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

V sobotu 20. 1. proběhl tradiční Masopust spojený 
s průvodem po obci, video od Václava Vaněčka máte možnost 
shlédnout na FB stránkách obce. Věřím, že všichni, kteří se 
zúčastnili, si akci i přes chladné počasí užili a ti z vás, kteří jste 
neměli možnost přijít, si můžete přiblížit atmosféru 
shlédnutím videa.

Obec dne 31. 1. 2018 vydala nový územní plán, jedná se 
o jeden z nejdůležitějších dokumentů, který určuje podobu 
obce na další desítky let. Více informací se dozvíte na 
webových stránkách obce. 

V pondělí 19. 2. 2018 došlo k otevření lékárny v objektu 
obchodního centra, jsem rád, že tak došlo k dalšímu rozšíření 
vybavenosti pro naše občany.

Co ještě přinášíme v tomto čísle? Výsledky prezidentských 
voleb v naší obci, informaci o uzavírce Libušské ulice v Písnici 
a další zajímavé informace z dění v obci.

Přeji vám příjemné čtení!

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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ź Vestecké seniorky opět cvičí v SCTJVV
ź Exkurze do Atelierů Barrandov

Územní plán

Ve středu 31. 1. 2018 byl obcí 
vydán nový územní plán, 
vzhledem k obsáhlosti do-

kumentu je možné najít veškeré 
podklady v elektronické podobě na 
webových stránkách obce: 
https://vestec.cz/uzemni-plan-2018/

Daň z nemovitosti

Čas na podání daňového přizná-
ní k dani z nemovitých věcí za 
rok 2018 byl do středy 31. led-

na. Povinnost se týká každého, kdo 
v roce 2017 nabyl do vlastnictví 
nemovitost; nezáleží, jestli koupí 
nebo darem. A také každého, kdo 
výrazněji měnil parametry nemovi-
tosti vlastněné (a přiznané) už dřív.   
V případě, že jste již daňové přizná-
ní podali v minulosti a nedošlo u vás 
k žádné změně, daňové přiznání se 
nepodává.

Daň z nemovitých věcí se skládá 
z daně z pozemků a daně ze staveb 
a jednotek. Předmětem daně jsou 
pozemky evidované v katastru 
nemovitostí, zdanitelné stavby (bu-
dovy a inženýrské stavby vyjmeno-
vané v příloze zákona o dani z nemo-
vitých věcí) a jednotky (byty nebo 
nebytové prostory). V roce 2018 

musí podat daňové přiznání a zap-
latit daň z nemovitosti ten, kdo je 
vlastníkem nemovitosti k prvnímu 
lednu 2018. Podklady pro platby 
budou odesílány příslušným územ-
ním pracovištěm Finančního úřadu 
v průběhu května.

Vážení odpadu

Již několik let je ze strany Minis-
terstva pro životní prostředí 
slibováno přijetí nového zákona 

o odpadech. Původní termín plat-
nosti byl od 1. 1. 2016, a přestože 
máme již únor 2018, zákon dosud 
přijat nebyl. Aktuálně je opět pro-
jednáván, ale konečný termín přijetí 
není dosud znám.

A právě z tohoto důvodu není dosud 
možné zpoplatňovat odvoz a likvi-
daci odpadu podle jeho skutečného 
množství. Ve chvíli, kdy zákonem 
tato možnost bude upravena, obec 
k ní přistoupí, potřebné vybavení na 
to je připravené a jde tedy jen     
o poslední legislativní překážku.   
O dalším vývoji vás budeme infor-
movat na stránkách Vesteckých 
listů.

PŘEDSTAVUJEME12

ź Salon Spokojená pleť
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Uzavírka Libušské 
ulice v Písnici

Jak jsme již informovali v minu-
lém roce, mělo by letos dojít na 
rekonstrukci Libušské ulice   

v Písnici, která je plánována na 
období duben – prosinec 2018.  
V rámci této rekonstrukce dojde 
k celkové uzavírce komunikace ve 
směru od Dolních Břežan do Písni-
ce, bude vybudován nový kruhový 
objezd na křižovatce ulic Libušská 
a Kunratická spojka, kde také dojde 
k dopravnímu omezení. 

Lze tedy předpokládat, že dojde 
k navýšení provozu i v naší obci, 
protože se bude jednat o jednu  

z objízdných tras jak pro osobní 
automobily, tak pro autobusovou 
dopravu. 

