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Veřejné osvětlení nově se společností 
Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (TSDB)

Zápis do ZŠ Campanus 
pro školní rok 2018/2019

Přehled místních 
poplatků na rok 2018



v ruce právě držíte lednové číslo Vesteckých listů. A co se 
v něm dočtete?

V minulém čísle jsme vás informovali o zničení semaforů 
u SAFINY, oprava je objednaná, čeká se na instalaci nových 
semaforů. Dávejte prosím v tomto místě pozor, ať už jako 
chodci nebo řidiči.

Od 1. 1. 2018 došlo ke změně provozovatele veřejného 
osvětlení v naší obci, nově se o něj starají Technické služby 
Dolnobřežanska. V aktualitách najdete více informací, včetně 
možností, jak hlásit případné poruchy.

Zápis do naší Základní školy Campanus se koná na začátku 
dubna, v rubrice Z obce k němu najdete více informací, 
případně také můžete navštívit stránky www.capmanus.cz

Rok 2018 bude opět nabitý akcemi, jejich přehled vám 
přinášíme na předposlední stránce tohoto vydání. Najdete 
v něm jak akce pořádané obcí, tak akce, které pořádá RC 
Baráček. A hned v sobotu 20. 1. 2018 vás všechny zvu na 
tradiční Masopust, pozvánku najdete na vedlejší stránce.

Přeji vám příjemné čtení!

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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Veřejné osvětlení nově se společností 
Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (TSDB)

Od 1. 1. 2018 je společnost TSDB provozovatelem veřejného osvětlení v obci 
Vestec, předchozím provozovatelem byla společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, 
s.r.o., která předala veškerou agendu a je i nadále servisním partnerem.

Vlastním provozováním bude ušetřeno cca 10 - 15% provozních nákladů 
oproti předchozím obdobím.

TSDB se zároveň ujímají i veškeré agendy ohledně pasportizace veřejného 
osvětlení i pronájmu reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení. 

Všichni současní nájemci již byly osloveni a byla s nimi uzavřena nová 
smlouva, noví zájemci mohou kontaktovat TSDB.s.r.o. na tel.: 603 400 781.

Hlášení závad na veřejném osvětlení je nyní možné těmito způsoby:
- v pracovních dnech (7 – 16 hod) na tel.: 731 410 419,
- mimo pracovní dobu a o víkendech na e-mail: technickesluzby@tsdb.cz,
- aplikací Obec Vestec na mobilních telefonech (Android a iOS).

Při nahlášení závady, prosíme o uvedení ulice, čísla sloupu a popisu závady 
(například Vestecká, VS0017, bliká/nesvítí).

Statistika veřejného osvětlení v obci:
Počet svítidel: 381 
Počet spínacích míst: 12
Roční spotřeba el. energie: 140 MWh
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Přehled místních 
poplatků na rok 2018

Poplatek za odpad
Nádoba  110 nebo 120 l  (svoz 1 x týdně) 3.600 Kč
Nádoba  110 nebo 120 l  (svoz 1 x za 14 dní) 1.800 Kč
Nádoba  240 l    (svoz 1 x týdně) 5.900 Kč
Kontejner  1100 l    (svoz 2 x týdně) 38.400 Kč
Kontejner  1100 l    (svoz 1 x týdně) 19.200 Kč

Poplatky lze platit hotově v podatelně obecního úřadu nebo bankovním 
převodem na účet vedený u:
 
KB: 107-2845800287/0100 nebo 
ČS: 0388054389/0800 

nejpozději do 28. 2. 2018.

Při placení bankovním převodem je důležité uvádět VS: 
 
Rodinné domy: 
VS = č. p. (např. 141 nebo 21)

Bytové domy: 
VS = číslo bytu 00000 č. p. (např. 0500000303 nebo 1200000303)

Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést své příjmení a důvod platby 
(např. Novák – odpad).

Známka na popelnici se již nevydává – k identi�kaci slouží čip.

