Poslední Vestecký Jarmark a 
Restaurant day

ź Program na rok 2018

SPORT28

ź Vestec žije fotbalem

prosinec 2017 5

Tato akce, organizovaná krajem, 
byla pro letošní rok ukončena. 
Kromě jedné etapy v úseku od jižní-
ho vjezdu do Alberta k Průmyslové 
ulici byly dokončeny všechny etapy. 
Tato poslední chybějící část bude 
řešena až na jaře, v návaznosti na 

výstavbu nových autobusových 
zastávek u obchodního centra.

Autobusové zastávky poskytnou 
bezbariérový přístup jak do 
obchodního centra, tak nově vybu-
dovaným chodníkem na parkoviště 
u Alberta a také do Průmyslové uli-
ce. Díky tomu dojde k propojení 
chodníků od hranice katastru na 
jižním konci (Šátalka) až k areálu 
SAFINA.

Výstavba autobusových zastávek je 
poměrně komplikovaná, dva roky 
trvalo vyřízení stavebního povolení, 
po jeho vydání bylo potřeba zkoor-
dinovat projekt zastávek s investo-
rem obchodního centra, poté se 

Rekonstrukce Vídeňské 
a nové autobusové zastávky

KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA11

ź Úspěch obědů s KPŽ
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objevily problémy se zakládáním 
v místě budoucích zastávek, stavba 
je řešena v místě, kde se historicky 
nacházela původní cesta do Vídně. 
Okolí této cesty bylo léta zaplavová-
no materiálem, který z ní stékal. To 
vedlo k vytvoření až dvoumetrové-
ho nánosu biologického materiálu 
a zastávky je tak potřeba založit 
v poměrně velké hloubce. Situaci 
také zkomplikovala neplánovaná 
rekonstrukce Vídeňské.

V současné době se řeší přeložky 
sítí, které jsou v místě nových zastá-
vek, a během jara se předpokládá 
uvedení zastávek do provozu. Pře-
chod pro chodce bude vybaven 
semafory a poskytne tak bezpečný 
přechod přes rušnou Vídeňskou 
ulici.

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. – divize vodovody a kanalizace 
informují

Na konci prosince dojde k odečtu stavu vodoměrů od nás, jakožto současného 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Vestec. Datum odečtů je 
naplánován v termínu od 27. 12. 2017 do 30. 12. 2017. Naši terénní pracovníci 
budou obcházet odběratele od 8.00 do 16.00. Pokud nebudete v tomto termínu 
přítomní, prosíme o nahlášení stavu vodoměru nejpozději do 5. 1. 2018. 
buď formou SMS ve tvaru: 
Jméno odběratele_ulice_číslo popisné_číslo vodoměru_stav vodoměru 
příklad SMS: Novak_Vestecka_801_81186_46
nebo telefonicky na číslo zákaznického centra 734 202 577, 
popřípadě mailem na vak@tsdb.cz 
Veškeré informace a novinky je možno sledovat na stránkách
http://www.tsvestec.cz/vodovody-a-kanalizace/

V případě dotazu kontaktujte
Zákaznické centrum:
telefon: 734 202 577
Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.
Na Průhoně 159, budova A
252 50 Vestec
Úřední hodiny: Po, St  8.00 – 16.00
e-mail: vak@tsdb.cz 

v případě poruchy vody kontaktujte
Dispečink Vodovody a kanalizace:
telefon: 603 711 374, 734 233 584

Odečty se netýkají bytů v bytových domech, které mají pouze bytové měřiče, 
kromě těch bytů,  kde  je  samostatný  vodoměr  pro zalévání.

Mikulášská

Rozsvícení stromu

Galerie
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e  s t ředu  29 .  11 .  2017 Vproběhlo za účasti zástupců 
obce, dodavatelů, partnerů 

a investorů centra slavnostní 
otevření nového obchodního 
centra. Od čtvrtka 30. 11. 2017 tak 

2na ploše 3.100 m  najdete obchody 

BILLA, drogerie DM, PEPCO, OKAY 
elektro, Happy Zoo a Valmont 
tabák. Na otevření ještě čeká 
Dr.Max lékárna (po schválení ze 
strany SÚKL) a v příštím roce 
bychom se také měli dočkat 
Bageterie Boulevard.

Obchodní centrum Vestec

 minulém čísle listů jsme vám připomněli výročí Josefa Lady a jsme rádi, Vže si ho můžeme připomenout i přímo u nás ve Vestci. Díky Aleně 
Dostálové, která připravila letošní Betlém právě v duchu tvorby Josefa 

Lady. Přijďte si ho také prohlédnout, je přímo před budovou obecního úřadu.

Vestecký Betlém

Z OBCEZ OBCE

prosinec 2017 prosinec 2017

Voličské průkazy 
pro volbu prezidenta České republiky

olič, který nebude moci volit v době volby prezidenta republiky ve svém Vstálém volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat 
o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpi-

su ze zvláštního seznamu voličů ve dnech volby prezidenta republiky (12. a 13. 
ledna 2018, v případě konání druhého kola ve dnech 26. a 27. ledna 2018) v jaké-
mkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí zřízeném při zastupitelském a konzulárním úřadu 
ČR, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úřed-
níky. 
Obecní úřad Vestec vydává voličské průkazy pro voliče s trvalým pobytem na 
území obce Vestec.
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KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTAZ OBCE
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Požádat o vydání voličského průkazu lze:
a) písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů 
přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 5. ledna 2018; na adresu OÚ Ves-
tec, Vestecká 3, 252 50 Vestec
b) žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 
7 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 5. ledna 2018, číslo datové 
schránky úřadu cytasj8
c) osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu do 10. ledna 2018 do 16:00 
hodin v budově úřadu v ulici Vestecká 3
Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří 
jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádající-
ho o vydání voličského průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voli-
či zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských 
průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. 
od 28. prosince 2017.
Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta 
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo 
volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě 
k o l a  v o l b y  ( j e d e n  p r o  p r v n í  a  d r u h ý  p r o  d r u h é  k o l o ) .
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době 
mezi prvním a druhým kolem volby. Úřad v této době může vydávat voličský 
průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, 
tj. do 24. ledna 2018 do 16:00 hodin.

Předseda Senátu Parlamentu České republiky rozhodnutím ze dne 23. srpna 
2017, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 28. srpna 2017 pod číslem 
275/2017 Sb., vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejich konání na 
pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018. 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového 
počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se zúčastnili voleb a odevzdali 
platný hlas, bude se v pátek 26. ledna 2018 a sobotu 27. ledna 2018 konat 
druhé kolo volby prezidenta.
Pro volební okres v obci Vestec je adresa volební místnosti U Hřiště 576, 252 50 
Vestec (budova mateřské školy)

Termín konání volby 
prezidenta republiky

erénní pečovatelská služba Kvalitní podzim života v rámci svých služeb Tpro seniory rozváží ve Vestci i obědy a to s dotací od obce Vestec. Tato 
služba je tak úspěšná, že bylo potřeba trochu změnit pravidla, aby služba 

zůstala dostupná těm, kterým to nejvíc pomůže.