Vítání občánků

Tradiční vítání občánků bude 
probíhat v Motelu U Krbu 
v sobotu 14. 4. 2018 od 14.00 

hodin.

Podmínkou pro účast je trvalý 
pobyt dítěte v obci Vestec, vítat 
budeme děti narozené od 1. 2. 2017 
do 31. 1. 2018.

V případě zájmu nahlaste svou 
účast do 1. 4. 2018 buď osobně   
v podatelně OÚ nebo e-mailem na 
adrese: podatelna@vestec.cz

Poděkování vestecké policii
 

Tímto chci vyjádřit své velké díky za ochotu a empatii vestecké policii, 
která bez dlouhé prodlevy pomohla mému manželovi po pádu z invalidní-
ho vozíku.

Laskavé chování strážníků značně zmírnilo naše trauma po této události.

Děkujeme.

Karel a Irena D.

(redakce má k dispozici příjmení, z důvodu ochrany soukromí je však nezveřejňuje).

Z OBCE

Z OBCE

Prezidentské volby 2018

Výsledky prezidentských voleb jsou jistě většině čtenářů dobře známy, ale 
pojďme se podívat na to, jak se hlasovalo u nás ve Vestci.

Volební účast v první kole byla 74,19 % (celá ČR 61,92 %), ve druhém kole činila 
75,99 % (celá ČR 66,60 %). Je potěšující, že naši občané mají zájem o volby 
a pravidelně převyšují svou účastí celorepublikový průměr.
Jak dopadli jednotliví kandidáti ukazuje tabulka.

Vážíme si také účasti prvovoličů, kteří přišli vhodit svůj hlas.

Navrhující Politická

číslo příjmení, jméno, tituly strana příslušnost hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 82 7,66 X X

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 120 11,21 X X

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 162 15,14 X X

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 15 1,4 X X

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 4 0,37 X X

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 9 0,84 X X

*7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 228 21,3 337 30,91

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 98 9,15 X X

9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 352 32,89 753 69,08

Kandidát 1. kolo 2. kolo
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únor 2018 únor 2018

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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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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Náklady na odvoz a likvidaci odpadu

Pro lepší představu občanů o tom, v jaké výši se pohybují poplatky za odvoz 
a likvidaci komunálního odpadu v obcích v našem nejbližším okolí           
a v Praze, vám přinášíme porovnání �nanční náročnosti jak pro obec, tak 

pro občany.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové náklady obcí na odvoz a likvidaci 
komunálního odpadu (bez bioodpadu) a jejich vyčíslení na jednoho obyvatele. 
Vestec je na tom z porovnávaných obcí nejlépe, náklady na komunální odpad 
jsou u nás nejnižší na obyvatele.

Z OBCE Z OBCE

Obce vybírají od svých občanů poplatky za komunální odpad, které se 
v průměru pohybují na níže uvedené úrovni (upozorňujeme, že se jedná 
o průměr, částka tedy nemusí odpovídat tomu, kolik za odpad platíte). 
V průměrných poplatcích se naše obec drží na třetím místě z porovnávaných 
obcí.

Rozdíl mezi náklady a vybranými poplatky je dotován z rozpočtu jednotlivých 
obcí, zde vidíme, že Vestec dotuje nejméně, naopak Dolní Břežany dotují více 
než trojnásobnou částkou oproti Vestci. To jsou peníze, které jsou odčerpány 
z rozpočtu obce, tedy opět nás všech občanů, jen nejdou z naší vlastní 
peněženky. Ale logicky poté někde musí chybět.

V příštím čísle listů vás seznámíme s výší poplatků v jednotlivých obcích, 
včetně zahrnutí poplatků za bioodpad a dalších.
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Od 15. 1. 2018 zahájily vestec-
ké seniorky opět své cvičení. 
Setkávají se každé pondělí, 

kdy v čase mezi 14 a 15 hodinou 
zaplňují sál SCTJVV. Uvítaly mezi 
sebou novou cvičitelku Lucku, která 
se zaměřuje na cvičení pro seniory, 
ale i na pilates. Cvičení je šetrné   
k pohybovému aparátu, orientova-
né na protažení a posílení svalových 
skupin, s důrazem na správné 
dýchání. Seniorky přistupují ke cvi-

čení daleko zodpovědněji, jelikož 
jsou si vědomy různých zdravot-
ních rizik. Necvičí proto, aby dosáh-
ly ladných křivek. Nepotřebují 
zrychlovat tep na 120, ani změny 
cvičebních pozic nemusí být inten-
zivní. Seniorky cvičí pod dohledem 
certi�kované cvičitelky, která patří 
do známého týmu Zuzky Doudové. 
A právě hodina strávená s fyziotera-
peutkou Luckou jejich představy 
splňuje.