Poplatek ze psů:
První pes  1.000 Kč čipovaný  500 Kč
Další pes  1.500 Kč čipovaný  750 Kč
Pes důchodci  200 Kč  čipovaný  100 Kč 
Další pes důchodci 300 Kč  čipovaný  150 Kč

Poplatky lze platit hotově v podatelně obecního úřadu nebo bankovním 
převodem na účet vedený u:
 
KB: 107-2845800287/0100 nebo 
ČS: 0388054389/0800 

nejpozději do 31. 3. 2018

Poplatky za užívání veřejného prostranství:
2Sazba poplatku činí za každý i započatý m  a každý i započatý den:

Ostatní poplatky:

Poplatek z ubytovacích kapacit 6 Kč  za každé využité lůžko/den
Poplatek za rekreační pobyt  15 Kč  za každý započatý den
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Velkoobjemový
odpad

 případě, že máte velkoobje-Vmový odpad, je nutné ho 
odevzdat ve sběrném dvoře. 

Takový odpad nepatří do kontejne-
ru, přesto ho tam někteří občané 
umí s t í ,  j ak  by lo  v idě t  v  u l i c i 
U Strouhy. 

Takto tedy opravdu NE!

Kdy je otevřeno?

Sběrný dvůr je v provozu dva dny v týdnu: 

středa  16.00 – 20.00 
sobota   8.00 – 14.00

Kde se nachází sběrný dvůr?
Sběrný dvůr se nachází v areálu AGRA ve Vestci v ulici Na Průhoně. 

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Termín zápisu: 4. a 5. dubna 2018 od 14.00 do 17.30 hodin

K zápisu jsou povinny se dostavit tyto děti:
Děti, které dovrší do 31. 8. 2018 šest let věku.
Děti po odkladu školní docházky.
Děti narozené 1. 9. 2012 – 31. 6. 2013 pokud splní zákonem stanovená 
kritéria („nešestileté děti“).

Průběh zápisu:
K zápisu je možné si předem zarezervovat konkrétní čas, rezervační čísla je 
nutné si vyzvednout osobně v kancelářích ZŠ od 26. do 28. března od 8 do 16 
hod., rezervace není nutná, počítejte však s delší dobou čekání.

Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží žádost o přijetí k základní-
mu vzdělávání (dostupná na www.capmanus.cz), prokáže svoji totožnost 
občanským průkazem a přinese s sebou rodný list dítěte.

Dítě pod vedením pedagoga projde přijímacím řízením, při kterém prokáže 
školní zralost.

Samotný zápis trvá cca 60 min.
Kritéria přijetí do ZŠ Campanus:
Vzhledem k velkému počtu zájemců o přijetí byla škola nucena stanovit 
kritéria, podle kterých bude přijímání do 1. ročníku v ZŠ Campanus probíhat.
 
ź Děti po odkladu školní docházky s místem trvalého pobytu ve škoském 

obvodu ZŠ Campanus stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. 
Prahy.

ź Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Campanus stanove-
ném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

ź Děti po odkladu školní docházky s místem trvalého pobytu v obci Vestec. 
ź Děti s místem trvalého pobytu v obci Vestec. 
ź Děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jejichž 

starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus.
ź Děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11.
ź Děti s místem trvalého pobytu mimo území Městské části Praha 11, 

jejichž starší sourozenec je žákem ZŠ Campanus.
ź Ostatní zájemci.

Zápis do ZŠ Campanus 
pro školní rok 2018/2019
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Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
ve Vestci pro seniory - Jaro 2018

Ohlédnutí

niverzita ve Vestci působí od roku 2011 a proběhlo již 13 semestrů   U17 studentů absolvovalo v předepsaném rozsahu studijní program 
(šest semestrů) a při promoci obdrželi „Osvědčení o absolutoriu 

Univerzity třetího věku“ při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské 
univerzity v Praze. 