Nárok na dopravu a slevu na oběd mají nyní všichni senioři nad 70 let nebo 
osoby, které doloží, že mají zdravotní pohybové omezení. Bližší informace 
klientům poskytnou zaměstnanci KPŽ nebo Obecní úřad Vestec. A protože KPŽ 
a hlavně dodavatelé obědů pochopitelně ctí vánoční svátky, od 27. do 29. 12. 
2017 nebudou obědy rozváženy. Ale je samozřejmě možné objednat si obědy do 
zásoby, aby klienti nepřišli o svoji službu.

Kvalitní podzim života, z. ú. je nezisková organizace, která provozuje terénní 
pečovatelskou službu nejen pro seniory. Zkušený tým pečovatelů poskytuje své 
služby lidem ve Vestci a širokém okolí. Cílem je umožnit uživatelům se sníženou 
soběstačností žít plnohodnotný život. Zásadou je individuální přístup, 
respektování přání klienta a podpora jeho samostatnosti. To všechno je 
součástí profesionální úrovně poskytované péče. 

Jak už plyne z názvu organizace, velkou skupinu klientů tvoří senioři. Mohou 
využít celou řadu služeb, které tvoří tři základní okruhy:

- pomoc při péči o vlastní osobu (například pomoc při oblékaní nebo 
osobní hygieně),

- pomoc při zajištění stravy (donáška a dovoz vhodného jídla, pomoc při 
vaření apd.),

- pomoc při péči o domácnost (úklid, drobné opravy, donáška vody nebo 
uhlí).

KpŽ provozuje také půjčovnu zdravotnických pomůcek a sociální podnik.

Úspěch obědů 
s KPŽ ve Vestci



10 11

KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTAZ OBCE

prosinec 2017 prosinec 2017

Požádat o vydání voličského průkazu lze:
a) písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů 
přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 5. ledna 2018; na adresu OÚ Ves-
tec, Vestecká 3, 252 50 Vestec
b) žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 
7 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 5. ledna 2018, číslo datové 
schránky úřadu cytasj8
c) osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu do 10. ledna 2018 do 16:00 
hodin v budově úřadu v ulici Vestecká 3
Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří 
jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádající-
ho o vydání voličského průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voli-
či zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských 
průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. 
od 28. prosince 2017.
Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta 
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo 
volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě 
k o l a  v o l b y  ( j e d e n  p r o  p r v n í  a  d r u h ý  p r o  d r u h é  k o l o ) .
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době 
mezi prvním a druhým kolem volby. Úřad v této době může vydávat voličský 
průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, 
tj. do 24. ledna 2018 do 16:00 hodin.

Předseda Senátu Parlamentu České republiky rozhodnutím ze dne 23. srpna 
2017, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 28. srpna 2017 pod číslem 
275/2017 Sb., vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejich konání na 
pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018. 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového 
počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se zúčastnili voleb a odevzdali 
platný hlas, bude se v pátek 26. ledna 2018 a sobotu 27. ledna 2018 konat 
druhé kolo volby prezidenta.
Pro volební okres v obci Vestec je adresa volební místnosti U Hřiště 576, 252 50 
Vestec (budova mateřské školy)

Termín konání volby 
prezidenta republiky

erénní pečovatelská služba Kvalitní podzim života v rámci svých služeb Tpro seniory rozváží ve Vestci i obědy a to s dotací od obce Vestec. Tato 
služba je tak úspěšná, že bylo potřeba trochu změnit pravidla, aby služba 

zůstala dostupná těm, kterým to nejvíc pomůže.

Nárok na dopravu a slevu na oběd mají nyní všichni senioři nad 70 let nebo 
osoby, které doloží, že mají zdravotní pohybové omezení. Bližší informace 
klientům poskytnou zaměstnanci KPŽ nebo Obecní úřad Vestec. A protože KPŽ 
a hlavně dodavatelé obědů pochopitelně ctí vánoční svátky, od 27. do 29. 12. 
2017 nebudou obědy rozváženy. Ale je samozřejmě možné objednat si obědy do 
zásoby, aby klienti nepřišli o svoji službu.

Kvalitní podzim života, z. ú. je nezisková organizace, která provozuje terénní 
pečovatelskou službu nejen pro seniory. Zkušený tým pečovatelů poskytuje své 
služby lidem ve Vestci a širokém okolí. Cílem je umožnit uživatelům se sníženou 
soběstačností žít plnohodnotný život. Zásadou je individuální přístup, 
respektování přání klienta a podpora jeho samostatnosti. To všechno je 
součástí profesionální úrovně poskytované péče. 

Jak už plyne z názvu organizace, velkou skupinu klientů tvoří senioři. Mohou 
využít celou řadu služeb, které tvoří tři základní okruhy:

- pomoc při péči o vlastní osobu (například pomoc při oblékaní nebo 
osobní hygieně),

- pomoc při zajištění stravy (donáška a dovoz vhodného jídla, pomoc při 
vaření apd.),

- pomoc při péči o domácnost (úklid, drobné opravy, donáška vody nebo 
uhlí).

KpŽ provozuje také půjčovnu zdravotnických pomůcek a sociální podnik.

Úspěch obědů 
s KPŽ ve Vestci



12 13

PŘEDSTAVUJEMEPŘEDSTAVUJEME

prosinec 2017 prosinec 2017

Vestec Střed 
úspěšně dokončen! 

Společnost STAVING Olomouc 
na podzim letošního roku 
úspěšně dokončila projekt 

Vestec Střed, na tento projekt a na 
další připravované aktivity jsme se 
zeptali Milana Zetochy, ředitele 
společnosti.
Naše společnost vnímá projekt Ves-
tec Střed, z hlediska již realizované 
výstavby ve Vestci, jako přelomový. 
Tento projekt nás posouvá od kla-
sické výstavby k realizaci obytných 

komplexů, kde jsou zkombinovány 
různé formy bydlení s plochami 
určenými ke komerčnímu využití. 
Při přípravě a realizaci projektu byl 
kladen velký důraz na urbanistické 
hledisko a kvalitní zpracování,   

a ty-to cíle se myslím podařilo maxi-
málně naplnit. Důkazem toho je 
extrémní zájem, který tento projekt 
vzbudil u veřejnosti. Nehovořím 
pouze o zájemcích o koupi nemovi-
tosti, ale veřejnost se samozřejmě 
zajímala také o využití komerčních 
prostor, umístěných v přízemí dvou 
polyfunkčních domů. Tyto prostory 
se i díky anketě, kterou jsme pro 
místní občany připravili, podařilo 
naplnit účelně a věříme, že o nové 
služby bude v obci zájem. 

