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interaktivní hřiště
v areálu sportoviště

Nové



v ruce právě držíte prázdninové dvojčíslo Vesteckých listů. Co 
se v něm mimo jiné dozvíte?

Po letech odkladů, které nebyly způsobeny na straně obce, 
byla konečně zahájena výstavba nového chodníku 
a cyklostezky do Jesenice, více najdete v rubrice Aktuálně. 
Podařilo se také dotáhnout projekt nových, bezpečných, 
autobusových zastávek na Vídeňské, což bylo spojeno             
i s opravou povrchu v posledním úseku Vídeňské.

Ke zlepšení provozu v našem okolí alespoň částečně přispělo 
otevření nového kruhového objezdu na Kunratické spojce, 
což zlepšilo dostupnost pro ty, kdo jedou na Libuš a dále, 
přesto uzavírka Písnice bude ještě nějakou dobu komplikovat 
provoz i u nás. I když jsou dočasně otevřené sjezdy a nájezdy 
na okruh u Dolních Břežan, situaci ve Vestci to nijak zásadně 
nevylepšilo.

Vestecká spojka je opět tématem, které hýbe veřejností, na 
konci června proběhla debata v Jesenici i za mé účasti a naše 
stanovisko, společně s Jesenicí, je jasné NE výstavbě této 
komunikace. I nadále proti ní budeme bojovat společnými 
silami. 

Nezapomeňte si v kalendáři poznamenat datum 9. 9., čeká vás 
středověké odpoledne a podrobný program najdete přesně 
uprostřed tohoto čísla listů.

Přeji dětem krásný zbytek prázdnin a všem ostatní pohodové 
prožití zbytku léta.

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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ź Termín voleb ve Vestci
ź Nové autobusové zastávky, dokončení opravy Vídeňské
ź Cyklostezka Vestec - Jesenice
ź Mateřská škola, odchod ředitelky
ź Školní autobus ve školním roce 2018/2019
ź Dopuštění rybníka

Z OBCE8

ź Interaktivní hřiště
ź Opravy a doplnění dětských hřišť
ź Děti v MŠ Vestec a ZŠ Campanus v roce 2018/2019
ź Molo a další prvky u rybníka
ź Pravidla v areálu sportoviště
ź Poznejte krásy Česka v soutěži s Poštou Partner

RC BARÁČEK20

ź Zveme vás do Baráčku
ź Přehled kurzů od září
ź Přehled podzimních akcí
ź Vestecká dětská olympiáda 2018
ź Fotogalerie

SPORT24

ź Fotbalová sezona začíná
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SENIOŘI13

ź Za swingem do Národního divadla
ź Výlet seniorů lodí do Troji
ź Čtení dětem v MŠ Vestec
ź Členská schůze SVS

OBECNÍ POLICIE18

ź Z knihy událostí

Letní prázdniny jsou obvykle pro novináře 
, kdy se hodí každé téma. „okurkovou sezonou“

Aktuálně tak frčí především problematické diplomové práce vlády 
a mnohdy to vypadá, že není nic důležitějšího. 

U nás v obci naštěstí máme témat dostatek, 
a právě v tomto letním dvojčísle vám přinášíme

přehled toho nejzajímavějšího.

o čtyřech letech nás opět čeka-Pjí komunální volby, ve kterých 
si občané budou volit své 

zastupitele. Ve Vestci bude opět 
možné hlasovat pro 15 zastupitelů, 
volební místnost bude tradičně 
v mateřské škole a volit budete 

moct v pátek 5. 10. 2018 od 14 do 
22 hodin, v sobotu 6. 10. 2018      
od 8 do 14 hodin. Poté budou voleb-
ní místnosti uzavřeny a dojde na 
sčítání hlasů, jehož výsledky by 
měly být známy ještě v průběhu 
soboty.

V průběhu července byly 
dokončeny nové autobusové 
zastávky u obchodního cent-

ra, na jejich dokončení zároveň navá-
zala poslední etapa opravy Vídeň-

ské a od středy 25. 7. je již v provozu 
nový semafor právě v prostoru 
zastávek, včetně přisvětlení přecho-
du. Autobusové zastávky by měly 
být spuštěny do provozu současně 
s náběhem běžného jízdního řádu 
(nyní platí prázdninový), takže na 
začátku září již budete moc využí-
vat pohodlné zastávky, které 
poskytnou přístřeší čekajícím, 
umožní bezpečný přechod Vídeň-
ské a jsou vybaveny displeji, které 
ukazují aktuální informace o jed-
notlivých linkách.

Termín voleb
ve Vestci

Nové autobusové zastávky, 
dokončení opravy Vídeňské

KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA14

ź Kvalitní podzim života (KPŽ) je tu pro vás
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Cyklostezka Vestec
Jesenice

Po mnoha letech odkladů, 
zapříčiněných různými sku-
tečnostmi, které obec ne-

mohla ovlivnit, došlo v průběhu 
července k zahájení výstavby cyklos-
tezky, která bude nově spojovat 
Vestec s Jesenicí.

Stavbu cyklostezky (přesněji stezky 
pro pěší a cyklisty) realizuje Staveb-
ní společnost Šlehofer, s. r. o. Chod-
ník na území naší obce, od parkoviš-
tě Restaurace U Klimešů po objekt 
AGRO, bude realizovat společnost 
PSS Bohemia, s. r. o.

Celková délka nové stezky je 604 
metrů a propojí Vestec od areálu 
AGRO s Jesenicí, na křižovatce ulice 
K Rybníku a Vestecká. Cyklostezka 
povede podél ulice Na Průhoně  
a bude ve Vestci navazovat na nový 

chodník v ulici Na Průhoně, který 
bude měřit cca 140 metrů. 

