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Výměna vodoměrů

Zápis do MŠ

Novinky 
v okolí rybníka



v ruce právě držíte dubnové číslo Vesteckých listů? A o čem se 
v něm mimo jiné dozvíte?

Na začátku dubna začala oprava Libušské ulice v Písnici a s tím 
spojená výstavba kruhového objezdu na napojení 
z Kunratické spojky. Po prvních pár dnech se situace na 
komunikacích sice o něco zlepšila, ale i tak lze pozorovat, že 
došlo k nárůstu provozu nejen ve Vestci, ale i v okolních 
obcích a také v Praze. Slibované dočasné otevření sjezdů na 
okruh u Dolních Břežan také dosud nebylo realizováno 
a nezbývá než věřit, že alespoň to se podaří zrealizovat. 
Semafor, který je umístěn ve Vestci na křižovatce Vídeňské 
a Hodkovické, také není v provozu a údajně k jeho 
zprovoznění není důvod.

Ale pojďme k pozitivnějším věcem, které se kolem nás 
odehrávají. S příchodem jara a vyšších teplot se opět rozjíždějí 
investiční akce, jako je výstavba nových autobusových 
zastávek u obchodního centra, které by měly být hotové do 
konce května. A v aktualitách vám přinášíme informace 
o tom, co pro vás v současné době ještě připravujeme.

Fotbalová sezóna je v plném proudu, nově máme ve Vestci 
mažoretky, hasiči soutěží, to vše vám přinášíme v tomto 
vydání.

Nezapomeňte na zápis do mateřské školy, přijďte na 
Čarodějnice, Den IZS a na něj navazující Den dětí, pozvánky na 
tyto akce najdete také v aktuálním čísle.

Přeji vám příjemné čtení!

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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V minulých letech se stále čas-
těji občané ptali, zda mohou 
používat pobytovou louku 

před podiem i k soukromým setká-
ním rodin, spojených například 
s opékáním vuřtů nebo piknikům. 
Ano, i to byl jeden z cílů revitalizace 
okolí rybníka a jsme rádi, že se okolí 
rybníka při hezkých dnech stalo 
cílem mnoha návštěvníků.

A protože chceme prostředí nadále 
zlepšovat, dojde v průběhu jara  
k vybudování altánů s grilovacími 
místy, první a větší z nich vznikne 
právě na louce u rybníka a druhý 
menší bude u retenční nádrže. 

Na fotogra�i zatím vidíte místo, kde 
bude altán osazen, samozřejmě 
vám po jeho dokončení přineseme 
informace o jeho provozu.

Ale vybudováním altánu naše plány 
s loukou nekončí. Abychom zlepšili 
prostředí, dojde také k vybudování 
závlahového systému, vybudování 
pitných fontán, které budou v pro-
storu navážky u hráze, u altánu       

a u workoutového hřiště, naproti 
kterému vznikne také mlhoviště, 
které s rostoucími teplotami 
poskytne možnost příjemného 
osvěžení. 

Věříme, že i vy si najdete čas a cestu 
k tomu navštívit okolí našeho rybní-
ka, které prošlo za posledních 10 let 
velkými změnami a láká spoustu 
návštěvníků již dnes.

Dětská hřiště
V obci je v současné době několik 
dětských hřišť, zaměřených na nej-
menší děti. A protože nám děti stár-
nou a některá hřiště jsou již málo 
využívaná, plánujeme některá 
z nich zrušit a nahradit prostorem 
pro posezení. Ta hřiště, která zůsta-
nou (Vestecká, Javorová, Rákosová) 
budou opravena a doplněná novými 
prvky, které budou určeny i pro 
větší děti.

Dlouho jsme si lámali hlavu, čím 
bychom zabavili dnešní školní děti 
a mládež. První z nových nápadů se 
bude brzy realizovat a věříme, že 
v létě již bude funkční. Při jedné 
cestě v zahraničí nás upoutalo inter-
aktivní hřiště, které je vhodné pro 
všechny věkové kategorie.

Je v něm spojeno vše – technologie, 
hra, vzdělání i fyzická aktivita. 
Vzhledem k možnosti navolení si 
určitých stupňů obtížnosti je 

Novinky (nejen) v okolí rybníka
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možné  zabav i t  v šechny,  o d 
nejmladších dětí až po dospělé. 
V hřišti je ukryto mnoho her, které 
se budou v časových (zřejmě měsíč-
ních) intervalech různě střídat, ale 
vždy bude na výběr z několika obo-
rů, ať už matematika, jazykové 
schopnosti nebo třeba sociální 
dovednosti. Vše bude samozřejmě 
v českém jazyce.

Podařilo se najít �rmy, které jsou 
schopné toto hřiště od výrobce ze 
zahraničí dovézt a nainstalovat. 