Od dubna je zde v provozu pobočka 
České pošty. Koncem listopadu bylo 
otevřeno kadeřnictví s názvem Hair 
Studio Stoklasa. Toto kadeřnictví je, 
dle jeho provozovatele Jaroslava 
Stoklasy, postaveno na osobním 
přístupu, zákazníci by se zde měli 
cítit jako v bavlnce, což v dnešní 
uspěchané době jistě každý ocení. 
Objednávat se můžete na telefon-
ním čísle 603 186 898. V listopadu 
zde bylo otevřeno také květinářství 
s názvem Květiny Růžička. Zákazní-
ci si tu mohou vybrat jak z čer-
stvých řezaných květin, tak  i z poko-
jových a sezónních hrnkových kvě-
tin, doplňků a dekorací. Toto květi-
nářství provozuje paní Pavlína 
Růžičková, která pro svou prodejnu 
aktuálně shání zaměstnance, více 
informací se dozvíte na tel.: 607 755 
513. Na jaro 2018 je plánováno ote-
vření bistra & kavárny s názvem 
„Del Borgo“. Záměrem provozova-
tele, je vytvořit příjemné místo, 
kam bude možné zajít na dobrou 
snídani, vychutnat si jednu z nejlep-
ších káv v okolí nebo si dát láhev 

vybraného vína a k tomu něco málo 
z italských pochutin.

Těší nás, že je tento projekt přínos-
ný nejen pro naše klienty, ale i pro 
širokou veřejnost, která zcela jistě 
ocení rozšíření nabídky služeb 
a vznik nových pracovních míst 
v obci.  

A jakým směrem se ubírají vaše 
další plány?

Ve Vestci aktuálně realizujeme další 
dva projekty. Na podzim byla zahá-
jena výstavba bytového domu na 
hranici ulice Okružní. V rámci toho-
to projektu vznikne 12 prostorných 
bytových jednotek s dispozicí 2+kk 

2a 3+kk  o rozměrech od 52 do 76 m . 
Přízemní byty budou vybaveny oblí-
benými předzahrádkami o velikosti 

2100 – 150 m . Byty ve druhém nad-
zemním podlaží budou disponovat 
prostornými terasami s výměrou 17 

2– 35 m .  Zahájení prodeje bytů plá-
nujeme na jaro 2018, tedy na obdo-
bí, kdy bude dokončena hrubá stav-
ba. Zájemci tak budou mít možnost 
stavbu navštívit a s projektem se 
blíže seznámit. V té době budou 
také spuštěny webové stránky pro-
jektu. 

Společnost STAVING Olomouc 
představuje své nové záměry ve Vestci...

vizualizace bytového domu, 
jehož výstavba právě 

probíhá v jižní části
 obce Vestec

Milan Zetocha ředitel společnosti STAVING Olomouc
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V návaznosti na zvýšenou poptávku 
realizujeme také výstavbu 12 gará-
žových stání v ulici Lipová. Prostor-

2né garáže s výměrou cca 26 m  
budou umístěny ve dvou ucelených 
objektech. Komfortní garáže, urče-
né pro bezpečné parkování, jsou 
realizovány ve dvou etapách. První 
etapa bude dokončena na jaře 
a dru-há v průběhu léta roku 2018. 
Primárně měly být tyto garáže urče-
ny k pronájmu. Z důvodu obrovské-
ho zájmu o jejich koupi, jsme se roz-
hodli přehodnotit náš záměr a gará-
že uvolnit do prodeje. 

V podzimním vydání VL jste infor-
movali o lokalitě Z8, respektive  
o novém projektu, který zde při-
pravujete. Máte pro nás již kon-
krétnější informace?

Jedná se o lokalitu, která je situová-
na v jižní části obce Vestec, a přiléhá 
k bytovému domu, který je aktuálně 
ve výstavbě. V této lokalitě vznikne 
architektonicky velmi zajímavý 
komplex řadových rodinných 
domů, dvojdomů a samostatně sto-
jících rodinných domů s užitnou 

2plochou 160 – 300 m  a výměrami 
2pozemků od 300 m . Celá lokalita 

bude disponovat velkorysým veřej-
ným prostorem, který bude sloužit 
pro volnočasové aktivity. V součas-
né době jsou v této lokalitě dokon-
čovány inženýrské sítě. Na jaře 2018 
bude zahájena výstavba komunika-
cí, na kterou naváže samotná 
výstavba rodinných domů.

Nový projekt tedy ponese neosob-
ní název Z8?

Doufáme, že ne na dlouho. Toto 
pojmenování lokality vychází z úze-
mního plánu. My tuto lokalitu zatím 
pracovně nazýváme Vestec Jih. Ale 
ani tento název se nám nezdá příliš 
originální. Naším cílem je nalézt 
název, který tuto lokalitu co nejlépe 
vystihuje a zároveň bude lidem blíz-
ký. Rozhodli jsme se proto oslovit 
širokou veřejnost a za tímto účelem 
jsme připravili tematickou soutěž. 
Věříme, že právě tak se nám podaří 
najít nejvhodnější název pro tuto 
lokalitu a také pro navazující bytový 
dům. Při vymýšlení názvu pro lokali-
tu se veřejnost může inspirovat 
například geogra�ckými či historic-
kými souvislostmi. Při vymýšlení 
názvu pro bytový dům může být 
inspirací přiložená vizualizace. 
Názoru veřejnosti si velmi ceníme, 
proto jsme se rozhodli vítězné 
návrhy odměnit částkou ve výši 
3.000 Kč. Soutěž probíhá od 10. pro-
since 2017 do 30. ledna 2018. 

Své návrhy zasílejte na e-mail:             
soutez@staving-olomouc.cz

A co váš Program na podporu akti-
vit v oblasti komunitního života, 
který jste prezentovali v rámci 
projektu Vestec Střed?

Do programu na podporu aktivit 
bylo v průběhu výstavby projektu 
Vestec Střed vloženo celkem 

14 15

280.000 Kč.  Z této částky se podaři-
lo �nančně podpořit více než 40 
akcí, které přímo přispívají k rozvoji 
komunitního života v obci. Aktuál-
ně je celá částka vyčerpána, ale již 
nyní připravujeme pokračování 
tohoto osvědčeného konceptu.

Náš rozhovor se chýlí ke konci, 
chtěl byste ještě něco zmínit?

Závěrem bych rád zmínil, že Vestec 
je pro mne osobně velmi dobrou 
adresou a právě proto jsem si ho 
zvolil nejen jako místo pro podniká-
ní, ale také jako své budoucí bydliš-

tě. Mým cílem a snahou naší společ-
nosti je dále posouvat dobrý status 
této obce, a to prostřednictvím kva-
litních projektů, které zde realizuje-
me a připravujeme.