Pro zimní semestr 2017/2018 jsme si vybrali téma:

Cestování - co jste možná nevěděli

ź Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
ź Výukový garant: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká 
rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo 
může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? 
A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě 
odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.

Osnova
ź Cestování a cestovní ruch
ź Historie cestování
ź Lázeňství a jeho historie
ź Za čím lidé cestují
ź Trocha ekonomie nikoho nezabije aneb Lidé a čísla
ź Pojeďme do světa

Přednášky se budou konat opět v budově BIOCEVu, Průmyslová 595, Vestec.
Poplatek za semestr je 300 Kč za osobu.

Na www.e-senior.czu.cz  se můžete podívat na další informace o studiu 
a krátkou ukázku přednášky na videu.

Pokud má někdo zájem o studium, může se ještě přihlásit a studovat s námi.  
Studium probíhá ve formě virtuálních přednášek na internetu.

Zájemci se mohou přihlásit na:
OÚ Vestec, tel.: 313 035 501 nebo na tel. čísle: 724 211 721, případně napsat 
na e-mail: jarolimkova@gmail.com

Libuše Jarolímková

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Výlet do divadla

Měsíc prosinec byl v naší 
školce velmi bohatý, co se 
kulturního vyžití týká. 

Nejenže za námi do školky přijelo 
loutkové divadlo, které děti vánočně 
naladilo, ale především jsme se všichni 
vypravili do skutečného divadla Gong, 
na představení „Kubula a Kuba 
Kubikula. Děti si užily nejen společnou 
jízdu objednaným autobusem, především však samotné představení ve velkém 
divadle. Pohádka o potulném medvědáři a jeho malém mlsném medvídkovi, 
který se bál strašidel, se dětem moc líbila, což dosvědčovala atmosféra, která 
v divadle panovala. Děti pozorně sledovaly představení a velmi dobře se po 
celou dobu bavily. 
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 druhé polovině prosince, Vjsme si ve školce užívali 
vánoční atmosféru. Ve 

všech třídách postupně probíhaly 
besídky s hojnou účastí rodičů, sou-
rozenců i prarodičů. Děti s paní uči-
telkami ozdobily vánoční stromeč-
ky, a tak to ve školce rázem vonělo 
jehličím. Ve třídách jsme si udělaly 
speciální vánoční stůl, který nabízel 
různé dobrůtky jako, bylo cukroví, 

ovoce, džusy atp. Děti tento den 
milují, jelikož se ve školce výjimečně 
může mlsat a především následuje 
nadílka nových hraček. A tak se děti 
v každé třídě sešly u vánočního 
stromku a mohly se potěšit nadíl-
kou hraček a didaktických pomů-
cek, které jim Ježíšek do třídy nadě-
lil. Radost byla veliká a žádná nová 
hračka nezůstala ležet v koutě.

Vánoce ve školce

aždé pondělí a čtvrtek dopoledne máte možnost zacvičit si v tělocvičně KTJ Viktoria Vestec buď Jógu s Danielou nebo Pilates s Janou a o Vaše 
ratolesti se zatím postarají tety v herně RC Baráček. Využijte skvělé 

možnosti, jak být chvilku sama se sebou. 
Více informací na  nebo na tel.: .www.rcbaracek.cz 777 129 542

Cvičení pro maminky s hlídáním dětí

Děti a televize

Asi žádný rodič si není jistý tím, kolik času by mělo jeho dítě strávit u televize, 
tabletu nebo mobilního telefonu. Všichni podvědomě tušíme, že pasivní zábava 
u obrazovek nepřináší dětem nic moc cenného. 