Probíhá výběrové řízení a věříme, že 
pokud vše půjde jak má, bude hřiště 
otevřeno při akci spojené se Dnem 
dětí 26. 5. 2018.

pozorňujeme ty, kteří dosud Unemají zaplaceny poplatky 
za odpad a psy, že jejich 

splatnost byla na konci února, resp. 
března. V případě, že poplatky nebu-

dou do konce dubna uhrazeny, 
bude přistoupeno k jejich vymáhání 
a zároveň nemají dlužníci možnost 
žádat o příspěvek ze sociálního pro-
gramu.

Splatnost poplatků za odpad a psy

d loňského roku probíhá Ov obci výměna mechanic-
kých vodoměrů za vodomě-

ry s dálkovým odečtem. V současné 
chvíli je v obci vyměněno 15 % z cca 
600 odběrných míst.

Co vodoměr s dálkovým odečtem 
přináší? Především komfort pro obě 

strany, kdy není nutné fyzicky 
navštěvovat odběrné místo, ale 
k odečtu dojde pomocí bezdrátové-
ho přenosu.

Z důvodu sjednocení termínů pro 
pravidelnou výměnu probíhá aktu-
álně výměna vodoměrů plošně po 
ulicích, což v budoucnu povede k je-

dnodušší evidenci a zároveň úspoře 
času techniků. Nyní jsou vyměněny 
měřiče v ulicích K Vodárně, Luční, 
V Mokřinách, K Rybníku, Hrnčíř-
ská, U Hřiště, Na hřišti, Čechova 
a Průběžná.

Letos budou následovat ulice Ves-
tecká, Okružní, Ve Stromkách, Lipo-
vá, Nezvalova a Werichova. U byto-
vých domů se jedná o výměnu hlav-

ních vodoměrů, není tedy nutné 
vstupovat přímo do bytů.

Většinové pokrytí Vestce bychom 
chtěli zvládnout v horizontu 4 - 5 
let.

Výměna vodoměrů

Dne 7. 4. jsme nastoupili do 
jednoho z nejtěžších závodů 
pro jednotky dobrovolných 

hasičů, nazvaného příznačně Let-
ňanský Železňák. Třináctý ročník, 
tradičně připravený komisaři z řad 
profesionálních záchranářů a hasi-
čů, opět důkladně prověřil fyzickou 
připravenost, schopnost práce   
v týmu a rychlé vyhodnocení situa-
ce, znalost metodických pokynů 
a postupů u mimořádných událostí. 

Ze stanovišť jsme největší obavu 
měli z požáru domu. Je to to hlavní, 
co hasiči musí umět, a teprve zde 
můžeme vyzkoušet, to na co jsme 
předchozí rok dřeli. Nakonec jsme 
se s touto situací dle rozhodčích 
vypořádali dobře bez nějakých 
výrazných chyb. Zvláštní uznání 
dostal velitel jednotky a pochvalu 
jsme dostali i za pohyb v zakouře-

ném prostoru. Celý zásah byl kom-
plikovaný i masivním výbuchem 
během našich prací, což zcela pře-
vrátilo taktiku zásahu a na pokyn 
velitel jsme provedli záchranu jed-

noho zraněného hasiče ze sklepních 
prostor, které byly výrazně zadýme-
né.

Dalším strašákem byl výstup na čtr-
náctipatrovou budovu v plném vyba-
vení a zátěži včetně dýchacího pří-
stroje. Navzdory našim obavám 

Hasiči

Z OBCE
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jsme dosáhli vrcholu všichni a jeden 
z nás dokonce v čase, který získal 
páté místo v celkovém pořadí. 

Tradiční orientace v zakouřeném 
prostoru nemohla chybět ani letos. 
Maska dýchacího přístroje zakrytá 
neprůhlednou folií měla otestovat 
práci a schopnost orientace s nulo-
vým výhledem. Celou situaci nám 
rozhodčí zkomplikovali kolapsem 
jednoho z nás a my pak měli za úkol 
jeho záchranu.

Z nám velmi dobře známé zdravově-
dy jsme museli řešit záchranu 
tonoucího včetně následné resusci-
tace a velkým překvapením byla 
nehoda, při které došlo k přejetí 24 
lidí nákladním vozidlem. Paseku, 
kterou po sobě nechal v podobě 
mrtvých a raněných, jsme museli 
rychle roztřídit podle závažnosti 
poranění podle metodiky START 
a zřídili jsme i shromaždiště raně-
ných osob. Na obou zdravotnických 
úkolech jsme dle slov rozhodčích 
zazářili a dostali jsme pochvalu.

Z dalších úkolů už jen zmíníme 
práci s motorovou pilou, sebezá-
chranu či silovou štafetu TFA.