Za sebe i za kolektiv naší společnos-
ti bych rád popřál, nejen našim kli-
entům, ale všem občanům Vestce 
krásné prožití vánočních svátků               
a v novém roce mnoho štěstí, zdraví 
a úspěchů v osobním i pracovním 
životě.

Více informací na 
www.staving-olomouc.cz.
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vizualizace bytového domu, 
jehož výstavba právě probíhá 

na hranici ulice Okružní
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ny k pronájmu. Z důvodu obrovské-
ho zájmu o jejich koupi, jsme se roz-
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že uvolnit do prodeje. 
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pravujete. Máte pro nás již kon-
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komplex řadových rodinných 
domů, dvojdomů a samostatně sto-
jících rodinných domů s užitnou 

2plochou 160 – 300 m  a výměrami 
2pozemků od 300 m . Celá lokalita 
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né době jsou v této lokalitě dokon-
čovány inženýrské sítě. Na jaře 2018 
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ani tento název se nám nezdá příliš 
originální. Naším cílem je nalézt 
název, který tuto lokalitu co nejlépe 
vystihuje a zároveň bude lidem blíz-
ký. Rozhodli jsme se proto oslovit 
širokou veřejnost a za tímto účelem 
jsme připravili tematickou soutěž. 
Věříme, že právě tak se nám podaří 
najít nejvhodnější název pro tuto 
lokalitu a také pro navazující bytový 
dům. Při vymýšlení názvu pro lokali-
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Názoru veřejnosti si velmi ceníme, 
proto jsme se rozhodli vítězné 
návrhy odměnit částkou ve výši 
3.000 Kč. Soutěž probíhá od 10. pro-
since 2017 do 30. ledna 2018. 

Své návrhy zasílejte na e-mail:             
soutez@staving-olomouc.cz

A co váš Program na podporu akti-
vit v oblasti komunitního života, 
který jste prezentovali v rámci 
projektu Vestec Střed?

Do programu na podporu aktivit 
bylo v průběhu výstavby projektu 
Vestec Střed vloženo celkem 
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280.000 Kč.  Z této částky se podaři-
lo �nančně podpořit více než 40 
akcí, které přímo přispívají k rozvoji 
komunitního života v obci. Aktuál-
ně je celá částka vyčerpána, ale již 
nyní připravujeme pokračování 
tohoto osvědčeného konceptu.

Náš rozhovor se chýlí ke konci, 
chtěl byste ještě něco zmínit?

Závěrem bych rád zmínil, že Vestec 
je pro mne osobně velmi dobrou 
adresou a právě proto jsem si ho 
zvolil nejen jako místo pro podniká-
ní, ale také jako své budoucí bydliš-

tě. Mým cílem a snahou naší společ-
nosti je dále posouvat dobrý status 
této obce, a to prostřednictvím kva-
litních projektů, které zde realizuje-
me a připravujeme.

Za sebe i za kolektiv naší společnos-
ti bych rád popřál, nejen našim kli-
entům, ale všem občanům Vestce 
krásné prožití vánočních svátků               
a v novém roce mnoho štěstí, zdraví 
a úspěchů v osobním i pracovním 
životě.

Více informací na 
www.staving-olomouc.cz.
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Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE 
Vestec
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Zpráva o činnosti 
Obecní policie Vestec

V období od  1. 11. 2017 do 30. 11. 2017 řešila Obecní policie Vestec v celém 
svém obvodu celkem 424 událostí, v 36 případech bylo přijato oznámení 
prostřednictvím tísňové linky. Celkem zjistila 124 přestupků. Kontrolou prošlo 
124 osob. Jen pro zajímavost, OP Vestec od začátku roku 2017 přijala celkem 
466 oznámení prostřednictvím tísňové linky a řešila 1.733 přestupků. 
V padesáti případech se jednalo o podezření ze spáchání trestného činu.

prosinec 2017 prosinec 2017

Dopravní nehoda u SAFINY

V pondělí 4. 12. 2017 došlo 
v dopoledních hodinách 
k dopravní nehodě, při které 

byly zničeny oba semafory na 
přechodu u autobusové zastávky 
SAFINA. Nákladní vozidlo, které jelo 
po Vídeňské ulici se zvednutou 
korbou, zachytilo oba semafory, 
které byly zničeny. Přechod tak 
nebyl v době uzávěrky tohoto čísla 
osazen semafory ani osvětlením, 

dbejte tedy zvýšené opatrnosti při 
pohybu v těchto místech, jak při 
přecházení, tak při průjezdu tímto 
úsekem. Ze strany obce bylo 
samozřejmě ihned objednáno 
osazení nových semaforů, termín je 
však závislý na kapacitě dodavatele 
a  kl imatických podmínkách, 
protože bude potřeba vybudovat 
nové základy, které byly při nehodě 
také poškozeny.

trážníci také asistovali při mimo-Sřádných událostech na žádost inte-
grovaného záchranného systému 

(IZS), např. dopravní nehody, požáry.

Asistování

ne 1. 11.2017 v 14:06 hodin Dzastavila řidiče jedoucího 
ulicí Vesteckou v osobním 

motorovém vozidle tz. BMW, který 
měl následnou provedenou zkouš-

kou pozitivní test na drogy, konkrét-
ně se jednalo o látku metamfetamin. 
Věc si na místě převzala k dořešení 
Policie ČR.

Řidič pod vlivem drog
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HASIČI A ZÁCHRANÁŘIHASIČI A ZÁCHRANÁŘI

Je tomu bezmála rok, co jsme byli 
pověřeni nejednoduchým úko-
lem, vytvořit ve Vestci akce-

schopnou jednotku hasičů. Je na 
čase bilancovat a informovat obča-
ny Vestce, jimž máme primárně 
pomáhat při mimořádných událos-
tech a situacích, kdy je třeba chránit 
jejich životy a majetek. Na počátku 
byla prázdná hala bez jakéhokoliv 
potřebného zázemí pro členy jed-
notky a prázdné, vysloužilé hasič-
ské vozidlo LIAZ, které se dočkalo 
důchodu po více než dvacetileté 
službě u profesionální jednotky 
hasičů z dráhy v Českých Budějovi-
cích. Jak jsme si s úkolem poradili?

Odbornost

Během roku 2017 se všichni 
členové účastnili pravidel-
ných školení, která jim doda-

la potřebnou odbornost pro výkon 
služby v jednotce. Navzdory všeo-
becnému předpokladu jsou lidé 
v jednotce dobrovolných hasičů 
obcí a měst velmi důkladně podro-
bováni výcvikům a vzdělávacím 
akcím. Každý řadový hasič musí 
absolvovat minimální odbornou 
přípravu. Dále se vzdělává podle 
funkcí, které v jednotce zastává, což 

jsou například velitelé, strojníci, 
zdravotníci či nositelé dýchací tech-
niky. Všechna školení je nutno po 
určitých intervalech opakovat, tak 
abychom byli neustále seznamová-
ni s moderními trendy, nejen      
v oblasti požární ochrany.