Jaká jsou rizika?
Z posledních výzkumů vyplývá, že u nejmenších batolat, která vyrůstají 
s televizní kulisou, se v mozku nevytváří dostatečné množství nervových 
spojení, dítě se hůř učí a pomaleji se rozvíjí. Dětský mozek je rychlými střihy 
v televizi přestimulován a zpracování viděných informací se věnuje více, než 
vlastnímu přirozenému vývoji. Televize také narušuje důležitou interakci mezi 
rodičem a dítětem. Děti do 3 let nejsou schopny rozlišovat televizní �kci, 
příběhy prožívají naplno a nedokáží se od viděného odpoutat, což vede k větší 
psychické zátěži. Děti školkového věku už dokáží mnoho věcí pochopit 
a odlišit, přesto ani pro ně se nedoporučuje více než 1 hodina sledování televize 
denně. Až dítě v 1. třídě je dostatečně vyzrálé a uvědomuje si, že celý svět se 
netočí jen kolem něj a jeho potřeb (na rozdíl od dětí mladších 7 let); plně vyzrálé 
a samostatné jsou však děti až mnohem později. Odborníky doporučený věk 
pro volné sledování televize je dokonce až 14 let!

Jako rodič můžete dětem pomoci děj lépe pochopit, budete-li příběh 
komentovat a dítě příběhem provázet. To platí také o aplikacích na tabletech 
a chytrých telefonech - vysvětlujte, ukazujte, provázejte. Velmi se doporučuje 
vědomé zacházení s televizí, telefonem či tabletem, tedy pouštějte dětem 
opravdu jen to, co skutečně chcete, a na krátkou dobu. Chráníte je tím před 
vznikem závislosti. 
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Proč je to tak lákavé (nejen pro děti)?
Protože sledování televize stejně jako hraní na tabletu nám přináší emoční 
uspokojení. Přestože jsme při hře nebo sledování obrazovky fyzicky neaktivní, 
tělo zaplavují nejrůznější hormony v reakci na prožívaný děj (napětí, vzrušení, 
strach, radost) a my si na nich vytváříme závislost. Dítě, kterému budete chtít 
televizi vypnout, se bude důrazně dožadovat dalšího sledování 
(a hormonálního nasycení).

Navíc, v důsledku rychlého střídání barevných obrazů nedokáže naše oko 
rozlišovat potřebné detaily, proto se o to brzy přestane snažit a prostě „vypne“. 
Ale místo toho, aby tělo odpočívalo, vyplavují se vlivem prožívaných emocí do 
těla hormony, a my se tak cítíme po skončení pořadu spíše vyčerpaní.

Jak se bránit?
Každá modrá obrazovka vyzařuje světlo, které narušuje hormonální spánkový 
cyklus.  A to i v případě, že máte zavřené oči! Proto je nevhodné uspávat 
miminka u běžící televize. Oborníci doporučují vypnout všechny obrazovky 
minimálně 30 minut před spaním. Pro děti je vhodnější slyšet před spaním 
čtenou pohádku, která, na rozdíl od televize, podporuje jejich představivost 
a dostatečně sytí jejich potřebu emočního uspokojení. Pro malé děti jsou 
důležitější spíš krátké rytmické říkanky a básničky, větším dětem můžete 
vyprávět i vlastní pohádky.
 
Podle dalších doporučení je vhodné zavést si doma tzv. zóny bez televize, 
mobilu nebo tabletu, např. v dětském pokoji nebo v ložnici. Snížíte tak riziko 
vzniku závislosti a podpoříte lepší usínání a kvalitnější spánek všech členů 
rodiny. Děti se učí nápodobou dospělých, proto přijmete-li tato opatření vy, děti 
se jim jistě bránit nebudou. Otázkou ale zůstává, jestli bychom to my, dospělí, 
skutečně dokázali dodržet.

Článek vznikl na základě přednášek pro veřejnost lektorek M. Slussare�, Ph.D 
a Mgr. Hany Perglerové, které se uskutečnily v loňském roce v RC Baráček. Letos 
plánujeme např. semináře o šátkování, montessori pedagogice nebo o šikaně. 
Pro více informací navštivte naše stránky . Přednášky www.rcbaracek.cz
probíhají díky �nanční podpoře obce Vestec.