Vestecké seniorky opět cvičí v SCTJVV

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 vyrazili 
senioři na výlet do Atelierů 
Barrandov. Co všechno mohli 

senioři v zákulisí české továrny na 
sny vidět?                                                                                      
Exkurzi zahájili procházkou areá-
lem. Pohybovali se mezi ateliéry, 
studii a budovami nejznámějších 
televizních společností v doprovodu 

průvodce, kterému zdejší prostory 
byly víc než blízké. Jelikož v nich pra-
coval téměř půlku života, nemohlo 
se začít jinak než výkladem o historii. 
Ta se začala odvíjet od roku 1931      
a v současné době se na ploše 40 ha 
nachází třináct atelierů. A právě 
kvůli provozu na některých pracoviš-
tích byl pohyb veřejnosti po areálu 
omezen.
                                                                                                                                          
V prostorách hlavní budovy Studia 
Barrandov, která se od roku 2015 
nazývá Filmpoint, jsme strávili nejví-
ce času. Kromě dočasné výstavy   
k pohádce režiséra Zdeňka Trošky 
”Čertoviny”, která měla premiéru 

v našich kinech začátkem tohoto 
roku, jsme měli možnost shlédnout 
krátký �lm o historii �lmových 
ateliérů. S velkým zájmem se setkala 
prohlídka maskérny, řemeslné dílny 
a hlavně kostymérny, kterou si nene-
chaly ujít hlavně představitelky něž-
ného pohlaví. Kostýmy, klobouky 
a původní dekorace, připravené spe-
ciálně pro návštěvníky, si seniorky 
mohly na sobě vyzkoušet. Připadaly 
si tak alespoň na chvíli jako �lmové 
hvězdy. 

Expozice, která dovolila nahlédnout 
nejen do historických dokumentů, 
nabízela i aktuálnější projekty stu-
dia. Dochované kostýmní a rekvizitní 
originály z oblíbených �lmů, foto-
gra�e, ohlasy v dobovém tisku  
i vzpomínky účastníků natáčení 
vyplňovaly další části výstavního 
prostoru. 

Ve Studiu Barrandov se za více než 
osmdesát let jeho existence natočilo 
přes 2500 českých a zahraničních 
�lmů. V současné době tyto prostory 
a související služby využívají čeští 
�lmaři, ale i zahraniční tvůrci. Studio 
poskytuje komplexní služby pro 
výrobu �lmů, od pronájmu ateliérů 
až po produkční servis.

Součástí barrandovského areálu je 
i kavárna a jídelna. Po téměř dvou-
hodinové exkurzi jsme se v těchto 
prostorách před cestou domů náleži-
tě občerstvili.

Exkurze do Atelierů Barrandov 
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tejně jako v prvním kole pre-Szidentských voleb, tak i v dru-
hém kole bylo zapotřebí uvol-

nit jednu třídu v naší mateřské ško-
le, pro účely zřízení volební míst-
nosti. Naši předškoláci nejen ze 
třídy Koníků, ale i z ostatních tříd, 
se proto vypravili na výlet do Bota-
nické zahrady. Vyrazit v lednu do 
botanické zahrady se může zdát 
jako hloupý nápad. Není to tak.        
I v lednu tam byla spousta věcí k 
vidění a program s názvem „Strom, 
stromek, stromeček“ přiblížil 
dětem život stromů. Jak se stane, že 

strom vyroste, jak přijímá živiny, jak 
dlouho žije a co ho chrání. Také to, 
jak se o něj může starat člověk         
a naopak čím je člověku prospěšný. 
V zahradě si děti prohlédly spoustu 
zajímavých stromů, osahaly a pře-
kreslily kůru stromů a ocitly se        
v různých zajímavých zákoutích 
zahrady. Bylo to úžasně strávené 
dopoledne, které děti strávily na 
čerstvém vzduchu v krásném pro-
středí a navíc se dozvěděly spoustu 
zajímavostí.