Naši členové tak absolvovali vše 
potřebné pro zajištění potřebné 
odbornosti a vzájemné zastupitel-
nosti. Aktuálně tak máme šestnáct 
vyškolených členů, z nichž pět 
může zastávat funkci velitele, stroj-
níků včetně řidičského oprávnění 
C potřebného pro jízdu s naším 
zásahovým vozem je osm. Izolační 
dýchací přístroje smí u zásahu v za-
kouřeném prostoru užívat třináct 
členů jednotky, k čemuž absolvovali 
potřebný výcvik v polygonu hasič-

ského záchranného sboru. Posled-
ním výcvikem probíhajícím v době 
uzávěrky Vesteckých listů, je kurz 
obsluhy motorových pil. Speci�kem 
naší jednotky je pak velké zastoupe-
ní akreditovaných zdravotníků       
a záchranářů. V rámci vzdělávání se 
nám podařilo připravit další tři 
členy na akreditovaný kurz řidiče 
vozidla zdravotnické dopravní služ-
by a ti tak splňují minimum pro 
zařazení jako zdravotník jednotky. 
Celkově tak máme v jednotce osm 
zdravotníků včetně jednoho zdra-
votnického záchranáře. 

Celkově tak členové jednotky absol-
vovali stovky hodin příprav a vzdě-
lávání aby mohli splnit podmínky 
pro zařazení jednotky do poplacho-
vého plánu kraje.

Technika

Naše znovuzrozená hasičská 
Liazka se měla možnost 
představit veřejnosti v celé 

kráse již během roku. Bezmála dese-
timěsíční omlazovací kúra zname-

nala kompletní rozborku vozidla 
v improvizovaných podmínkách 
naší základny. Naši členové odvedli 
obrovský kus práce a aktuálně tak 
disponujeme zmodernizovaným 
a spolehlivým vozem, který dopraví 
na místo zásahu šestičlenné druž-
stvo, včetně potřebného vybavení 
pro práci u většiny zásahů a k tomu 
2.500 litrů vody. Z vybavení pak 
můžeme vyjmenovat plovoucí a ka-
lové motorové čerpadlo, vysavač na 
nebezpečný hmyz, motorovou a ro-
zbrušovací pilu, elektrocentrálu 
a vybavení pro provedení hasební-
ho zásahu uvnitř i vně budov. V kabi-
ně pak převážíme izolační dýchací 
přístroje a potřebné zdravotnické 
vybavení pro první pomoc, �xaci 
a transport pacienta. Do budoucna 
plánujeme zařazení naší jednotky 
i ve spolupráci s operačním středis-
kem záchranné služby u život ohro-
žujících stavů, vzhledem k vybavení 
jednotky systémem automatizova-
né externí de�brilace.

Díky přátelským vztahům se nám 
podařilo bezúplatným převodem 
získat od Hasičského záchranného 
sboru Praha starší dopravní auto-
mobil VW Transporter, který dosta-
ne omlazovací kůru v příštím roce. 
Jeho využití bude při událostech, 
jakými jsou polomy po vichřicích, 
doprava většího počtu osob na 
místo zásahu či režijní jízdy na ško-
lení a výcviky.

Hasiči a Záchranáři ve Vestci

prosinec 2017 prosinec 2017
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Osobní výstroj

Většina členů má osobní 
ochranné pomůcky, bez 
nichž není činnost v jednotce 

přípustná.  Bohužel odolnost mate-
riálu a ochranná schopnost v těch 
nejnáročnějších podmínkách zna-
mená desetitisícové investice. Kom-
pletní oblečení hasiče obsahuje tří-
vrstvý zásahový oblek s odolností 
proti ohni i uvnitř budov, dále pak 
certi�kovaná přilba odolávající 
sálavému teplu, vysoká antistatická 
obuv odolná chemikáliím s ochra-
nou proti prořezu a propíchnutí. 
Každý hasič by měl být vybaven 
rukavicemi pro hasební zásah a tech-
nický zásah, ochranou kuklou pro 
požáry v objektech, polohovacím 
pásem a dalšími pomůckami.

Zázemí

Na naší základně kontinuálně 
zve lebu jeme prostory 
potřebné pro činnost jed-

notky. K dispozici tak máme učeb-
nu s kuchyňkou, kde se při pravidel-
ných schůzkách v pondělí učíme 
nová témata, ložnici pro případ 
držení pohotovostí na základně, 
sociální zařízení a aktuálně buduje-
me mycí kout pro hrubou očistu 
materiálu. V garáži má každý ze 
členů skříňku na zásahové oblečení 
a ochranné pomůcky. Na návště-
vách jsme zde měli jak zástupce 
obce, tak vysoce postavené přísluš-
níky Hasičského záchranného 
sboru a jsem přesvědčen, že se 
nemáme zač stydět. 

Zařazení

Od 1. listopadu 2017 je naše 
jednotka o�ciálně připrave-
na k výjezdu. Vzhledem 

k tomu, že jsme jednotka dobrovol-
ná, nedrží na základně nikdo trva-
lou službu. Naše kategorie je podle 

požárního poplachového plánu 
určena jako JPO V, tedy jednotka 
s místní působností (katastr Vest-
ce) a jsme povoláváni na základě 
žádosti operačního střediska HZS, 
či na žádost zřizovatele jednotky. 
Čas výjezdu je do deseti minut od 
vyhlášení poplachu. Členové jednot-
ky jsou svolávání moderním svolá-
vacím systémem Fireport, který 
obvolá všechny členy a rozešle jim 
SMS. Na základě odpovědí členů tak 
operační důstojník okamžitě ví, 
kolik členů je schopno výjezdu. 
Mimo tento plán drží naši členové 
pravidelně služby při krizových 
dnech a akcích. Těmi rozumíme 
například Silvestr, čarodějnice či 
naše přítomnost na obecních 

akcích s požárním rizikem. Letos 
jsme dohlíželi například na koncert 
No Name, rozsvěcení Vánočního 
stromu a plánujeme společně se 
záchranáři také silvestrovskou služ-
bu.