Přesto, že jsme zařazeni do výjezdu 
teprve pár měsíců, tak náš pravidel-
ný výcvik a vzdělávání přineslo své 

ovoce. Jako benjamínek soutěže 
mezi jednotkami, které za sebou 
mají letité zkušenosti, se náš tým 
rozhodně neztratil. Ba co víc, trouf-
neme si tvrdit, že naše družstvo 
zazářilo. Ale co je důležitější, jsme 
rádi, že jsme se z "hadic", jak nás 
kdysi někdo nazval, dostali mezi 
hasiče, kteří dokáží makat, táhnout 
za jeden provaz, sáhnout si na dno, 
a že s technikou, kterou máme  
a kterou opečováváme, dokážeme 
i fungovat.

A jaké že bylo teda naše konečné 
pořadí?

Hned první za bednou na krásném 
čtvrtém místě. A to je mezi 14 další-
mi jednotkami skvělý výsledek, na 
který jsme hrdí. Gratulujeme vítě-
zům a příští rok se budeme těšit.

Díky všem co nás podporují, co nám 
pomáhají a co v nás věří.

Celkové pořadí

1. Chodov
2. Letňany
3. Zličín
4. Vestec
5. Řeporyje
6. Písek
7. Všestary

8. Zbraslav
9. Březiněves
10. Průhonice
11. Písnice
12. Dobříš
13. Čelákovice
14. Mojžíř
15. Jenštejn

Pod  h lav i čkou  T J 
Viktoria Vestec je 
nově začleněn oddíl 

mažoretek, které se hned 
na začátku pochlubily 
krásným třetím místem 
v soutěži. Jsme rádi, že se 
Viktorka rozrostla o další 
zajímavý oddíl a věříme, že 
i v budoucnu se s vámi 
budeme moct podělit 
o další úspěchy.

Mažoretky
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Společnost STAVING Olomouc 
realizuje v jižní části obce Ves-
tec další projekt. Na aktuální 

informace jsme se zeptali Milana 
Zetochy, ředitele společnosti.

MZ: Jak jsme Vás již informovali 
v prosincovém vydání VL, naše spo-
lečnost ve Vestci aktuálně realizuje 

výstavbu bytového domu na hranici 
ulice Okružní. Bytový dům, který 
ponese název Vestecké Terasy, je 
součástí architektonicky unikátní-
ho komplexu pro bydlení s názvem 

Na Výsluní. Prvotní studii zpracoval 
uznávaný architekt, autor projektu 
Vestec Střed, ing. arch. Zdeněk 
Ouředníček. Na tuto studii velice 
zdařile navázal architektonický 
atelier Foglar Architects, který má 
bohaté zkušenosti v oblasti archi-
tektury a urbanismu. Výsledkem 
této spolupráce je opravdu kvalitní 
projekt, který dále posouvá renomé 
naší společnosti. 

Původně měl být projekt pojme-
nován Vestec Jih, proč jste nako-
nec zvolili jiný název?

MZ: Důvod je prostý, měli jsme 
pocit, že si projekt zaslouží zajíma-
vější pojmenování. A právě za tímto 
účelem jsme připravili soutěž, oslo-
vili širokou veřejnost a nechali se 
inspirovat. Účastníci soutěže nás 
svou fantazií mile překvapili a vy-
brat ten nejlepší název nebylo 

vůbec snadné. Nakonec zvítězily 
Vestecké Terasy, protože právě toto 
pojmenování náš projekt nejlépe 
vystihuje, jelikož terasy jsou zde 
velmi zajímavě architektonicky 
řešené a tvoří významnou dominan-
tu bytového domu. Nový název zís-
kala i lokalita, kterou jsme původně 
nazývali dle územního plánu, a to 
velmi stroze - Z8. Uznejte, že nové 
pojmenování Na Výsluní ji bude 
slušet mnohem více. Všem, kteří se 
do naší soutěže zapojili, bych chtěl 
touto cestou poděkovat. Vzhledem 
k tomu, že všechny návrhy byly 
velmi zajímavé, nakonec jsme se 
rozhodli ocenit všechny soutěžící.

Máte již nějaké konkrétnější 
informace pro případné zájemce?

