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v ruce právě držíte květnové číslo Vesteckých listů? A co v něm najdete?

Přinášíme vám informace o tom, jaké spolky naše obec podporuje, kolik 
peněz do nich investuje a co spolky pro obec dělají. Některé z nich znáte ze 
stránek listů, některé asi ne. A mnozí z vás je také znají ze svého vlastního 
života.

V pondělí 30. 4. proběhlo tradiční pálení čarodějnic, po necelém roce u nás 
opět za velkého zájmu diváků vystoupila kapela No Name, více z této 
povedené akce vám přiblíží fotogalerie na konci tohoto čísla.

Nové autobusové zastávky se úspěšně blíží do �nále, takže na konci května 
by měly být hotové. S jejich konečnou podobou vás seznámíme v červnovém 
čísle listů, takže alespoň v rubrice Aktuálně najdete fotogra�e současného 
stavu.

Praha konečně po dlouhých letech slibů začala budovat cyklostezku, která 
napojí Vestec do Kunratic, ale není to jediné, co se v této oblasti děje. Už 
v příštím čísle pro vás budeme mít více informací o tom, co pro vás 
připravujeme my. 

Některé z vás možná překvapilo, že byl oplocen sportovní areál na dalších 
místech. Proč k tomu došlo? Je to běžné i v jiných obcích, jedná se o ochranu 
před vandaly a zloději, protože se areál na noc uzamyká. A zároveň bude 
lépe vymahatelný zákaz vstupu se psy a zákaz jízdy na kolech v areálu 
sportoviště.

A co nás čeká v květnu? Den IZS a oslava Dne dětí. Věřím, že se nám akce 
opět vydaří a setká se s velkým zájmem dospělých a dětí, tak jako v minulých 
letech. V tomto čísle najdete pozvánky i na další akce.

Přeji vám příjemné čtení!

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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SENIOŘI8

ź Výlet a exkurze

KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA10

ź Podpořte KPŽ
ź Velikonoční zajíček naděloval

Výpadky autobusových spojů

Nepříjemnou skutečností, která potkává obce nejen v okolí Prahy, je to, že díky 
nízké nezaměstnanosti se nedaří dopravcům pokrývat personální obsazení 
autobusů. A v dubnu došlo i na nás, takže byly výpadky na linkách obsluhujících 
Vestec. Obec má v tomto případě právo uplatnit smluvní pokutu, kterou také 
uplatňuje, bohužel to ale nic nemění na tom, že tato situace je nepříjemná, ale 
v současných podmínkách neřešitelná. Aktuální informace o případných 
výpadcích je možné sledovat na stránkách http://www.ropid.cz.

Výstavba autobusových zastávek

Nové zastávky u obchodního centra by měly být hotové 
do konce května, v první polovině května už byl směr do 
Prahy skoro v konečné podobě, směr z Prahy vzhledem 
k podmínkám výstavby zatím zaostává, ale brzy by mělo 
být hotovo vše. V místě jsou už patrné i sloupy pro 
budoucí semafory, které usnadní bezpečné přecházení 
přes frekventovanou Vídeňskou.

Parkování v ulici U Hrubých

Na začátku ulice U Hrubých je vyznačeno několik parkovacích míst, která jsou 
určena pro krátkodobé parkování (15 minut) návštěvníků pošty a dalších 
komerčních prostor v této lokalitě. Stává se však, že některá vozidla zde stojí 
dlouhodobě a blokují místa. V případě, že situace bude dále trvat, bude obec 
nucena přistoupit k řešení a apelujeme tedy na dotčené řidiče, aby místa 
využívali opravdu jen pro krátkodobé stání.

FOTOGALERIE18

ź Čarodějnice
ź Vestec v květnu
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Cyklostezky

Po mnohaletém úsilí, množství schůzek a jednání 
konečně došlo na realizaci navazující cyklostezky 
do Kunratic. Jsme rádi, že se konečně podaří 
vyřešit další napojení na Prahu. Nová cyklostezka 
nám roste přímo před očima, to co ještě nedávno 
bylo pouze „polní cestou“ se mění a část 
cyklostezky už jasně dává najevo svůj budoucí 
stav. Věříme, že nebude trvat dlouho a bude 
moct zmizet značka, která označovala konec 
cyklostezky na našem katastru.

Zápis do MŠ, oprava střechy

Po uzávěrce květnového čísla proběhl zápis do 
naší mateřské školy, v příštím čísle vás tedy 
seznámíme s tím, kolik dětí podalo přihlášku 
a kolik jich bylo přijato.