Úspěch

O obrovský úspěch a důkaz 
poctivé práce a výcviku se 
postaralo šestičlenné druž-

stvo našich hasičů při cvičení jedno-
tek požární ochrany, nazvané 
ČEPERKA 2017. Asociace dobrovol-
ných záchranářů, coby pořadatel 
akcí zaměřených na mimořádné 
události v průmyslových objektech, 
pomohla vycvičit a připravit naše 
družstvo. Při tomto cvičení se jed-
notky potýkají s událostmi v nebez-

pečném prostředí a při reálných 
modelových situacích zachraňují 
pacienty. Řešit tak museli například 
pád dítěte do sila s pískem, poskyt-
nout pomoc a následně vyprostit 
dělníka z podzemního pásového 
dopravníku, vyjednávat s jeřábní-

kem při jeho snaze o sebevraždu, 
zasáhnout po výbuchu kotelny při 
úniku neznámé nebezpečné látky či 
resuscitovat po úrazu elektrickým 
proudem. A teď to nejdůležitější. 
Naši chlapci skončili po sečtení 
bodů s obrovským rozdílem na prv-
ním místě a nechali tak za sebou 
sedm jednotek z celé ČR s daleko 
větší tradicí a zkušenostmi. Obrov-
ské plus akce je i stmelení kolektivu 
a motivace do další práce.

Záchranáři

Vzhledem k úzkým vazbám 
mezi jednotkou a hasiči se 
nám podařilo vytvořit uni-

kátní tým lidí schopných pomoci. 
Dislokace společně na jedné základ-
ně se ukázala jako velmi efektivní 
nejen z hlediska vzdělávání, ale      
i vzájemné pomoci při účasti na 
akcích pro obec Vestec. Naši záchra-
náři tak ani letos nechyběli na větši-
ně kulturních akcích pro veřejnost, 
kde dohlíželi na bezpečí jejích 
návštěvníků. Lektoři Asociace dob-
rovolných záchranářů připravují 
členy jednotky nad rámec jejich 
pravidelných školení předlékařské 
první pomoci. Tuto spolupráci jsme 
pak zúročili při cvičení ČEPERKA 
2017. 

Kromě činnosti ve Vestci jsme se 
jako záchranáři zúčastnili více jak 
třiceti akcí pro veřejnost, kde jsme 
neúnavně pokračovali v naší pouti 
za výukou první pomoci podle 
moderních trendů. Naše interaktiv-
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ní učebna resuscitace se stala velmi 
žádanou a vyhledávanou atrakcí, 
neboť se jedná o naprostý unikát 
v naší republice. Kromě dětských 
dnů a výročí složek IZS jsme navští-
vili i několik školek a škol s ucele-
ným programem, představujícím 
přednášky první pomoci, prevenci 
rizik úrazů a ukázky práce záchra-
nářů. Společně se sdružením Helpík 
z. s. jsme pak vyplnili doprovodný 
program krajských kol jejich soutě-
že.
Naše preventivní skupina se zúčast-
nila velkých bezpečnostních projek-
tů a stala se tak největší Road show 
skupinou zaměřenou na vzdělávání 
veřejnosti. Z největších akcí zmíní-
me Bezpečné jaro (Radotín), Novák 
801 (Příbram), Den IZS (Kytlice), 
Den bezpečí (Neratovice), Den zdra-
ví (Újezd nad Lesy) a sezónu jsme 
završili v Retroměstečku v Pardubi-
cích.

Ze vzdělávacích projektů vede jed-
noznačně naše soutěž pro záchran-
né týmy SOS Extreme. Letošní roč-
ník je hodnocen jako nejnáročnější 
z devítileté historie. I nadále se věnu-
jeme vzdělávání složek IZS, nejen 
teoretickými školeními ale i při pří-
pravě reálných zásahů. S Policií ČR 
spoluorganizujeme tradičně Test 
Odolnosti a pro hasiče jsme letos 
prvně připravili cvičení ČEPERKA 
2017 a podíleli se na soutěži Letňan-
ský Železňák či cvičení Poříčská 

zima.

Při všem tomto shonu se i my podí-
líme na zvelebování naší vestecké 
základny a společného zázemí. Vel-
kou část aktivit věnujeme i údržbě 
techniky a novým projektům. Kaž-
dopádně šance na působení ve Vest-
ci nám otevřela nové možnosti   
a důstojný prostor pro přípravu 
aktivit a péči o vybavení. I letos 
budeme na základě smlouvy se zdra-
votnickou záchrannou službou 
dohlížet nad silvestrovským vese-
lím a dbát o bezpečí obyvatel Vestce 
a okolí.

Pro všechny naše fanoušky nabízí-
me možnost sledovat aktivity JSDH 
Vestec na Facebookovém pro�lu 
JSDH Vestec a práci záchranářů pak 
na Facebooku Asociace dobrovol-
ných záchranářů o. s. 

Nyní nám dovolte popřát strávení 
Vánočních chvil v poklidu s vašimi 
rodinami a vstup do nového roku 
pravou nohou. A nezapomeňte, že 
na vaše bezpečí dohlíží vaši hasiči 
a záchranáři.

Za JSDH Vestec a ADZČR
Lukáš Tláskal

Na začátku listopadu se konal 
již tradiční lampionový prů-
vod. Sešli jsme se na zahra-

dě naší mateřské školy, kde se děti 
potkaly s Vodníkem Vestíkem a paní 
Zimou, kterým předaly vlastnoruč-
ně vyrobené klíče. Na oplátku každý 
dostal lampion v podobě leknínu, 
který v době průvodu mohl být 
vypuštěn na rybník. Z nepřeberné-
ho množství klíčů, které nepostrá-
daly nápaditost, paní Zima vybrala 
jeden z těch největších, na němž byl 
úžasně ztvárněný vodník Vestík. 
Tímto klíčem byl později rybník 
symbolicky uzamčen. Před zaháje-
ním průvodu jsme si všichni společ-
ně zazpívali písničku „Vestecký ryb-

ník“ a pak už včele s vodníkem a pa-
ní Zimou průvod vyrazil směrem 
k rybníku. Účast dětí, rodičů, praro-
dičů a dalších přátel naší školky byla 

úžasná, proto byl průvod opravdu 
dlouhý a krásně osvětlený. Po cestě 
se pomalu setmělo, což dalo vynik-
nout svítícím lampionům, lekní-
nům vypuštěným na rybník a hlav-

ně osvětlené lávce, po které celý 
lampionový průvod přešel. I když už 
v závěru průvodu byla opravdu tma, 
všichni lávku bezpečně přešli, a tak 
vodník Vestík žádnou dušičku neu-
kořistil. Všem, kteří se do průvodu 
zapojili, moc děkujeme za účast i za 
všechny krásné klíče, které děti 
donesly. 

Mgr. Dita Klímová

Lampionový průvod
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ový vodní prvek na zahradě mateřské školy je dokončen a nainstalován. NJedná se o sestavu třech herních polí propojených korýtky. Prvek bude 
užíván jak pro suchou, tak mokrou hru k tvořivým činnostem. Umožní 

nám vodní hrátky s ručním řízením množství a směru protékající vody 
s vodním mlýnkem a stavítky. Zkušební testování na sucho již proběhlo            
a s dětmi se už těšíme, až ho společně na jaře odzkoušíme s vodou.  