Výstavba bytového domu Vestecké 
Terasy je v plném proudu, aktuálně 

již byla dokončena hrubá stavba 
dvou nadzemních podlaží. Archi-
tektonickým řešením je tento pro-
jekt naprosto ojedinělý. Ve snaze 
o nadčasové provedení a citlivé 
zakomponování do okolního pro-
storu jsme decentní pastelové tóny 
fasády doplnili o přírodní materiál – 
speciálně tepelně upravené dřevo. 
Atraktivitu této nemovitosti zvyšují 
také prostorné a netradičně pojaté 
terasy s výměrou 15 – 38 m , které 2

jsou zastíněny praktickými posuv-
nými paravány. Vstupní část bytové-
ho domu je velmi prostorná a nabíd-
ne komfortní dvorní trakt, který 
citlivě a bezpečně oddělí veřejný 
a soukromý prostor. Tento trakt 
může zároveň sloužit jako místo 
pro odpočinek či společné setkává-
ní obyvatel domu. V rámci bytového 
domu vznikne 13 prostorných, nad-
standardně provedených, bytových 

NOVÝ PROJEKT PONESE NÁZEV VESTECKÉ TERASY

vizualizace projektu Vestecké Terasy

vizualizace projektu Vestecké Terasy

Milan Zetocha, ředitel společnosti Staving Olomouc

inzerce inzerce



10 11duben 2018 duben 2018

PŘEDSTAVUJEMEPŘEDSTAVUJEME

Společnost STAVING Olomouc 
realizuje v jižní části obce Ves-
tec další projekt. Na aktuální 

informace jsme se zeptali Milana 
Zetochy, ředitele společnosti.

MZ: Jak jsme Vás již informovali 
v prosincovém vydání VL, naše spo-
lečnost ve Vestci aktuálně realizuje 

výstavbu bytového domu na hranici 
ulice Okružní. Bytový dům, který 
ponese název Vestecké Terasy, je 
součástí architektonicky unikátní-
ho komplexu pro bydlení s názvem 

Na Výsluní. Prvotní studii zpracoval 
uznávaný architekt, autor projektu 
Vestec Střed, ing. arch. Zdeněk 
Ouředníček. Na tuto studii velice 
zdařile navázal architektonický 
atelier Foglar Architects, který má 
bohaté zkušenosti v oblasti archi-
tektury a urbanismu. Výsledkem 
této spolupráce je opravdu kvalitní 
projekt, který dále posouvá renomé 
naší společnosti. 

Původně měl být projekt pojme-
nován Vestec Jih, proč jste nako-
nec zvolili jiný název?

MZ: Důvod je prostý, měli jsme 
pocit, že si projekt zaslouží zajíma-
vější pojmenování. A právě za tímto 
účelem jsme připravili soutěž, oslo-
vili širokou veřejnost a nechali se 
inspirovat. Účastníci soutěže nás 
svou fantazií mile překvapili a vy-
brat ten nejlepší název nebylo 

vůbec snadné. Nakonec zvítězily 
Vestecké Terasy, protože právě toto 
pojmenování náš projekt nejlépe 
vystihuje, jelikož terasy jsou zde 
velmi zajímavě architektonicky 
řešené a tvoří významnou dominan-
tu bytového domu. Nový název zís-
kala i lokalita, kterou jsme původně 
nazývali dle územního plánu, a to 
velmi stroze - Z8. Uznejte, že nové 
pojmenování Na Výsluní ji bude 
slušet mnohem více. Všem, kteří se 
do naší soutěže zapojili, bych chtěl 
touto cestou poděkovat. Vzhledem 
k tomu, že všechny návrhy byly 
velmi zajímavé, nakonec jsme se 
rozhodli ocenit všechny soutěžící.

Máte již nějaké konkrétnější 
informace pro případné zájemce?

Výstavba bytového domu Vestecké 
Terasy je v plném proudu, aktuálně 

již byla dokončena hrubá stavba 
dvou nadzemních podlaží. Archi-
tektonickým řešením je tento pro-
jekt naprosto ojedinělý. Ve snaze 
o nadčasové provedení a citlivé 
zakomponování do okolního pro-
storu jsme decentní pastelové tóny 
fasády doplnili o přírodní materiál – 
speciálně tepelně upravené dřevo. 
Atraktivitu této nemovitosti zvyšují 
také prostorné a netradičně pojaté 
terasy s výměrou 15 – 38 m , které 2

jsou zastíněny praktickými posuv-
nými paravány. Vstupní část bytové-
ho domu je velmi prostorná a nabíd-
ne komfortní dvorní trakt, který 
citlivě a bezpečně oddělí veřejný 
a soukromý prostor. Tento trakt 
může zároveň sloužit jako místo 
pro odpočinek či společné setkává-
ní obyvatel domu. V rámci bytového 
domu vznikne 13 prostorných, nad-
standardně provedených, bytových 

NOVÝ PROJEKT PONESE NÁZEV VESTECKÉ TERASY

vizualizace projektu Vestecké Terasy

vizualizace projektu Vestecké Terasy

Milan Zetocha, ředitel společnosti Staving Olomouc

inzerce inzerce



12 13duben 2018 duben 2018

PŘEDSTAVUJEMEPŘEDSTAVUJEME

jednotek s prakticky řešenými dis-
pozicemi 2+kk a 3+kk o rozměrech 
od 50 do 145 m . Přízemní byty 2

nabídnou oblíbené předzahrádky 
o velikosti 92 – 346 m . Některé 2

zahrádky se svými výměrami blíží 
velikostem zahrad u rodinných 
domů a nabídnou tak svým uživate-
lům velmi komfortní zázemí. Střeš-
ní byt bude disponovat velkorysou 
terasu. Ke každému bytu přísluší 
parkovací stání, většina z nich bude 
krytá. Kolaudaci bytového domu 
plánujeme na podzim 2019. 