Předpokládané dokončení stavby je 
v měsíci září a jsme rádi, že se opět 
daří rozšířit bezpečené cesty pro 
chodce a cyklisty v našem okolí, je to 
jen pár týdnů, kdy byla zprovozněna 
cyklostezka Vestec – Zdiměřice.

Investorem akce je obec Vestec ve 
spolupráci s městem Jesenice dle 
"Smlouvy o partnerství a vzájemné 
spolupráci za účelem realizace pro-
jektu Cyklostezka Vestec – Jeseni-
ce“.

Mateřská škola
odchod ředitelky

V naší mateřské škole dochází 
ke změně na pozici ředitelky, 
kdy Mgr. Daniela Pořízková 

odchází k 1. 8. na vlastní žádost       
a  řízením školky tak bude dočasně 

pověřena, do doby, kdy proběhne 
výběrové řízení, Jaroslava Šilhanová, 
která má bohaté zkušenosti s prací 
v mateřských školách a v té naší 
zastává pozici zástupkyně ředitelky.

Školní autobus
ve školním roce 2018/2019

 v novém školním roce 2018/2019 bude obec zajišťovat provoz ranního auto-Ibusu do ZŠ Campanus. Školní autobus je určen pro žáky 1. a 2. tříd. Ostatní 
žáci mají možnost využít linku 326, která zajíždí do zastávky U Kunratické-

ho lesa, která je v blízkosti školy.

1. autobus                                                     2. autobus
zastávka odjezd    zastávka odjezd
Obecní úřad 6.58 h    Nezvalova 6.58 h
Na Spojce 7.00 h    Vestecká 7.00 h

Zpět od školy jezdí autobus ze zastávky U Kunratického lesa v 16.35, tento auto-
bus mohou využít všechny děti bez ohledu na ročník. Pro možnost využívání 
ranního školního autobusu je nutné, aby se rodiče dostavili do podatelny OÚ 
Vestec v termínu od pondělí 20. 8. do čtvrtka 6. 9. 2018, kde podepíšou smlouvu 
o dopravě. Měsíční poplatek za využívání školního autobusu činí 100 Kč, celko-
vá částka za 10 měsíců činí 1.000 Kč. Nově již nebude vydáván žákům čip, ale pro 
jejich identi�kaci bude použita ISIC karta, kterou používají ve škole.

Doprovod dětí do školy a ze školy ke školnímu autobusu a dozor ve školním 
autobuse zajišťuje obec prostřednictvím organizace Kvalitní podzim života, z. ú.
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Dopuštění rybníka
3celkem 12.907 m  vody

 rámci zlepšování prostředí Vv okolí rybníka nebyl samo-
zřejmě vynechán ani rybník 

samotný. A protože počasí v letoš-
ním roce vodním tokům úplně 
nepřeje, došlo k vyčištění přítoku 
k rybníku a dne 17. 7. bylo ze štolo-

vého přivaděče ze Želivky dopuště-
3no celkem 12.907 m  vody, což odpo-

vídá zvýšení hladiny o cca 35 centi-
metrů. Bez tohoto dopuštění by 
byly ohroženy ryby, které v našem 
rybníce žijí.

Interaktivní hřiště
v areálu sportoviště

ned vedle venkovní posilov-Hny, bylo zprovozněno nové 
interaktivní hřiště.

A co že to vlastně takové interaktiv-
ní hřiště je? Je to hřiště, které for-
mou zábavy umožnuje nejen soutě-
žit, ale i vzdělávat se. 

Cvičení formou zábavy a zároveň 
vzdělávání

Úvodní informace
Volba hry se provede pomocí stisku 
tlačítka na prostředním (hlavním) 
sloupku. Požadovaná hra se vybere 
tím, že se máčkne na její ikonu. 
Informace ke hrám jsou uvedeny 
níže.

Matematika (Matty)
Na každém sloupku se objeví pří-
klad. Ty na něj musíš správně odpo-
vědět pomocí vybrání správného 
výsledku na sloupku z druhé strany. 
Až budou všechny odpovědi vyplně-
né, můžeš si zkontrolovat na sloup-
ku uprostřed, kolikrát jsi měl výsle-
dek správně a kolikrát špatně. 

Pokud jsou všechny výsledky správ-
ně, posuneš se do vyšší úrovně. Hru 
lze hrát i ve více hráčích.

Týmový závod (Switch)
Proti sobě hraje tým „modrých” 
a „žlutých”. Hráč každého týmu se 
snaží o získání co nejvíce sloupků 
pod svou barvu. Pokud se dotkneš 
sloupku, tak sloupek změní barvu. 
Snaž se co nejvíce sloupků změnit 
na barvu svého týmu. Kdo jich má 
po určité době více, tak vyhrává.

Hra na babu (Tag)
Před začátkem hry si každý z hráčů 
vybere svou barvu. Po startu musíš 
najít sloupek se svou barvou 
a dotknout se ho. Ale pozor, sloupky 
tvé barvy se rychle mění a obtížnost 
je stále vyšší a vyšší. Ten, kdo má 
nejvíce nalezených sloupků, vyhrá-
vá.

Závod v běhu (Runner)
Dva z vás budou závodit proti sobě. 
Každý se dotýká té strany sloupku, 
která ukazuje jeho barvu. Dejte si 
pozor na to, že se strany mohou 
občas prohodit. Ten, kdo jako první 
oběhne dvě kola, a přitom správně 
zmáčkne všechny sloupky, vyhrává.