Sepsala K. Haladová 

Miniškolička v RC Baráček na vlně 
pohádkových příběhů s mašinkou BIBI 
a s možností anglických her je tady!

Zdravíme všechny maminky, 
tatínky a všechny děti! 

Maminky a tatínkové, přáli byste si 
pro svoje nejmenší najít tu pravou 
školičku s bohatým a zajímavým 
programem? Sháníte školičku na 
občasné hlídání, aby si Váš drobeček 
zvykl na ostatní děti před vstupem 
do velké školky? Chcete si užít ale-
spoň jedno dopoledne sami pro 
sebe?

Pokud ano, jste u nás na správném 
místě! Právě pro Vás v roce 2018 
chystáme Miniškoličku s mašinkou 
BIBI a bohatým programem, nejen 
českým! Těší se na Vás nové lektor-
ky s vysokoškolským vzděláním, 
zároveň samy maminky malých dětí 
s bohatými zkušenostmi.

Prozatím Miniškoličku otevíráme 
na jedno dopoledne, a to každou 
středu v čase od 8.30 hod. do 12.30 
hod., pro děti ve věku 2 – 5 let (přije-
tí dětí v nižším věku závisí na indivi-
duální konzultaci), s možností roz-
šíření na další den v týdnu. V přípa-
dě širšího zájmu rodičů pro Vás rádi 
zajistíme program s angličtinou.

O děti v naší Miniškoličce je výborně 
postaráno. Díky speciálnímu pro-
gramu na míru se staráme o jejich 
všestranný, rozumový a pohybový 
rozvoj (rozvoj jemné i hrubé moto-
riky, pohybové aktivity, výtvarné 
a hudební aktivity, zvládání hygie-
nických návyků, zpracování vlast-
ních emocí aj.). K zajištění denního 
programu používáme různorodé 
pomůcky a techniky (včetně prvků 
Montessori přístupu). 

http://www.rcbaracek.cz
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Po celou Miniškoličku bude děti 
doprovázet naše mašinka BIBI, 
která jim každý týden přiveze nový 
pohádkový příběh. Právě PŘÍBĚHY 
pomáhají rozvíjet dětskou kreativi-
tu nejlépe. Na každé zastávce se děti 
naučí plno nových věcí od barev 
a tvarů, přes zvířátka až po další 
dopravní prostředky! 

Tak už neváhejte a přijďte se             
i s Vašimi dětičkami ponořit do 
světa pohádek s naší mašinkou BIBI. 
Pro rodiče jsme připravili Den otev-
řených dveří dne 14. února, kdy si 

sami můžete ověřit, jak vypadá náš 
program a jak s dětmi pracujeme. 
Miniškolička v rodinném centru 
Baráček funguje v roce 2018 již od 
3. ledna s novými lektorkami a kva-
litním programem.  

Více informací získáte na:
www.rcbaracek.cz 

nebo na rezervačním emailu:
 miniskolickavestec@email.cz.

Těší se na Vás 
Klára, Katka a Zdenka. 

Přehled akcí 2018

Hledáme pracovníky se zájmem o poc�vou práci do výroby a konstrukce 
do trvalého pracovního poměru v oboru výroby nerezového nábytku. 

Předcházející zkušenos� ze stejného (zámečník, chlaďař, svařeč) nebo příbuzného 
(např. truhlář, elektrikář) oboru jsou vítány, ale nejsou podmínkou.

Místo provozovny je ve Vestci, 

bezproblémově dostupné linkami MHD 
č. 326, 332, 335, 337, 339.

Odměna dle výkonu a dovednos�, 
po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy.

 
Nástup ihned nebo dle dohody.

Kontakt: 
e-mail:  skorpa@nerez-skorpa.cz
nebo tel.: 602 653 157, 
popř.: www.nerez-skorpa.cz

Nabídka zaměstnání

Adresa: 
Vestecká 6, Vestec 
252 50, Česká republika 

mailto:skorpa@nerez-skorpa.cz
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