Rád bych zmínil, že tento projekt 
vyniká také kvalitou použitých 
materiálů a využitím moderních 
technologií. Zárukou komfortu je 
nejen monolitický skelet a kvalitní 
izolace, ale rovněž kvalitní okenní 
výplně s trojskly s minimální tepel-
nou prostupností. Všechny tyto 

materiály svými vlastnostmi splňují 
vysoké nároky, které naší klienti 
mají. Věříme, že projekt osloví 
zájemce, kteří touží po bydlení 
v menších komorních projektech, 
které nabídnou patřičný komfort 
a pohodlí. Právě tím se odlišují od 
většiny velkých a neosobních pro-
jektů, ve kterých komfort nehraje 
hlavní roli, jelikož většina bytů je 
zde mnohdy primárně využívána 
k pronájmům.

Koncem března 2018 jsme spustili 
webové stránky projektu na adrese 
www.bydleni-vestec.cz, kde zájemci 
najdou veškeré informace. Pro obča-
ny Vestce jsme navíc připravili bene-
�t v podobě slevy na pořízení vybra-
né nemovitosti. Motivačních bene-
�tů aktuálně nabízíme více.

Můžete nám blíže představit 
koncepci lokality Na Výsluní?

MZ: Lokalita Na Výsluní je velmi 
atraktivní a nabídne komfortní  
a pohodlné bydlení. V rámci projek-
tu Na Výsluní budou kromě bytové-
ho domu Vestecké Terasy vystavěny 
také řadové rodinné domy, dvojdo-
my a samostatně stojící rodinné 
domy s užitnou plochou 160 – 300 
m  a výměrami pozemků již od 300 2

m . Celá lokalita bude disponovat 2

velkorysým veřejným prostorem, 
který bude sloužit pro volnočasové 
aktivity. V současné době máme 
zpracovánu urbanistickou studii, ve 
které jsou rozpracovány návrhy 
jednotlivých rodinných domů.   
V lokalitě již byly dokončeny inže-
nýrské sítě a v dubnu bude zahájena 
výstavba komunikací. Jakmile pro-
jektová dokumentace projde všemi 
stupni souvisejících řízení, bude 

zahájena výstavba rodinných domů. 
Předpokládáme, že se tak stane 
v druhé polovině letošního roku.

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

MZ: Rád bych zmínil, že v souvislos-
ti s výstavbou v lokalitě Na Výsluní 
jsme opět spustili oblíbený Pro-
gram na podporu aktivit v oblasti 
kultury, sportu a volného času. 
Jedná se o program, jehož cílem je 
podpora akcí, které přímo přispívají 
k rozvoji komunitního života v obci. 
Do Programu bude v průběhu 
výstavby v lokalitě Na Výsluní vlože-
no celkem 495.000 Kč. Věříme, že 
tímto způsobem můžeme obyvate-
lům Vestce příjemně kompenzovat 
případné nepohodlí, které může 
výstavbu provázet.

vizualizace projektu Vestecké Terasy

foto z výstavby

Více informaci najdete na
www.staving-olomouc.cz. 

inzerce inzerce
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foto z výstavby
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inzerce inzerce



OBECNÍ POLICIE

Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE 
Vestec

Zpráva o činnosti Obecní policie Vestec

14 15duben 2018 duben 2018

 období od 1. 3. 2018 do 31. 3. V2018 provedli strážníci Obec-
ní policie Vestec v celém 

svém obvodu celkem 332 různých 
kontrol, přičemž zjistili 182 pře-
stupků, 3 trestné činy, kontrolou 
v databázi pátrání a pohřešovaných 
prošlo 224 osob, řešili 8 mimořád-

ných událostí, uložili formou příka-
zu na místě 135 pokut a v 31 přípa-
dech věc skončila formou oznáme-
ním příslušným správním orgánům. 
Jen v obci Vestec v uvedeném obdo-
bí evidujeme celkem 63 událostí. 
Bohužel i v tomto měsíci vyjížděla 
obecní policie na žádost IZS.

Požár v Albertu
Dne 4. 3. 2018 ve 4.46 hodin byl vyhlášen požární poplach v prodejně Albert, 
ve Vestci. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že všech 5 zaměstnanců se již 
nachází mimo budovu prodejny. Dle zjištěných skutečností kouř vycházel 
z jedné z uzamčených místností. Po příjezdu HZS Praha a otevření místnosti 
bylo zjištěno, že došlo k zahoření bojleru a následnému rozšíření kouře do 
celé budovy prodejny. Na místo se postupně sjelo několik jednotek hasičů, 
např. HZS Praha, HZS Jílové, HZS Říčany, SDH Vestec.