V loňském roce jsme vám přinesli na stránkách 
listů informace o poškození střechy školky 
vichřicí, která se prohnala přes naši obec. První 
část střechy je předělána, druhá být měla byt 
hotová do konce června. 

Výstavba altánů a zavlažování

V minulém čís le  jsme vás informoval i 
o plánované výstavbě altánů s grilovacími místy 
a také s vybudováním pítek a zavlažování na 
louce u podia. Uplynul měsíc a posunuli jsme se 
dále, na louce už je vidět závlaha a základy altánu, 
které jsou také u retenční nádrže. Letní sezóna je 
před námi a rádi bychom vše stihli tak, abyste 
mohli uvedená místa využívat co nejdříve.

bec Vestec �nančně podporuje spolky a organizace, které aktivně Opřispívají k využívání volného času (od dětí až po ty nejstarší), 
starají se o naše životní prostředí nebo jinak přispívají ke 

zvyšování kvality života v obci.

I v letošním roce obec podpořila tyto aktivity a to následujícími částkami:

Poskytnuté dotace z rozpočtu obce Vestec v roce 2018

Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec 300.000 Kč
Klub, který není jen fotbalovým klubem. Má pod sebou nejen fotbalová 
družstva dospělých, ale také dětí, k tomu oddíly stolního tenisu, 
nohejbalu a nově i mažoretek. Obec podporuje Viktorku, protože 
zajišťuje využití volného času pro naše děti a jsme hrdí na to, jak se to 
daří.

RODINNÉ CENTRUM BARÁČEK, z.s. 48.000 Kč
Na stránkách listů máte možnost se seznamovat s činností Baráčku, 
takže jen krátce. Sídlí v areálu sportoviště a jejich činnost je spojená 
především s dětmi. Nabízí různé kroužky, vzdělávací akce a také pořádají 
sportovní a kulturní akce.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec 25.000 Kč
Věnují se požárnímu sportu, ve kterém se jim letos začíná dařit, což máte 
možnost si přečíst v samostatném článku v aktuálním čísle.

Honební společenstvo Jesenice – Vestec 25.000 Kč
Sídlí u nás ve Vestci, starají se o zvěř na katastru naší obce včetně 
dokrmování, starají se o honitbu ve Vestci a Jesenici a také je občas 
můžete potkat na honu. 

Český svaz chovatelů, Základní organizace Vestec 15.000 Kč
Sdružují chovatele drůbeže, králíků, pořádají výstavy, kdy je pravidelně 
můžete potkat na farmářských dnech, které pořádá AGRO 
v Hodkovicích, ale i na dalších výstavách. A aktuálně shání nové členy, 
takže jestli vás zajímá chov zvířat, můžete se přidat.

Podpora spolků a organizací v obci
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Spolek zdravotně postižených v Jesenici 10.000 Kč
Tento spolek podporujeme dlouhodobě, zajišťují akce pro postižené 
spoluobčany, včetně různých výletů.

Spolek vesteckých seniorů 180.000 Kč  
S aktivitami Spolku vesteckých seniorů vás pravidelně seznamujeme na 
našich stránkách, takže není potřeba je složitě představovat. Takže jen 
krátce k jejich činnosti. Organizují zajímavé výlety a návštěvy pro 
seniory, ale i spoustu dalších akcí.

ž od pradávna je měsíc Uduben jako apríl spojován 
s počasím, které se označuje 

jako nespolehlivé a vrtkavé. Na cesty 
si zpravidla musíme vzít deštník 
nebo pláštěnku. S takovým výhledem 
počítali i vestečtí senioři, když se 
vypravovali na týdenní pobyt do Kar-
lovy Studánky. V jejich v zavazadlech 
nemohly chybět teplé bundy, čepice 
či rukavice. Nicméně na kraťasy 
mnozí z nás ani ve snu nepomysleli. 

Téměř týdenní pobyt v Karlově Stu-
dánce nabízel slunečné počasí, 
pohled na blankytně modré nebe 
a pověstné klima s nejlepší čistotou 
vzduchu. Tyto jevy přímo vybízely 
k vycházkám a krátkých výletům. 
K těm nejvýznamnějším patřil v závě-
ru týdne výlet na Praděd se skvělým 
výhledem daleko do kraje, ale i na 
nedaleké a legendami opředené Pet-
rovy kameny. Ty jsou spojené s nemi-
losrdnými čarodějnickými procesy 

na Šumpersku. Před návratem zpět 
do Karlovy Studánky jsme se ještě 
zregenerovali v restauraci na Ovčár-
ně. Pro svoji jedinečnou polohu a lé-
čivé klima je Karlova Studánka ideál-
ním místem pro léčbu pacientů    
s onemocněním dýchacích cest. Pro 
nás seniory pobyt nesplňoval léčebná 
lázeňská kritéria, byl rekreační, i tak 
jsme odtud odjížděli spokojeni.   
  