Abeceda (ABC)
Hledejte a pomocí dotyku skládejte 
písmena podle abecedy do správné-
ho pořadí. Pokud je na konci abece-
da složena správně, ukáže se celko-
vý čas. Kdo z Vás bude mít nejrych-
lejší čas, vyhrává.

Motanice (Dizzy)
V y b e r  s i  b a r v u  t ý m u .  B u ď 
„červenou” nebo „zelenou”. Obíhej 
sloupek a zároveň se dotýkej jeho 
horní barevné části. Čím déle budeš 
sloupek obíhat, tím víc bude slou-
pek tvůj. „Červení” točí na jednu 
stranu a „zelení” na druhou. Pokud 
je sloupek plně zbarven tvojí bar-
vou, získává ho tvůj tým. Vyhrává 
ten tým, který má více sloupků.

Paměť (Memory)
Snaž se najít stejný symbol. Jedná se 
o takové pexeso. Pokud hraješ hru 
s více hráči, snaž se najít stejný sym-
bol a získat ho pro svoji barvu. Zapa-
matuj si, kde jsou ukryty všechny 
symboly a vyhraj!

Kvíz (Quiz)
V této hře záleží na rychlosti a tvých 
vědomostech. Šest hráčů se bude 
snažit odpověď na otázky odpovědí 
pravda nebo lež. Po pár kolech dojde 
vždy na soutěž, kde rozhoduje tvůj 
postřeh a rychlost.

Ne všechny hry jsou v daný oka-
mžik k dispozici. V průběhu času 
se výběr her mění s ohledem na 
četnost hraní, a tedy jejich oblíbe-
nost.

Hřiště je zatím ve zkušebním provo-
zu, proto omluvte případnou nedo-
stupnost některých her a případné 
výpadky.
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Opravy a doplnění 
dětských hřišť

V posledních týdnech byla 
opravena a doplněna o nové 
prvky dětská hřiště v obci, 

konkrétně se  jedná o  hř iště 
v Rákosové, u podia a velké hřiště 
v ulici Vestecká. 

Děti v MŠ Vestec a ZŠ Campanus
rok 2018/2019 

e školním roce 2018/2019 Vbude navštěvovat 125 dětí 
naši mateřskou školu, příspě-

vek placený obcí se každý rok pohy-
buje na úrovni cca 2 milionů Kč, 
z toho nad rámec povinných pří-
spěvků obec hradí více než 500 tisíc 
jako příspěvek na mzdy a dalších cca 
500 tisíc ve formě příspěvku na pro-
voz.

Do ZŠ Campanus nastoupí v novém 
školním roce skoro 250 žáků, z toho 
přes 40 prvňáčků.  Příspěvek place-

ný za žáky tak bude na úrovni cca 
1,25 milionu Kč a k tomu je potřeba 
připočíst ještě náklady na školní 
autobus včetně dozoru, které jsou 
cca 1,2 milionu Kč. 

Obec tak na samotné vzdělávání 
našich dětí přispívá každý rok skoro 
4,5 milionu korun, k tomu ještě 
navíc investuje i do vybavení mateř-
ské školy, kdy se snažíme ve spolu-
práci se školkou zlepšovat prostředí 
pro naše děti.

Molo a další prvky
u rybníka 

Dřevěné molo, které vede nad 
naším rybníkem, slouží už 
několik let, a tak bylo nutné 

přistoupit  k jeho opravám. V rámci 
těchto oprav byly doplněny také 
dřevěné lavičky, kdy ale již po něko-
lika dnech došlo k nepochopitelné-
mu poškození jedné z nich. Je otáz-
kou, zda někomu chyběl přesně 
kousek dřeva, či mu do lavičky něco 
spadlo. V případě, že by vám nějaký 
předmět do lavičky spadl, bude lepší 
kontaktovat obecní úřad, než abys-
te poškozovali majetek nás všech.

Pravidla 
v areálu sportoviště

 návaznosti na článek, ve kte-Vrém jsme vás informovali 
o oplocení areálu sportoviš-

tě bychom tímto chtěli požádat o to, 
abyste respektovali pravidla, která 
v areálu platí. Jejich respektováním 
ukážete, že jste ohleduplní vůči 
svému okolí a zároveň pomůžete 
udržovat areál v odpovídajícím sta-
vu. Pro cyklisty obec buduje dosta-
tek cest, po kterých se mohou pohy-
bovat, pejskaři mají také dostatek 
prostoru pro vydovádění se se svými 
čtyřnohými miláčky a kuřáci jistě 
najdou dostatek míst, kde si budou 
moct zapálit. 



10 11

Z OBCEZ OBCE

červenec - srpen 2018 červenec - srpen 2018

Opravy a doplnění 
dětských hřišť

V posledních týdnech byla 
opravena a doplněna o nové 
prvky dětská hřiště v obci, 

konkrétně se  jedná o  hř iště 
v Rákosové, u podia a velké hřiště 
v ulici Vestecká. 

Děti v MŠ Vestec a ZŠ Campanus
rok 2018/2019 

e školním roce 2018/2019 Vbude navštěvovat 125 dětí 
naši mateřskou školu, příspě-

vek placený obcí se každý rok pohy-
buje na úrovni cca 2 milionů Kč, 
z toho nad rámec povinných pří-
spěvků obec hradí více než 500 tisíc 
jako příspěvek na mzdy a dalších cca 
500 tisíc ve formě příspěvku na pro-
voz.

Do ZŠ Campanus nastoupí v novém 
školním roce skoro 250 žáků, z toho 
přes 40 prvňáčků.  Příspěvek place-

ný za žáky tak bude na úrovni cca 
1,25 milionu Kč a k tomu je potřeba 
připočíst ještě náklady na školní 
autobus včetně dozoru, které jsou 
cca 1,2 milionu Kč. 