Dopravní nehoda
Dne 8. 3. 2018 v 6.55 hodin přijala 
h l ídka  obecní  po l ic ie  oznámení 
o dopravní  nehodě v  obci  Dolní 
Břežany, kdy řidič zřejmě nepřizpůso-
bil rychlost svým schopnostem a pov-
ětrnostním podmínkám a havaroval 
po projetí levotočivé zatáčky. Hlídka 
usměrňovala na místě dopravu do 
odstranění havarovaného vozidla 
a vyšetření nehody ze strany Policie 
ČR.

Řídil se zákazem
Dne 22. 3. 2018 ve 22.50 hodin zastavili strážníci vozidlo v Dolních 
Břežanech. Řidič za volantem vozidla Škoda zřejmě spoléhal na to, že se 
vyhne kontrole. Ale jeho předpoklad byl mylný. Při kontrole dokladů nebyl 
schopen předložit řidičský průkaz, další šetření ukázalo, že tento muž 
z Prahy měl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Pro podezření ze 
spáchání trestného činu byla věc postoupena Policii ČR k dořešení.

Volání o pomoc
Dne 28. 3. 2018 v 18.10 hodin přijala hlídka žádost o součinnost ze strany 
Policie ČR ve věci přijatého oznámení, kdy soused z jednoho domu v obci 
Vestec slyšel z přízemního bytu volání o pomoc. Na místě pak bylo zjištěno, 
že muž pod vlivem alkoholu spadl na toaletě tak nešťastně, že si kvůli 
zranění nemohl sám otevřít dveře. Nadýchal 2,31 promile. Záchranná služba 
zajistila převoz muže do nemocnice.

OBECNÍ POLICIE
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Přišlo jaro, a tak jsme i my jaro přivítali 
již tradiční a krásnou akcí „Vynášení 
Mořeny“. Sešli jsme se na zahradě naší 

mateřské školy a bylo velmi potěšující, že si 
našli čas i někteří rodiče a společně s námi 
se této akce zúčastnili.

Nejprve jsme Mořeně zazpívali několik 
písniček a zarecitovali básničky. Pak jsme se 
v čele s Mořenou vydali průvodem směrem 
k rybníku, kde jsme si společně ještě jednou 
zazpívali a odstrojili Mořenu. Ta byla násled-
ně vhozena do našeho rybníka. Děti měly 
připravené barevné stužky, kterými ozdobily 
lítečko. To si pak každá třída odnesla zpět do 
školky, kde nyní zdobí prostory naší mateř-
ské školy a připomíná nám tak každý den 
nastalé jaro.

Akce byla opravdu velmi podařená. Za Mořenou šel úžasný a dlouhý průvod, 
takže můžeme říci, že za Vestec jsme jaro přivítali opravdu důstojně a zimu 
jsme snad také zahnali. 

Vynášení Mořeny
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Když jsem v září 2017 nastoupila 
jako vedoucí školní jídelny do MŠ 
Vestec, byla to pro mě výzva, jelikož 
jsem si jako matka „školkových“ dětí 
nedokázala představit, co vše se 
musí splnit a dodržet, aby byly uspo-
kojeny mlsné jazýčky nejen našich 
dětí, ale zároveň předpisy a normy 
dané zákonem. 

Legislativa jasně vymezuje, co je 
splnění spotřebního koše a zároveň 
je nutno se držet nutričního dopo-
ručení, což znamená, kolikrát do 
měsíce musí být zařazen masový 
pokrm (rozdělen na vepřové maso, 
hovězí maso, drůbeží maso atd.), 
kolikrát ryby, kolikrát jídlo bezmasé 
či sladké. 

Spotřební koš určuje množství jed-
notlivých složek potravy, kterými 
jsou maso, ryby, mléko, mléčné 
výrobky, tuky, cukry, ovoce, zeleni-
na, luštěniny, brambory a další, 
které musí dítě měsíčně přijmout. 
A zde se naráží na problém neaktu-
álnosti spotřebního koše, jehož 
normy vycházejí z poznatků získa-
ných v 60. letech 20. století. Pro před-
stavu uvedu příklad: každé dítě 
musí ve školce denně vypít 300 ml 
mléka. Nyní nastupuje fantazie a um 
našich kuchařek, které se snaží plnit 
normu, ale zároveň nestresovat děti 

nekonečným sezením u stolečku 
před sklenicí mléka. 

