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Komunální volby 2018
Termín voleb

Ranní linka 326
ZŠ Campanus

Středověké 
odpoledne
Nedělní odpoledne 9. 9. 2018 

Rekonstrukce ulice 
Budějovická v Jesenici



v ruce právě držíte říjnové číslo Vesteckých listů. A co se v nich 
dozvíte?

Nová cyklostezka je už dokončena, v době kdy čtete tyto listy 
by měla být i zkolaudovaná a já věřím, že oceníte možnost 
dalšího bezpečného spojení s Jesenicí. V rubrice Aktuálně 
najdete také informace o rozšíření kamerového systému, 
změně u linky 326 a další aktuální témata.

Nedělní odpoledne 9. 9. 2018 bylo vyhrazeno přenesení Vestce 
do středověku, více najdete v rubrice Z obce včetně 
fotogalerie. Jsem rád, že se tato akce povedla, o čemž 
vypovídají stovky spokojených návštěvníků, včetně tří 
výherců dětských kol.

RC Baráček vám přináší pravidelný program, informace 
o plánovaných akcích a také o cyklohrátkách, vše najdete 
v samostatné rubrice na konci tohoto vydání. 

Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se 
v aktuálním volebním období podíleli na práci pro obec, ať už 
se jedná o zastupitele, zaměstnance úřadu a příspěvkových 
organizací, členy výborů a komisí a i všem dalším, kteří nám 
pomohli udělat Vestec zase o něco lepším místem pro život. 
Nechci zde vypisovat dlouhé slohové cvičení o tom, co 
všechno se povedlo a případně také nepovedlo, věřím, že 
většina z vás má možnost poznat výsledky naší práce za 
poslední čtyři roky na vlastní oči.

Přeji vám příjemný vstup do podzimního období a šťastnou 
ruku při volbě vašich zástupců na další čtyři roky.

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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Cyklostezka Vestec-Jesenice
Do konce září bude hotovo 

ráce na cyklostezce byly před Puzávěrkou těsně před dokon-
čen ím,  by lo  osazováno 

dopravní značení a do konce září se 
předpokládá kolaudace nového pro-
pojení s Jesenicí, bezpečného pro 
chodce i cyklisty. Zároveň na kolau-

daci navážou práce spojené s výsad-
bou zeleně a také dojde k osazení 
laviček podél cyklostezky. Chodník, 
který pokračuje dále směrem 
k restauraci U Klimešů byl také 
dokončen v průběhu září.

Rozšíření kamerového 
systému ve Vestci
Dvě nové kamery pro vaše bezpečí

Kamerový systém pomáhá 
obci v prevenci kriminality 
a také k odhalování pachate-

lů přestupků a trestných činů.    
A protože bezpečnost nás všech je 
pro nás důležitá, byly doplněny dvě 
kamery, z nichž jedna je umístěna 
na Vídeňské ulici u obchodního cent-
ra a druhá v prostoru louky u podia. 
Ale tím naše plány s rozšiřováním 
kamerového systému nekončí, 

máme vytipovány i další lokality, 
u kterých je zvažováno osazení 
kamer.
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Rekonstrukce ulice Budějovická v Jesenici
Předpokládaný termín dokončení je cca v polovině listopadu

 pondělí 17. 09. 2018 byla Vzahá jena  rekonstrukce 
povrchu ulice Budějovická 

v Jesenici (II/603) a to v úseku od 
Vestce až ke kruhovému objezdu 
u okruhu v Jesenici. Tuto akci, stej-
ně jako v minulém roce ve Vestci, 
organizuje kraj prostřednictvím 
krajské správy a údržby silnic. Před-
pokládaný termín dokončení je cca 
v polovině listopadu s tím, že práce 
jsou rozděleny na pět etap, každá po 
dvou týdnech a začalo se ve směru 

od Vestce. Provoz v úsecích je řízen 
kyvadlově pomocí semaforů, záro-
veň je zakázán vjezd vozidel nad   
3,5 tuny. Dopad na naši obec       
a pohyb po komunikacích v okolí 
máte možnost sami zhodnotit, jeli-
kož v době, kdy máte aktuální listy 
v ruce, už za sebou máme, alespoň 
podle plánu, část první etapy. 