Poděkování patří obecnímu úřadu, 
který nás v této akci podpořil.
                                                                                                                            
Exkurze do Lichtenštejnského 
paláce na Kampě 7. 5. 2018
Proč jsme si vybrali Lichtenštejnský 
palác? Původně jsme se chystali do 
Strakovy akademie, ale ta je momen-
tálně v rekonstrukci. Tak nám byla 
nabídnuta tato alternativa. A nelito-
vali jsme.

Lichtenštejnský palác na levém 
břehu Vltavy má dlouhou historii, 
takže není divu, že se v něm vystřída-
lo i hodně majitelů. Paradoxně Lich-
tenštejnové, po kterých je palác 
pojmenován, sice zanechali na zdech 
erb, ale moc let zde nepobyli. Např. 
známý pražský mlynář a pe-kař Fran-
tišek Odkolek, majitel sousedních 
(dnes Sovových) mlýnů se na budově 
podepsal  mnohem víc. Roku 1864 
koupil stavení, navýšil ho o jedno 
patro a teprve tehdy dostal palác 

dnešní podobu. Největšími změnami 
ale objekt prošel, když se dostal do 
majetku československé vlády v 80. 
letech minulého století, pak české 
vlády v devadesátých letech. Ničivé 
povodně v roce 2002 měly za násle-
dek devastaci přízemních prostor 
a palác čekala nákladná a důkladná 

rekonstrukce. Ta jí vtiskla už součas-
nou a opravdu palácovou podobu 
(zejména v interiérech), kterou jsme 
mohli vskutku obdivovat. Škoda, že 
se exkurze zúčastnilo málo zájemců.

Sály paláce slouží k reprezentativním 
účelům, konají se zde státnické 
recepce a prostory jsou i exkluzivním 
hotelem pro světové celebrity. V Lich-
tenštejnském paláci nocovali napří-
klad španělský král Juan Carlos v roce 
1995, britská královna Alžběta II  
v roce 2005, dále japonský císař Aki-
hito. O rok později také ruský prezi-
dent Vladimír Putin.

Z OBCE 

SENIOŘI

SVS v Karlově Studánce
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Kvalitní podzim života, z. ú.,

je terénní pečovatelská služba, jejíž pečovatelky dojíždějí do domovů klientů 
a pomáhají jim tam, kde už jejich síly ani síly jejich blízkých nestačí, jak v péči 
o ně samé, tak o jejich domácnost. Kromě toho zajišťuje dovoz obědů do 
domácností klientů a provozuje půjčovnu zdravotnických pomůcek. 
Prostřednictvím své dceřiné společnost, podniku sociálních služeb Služby KPŽ, 
s.r.o., nabízí úklidové služby a poskytuje tzv. náhradní plnění. KPŽ, z. ú., uvítá 
jakoukoliv pomoc, ať již ve formě práce dobrovolníků nebo věcného či 
�nančního příspěvku.

Kvalitní podzim života, z. ú.
Vestecká 11
252 50 Vestec
IČO: 03338878
www.kvalitnipodzimzivota.cz, 
e-mail:  klestilova.kpz@email.cz,
tel.: 603 463 133 
číslo transparentního účtu pro vaše příspěvky:  442 0550 349/0800

Velikonoční zajíček naděloval

e klientům Kvalitního podzimu života, z. ú., přihopkal před letošními KVelikonocemi velikonoční zajíček s pěknou nadílkou. Samozřejmě 
obrazně. Ve skutečnosti to byly naše pečovatelky, které pro klienty 

připravily na padesát velikonočních balíčků a také jim je před svátky rozvezly.

Za to, že bylo co do balíčků nachystat, děkujeme těmto �rmám i jednotlivcům:

Základní škola Velké Přílepy a školka Smiles Studio Velké Přílepy - kraslice 
a velikonoční dekorace
  
VIGVAM, z. ú, Dolní Břežany  -  kalendáře  

Seni - Bella Bohemia s.r.o., Praha 9 - inkontinenční pomůcky  -  boxy

Lékárna Cedr, Jesenice  -  vzorky krémů 

Dallmayr Vending & O�ce k. s., Praha 1 - káva

Nekton-Vrňata, s.r.o., Praha 4  -  rybí konzervy

Potraviny Lucie Sadilová, Statenice  -  jablka a banány

Jitka Lenková, Statenice  -  hrnky s velikonoční tematikou

Děkujeme vám, milí dárci, že s vaším přispěním se běžná návštěva 
pečovatelek u klientů stala před Velikonoci návštěvou mimořádnou.