Dalším, neméně významným fak-
tem, je skutečnost, že v naší školce 
dbáme na čerstvost a kvalitu potra-
vin, ze kterých vaříme pro naše nej-
menší strávníky. Vývary si připravu-
jeme podle tradičních postupů, což 
je tažený masový vývar po dobu 
mírného varu (60 stupňů celsia) 
minimálně 8 hod. Například zeleni-
nu do polévek nepoužíváme mraže-
nou, ale pouze čerstvou. 

V naší školce je důležité, aby děti 
byly spokojené a pochutnaly si. 
Proto jim nabízíme pestrou stravu 
s vysokým podílem ovoce a zeleni-
ny. Není výjimkou, že mají ke svači-
ně různé druhy melounů, cherry 
rajčátka, opravdu chutná jablíčka. 

Ráda bych shrnula svojí úvahu tím, 
že není jednoduché uspokojit úřed-
ního šimla a zároveň vyhovět různo-
rodým chutím a zvyklostem každé-
ho dítěte, ale můžu upřímně říct, že 
děláme vše pro to, aby našim stráv-
níkům chutnalo. A vaříme pro ně, 
jako kdyby to byly naše vlastní děti. 

Ing. Andrea Prokopová
vedoucí školní jídelny

Stravování ve školce

 květnu a červnu se můžete těšit na dvě nejoblíbenější dětské akce. Velkou Vcestu pro malé pulečky, se kterými se vydáme za Polární kruh, a na 
Dětskou olympiádu, které se mohou zúčastnit všechny děti od 4 do 14 let.

Program akcí na květen a červen.

Sobota 12. 5. 2018 (10.00 – 11.30) v okolí vesteckého rybníka
7. Velká cesta pro malé pulečky – Lední den, dobrodružná cesta za Polární 
kruh pro malé přírodovědce (3 - 8 let) s několika stanovišti s úkoly; vstupné 50 
Kč, registrace předem na náš e-mail: rcbaracek@gmail.com, sraz na hrázi 
Vesteckého rybníka, poslední puleček může svou cestu začít v 11.00.

Pondělí 14. 5. 2018 (10.00 – 10.50) 
Cvičení  jemné cvičení pro maminky po Jemná jóga – cvičení po porodu,
porodu s certi�kovanou lektorkou; ! Registrace akční cena 100 Kč vč. hlídání dětí
předem lektorce Daniele na tel.: 777 352 520. Připojujeme se ke Světovému  
týdnu respektu k porodu, který probíhá 14. - 20. 5. 2018.

Úterý 15. 5. 2018 (9.30 – 12.00)
Film a beseda uvedeme krátký �lm o porodu, po Každý porod je jedinečný; 
kterém budeme spolu s vámi a s porodní asistentkou sdílet své zážitky, přání, 
očekávání i obavy spojené s porodem. Uděláme vše pro to, aby Váš porod nebyl 
spojen s žádnými nepříjemnými pocity, ať už se na něj teprve připravujete nebo 
jste ho už prožily; vstupné 150 Kč, registrace na e-mail: rcbaracek@gmail.com. 
I touto akcí se připojujeme se ke Světovému týdnu respektu k porodu.

Úterý 5. 6. 2018 (9.30 – 12.00)
Přednáška Vás seznámí s výhodami šátkování v porovnání s jinými  Šátkování 
typy nosítek, dozvíte se, jak malé/velké dítě můžete nosit v šátku a naučíte se 
šátky správně vázat; přednáší Hanka Perglerová, lektorka A centra; vstupné 150 
Kč, registrace předem na e-mailu: rcbaracek@gmail.com.

Neděle 10. 6. 2018 (14.00 – 17.00) na fotbalovém hřišti
Dětská olympiáda, spousta sportovních soutěží pro děti ve věkových 
kategoriích od 4 do 14 let; vstupné dobrovolné, přihlášky formou SMS ve tvaru 
OLYMPIADA_JMENO DITETE_DATUM NAROZENI na tel.: 774 567 909.

Akce pro děti a rodiče v RC Baráček
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typy nosítek, dozvíte se, jak malé/velké dítě můžete nosit v šátku a naučíte se 
šátky správně vázat; přednáší Hanka Perglerová, lektorka A centra; vstupné 150 
Kč, registrace předem na e-mailu: rcbaracek@gmail.com.

Neděle 10. 6. 2018 (14.00 – 17.00) na fotbalovém hřišti
Dětská olympiáda, spousta sportovních soutěží pro děti ve věkových 
kategoriích od 4 do 14 let; vstupné dobrovolné, přihlášky formou SMS ve tvaru 
OLYMPIADA_JMENO DITETE_DATUM NAROZENI na tel.: 774 567 909.

Akce pro děti a rodiče v RC Baráček



KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA

20 duben 2018 duben 2018

ážení čtenáři a příznivci fotbalu, přinášíme Vvám shrnutí části jarní sezóny, která 
odstartovala v březnu.