Více informací máte možnost    
najít na webových stránkách           
www.mujesenice.cz

Komunální volby 2018
Termín voleb

Nejsem občanem ČR, ale jsem obča-
nem jiného státu EU s přechod-
ným/trvalým pobytem v ČR. 
Mohu také volit? Ano.

Na základě několika dotazů, jak je to 
s možností volit pro občany EU, 
kteří mají v ČR trvalý nebo přechod-
ný pobyt, jsme se dotázali Minister-

stva vnitra ČR, které poskytlo násle-
dující informace.

Právo volit má státní občan jiného 
členského státu, který je zapsán 
v dodatku stálého seznamu pro 
účely voleb do zastupitelstev obcí, 
jestliže o to sám požádá a splňuje 
podmínky pro výkon práva volit ve 
volbách do zastupitelstev obcí na 
území ČR.

Zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů může obecní úřad na základě 
žádosti občana jiného členského 
státu EU provést kdykoliv do uza-
vření dodatku, ke kterému dochází 
2 dny přede dnem voleb v 16.00 
hodin (tedy aktuálně do středy 
3. 10. 2018 v 16.00).
Zápis do dodatku může obecní úřad 
provést, pokud žadatel splňuje 
všechny stanovené podmínky pro 
tento zápis:

Jak jsme vás již informovali, v pátek 
5. 10. 2018 od 14 do 22 hodin           
a v sobotu 6. 10. 2018 od 8 do 14 

hodin budou probíhat komunální vol-
by. Ve Vestci bude volební místnost již 
tradičně v budově mateřské školy.

a) státní občanství jiného členského 
státu EU,

b) dosažení věku 18 let (do dodatku 
stálého seznamu voličů je možné 
zapsat i voliče, který v době podání 
žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, 
avšak dosáhne tohoto věku nejpoz-
ději ve druhý den voleb) a

c) Povolení k trvalému pobytu nebo 
Přechodný pobyt na území ČR  
s platným dokladem prokazujícím 
oprávněnost pobytu na území ČR.

V našem případě tedy musí mít 
občan jiného členského státu EU 
uvedeno jako místo přechodného 
nebo trvalého pobytu obec Vestec. 
Ti, kteří již byli zapsání do dodatku 
stálého seznamu voličů v roce 2014, 
nemusí znovu žádat o zápis.

Ranní linka 326
ZŠ Campanus

rovoz ranní linky 326, která Pzajíždí na zastávku u naší ZŠ 
Campanus byl od pondělí    

17. 9. rozšířen o další spoj, nově tedy 
jezdí ráno tři autobusy až na koneč-
nou Volha, konkrétně od Obecního 
úřadu v 6.46, 6.56 a 7.06. 

Zároveň došlo, na základě nastalých 
událostí, k dohodě s dopravcem, že 
v případě, kdy dojde k výpadku nebo 
poruše této ranní prodloužené lin-
ky, bude další autobus zajíždět také 
až na konečnou Volha bez ohledu na 
to, zda má končit na Opatově. 
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Nové slevy pro juniory, studenty a seniory 
v Praze od 1. 10. 2018

 minulém čísle jsme vám při-Vnesli rozsáhlý článek o změ-
nách v hromadné dopravě. 

A nyní na něj navazujeme, protože 
v srpnu došlo na základě rozhodnu-
tí Rady hl. m. Prahy k úpravě cen 
předplatních kuponů pro území 
Prahy pro tarifní kategorie Junior 
15–18 let, Student 18–26 let a Seni-

or 60–65 let od 1. 10. 2018. Zároveň 
se zavádí roční kupóny a ruší se pěti 
a desetiměsíční kupóny pro tyto 
kategorie. Způsob prokazování 
nároku na slevu ani druhy nosičů 
předplatného jízdného se nemění. 
Studentské kupóny budou mít ome-
zeně volitelný začátek platnosti od 
15. 8. do 31. 10.

Tabulka cen zlevněných předplatních kupónů:

druh

měsíční

čtvrtletní

roční

cena

130 Kč

360 Kč

1280 Kč

Prodej jízdních odkladů za nové ceny bude v případě papírových kupónů 
zahájen 1. 10. 2018, v elektronické podobě bude termín zahájení prodeje 
oznámen na www.dpp.cz a www.pid.cz. Již zakoupené kupóny za původní ceny 
je možné vrátit v budově centrálního dispečinku DPP v Praze 2 v ulici Na Bojišti, 
nicméně je nutné počítat se stržením manipulačního poplatku ve výši cca 60 Kč.