Obec tak na samotné vzdělávání 
našich dětí přispívá každý rok skoro 
4,5 milionu korun, k tomu ještě 
navíc investuje i do vybavení mateř-
ské školy, kdy se snažíme ve spolu-
práci se školkou zlepšovat prostředí 
pro naše děti.

Molo a další prvky
u rybníka 

Dřevěné molo, které vede nad 
naším rybníkem, slouží už 
několik let, a tak bylo nutné 

přistoupit  k jeho opravám. V rámci 
těchto oprav byly doplněny také 
dřevěné lavičky, kdy ale již po něko-
lika dnech došlo k nepochopitelné-
mu poškození jedné z nich. Je otáz-
kou, zda někomu chyběl přesně 
kousek dřeva, či mu do lavičky něco 
spadlo. V případě, že by vám nějaký 
předmět do lavičky spadl, bude lepší 
kontaktovat obecní úřad, než abys-
te poškozovali majetek nás všech.

Pravidla 
v areálu sportoviště

 návaznosti na článek, ve kte-Vrém jsme vás informovali 
o oplocení areálu sportoviš-

tě bychom tímto chtěli požádat o to, 
abyste respektovali pravidla, která 
v areálu platí. Jejich respektováním 
ukážete, že jste ohleduplní vůči 
svému okolí a zároveň pomůžete 
udržovat areál v odpovídajícím sta-
vu. Pro cyklisty obec buduje dosta-
tek cest, po kterých se mohou pohy-
bovat, pejskaři mají také dostatek 
prostoru pro vydovádění se se svými 
čtyřnohými miláčky a kuřáci jistě 
najdou dostatek míst, kde si budou 
moct zapálit. 



12 13červenec - srpen 2018 červenec - srpen 2018

SENIOŘIZ OBCE

Poznejte krásy Česka 
v soutěži s poštou Partner

Česká pošta připravila ve spoluprá-
ci s poštami Partner letní soutěž pro 
děti. Spolu se svými rodiči se mohou 
vydat po stopách panáčka Ahojdulá-
ka, který se kvůli osamění rozhodl 
opustit svou poštovní známku a vy-
dal se do světa hledat své další kama-
rády z jiných poštovních známek. 
Při pátrání po Ahojdulákovi děti 
sestaví tři části příběhu a dozví se 
podrobnosti o tom, jak se vše ode-
hrálo. Navíc navštíví zajímavá místa 
České republiky, která se mohou 
pochlubit nejen poštou Partner, ale 
i nějakou historickou památkou či 
přírodní zajímavostí.
 
Zapojit do soutěže se může každý! 
Soutěžící, kteří se vydají po stopách 
Ahojduláka, vypátrají tři části příbě-
hu. Ty jsou rozmístěné na předem 
vybraných poštách Partner v celé 
České republice. Na provozovnách 
naleznou soutěžící vždy pouze 
jednu část příběhu, seznam ostat-
ních Partnerů s dalšími částmi pří-
běhu a zajímavé turistické cíle, 
které se nacházejí v okolí těchto 
pošt Partner.

Všichni soutěžící, kteří zašlou svůj 
návrh, jak vyplnit opuštěnou znám-
ku pošty Partner, budou na vyžádání 
odměněni pamětním listem se 
známkou s Ahojdulákem. Podobu 
známky je možné poslat poštou 
(korespondenční lístek či pohledni-
ce nebo Pohlednice Online) ,           
e-mailem, nebo mohou obrázek 
vložit na Instagram s hashtagem 
#PostaPartner. Fantazii se meze 
nekladou, je jen na soutěžících, 
jakou formou návrh ztvární. Prv-
ních dvacet soutěžících bude odmě-
něno věcnou cenou, stejně jako sou-
těžící s největším počtem lajků na 
Instagramu. Tři absolutní vítězové 
nejlepších návrhů pak budou vyhlá-
šeni v září a jejich známka bude 
vytištěna.

Veškeré další podrobnosti, pravidla 
soutěže a kontakty, kam zasílat 
návrhy známek, naleznete na webo-
vých stránkách projektu:
 
pošta Partner pod odkazem:
www.partnercp.cz/napsali-o-nas/

Za swingem 
do Národního divadla

Po zdařilém výletu jsme se 
vydali 28. května do Národní-
ho divadla na představení    

"V rytmu swingu buší srdce mé". Děj 
se odehrává v Praze a Plzni v letech 
1939-1949. Režisér Ondřej Havelka 
vychází z pamětí "Já nic, já muzi-
kant" hudebníka, skladatele, texta-
ře a aranžéra Jiřího Traxlera. Nejde 
jen o deset let života J. Traxlera, ale 
především o vývoj swingu v Čechách 
za dob druhé světové války a násled-
ného nástupu komunismu. Ve hře 
nechybí ani příběh lásky, ani ukáz-
ka, jak se mohou měnit charaktery 
kamarádů. Na dějiny Českosloven-
ska je zde nahlíženo originálním 
způsobem, s jemným humorem.

Představení dominuje herecký 
výkon Igora Orozoviče, který výbor-
ně zpívá, hraje na piano, tančí a při 
tom všem skvěle vypadá. Ale i ostat-
ní účinkující zpívají, tančí a hrají 
s plným nasazením a je zjevné, že si 
tuto hru užívají. Úroveň hry navíc 
zvyšuje vynikající orchestr Melody 
Makers Ondřeje Havelky. Živá 
hudba na jevišti opravdu rozbuší 
mnohá srdce a muzikanti vtipně 
doprovází různé scény.