Vodní prvek na zahradě

e s t ý  Ve s t e c k ý  J a r m a r k Š& Restaurant Day proběhl   
v sobotu 18. listopadu a my 

bychom rádi poděkovali všem dob-
rovolníkům, kteří se do akce zapo-
jili a pomohli nám připravit prodej-
ní prostory, tvoření a divadlo pro 
děti a osobně zajišťovali prodej po 
celé odpoledne. Také děkujeme 
obci Vestec a Sportovišti obce Ves-
tec, kteří poskytly sportovní halu 
zdarma, a děkujeme také časopisu 
Náš Region, který nám pomohl 
s prezentací celé akce. Letos díky 
velmi chladnému počasí nebylo 
vůbec jednoduché postávat za pul-
tem a vítat přicházející návštěvníky. 

Naštěstí jsme se všichni mohli 
zahřát dobrým svařákem, punčem 
nebo guláškem. Věříme, že si všich-
ni návštěvníci užili velký výběr roz-
ličných rukodělných výrobků a po-
chutnali si na domácích dobrotách, 
které připravily, kromě dalších pro-
dejců, i maminky z RC Baráček. 

Ráda bych zmínila alespoň některé 
z věrných prodejců originálních 
výrobků, jako jsou kozipelisek.cz 
(kosmetika z kozího mléka nejen 
pro atopiky), dětské oblečení Regi-
na Design (ale i hračky, pastelkovní-
ky, taštičky) nebo jedinečné šperky 
KUBU design, které jste mohli 

potkat na všech vesteckých jarmar-
cích. 

Největší zájem návštěvníků letos 
vyvolalo divadélko pro děti, kde si 
i ti nejmenší užili krásnou pohádku 
v podání loutkového divadla Doko-
la. Po pohádce následovalo taneční 
vystoupení studia Dalila a vyhláše-
ní výtvarné soutěže O nejhezčí 
baráček. Do soutěže se nakonec 
přihlásilo 19 obrázků dětí od 1 roku 
do 7 let, z nichž návštěvníci jarmar-
ku vybrali šest nejlepších, které 
jsme ocenili krásnou sadou modelí-
ny a pohádkovou knížkou. Absolut-
ním vítězem s největším počtem 
hlasů se stala šestiletá Emmička 
z Jesenice, gratulujeme! Fotogalerii 
z celého odpoledne, včetně vítězů 
soutěže, naleznete na našem Face-
booku a na www.rcbaracek.cz.

šechny akce, které pro vás Va vaše děti pořádá rodinné 
centrum Baráček, jsou pri-

márně založené na dobrovolnosti 
a kreativitě několika maminek 
z Vestce a okolí. Letošní jarmark 
pro vás připravilo konkrétně pou-
hých 8 maminek (převážně z Baráč-
ku, se svými rodinami), které spo-
lečně odpracovaly více než 70 dob-
rovolnických hodin, tedy bez náro-
ku na odměnu! 

Poslední Vestecký Jarmark 
& Restaurant Day

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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A jaký má vlastně tato akce rozpočet, zjistíte v tabulce.

 přes  ochotu mnoha l id í Ia institucí byla akce ztrátová, 
jak z pohledu peněz,  tak 

z pohledu vynaloženého času 
a energie dobrovolníků. Sil nám 
ubývá, proto jsme se rozhodly, že 
další Vestecký jarmark už pořádat 
nebudeme. V budoucnu se budeme 
více věnovat akcím zaměřeným 
hlavně na děti a těšíme se, že se k 
nám přidají  další  nadšenci , 
abychom mohli zachovat naše 
dobrovolnické aktivity v co nejširší 

nabídce. Pokud máte nápad a chuť 
udělat něco pro ostatní, budeme 
moc rádi, když nás oslovíte. Více 
informací  najdete na našich 
webových stránkách rcbaracek.cz. 
Děkujeme a těšíme se setkávání 
v roce 2018! 

Přejeme všem krásné a klidné 
Vánoce a hodně štěstí v roce 2018!

Za RC Baráček
Ing. Petra Vovsová

Krátké a mrazivé zimní dny si 
můžete s dětmi zpříjemnit 
v naší herně nebo návště-

vou některého z našich pravidel-
ných kurzů pro děti. Od února začí-

ná nové pololetí, proto se můžete 
hlásit na všechny probíhající kurzy. 
Dopoledne nabízíme Cvičení rodičů 
s dětmi (od 2 let), výtvarný kurz 
Barvička (od 18 měsíců), hudebně-
pohybové kurzy školy Yamaha (od 

4 měsíců do 3 let). Odpoledne 
máme v nabídce Dětskou jógu, krea-
tivní kurz Tvořílci, zpívání Broukár-
na, nebo Atletiku. Pro maminky 
pořádáme dopolední cvičení Pilates 
nebo jógy, při kterých vám pohlídá-
me děti u nás v herně. Každou stře-
du také nabízíme hlídání dětí od 
2 let po celé dopoledne v naší 
Miniškoličce. Děti se zde seznamují 
s prostředím „velké“ školky, zvykají 
si na kolektiv a paní učitelky a poka-
ždé se naučí něco nového. Vy si 
zatím můžete vyřídit, co potřebuje-
te.

Novinka: Keramické dílny pro děti 
i dospělé – neděle, 28. 1. 2018
Na konci ledna, dříve než vypuknou 
jarní prázdniny, chystáme progra-
movou novinku – KERAMICKÉ 
DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ .     
V první lednové dílně si vytvoříme 
jarní a bytové dekorace, a ve druhé 
dílně (na začátku března) si je ještě 
ozdobíme glazurou. Vstupné 80 Kč. 
Rezervace míst nutná, více informa-
cí naleznete na našich stránkách 
rcbaracek.cz. 

Přednáška Moderní trendy ve 
výchově – úterý, 30. 1. 2018, od 
9.30
V měsíci lednu pro Vás uvedeme 
další ze seriálu přednášek pro rodi-

Nový rok 2018 
v rodinném centru Baráček
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če, kdy přivítáme v herně opět 
Hanku Perglerovou s přednáškou 
na téma MODERNÍ TRENDY VE 
VÝCHOVĚ. Dozvíte se základní 
informace např. o waldorfské nebo 
montessori pedagogice, povíme si 
o moderní bezplenkové metodě, 
o znakování s miminky, o plavání 
miminek, šátkování, babyjóze a dal-
ších moderních způsobech výchovy 
a péče o děti. Vstupné 150 Kč, přijít 

můžete i s Vašimi dětmi. 
Registrujte se prosím předem na:
rcbaracek@gmail.com.

Přejeme všem mnoho 
zimních radovánek!