Sociální program 2018

Ti z vás, kteří jste měli k 31. 8. 
2018 trvalý pobyt v obci Ves-
tec, máte možnost do 31. 10. 

2018 podat žádost o příspěvek ze 
sociálního programu. Nezapomeňte 

tedy na obecní úřad dorazit včas      
i s vyplněným formulářem, žádosti 
podané po termínu totiž není již 
možné zaregistrovat.

Středověké odpoledne Nedělní odpoledne 9. 9. 2018 

estec se přenesl zpět do Vstředověku. Počasí nám 
přálo a tak stovky malých 

i velkých diváků měly možnost si 
zažít, jak se žilo ve středověku.

Od zahájení, které měla na starosti 
skupina Šlapeto, byl celý program 
nabitý. Ukázky tradičních řemesel 
s možností vyzkoušení, šermíři, 

různé hry, vystoupení s písněmi 
z muzikálu Noc na Karlštejně nebo 
vystoupení dravců přilákaly spousty 
zvědavých očí. Na konci byly vyloso-
vání tři výherci z řady dětí, které si 
odnesli jízdní kola od Škoda Auto. 
Celým odpolednem provázela 
Mahulena Bočanová a více o průbě-
hu celého odpoledne vám napoví 
naše fotogalerie.

říjen 2018 říjen 2018
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AKTUÁLNĚ Z OBCE

Nové slevy pro juniory, studenty a seniory 
v Praze od 1. 10. 2018
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ZÁCHRANÁŘIZ OBCE

Odečty vodoměrů v roce 2018
III. Q - termín 6. 10. – 7. 10. 2018

Naši terénní pracovníci budou obcházet odběratele od 8.00 do 16.00. Žádáme 
vás o zpřístupnění vašeho odběrného místa a nahlášení stavu podružných/zá-
livkových vodoměrů.

U odběrných míst, která jsou osazena dálkovými odečty, není nutno nahla-
šovat stav. Pouze v případě, že máte ještě podružný vodoměr na zalévání 
zahrady, je nutné jeho stav nahlásit tak, jak je uvedeno níže. U bytových 
domů bude docházet k odečtům hlavních vodoměrů, není tedy nutná pří-
tomnost v bytě.

Pokud nebudete v tomto termínu přítomní, prosíme o nahlášení stavu vodo-
měru.

buď formou SMS ve tvaru: 
Jméno odběratele_ulice_číslo popisné_číslo vodoměru_stav vodoměru 
příklad SMS: Novak_Vestecka_801_81186_46
nebo telefonicky na číslo zákaznického centra: 734 202 577, 
popřípadě mailem na  vak@tsdb.cz

Veškeré informace a novinky je možno sledovat na stránkách
http://www.tsvestec.cz/vodovody-a-kanalizace/

V případě dotazu kontaktujte

Zákaznické centrum:
telefon: 734 202 577

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.
Na Průhoně 159, budova A
252 50 Vestec

Divize vodovody a kanalizace informují

Úřední hodiny: pondělí a středa: 8.00 – 16.00
e-mail: vak@tsdb.cz 

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

Cvičení DÉMON 11. 9. 2018
Do cvičení jsme nasadili čtyři naše vozy

sme poctěni, že jsme dostali mož-Jnost  zúčastn i t  se  cv i čen í 
DÉMON, které proběhlo v úterý 

11. 9. 2018, v součinnosti se ZZS hl. 
m. Prahy. Do cvičení jsme nasadili 
čtyři naše vozy s devíti členy, kteří 
ne jprve  abso lvova l i  br ie�ng     
a následně se v koloně přesunuli na 
místo události. Zde jsme plnili pří-
kazy vedoucího zdravotnické slož-
ky. Jedna posádka doplnila počet 
záchranářů u zadního východu  
z kongresového centra, kde měla za 
úkol zachytávat zraněné osoby 
a transportovat je na místo přetří-
dění pacientů. Další posádky pomá-
haly s péčí o pacienty na shromaž-
dišti raněných osob. Během zásahu 
odsunuli dva naše vozy celkem šest 
zraněných osob do nemocnice na 
Vinohradech.