Celá hra jede na vlně swingu a je 
plná energie a touhy po svobodě - 
SWING HIGH!

Výlet seniorů 
lodí do Troji

 branám Trojského zámku Kv Praze se lze dostat nejen 
autem nebo autobusem. 

Cestovat je možné i trochu jinak, 
a to na palubě lodi nebo parníku. 
Nabízí se tak pohodlná trasa se zají-
mavými výhledy na pražské památ-
ky, bez stresu v kolonách a překá-
žek, s kterými se setkáváme na 
pozemních komunikacích. A to 
ještě i s občerstvením.

Pravidelná lodní linka odstartovala 
8. 6. z Rašínova nábřeží a za 75 
minut dopravila vestecké seniory do 
přístaviště lodí na Císařském ostro-
vě. Tam se přemístili k přívozu, 
který nahrazuje zřícenou lávku. 
Odtud museli výletníci dojít ještě 
dobrý kus cesty k hlavnímu vchodu 
zámku, jelikož byl jediným otevře-
ným vstupem do areálu Trojského 
zámku.
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Výlet seniorů 
lodí do Troji
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Zámek Troja
rotože se expanze výstavby hlav-Pního města příliš nedotkla trojské 
čtvrti díky složitému terénu, je 

skutečností, že zde nacházíme vily      
a domky. Jedná se o městskou část 
s vyšším standardem bydlení a čtvrť 
diplomatů. Velkou část území zabírá 
zoologická a botanická zahrada a vini-
ce. Není tedy překvapením, že na již-
ních svazích čtvrti našla své místo  
i stavba, zámek ve stylu římské vily 
s antickými náměty a s francouzskou 
zahradou. Stavební práce na objektu 
byly započaty roku 1685, dle projektu 
architekta J. B. Matheyho. Převládají-
cím antickým námětem v celém 

zámku je Trojská válka  a odtud pra-
mení i název zámku i celé oblasti.

Co seniory nejvíce v zámku zaujalo? 
Především impozantní Císařský sál 
s bohatou výmalbou, umístěný v prv-
ním patře zámku. Pak dvanáct zastave-
ní v dalších sálech a čínských saloncích. 
Do prostorů sálů je integrovaná výstava 
sochaře Vladimíra Škody: Harmonices 
Mundi, která pracuje s abstraktními 
formami, inspirovanými především 
kosmickými tělesy. Zámek disponuje 
s velkoryse upraveným parkem, s boha-
tou sochařskou výzdobou a fontánami.

Výlet seniorů 

Čtení dětem 
v MŠ Vestec
Začátkem června probíhala, tak jako 
v minulých letech, celorepubliková 
kampaň ”Celé Česko čte dětem”. 

Několik seniorek tuto akci podpoři-
lo a předčítalo dětem ve školce 
pohádky. 

Členská schůze SVS
Na členské schůzi SVS, která se konala 15. 6. 2018, bylo oznámeno, že příští krát-
ká informační schůzka se bude konat v pátek 7. 9. 2018 v 15.30 v Restauraci  
u Klimešů za účelem vybírání záloh na divadelní představení.

Kvalitní podzim života (KPŽ) 
je tu pro vás
Život člověka se odvíjí v různých eta-
pách. V těchto obdobích člověk dispo-
nuje silou a možností postarat se sám 
o sebe, případně i druhé lidi. S přibýva-
jícím věkem však sil ubývá a člověk je 

více či méně závislý na pomoci druhé-
ho. V tomto momentě nabízí pomoc-
nou ruku rodina, ale v mnoha přípa-
dech tomu tak není a potom je nutné 
nabídnout potřebnou pomoc z jiného 

zdroje. Mezi poskytovatele pomoci 
patříme i my a naše dvě organizace:

Kvalitní podzim života, z. ú. - nestátní 
nezisková organizace
Organizace je registrovanou sociální 
službou. Zabývá se péčí o seniory    
v domácím prostředí v lokalitách Pra-
ha-západ, Praha-Libuš a Písnice. Rozsah 
poskytovaných činností vychází ze 
zákona 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách. Cílovou skupinou jsou senioři, 
osoby se zdravotním postižením, osoby 
s chronickým onemocněním a osoby 
s chronickým duševním onemocně-
ním. V současné době byla pro velký 
zájem navýšena kapacita a počet osob 
v přímé péči činí 80 klientů.

Služby KPŽ s.r.o. - sociální podnik
Společnost Služby KPŽ s.r.o. byla založe-
na v roce 2016 dvěma subjekty, a to 
Lenkou Klestilovou s podílem 60 % 
a ústavem Kvalitní podzim života, z. ú. 
s podílem 40 %. Záměrem zakladatelů 
bylo oddělit komerční činnosti ústavu 
od sociálních služeb. Služby KPŽ s.r.o. 
tak v roce 2016 převzaly služby týkající 
se rozvozů obědů pro seniory a dále 
realizace úklidových služeb v adminis-
trativních budovách.

Obě organizace zajišťují i pomoc rodi-
nám, které vlivem svých pracovních 
povinností nemohou svému staršímu 
členovi rodiny poskytnout celodenní 
péči. Kvalitní podzim života, z. ú. je 
neziskovou organizací, která získané 
�nanční prostředky investuje do své 
činnosti, a tak jako další společnosti, 
které se těmito službami zabývají, je 

odkázána i na pomoc sponzorů, a to jak 
po materiální, tak �nanční stránce. 
Mezi naše sponzory patří Nadace Olgy 
Havlové, AGROFERT a od letošního 
roku také ČEZ. Dále získáváme pro-
středky formou dotací a grantů.