Jitka Lenková
Kvalitní podzim života

http://www.kvalitnipodzimzivota.cz,
mailto:klestilova.kpz@email.cz,
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ne 5. 5. 2018 pořádal náš Sbor dobrovolných hasičů Vestec 1. kolo Dokrskové soutěže v požárním sportu na louce za rybníkem. Počasí nám 
přálo a soutěže se zúčastnilo 7 družstev mužů a 3 družstva žen. 

Naši borci obsadili s časem 25,56 pěkné 4. místo. 
Pomyslná bedna jim utekla o 0,34 sekund. 

ź První místo obsadili s časem 22,75 hasiči ze Zvole. 
ź Druhé místo s časem 24,57 vybojovalo SDH Lhota. 
ź Třetí místo pro hasiče z Dolních Břežan s časem 25,22. 

Je vidět, že naši borci se od loňska zlepšili a věříme, že se brzy budou pohybovat 
na prvních místech. Teď za sebou nechali i loňské vítěze soutěže, sousední 
Zlatníky.

SDH Vestec 

jako pořadatel 1. kola požárního sportu 
13. a 14. okrsku Praha - západ 

Hasiče z Vestce reprezentovali: 
Dan Miler, Jarda Málek, Martin Málek, Jana Málková, Filip Pařízek a velitel 
družstva Milan Petrus. 

V kategorii žen si pohár za první místo odvezlo družstvo ze SDH Dolní Břežany.
Druhá byla děvčata z Průhonic a třetí místo zbylo na SDH Zlatníky.
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Den IZS – 26. 5. 2018
Poslední květnovou sobotu nás čeká 4. ročník Dne IZS, celá akce začne v 10 
hodin a bude se konat v okolí našeho rybníka.

Hlavním úkolem této akce je představit široké veřejnosti jak vozidla, tak i tech-
niku a vybavení všech složek IZS, včetně záchranářů. A také se můžete těšit na 
ukázku činnosti těchto složek, a to jak ve statických, tak také v dynamických 
ukázkách.

Záměrem Dne IZS není jen pobavit návštěvníky, ale vzdělávat je, poučit o rizi-
cích současné doby a jejich předcházení. Smyslem akce je naučná, didaktická 
aktivita, na které si budou moci všichni návštěvníci vyzkoušet vše potřebné pro 
zvládání krizových situací. S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci je cílem 
nabídnout veřejnosti možnost seznámení se s dostupnými záchrannými tech-
nikami a technologiemi a všem složkám možnost prezentace jejich připrave-
nosti. Pro děti budou připraveny různé hry a soutěže.

Z knihy událostí

Střelba ze zbraně
Dne 25. 4. v 18.40 hodin přijala hlídka obecní policie prostřednictvím tísňové 
linky oznámení o neznámém muži, který v ulici K Jahodárně ve Vestci střílí 
z krátké střelné zbraně do pole.  Na místě hlídka skutečně zastihla neznámého 
muže, který střílel z krátké střelné zbraně – revolveru do pole směrem k ulici 
Vídeňská. Hlídka ihned na místě tuto zbraň uvedené osobě odebrala. Jednalo se 
o revolver ráže 6 mm, který spadá (z hlediska zákona o zbraních) do kategorie 
D. Následně byla provedena u uvedené osoby opakovaná zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu s výsledkem 1,38 promile, resp. 1,41 promile alkoholu v dechu.  
I držiteli zbraně kategorie D vyplývají práva a povinnosti dané zákonem, kdy 

zejména nesmí tuto zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti 
přístupném, nejde-li například o rekonstrukce historických bitev, divadelní 
představení apod. Stejně tak nesmí její držitel zbraň kategorie D nosit nebo s ní 
na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud 
je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návyko-
vých látek, léků nebo v důsledku nemoci. Držitel, který nosí znehodnocenou 
zbraň, musí navíc u sebe mít potvrzení o znehodnocení. Na místo se následně 
dostavila také hlídka Policie ČR – oddělení hlídkové služby a hlídka Policie ČR 
z Jesenice. Tato si celou záležitost převzala k dořešení.