Celá tato akce je pro nás velkým pří-
nosem a děkujeme organizátorům 
za možnost být u toho a z pozitiv-
ních reakcí zasahujících máme 
radost. Zároveň jsme si ověřili, že 
potřeba vzdělávání vlastní členské 
základny má smysl a je potřeba  
i nadále pokračovat, abychom byli 
plnohodnotným partnerem slož-
kám IZS. V žádném případě si 
nechceme hrát na ZZS, ale pokud je 
potřeba pomoci, rádi přiložíme 
ruku k dílu. Je to pro nás velká moti-
vace do budoucí činnosti.

Na internetu máte možnost najít 
dokumentaci celého cvičení, napří-
klad www.tydenikpolicie.cz přinesl 
podrobné informace včetně videa 
a fotogra�í.

mailto:vak@tsdb.cz
http://www.tsvestec.cz/vodovody-a-kanalizace/
mailto:vak@tsdb.cz
mailto:vak@tsdb.cz
mailto:vak@tsdb.cz
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RC BARÁČEKHASIČI

Únik pohonných hmot

Aby snad hasiči neměli pocit, že 
jsou opomíjeni, tak ti také v úterý 
11. 9. 2018 mířili na výjezd, kon-

krétně do ulice Nad Jezerem, kde došlo 
k úniku pohonných hmot z nákladního 
vozidla. Pohonné hmoty byly zasypány 
sorbentem a následně došlo k úklidu 
komunikace.

RC BARÁČEK

S dětmi do vesteckého Baráčku!
Rodinné centrum Baráček sídlí v budově na vesteckém fotbalovém 
hřišti a nabízí rodinám s malými dětmi (0 – 8 let) pravidelné dopolední 
a odpolední kurzy, semináře, dílny a vzdělávací a sportovní akce.

ravidelný program v centru se Prozeběhl sice už v září, nicmé-
ně i v říjnu máte stále mož-

nost přihlásit se do našich krouž-
ků (v tabulce zvýrazněné červeně).  
Pokud si z nabídky kroužků nevybe-
rete, stále máte možnost zavítat 
s dětmi (třeba jen příležitostně) do 

baráčkovské herny. Tady si děti 
pohrají s novými hračkami, potkají 
se s vrstevníky a naučí se prvním 
sociálním dovednostem při půjčo-
vání hraček ;-) Vstupné do herny je 
20 Kč na celé dopoledne a rezervace 
předem není nutná. 

Návštěvu můžete spojit s některým 
z našich kurzů nebo s nějakou    
z interaktivních přednášek. Už    
25. 10. „Blízký  uvedeme přednášku 
vztah s dítětem, klíčový princip 
v rodičovství“ s lektorkou Lindou 
Malenovskou, a uvedeme 15. 11. 
přednášku „Jak naučit děti usínat 
a dobře spát“ s lektorkou Hanou 
Perglerovou. Na obě přednášky 
můžete vzít děti s sebou, vstupné 
150 Kč, rezervace předem nutná.

První víkend v říjnu se můžete 
zúčastnit také oblíbené Burzy dět-
ského oblečení a potřeb pro děti 
v kryté sportovní hale u fotbalové-
ho hřiště ve Vestci. Nabídněte nebo 
nakupte výhodně dětské oblečení 
pro období podzim/zima, boty, 

potřeby pro miminka, hračky, spor-
tovní potřeby, kočárky, autosedačky 
atd. 

Prodejci si musí své místo rezervo-
vat na haladova1@gmail.com pře-
dem a mohou si vybrat ze samostat-
ného prodeje nebo prodeje pro-
střednictvím členů RC Baráček. 
Budeme se těšit na viděnou v pátek 
5. 10. 12.30-17.30, v sobotu 6. 10. 
9.30 – 11.30 v hale u hřiště.

V neděli pořádáme 4. 11. Hal- 
loweenskou pevnost Boyard pro 
věkově smíšené týmy dětí ve věku 
4 – 8 let. Týmy budou plnit náročné 
soutěžní úkoly, aby se nakonec pro-
bojovaly až k vysněnému pokladu.

www.rcbaracek.cz.Více informací na

říjen 2018 říjen 2018
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Zkuste se svým dítětem něco nového a přijďte se pobavit do rodinného 
centra Baráček na vesteckém fotbalovém hřišti. 