Za tým maminek RC Baráček,
Katka Haladová
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SPORT

Již čtyři roky spolupracuje a dělí 
se o jedno travnaté hřiště Fotba-
lová akademie Jiřího Novotného 
a dvě mužstva dospělých. Je 

radost pozorovat práci mládežnic-
kých trenérů a je jejich zásluha, že 
se k nám hlásí stále noví zájemci 
o fotbal. Jsou to děti z Vestce a okolí 
(Jesenice, Zdiměřice, Osnice, Dolní 
Břežany), ale řada dětí dojíždí          
i z Jižního Města.

Zhodnocení podzimní sezóny

V návaznosti na mládežnické úspě-
chy nechtějí ani muži zůstat v poza-

dí. Podařilo se udržet 1. A třídu a po 
odchodu trenéra Vrabce (do diviz-
ních Úval) jsme museli rychle 
sehnat nového trenéra. To se poda-
řilo a od června 2017 vede mužstvo 
Zdeněk Hruška, společně s asisten-
tem Václavem Hrdličkou. Společně 
se nám podařilo z velké části obmě-
nit hráčský kádr. Odešlo, nebo v dů-
sledku zranění ukončilo aktivní 
činnost, pět hráčů a tři odešli do 
jiných klubů. Tvořil se nový mančaft 
a my jsme byli zvědaví, jak se trené-
rům podaří zapracovat nové tváře 
do mužstva. Přípravu jsme začali na 
hřišti v Libni, kde nám vytvořili 
velmi dobré podmínky a sehráli 
jsme zde i přípravná utkání, zatím-
co ve Vestci probíhala oprava trav-
natého hřiště.

Po odehrané podzimní části mis-
trovské soutěže SPOTR INVEST      
1. A třída skupina A je mužstvo na 

Vestec žije 
i fotbalem

pěkném 6. místě. Rovněž se daří 
B mužstvu plnit úkol – udržet se ve 
3. třídě. Po slabším začátku se 
dostávalo do tempa a po podzimní 
části je také na 6. místě.

Financování fotbalu ve Vestci

e velice těžké shánět �nanční Jprostředky na činnost, neboť do 
20. 11. 2017 jsme nedostali od 

Fotbalové asociace ČR ani korunu. 
Bylo přislíbeno, že do konce listopa-
du budou �nanční prostředky na 
kluby rozeslány. Proto se snažíme 
oslovovat další možné zájemce 
o umístění reklamních panelů na 
hřiště.  Spolupracujeme nově 
s OPEN GOLF ACAMEMY s.r.o., 
která se již zapojila do akcí mládeže 
a rovněž na stadionu umístila svůj 
reklamní panel. V jednání je i umís-
tění reklamy společnosti NIKON na 
dresech od jarní části soutěže. Nově 
nás podporuje A-Z �erm s.r.o. 
i Jackpot Game s.r.o. Díky všem, 
kteří nás umístěním reklamního 
panelu na našem sportovišti podpo-
rují. Všechny naše sponzory najdete 
na internetové stránce TJ Viktoria 
Vestec. Nebudeme v tomto článku 
jmenovat všechny, ale AB auto Brej-
la s.r.o. a Staving Olomouc s.r.o. zmí-
nit musíme, protože jejich reklamu 
nosíme na dresech. Děkujeme také 
obci za �nanční pomoc, kterou nám 
poskytuje.

V případě, že by se mezi vámi, 
našimi čtenáři, našel další zájemce 
o umístění reklamního panelu na 
Sportovišti obce Vestec, budeme 

rádi. Jedná se o podporu jak mlá-
dežnického, tak dospělého fotbalu 
ve Vestci.

Nové tréninkové plochy

íme, že obec již delší dobu Vvede jednání  k  z ískání 
nových tréninkových ploch 

a my pevně věříme, že se to podaří. 
Při současném vytížení hřiště je 
velice složité udržet kvalitní travna-
tou plochu, takže bychom nové 
tréninkové hřiště ocenili. A také 
věříme, že se v příštím roce podaří 
zrekonstruovat stávající travnaté 
hřiště. 

Poděkování

íky všem, kteří nám v letoš-Dním roce pomáhali a tím se 
podíleli i na dosažených 

výsledcích. Věříme, že i v roce 2018 
budete i nadále fandit a povzbuzo-
vat naše mužstva, která si to oprav-
du zaslouží.

Přejeme vám klidné prožití vánoč-
ních svátků, hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti a v roce 2018 se na 
vás opět budeme těšit.   

SPORT
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20. 11. 2017 jsme nedostali od 

Fotbalové asociace ČR ani korunu. 
Bylo přislíbeno, že do konce listopa-
du budou �nanční prostředky na 
kluby rozeslány. Proto se snažíme 
oslovovat další možné zájemce 
o umístění reklamních panelů na 
hřiště.  Spolupracujeme nově 
s OPEN GOLF ACAMEMY s.r.o., 
která se již zapojila do akcí mládeže 
a rovněž na stadionu umístila svůj 
reklamní panel. V jednání je i umís-
tění reklamy společnosti NIKON na 
dresech od jarní části soutěže. Nově 
nás podporuje A-Z �erm s.r.o. 
i Jackpot Game s.r.o. Díky všem, 
kteří nás umístěním reklamního 
panelu na našem sportovišti podpo-
rují. Všechny naše sponzory najdete 
na internetové stránce TJ Viktoria 
Vestec. Nebudeme v tomto článku 
jmenovat všechny, ale AB auto Brej-
la s.r.o. a Staving Olomouc s.r.o. zmí-
nit musíme, protože jejich reklamu 
nosíme na dresech. Děkujeme také 
obci za �nanční pomoc, kterou nám 
poskytuje.

V případě, že by se mezi vámi, 
našimi čtenáři, našel další zájemce 
o umístění reklamního panelu na 
Sportovišti obce Vestec, budeme 

rádi. Jedná se o podporu jak mlá-
dežnického, tak dospělého fotbalu 
ve Vestci.

Nové tréninkové plochy

íme, že obec již delší dobu Vvede jednání  k  z ískání 
nových tréninkových ploch 

a my pevně věříme, že se to podaří. 
Při současném vytížení hřiště je 
velice složité udržet kvalitní travna-
tou plochu, takže bychom nové 
tréninkové hřiště ocenili. A také 
věříme, že se v příštím roce podaří 
zrekonstruovat stávající travnaté 
hřiště. 

Poděkování

íky všem, kteří nám v letoš-Dním roce pomáhali a tím se 
podíleli i na dosažených 

výsledcích. Věříme, že i v roce 2018 
budete i nadále fandit a povzbuzo-
vat naše mužstva, která si to oprav-
du zaslouží.

Přejeme vám klidné prožití vánoč-
ních svátků, hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti a v roce 2018 se na 
vás opět budeme těšit.   
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