Takto získané �nanční prostředky jsou 
pak vkládány do zajišťování prostředků 
a služeb potřebných pro zajištění široké 
škály činností, zejména provozu auto-
parku, ve prospěch našich klientů a tím 
tak umožňujeme šťastnější a spokoje-
nější prožívání jejich stáří.

Jednou z řady činností je i poskytování 
služby zahrnující půjčovnu zdravotních 
a kompenzačních pomůcek, jejímž 
účelem je zapůjčení pomůcek s vysokou 
pořizovací cenou jednotlivým klientům 
za �nančně přijatelný poplatek na 
dohodnutou dobu. Služby této půjčov-
ny nejsou určeny pouze pro klienty 
KPŽ, ale slouží i širší veřejnosti, např. 
lidem po úrazech. Pořízení těchto 
pomůcek by nebylo možné bez �nanč-
ního přispění sponzorů, zejména Nada-
ce Olgy Havlové. 

Tímto článkem bych chtěl upozornit na 
společensky záslužnou činnost organi-
zace Kvalitní podzim života, z. ú  a  Slu-
žby KPŽ s.r.o. - sociální podnik, neboť 
i když se jedná o neustálý životní kolo-
běh  je zajímavé, že mnoho lidí v pro-
duktivním věku si neuvědomují, že 
v budoucnu se mohou ocitnout v situa-
ci, kdy i oni budou potřebovat pomoc 
druhých.

Veškeré informace o nás najdete na 
webové stránce: 
www.kvalitnipodzimzivota.cz

Ing. L. Pavlíček 
KpŽ

http://www.kvalitnipodzimzivota.cz
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Obec Veste c si vás dovoluje pozvat na

Program:

14.00 Zahájení se skupinou Šlapeto

14.30 Vystoupení - dravci - u podia

15.00 Šermíři

15.30 Středověké hry pro děti i dospělé

16.00 Vystoupení - dravci - u podia

16.30 Písně z muzikálu Noc na Karlštejně

17.30 Předání cen

17.40 Ukončení se skupinou Šlapeto

Přijďte si vyzkoušet stará řemesla:

 vykovat hřebík u kováře

na hrnčířském kruhu vytočit cokoli 

na provaznické stolici uplést provaz

spřádat vlnu na kolovrátku

vysekat teslicí trámy

psát brkem na pulpitu

vyrobit si svíčku

stát se sanytrníkem a vyrobit si střelný

prach nebo mastičkářkou s bylinami

a kořením, lazebnicí nebo katem

Po celé odpoledne mohou děti plnit 

„Orlí stezku” a zúčastnit se slosování o jízdní kola,

odpolednem bude provázet Mahulena Bočanová.

Stredoveké ne delní odpoledne 9. 9. 2018
14.00- 18.00 h Sportovně-rekreační areál Vestec
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Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE 
Vestec

Požár vozidla
Dne 15. 6. 2018 byl v 16.34 vyhlášen 
poplach pro JSDH Vestec, jednalo se    
o požár vozidla s pohonem na LPG v Hr-
nčířské ulici. Jednotka na místo události 
vyrazil po 4 minutách od nahlášení a po 
5 minutách od nahlášení již na místě pro-
váděla hasební práce v dýchací technice. 
Požár byl lokalizován ještě před příjez-
dem profesionálních jednotek z Modřan 
a Jílového. 

Dopravní nehoda
Dne 22.6.2018 došlo v dopoledních hodi-
nách k vážné dopravní nehodě motorkáře 
ve směru z Vraného nad Vltavou na Pra-
hu. Na místo se sjelo několik jednotek IZS. 
Po dobu vyšetřování této nehody hlídka 
OP na místě usměrňovala dopravu.

OBECNÍ POLICIE

19červenec - srpen 2018

Vážná dopravní nehoda
Dne 19. 7. 2018 v 17.04 hodin přijala 
hlídka obecní policie oznámení  

o dopravní nehodě na silnici č. 101 
u Dobřejovic, kde došlo ke střetu 
nákladního a osobního motorového 
vozidla. Hlídka na místě poskytla 
společně se svědky této nehody 
první pomoc všem zraněným. Na 
místě zasahovalo několik jednotek 
IZS: ZZS Jesenice, HZS Říčany, PČR 
Jesenice, PMJ Praha a prvosledová 
hlídka Policie ČR. Hlídka OP Vestec 
pomáhala i při následném vyproště-
ní osob a převozu zraněných do 
vrtulníku LZS, který přistál na neda-
leké křižovatce.

Požár vozidla
Dne 19. 7. 2018 v 19.54 hodin přijala hlíd-
ka obecní policie oznámení  o požáru 
osobního motorového vozidla v ulici 
Vídeňská ve Vestci. Hlídkám Obecní poli-
cie Vestec   a Policie ČR se podařilo vozi-
dlo uhasit ještě před příjezdem hasičů. 
Vše se obešlo bez zranění.
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Přehled kurzů od září
Od září opět rozšiřujeme nabídku různých kurzů pro děti i dospělé, jejichž cílem 

je psychomotorický rozvoj, rozšíření dětské samostatnosti, radost z objevování světa 
a také posílení vzájemného vztahu mezi dítětem a rodičem. 

Pokud vás některý z kurzů zaujme, neváhejte a přihlaste se co nejdříve. 
Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách www.rcbaracek.cz.