Vloupání do vozidel
Dne 25. 4. v 7.10 hodin přijala hlídka OP Vestec ozná-
mení ve věci vloupání do třech osobních motorových 
vozidel v ulici Okružní. Ve všech případech pachatel 
vnikl do automobilu po rozbití oken.  Z vozidel zmize-
ly navigace, doklady, mikiny, tašky a další věci. Tuto 
záležitost řeší policie jako podezření z přečinu krá-
dež vloupáním.

Dopravní nehoda
Dne 25. 4. v 08.45 hodin přijala hlídka 
obecní policie oznámení o dopravní neho-
dě se zraněním v ulici Vídeňská, kde došlo 
ke střetu malého motocyklu s osobním 
motorovým vozidlem. Po příjezdu hlídky 
se již na místě nacházela posádka 
záchranné služby z Jesenice, která poža-
dovala pouze pomoc s naložením řidiče 
(zhmožděný kotník). Strážníci zajistili 
usměrňování provozu do odklizení hava-
rovaných vozidel a příjezdu hlídky Policie 
ČR, která nehodu vyšetřuje. 

Vykrádání vozidel
Vzhledem k tomu, že dochází opakovaně k vykrádání vozidel, důrazně doporu-
čujeme všem řidičům v jejich autech neponechávat nic, co by mohlo přilákat 
pozornost případného zloděje. Týká se to jak parkování přes noc, tak i při par-
kování u komerčních objektů, kdy i krátká chvilka může stačit k tomu, abyste 
přišli o svůj majetek.
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nabídnout veřejnosti možnost seznámení se s dostupnými záchrannými tech-
nikami a technologiemi a všem složkám možnost prezentace jejich připrave-
nosti. Pro děti budou připraveny různé hry a soutěže.

Z knihy událostí

Střelba ze zbraně
Dne 25. 4. v 18.40 hodin přijala hlídka obecní policie prostřednictvím tísňové 
linky oznámení o neznámém muži, který v ulici K Jahodárně ve Vestci střílí 
z krátké střelné zbraně do pole.  Na místě hlídka skutečně zastihla neznámého 
muže, který střílel z krátké střelné zbraně – revolveru do pole směrem k ulici 
Vídeňská. Hlídka ihned na místě tuto zbraň uvedené osobě odebrala. Jednalo se 
o revolver ráže 6 mm, který spadá (z hlediska zákona o zbraních) do kategorie 
D. Následně byla provedena u uvedené osoby opakovaná zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu s výsledkem 1,38 promile, resp. 1,41 promile alkoholu v dechu.  
I držiteli zbraně kategorie D vyplývají práva a povinnosti dané zákonem, kdy 

zejména nesmí tuto zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti 
přístupném, nejde-li například o rekonstrukce historických bitev, divadelní 
představení apod. Stejně tak nesmí její držitel zbraň kategorie D nosit nebo s ní 
na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud 
je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návyko-
vých látek, léků nebo v důsledku nemoci. Držitel, který nosí znehodnocenou 
zbraň, musí navíc u sebe mít potvrzení o znehodnocení. Na místo se následně 
dostavila také hlídka Policie ČR – oddělení hlídkové služby a hlídka Policie ČR 
z Jesenice. Tato si celou záležitost převzala k dořešení.

Vloupání do vozidel
Dne 25. 4. v 7.10 hodin přijala hlídka OP Vestec ozná-
mení ve věci vloupání do třech osobních motorových 
vozidel v ulici Okružní. Ve všech případech pachatel 
vnikl do automobilu po rozbití oken.  Z vozidel zmize-
ly navigace, doklady, mikiny, tašky a další věci. Tuto 
záležitost řeší policie jako podezření z přečinu krá-
dež vloupáním.

Dopravní nehoda
Dne 25. 4. v 08.45 hodin přijala hlídka 
obecní policie oznámení o dopravní neho-
dě se zraněním v ulici Vídeňská, kde došlo 
ke střetu malého motocyklu s osobním 
motorovým vozidlem. Po příjezdu hlídky 
se již na místě nacházela posádka 
záchranné služby z Jesenice, která poža-
dovala pouze pomoc s naložením řidiče 
(zhmožděný kotník). Strážníci zajistili 
usměrňování provozu do odklizení hava-
rovaných vozidel a příjezdu hlídky Policie 
ČR, která nehodu vyšetřuje. 

Vykrádání vozidel
Vzhledem k tomu, že dochází opakovaně k vykrádání vozidel, důrazně doporu-
čujeme všem řidičům v jejich autech neponechávat nic, co by mohlo přilákat 
pozornost případného zloděje. Týká se to jak parkování přes noc, tak i při par-
kování u komerčních objektů, kdy i krátká chvilka může stačit k tomu, abyste 
přišli o svůj majetek.
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