Protože RC Baráček tu je pro celou rodinu.

Rekordní CYKLOHRÁTKY

V sobotu 8. 9. se více než 60 
dětí zúčastnilo čtvrtého roč-
níku dopravně-bezpečnostní 

akce, kterou připravily maminky 
z RC Baráček.
 
Na trase dlouhé pouhý kilometr 
plnili malí cyklisté lehké i náročnější 
úkoly s dopravní tématikou. Na 
začátku celé trasy se malovaly 
dopravní značky podle předlohy, 

i podle vlastní fantazie. Na další 
zastávce se děti naučily poskytovat 
první pomoc – nejmenší děti bojo-
valy s náplastí a ošetřováním odře-
nin, větší děti (i rodiče) se rovnou 
pustily do obvazování �ngovaného 
krvácení. Dále pak děti hledaly věci, 
které patří do povinné výbavy cyk-
listy (třeba zubní kartáček?), 
vyzkoušely si náročné nafukování 
duše, zkusily se zorientovat v mapě 
a ukázat nám svůj dům nebo ale-
spoň vestecký rybník . Na stanovišti 

s „autobusem“ jsme chtěly děti 
upozornit na velké nebezpečí, které 
jim hrozí při přecházení silnice po 
přechodu umístěném hned za auto-
busovou zastávkou – mnoho dětí 
i rodičů si zde uvědomilo, jak tako-
vý autobus brání rozhledu chodci 
i řidiči, a jak špatně to může v životě 
dopadnout.

Asi největší zájem byl opět o velké 
dopravní hřiště, které vzniklo přes 
noc na louce u podia. Děti i rodiče 
projížděli novou trasu s kruhovým 
objezdem i zrádnými zákazy vjezdu 
dobrovolně i několikrát. A opravdu 
to nebylo proto, že by bloudili. Nako-
nec se všichni přesunuli ke služeb-
nímu vozu vestecké policie, který 
na malé cyklisty čekal také na louce 
u pódia. Děti si vyzkoušely policejní 
sirény i blikačky, vestu i policejní 
čepici i jaký mají výhled policisté za 
volantem. 

říjen 2018 říjen 2018
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spoň vestecký rybník . Na stanovišti 

s „autobusem“ jsme chtěly děti 
upozornit na velké nebezpečí, které 
jim hrozí při přecházení silnice po 
přechodu umístěném hned za auto-
busovou zastávkou – mnoho dětí 
i rodičů si zde uvědomilo, jak tako-
vý autobus brání rozhledu chodci 
i řidiči, a jak špatně to může v životě 
dopadnout.
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dopravní hřiště, které vzniklo přes 
noc na louce u podia. Děti i rodiče 
projížděli novou trasu s kruhovým 
objezdem i zrádnými zákazy vjezdu 
dobrovolně i několikrát. A opravdu 
to nebylo proto, že by bloudili. Nako-
nec se všichni přesunuli ke služeb-
nímu vozu vestecké policie, který 
na malé cyklisty čekal také na louce 
u pódia. Děti si vyzkoušely policejní 
sirény i blikačky, vestu i policejní 
čepici i jaký mají výhled policisté za 
volantem. 
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NOVINKY V HROMADNÉ DOPRAVĚ

Po absolvování celé trasy odjížděly malí cyklisté plni dojmů a poznatků, odváže-
ly si své unikátní dopravní značky a od nás dostal každý ještě re�exní zimní 
nákrčník.

Za pomoc s realizací děkujeme 
všem maminkám, které ve svém 
volném čase připravily jednotlivá 
stanoviště, paní Blance Paškové za 
bravurní obsluhu stanoviště s auto-
busem, paní Aleně P. za pomoc   
s registrací, Jirkovi Zemanovi za 
podporu a zapůjčení vybavení, obec-
ní policii Vestec za jejich čas a mož-

nost prohlídky vozu i vybavení,  
a samozřejmě Monice H., která 
celou akci vymyslela a řídila. Děkuje-
me také všem rodičům a dětem za 
hojnou účast a budeme se těšit na 
viděnou!

Za RC Baráček
Katka Haladová
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