Kurzy pro nejmenší 

CvikyŘíky Cvičení dětí od 18 měsíců s rodiči PO 9:30 

Výtvarníček Výtvarný kroužek pro děti od 18 měsíců PO 10:15 

Poznáváme svět Kroužek inspirovaný montessori pedagogikou 
pro děti od 12 měsíců 

ÚT 9:30 

Znakování s miminky BabySigns pro miminka od 6 měsíců ÚT 10:30 

Robátka a První krůčky 
k hudbě (Yamaha) 

Hudebně-pohybové kurzy od 4 měsíců do 3 let PÁ 9:15 

Kurzy pro větší děti 

Dětská jóga Protahování a příběhy pro děti od 4 let PO 15:15 

Tvořílci Kurz kreativního tvoření pro děti od 4 let ÚT 16:00 

Broukárna Zpívání s Karolínou Ruppert, 3 – 7 let ST 15:10 

První krůčky k hudbě 3 
(Yamaha) 

Hudebně-pohybový kurz, 3-4 roky V jednání 

Atletika Sportovní kroužek 3-7 let ČT 16:00 

K u r z y  p r o  d o s p ě l é  

Jóga s Danielou Protahování, posilování, meditace ÚT 08:00 

Aerobní cvičení Nový způsob aktivního cvičení ČT 09:00 

Orientální tance v Hrnčířích 20 min. lekce zdarma v úterý, 4.9. od 17:20 
v rámci Dne otevřených dveří Baráčnické 
rychty v Hrnčířích 

ÚT 19:00 
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Zveme vás do Baráčku
Pokračujeme v přípravách programu pro rodiče i děti a rádi bychom 
vám představili co nejširší nabídku kurzů i různých podzimních akcí.  

Podívejte se, co všechno na vás od září čeká.

Dětská hernička se pro vás otevře 
od 10. září s krásným novým kober-
cem a spoustou hraček. Rádi bycho-
m, aby sem zavítali maminky, 
tatínkové, babičky i dědečci se 
svými dětmi a vnoučátky, které si 

zde pohrají, a dospělí si zatím popo-
vídají v příjemné atmosféře u kávy 
nebo čaje. Můžete zde sdílet své 
zkušenosti, starosti i radosti spoje-
né s výchovou a péčí o děti a vaše 
děti si zde pohrají s neokoukanými 
hračkami a navážou první kontakty 
se svými vrstevníky. Vstupné zůstá-
vá symbolické: 20 Kč/dítě, souroze-
nec 10 Kč (do deseti měsíců zcela 
zdarma). Herničku si můžete i pro-
najmout na oslavu narozenin a uspo-
řádat zde úžasnou dětskou party.

Miniškolička (pro děti 2-4 roky) je 
sice přes léto také uzavřena, ale již 
nyní můžete přihlašovat své ratoles-
ti do podzimní miniškoličky, kde se 
na ně budou těšit hlídací tety s boha-
tým programem. Nově bude probí-

hat 2x týdně (středa a čtvrtek od 
8:30 do 12:30). Děti se mohou těšit 
na ranní kroužek, hraní pohádek, 
pohybové aktivity, kreativní tvoření 
i pobyt venku v okolí vesteckého 
sportoviště. Počet míst je omezen, 
abychom zajistili osobní přístup ke 
každému dítěti. Více informací 
naleznete na www.rcbaracek.cz, 
přihlášky posílejte na email :     
miniskolickavestec@email.cz . 
Vstup na jedno dopoledne vás vyjde 
na 300 Kč při zakoupení perma-
nentky na 5 vstupů, jednorázově 
350 Kč
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Kategorie: 4 roky
1. místo Jonáš Bičan
2. místo Robin Jaroš
3. místo Adélka Hozmanová

Kategorie: 5let
1. místo Denisa Holečková
2. místo Vašek Drahoš
3. místo Natálka Sojková

Kategorie: 6 let
1. místo Roman Chocenský
2. místo Nikolas Mráz
3. místo Matyáš Velovecký
První holka Ema Soldánová

Kategorie: 7 let
1. místo Michaela Vlasáková
2. místo Alfréd Kavan
3. místo Matouš Severa

Kategorie: 8 let
1. místo Radim Kohout
2. místo Václav Votava
3. místo Jan Silovský
První holka Viktorie Tacnerová

Kategorie: 9 let
1. místo Eduard Kavan
2. místo Adam Šach
3. místo Marek Malecha
První holka Jana Semenyahlna

Kategorie: 10 let
1. místo Mikuláš Poláček
2. místo Tadeáš Verner
  Alex Benedikt
  Sebastian Tozbey
3. místo Vanesa Haase

Kategorie: 11 let
1. místo Lukáš Hovorka
2. místo Barbora Malcová
3. místo Karolína Stašková

Kategorie: 12-14 let
1. místo Denis Poláček
2. místo Veronika Dvořáková
3. místo Adam Železný

Za uspořádání letošního ročníku 
bychom chtěly poděkovat organizá-
torce Lence, která této akci věnovala 
spoustu hodin dobrovolnické práce 
a kus sama sebe. Další díky patří Jir-
kovi za perfektně připravené hřiště 
a moderátorovi Radovanovi za moti-
vování dětí k těm nejlepším sportov-
ním výkonům. 

Moc děkujeme všem dobrovolní-
kům, kteří bez nároku na jakouko-
li odměnu pomohli tuto jedineč-
nou akci pro děti uspořádat.

Věříme, že se vám i dětem olympiá-
da líbila a příští rok přijdete zase 
soutěžit!

Dále děkujeme našim sponzorům: 
obec Vestec, Česká unie sportu, Sportoviště obce Vestec, KVINTING, SVMTech.

Dary věnovali: 
TJ Viktoria Vestec, Ingersoll-Rand Technologies s.r.o., VEMODIA, KITGEN spol. s r.o., 
Ricoh, KIA, Sa�na a.s.