Jarní fotbalová sezóna

Výsledky po 20. kole podzimní sezóny SPORT INVEST I.A třída skupina A Výsledky po 16. kole podzimní sezóny III. třída skupina A

Kolo Zápas Výsledek Kolo Zápas Výsledek
16. TJ Viktoria Vestec - TJ Jíloviště 2:4 14. Okrouhlo - TJ Viktoria Vestec B 1:1
17. SK Votice - TJ Viktoria Vestec 2:1 15. TJ Viktoria Vestec B - Dolní Jirčany 5:1
18. TJ Viktoria Vestec - SK Černolice 3:1 16. Kamenný Přívoz - TJ Viktoria Vestec B 1:1
19. FK Kosoř - TJ Viktoria Vestec 1:0
20. FJ Viktoria Vestec - TJ sportovní klub Hřebeč3:2

Tabulka Tabulka

Pozice Klub Zápasy Výhry Prohry Skóre Body Pozice Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. SK Baník Libušín 18 14 4 58:19 37 1. Krňany 15 12 1 2 69:27 37
2. TJ Jíloviště 20 14 6 45:31 34 2. Libeř 14 11 1 2 47:20 34
3. TJ Kovohutě Podlesí 19 14 5 48:28 32 3. Hvozdnice B 15 10 1 4 56:45 31
4. SK Tochovice 20 13 7 53:38 29 4. Jílové B 15 10 0 5 47:28 30
5. TJ sportovní klub Hřebeč 19 13 6 44:32 26 5. Okrouhlo 15 8 2 5 39:28 26
6. SK Votice 19 11 8 47:33 25 6. TJ Viktoria Vestec B 16 8 2 6 47:43 26
7. TJ Viktoria Vestec 20 10 10 43:34 21 7. Průhonice B 15 8 0 7 39:41 24
8. FK Komárov 19 11 8 47:42 20 8. Vrané 15 7 3 5 31:33 24
9. TJ Sokol Klecany 18 9 9 32:40 19 9. Radlík 14 7 2 5 29:23 23
10. UNION CERHOVICE 18 8 10 32:37 18 10. Davle 15 6 0 9 29:41 18
11. Spolek FC Jílové 18 7 11 36:41 17 11. Hradištko 15 4 1 10 25:39 13
12. FC 05 Zavidov 18 7 11 34:54 15 12. Kamenný Přívoz 16 1 4 11 22:53 7
13. FK Mníšek pod Brdy 18 6 12 20:32 15 13. Jesenice B 15 1 3 11 30:54 6
14. FK Kosoř 18 6 12 23:41 14 14. Dolní Jirčany 15 1 2 12 17:52 5
15. SK Černolice 19 6 13 43:68 12
16. SK Nový Knín 19 1 18 21:56 2

Rozpis zápasů Rozpis zápasů

Kolo Zápas termín datum čas Kolo Zápas termín datum čas
22. TJ Viktoria Vestec - SK Tochovice sobota 21. 04. 17.00 18. Davle - TJ Viktoria Vestec B sobota 21. 04. 17.00
23. Spolek FJ Jílové - TJ Viktoria Vestec sobota 28. 04. 17.00 19. TJ Viktoria Vestec B - Jesenice B neděle 29. 04. 17.00
24. TJ Viktoria Vestec - UNION CERHOVICE sobota 05. 05. 17.00 20. Jílové B - TJ Viktoria Vestec B neděle 06. 05. 17.00
25. FC 05 Zavidov - TJ Viktoria Vestec neděle 13. 05. 17.00 21. TJ Viktoria Vestec B - Průhonice B neděle 13. 05. 17.00
26. FJ Viktoria Vestec - SK Baník Libušín sobota 19. 05. 17.00 22. Vrané - TJ Viktoria Vestec B sobota 19. 05. 17.00

o 20. odehraných kolech se PA mužstvo drželo na 7. příč-
ce, B mužstvo bylo po 16. 

odehraných kolech na 6. místě. 
V obou soutěžích však vlivem poča-
sí byla některá utkání přeložena, 
takže pořadí v tabulkách se ještě 

může změnit po jejich odehrání, 
Vestec měl odehrané všechny naplá-
nované zápasy.

Věříme, že krásné jarní teploty nám 
vydrží a přijdete nás podpořit na 
naše zápasy.
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Autodoprava Novák
Odvoz odpadních vod

Přijmeme řidiče skupiny C

Více informací na telefonu: 602 504 174 
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Vestecká 63
Vestec u Prahy 252 50

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

Jsme autorizovaným salonem kosmetiky.
BIOLOGIQUE RECHERCHE



Vestecká 63
Vestec u Prahy 252 50

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

Jsme autorizovaným salonem kosmetiky.
BIOLOGIQUE RECHERCHE