Věříme, že se vám i dětem olympiáda líbila a příští rok přijdete zase soutěžit!
maminky z RC Baráček

RC BARÁČEK
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ź Cyklohrátky – sobota 8. 9.
ź Dětská burza – pátek a sobota 5. - 6. 10.
ź Halloweenská Pevnost Boyard – neděle 4. 11.
ź Mikuláš v Baráčku – středa 5. 12.

Oslava 10. narozenin RC Baráček – neděle 16. 12., den otevřených dveří 
v herně, divadlo, dílnička a spousta dobrot.

RC BARÁČEK

etošní olympiáda, která pro-Lběhla v neděli 10. 6. 2018, se 
setkala s velkým zájmem u ve-

steckých i přespolních dětí. Vestecké 
fotbalové hřiště se proměnilo v olym-
pijský stadion a přišlo si zazávodit 
135 dětí, což byla největší dosavadní 
účast. Letos proběhl již pátý ročník, 
kdy jsme měli možnost na hřišti 
uspořádat sportovní klání našich 
nejmenších závodníků, kteří přišli 
zabojovat o zlatou medaili. I když 
nám bouřkové mraky vyhrožovaly, 
že přijde déšť, sluníčko se nenechalo 
zastrašit a až do konce olympiády 
nás místy pěkně hřálo.

V úvodu se všichni přivítali v duchu 
olympijské tradice, byl zapálen olym-
pijský oheň a došlo také na pořádnou 
rozcvičku. 
Pak už nic nebránilo tomu rozeběh-
nout se po hřišti a předvést ty nejlep-
ší výkony. Letos opět čekalo závodní-
ky osm disciplín, což představovalo: 

sprint, slalom, běh přes překážky, 
skok z místa, skok s rozběhem, hod 
na cíl, hod do dálky, ani vrh koulí. 
Děti byly rozřazeny do věkových 
kategorií a soutěžily v rozmezí 3-14 
let. Pro starší děti byla náročnost 
jednotlivých stanovišť upravena tak, 
aby splnění úkolu bylo obtížnější. 
Všichni tak měli šanci řádně se una-
vit a dostat se na stupně vítězů. Cel-
kem bylo vyhodnoceno 10 kategorií 
podle věku a rozdalo se téměř 40 
medailí a dárkových tašek. Nejen pro 
vítěze jsme měli připravené ceny. 
Každý, kdo se zúčastnil, získal drob-
ný dáreček, sladkost a diplom.

Přehled vítězů 
dle jednotlivých kategorií:

Kategorie: 3 roky
1. místo  Jakub Sojka, 

 Magdalena Trávníčková
2. místo  Mikuláš Cacek
3. místo  Nela Ficlová

Vestecká dětská 
olympiáda 2018

Přehled podzimních akcí
Na podzim nás čeká několik akcí určených pro naše nejmenší.

Přejeme krásné léto plné zážitků!
Petra Vovsová za RC Baráček
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Přehled podzimních akcí
Na podzim nás čeká několik akcí určených pro naše nejmenší.

Přejeme krásné léto plné zážitků!
Petra Vovsová za RC Baráček



Fotbalová sezona začíná
Letní přestávka je za námi

SPORT

ašim fotbalistům opět začí-Nná sezona. V minulém roce 
se oběma mužstvům poda-

řilo umístit ve středu tabulky, a tak 
i v nové sezoně budeme hrát opět 
stejné soutěže. Na hřištích se bude-
me potkávat jak se soupeři, které 
známe z předchozích sezon, tak      

i s některými novými, kteří buď 
postoupili nebo naopak spadli.

Věříme, že opět naše fotbalisty bude-
te podporovat při jejich výkonech 
a přinášíme vám program následu-
jících utkání.

Rozpis zápasů SPORT INVEST I.A třída skupina A

Kolo Zápas termín datum čas
1. TJ Jíloviště - TJ Viktoria Vestec sobota 11. 08. 17.00
2. TJ Viktoria Vestec - SK Doksy sobota 18. 08. 17.00
3. FK Kosoř - TJ Viktoria Vestec sobota 25. 08. 17.00
4. TJ Viktoria Vestec - UNION Cerhovice sobota 01. 09. 17.00
5. Spartak Průhonice - TJ Viktoria Vestec neděle 09. 09. 17.00

Rozpis zápasů III. třída skupina A

Kolo Zápas termín datum čas
1. TJ Viktoria Vestec B - Okrouhlo neděle 26. 08. 17.00
2. Vrané - TJ Viktoria Vestec B sobota 01. 09. 17.00
3. TJ Viktoria Vestec B - Jílové B neděle 09. 09. 17.00

24 červenec - srpen 2018

Vestecká 63
Vestec u Prahy 252 50

mobil:+420 777 656 336
info@spokojenaplet.cz
www.spokojenaplet.cz

Jsme autorizovaným salonem kosmetiky.
BIOLOGIQUE RECHERCHE

INZERCE
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Firma hubergroup CZ, sídlící ve Vestci, 

Nad Jezerem 568, hledá pracovníky na volné pozice.

FAKTURANT/ASISTENT OBCHODU (m/ž)
Na dobu určitou 2 roky. Zástup během mateřské dovolené.

PRACOVNÍK  MÍCHÁRNY  BAREV (m/ž)
Na dobu neurčitou.

Podrobný popis na www.hubergroup.cz/cz/spolecnost/prace /
Nabízíme:

· zázemí stabilní mezinárodně působící společnosti s 250. letou historií
· příjemné pracovní prostředí

· zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, stravenky)

· odpovídající ohodnocení

· zaškolení a další vzdělávání

·
· nástup možný ihned

Kontakt: tomas.bakule@hubergroup.com
Tel.: 725 537 097

mailto:tomas.bakule@hubergroup.com
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