Mgr. Dita Klímová

Výlet do botanické zahrady

as plyne jako voda a my máme Čza sebou leden. V tomto zim-
ním měsíci jsme si sněhu moc 

neužili, zato se nám bohužel výraz-
ně zvýšila nemocnost v naší mateř-
ské škole. Hodilo se nám proto téma 
„Naše tělo a ochrana zdraví“. Děti 
poznávaly, co všechno naše tělo má, 
co všechno dovede a jak se o něj 
máme správně starat. Zjistili jsme, 
že pravidelným sportem tělo posi-
lujeme, správnou stravou dodává-

me tělu nejen živiny, ale především 
vitamíny, které umí bojovat s pří-
padnými bacily a udržují nás tak 
zdravé. Všechny děti se shodly na 
tom, že nemocné být nechtějí, pro-
tože ležet v posteli a užívat léky je 
nebaví. Raději si hrají a chodí do 
školky, kde mají své kamarády.    
A navíc za námi do školky přijelo 
divadlo s představením „Bába 
Chřipka“.

Naše tělo – ochrana zdraví

17
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Únorové besedy pro rodiče 

o šikaně nebo o dětském spaní

Semináře pořádané v rodinném centru Baráček mají svou dlouholetou tradici. 
Rodiče se nám svěřují se svými nápady a starostmi a my zveme odborníky, kteří 
by jim mohli nejlépe pomoci s danou problematikou.

 měsíci únoru se můžete i Vy zúčastnit dalších velice zajímavých Vseminářů. uvedeme v herně přednášku s besedou V úterý 27. 2. v 9:30 
„Jak naučit děti usínat a dobře spát“. S lektorkou Mgr. Hankou 

Perglerovou se zamyslíme nad tím, jaký vlastně mají děti spánkový režim, jak 
jim můžeme pomoci usnout vhodným uspávacím rituálem, jestli je dobré 
nechat je při usínání vybrečet, jestli je vhodné s nimi spát v jedné posteli nebo 
jestli, a jak často, k nim máme v noci vstávat. Prostor bude i na Vaše dotazy 
a zkušenosti. Přednáška probíhá v herně RC Baráček (U Hřiště 575, Vestec), děti 
můžete vzít s sebou. Vstupné 150 Kč, rezervace nutná předem na: 
rcbaracek@gmail.com.

Pro rodiče starších dětí jsme připravili 
besedu na téma „Šikana ve škole/ve 
školce“, protože bohužel v každém 
dětském kolektivu může docházet 
k fyzickému nebo psychickému týrání 
slabších jedinců. Přestože máme 
pocit, že našich dětí se šikana netýká, 
je dobré informovat se o tom, jak také 
může šikana v dnešní společnosti 
vypadat, jak jí rozpoznat a jak proti ní 
zakročit. Důležité je také vědět, jak 
přistupovat k vlastním dětem, aby se 
nestaly obětí nebo iniciátory šikany. Přednáška se uskuteční v herně RC 
Baráček  a povede ji psychoterapeutka a zkušená ve středu 28. 2. od 19.30
lektorka Mgr. Zuzana Hrušková, která už v RC Baráček působila. 

Vstupné 150 Kč, rezervace nutná předem na: rcbaracek@gmail.com.

Střípky z lednového semináře pro rodiče

eminář pojednával o alternativních stylech výchovy včetně nejnovějších Smoderních trendů. Co ovšem nás posluchačky zaujalo nejvíce, bylo 
načrtnutí tématu „alternativních“ školních systémů v porovnání 

s klasickým školstvím v ČR (na úrovni mateřských, základních a středních 
škol). Především bych se zde ráda podělila o zkušenosti získané o systému 
Waldorfské školy. Mne osobně zaujala poměrně vysoká rozdílnost přístupů 
Waldorfského a Montessori školství. Načrtnuto bylo rovněž téma školy 
s intuitivním programem, což pro mne byla absolutní novinka. Takový 
speci�cký program můžete v Praze naleznout na ZŠ Strossmayerovo náměstí. 
Dalšími rozebíranými tématy byla například „bezplenková metoda“ – speci�ka, 
princip, jak na ní(!); šátkování včetně názorné ukázky či metoda znakování 
s miminkem. Součástí semináře byla rovněž průběžná intenzivní diskuze 
maminek, což jsem já jako maminka velmi uvítala. Děkujeme tímto lektorce 
Mgr. Haně Perglerové z A centra za vedení semináře a RC Baráček za jeho 
uspořádání.

Klára J., posluchačka ze semináře

Keramika pro začátečníky

V neděli, 28. 1. proběhla první keramická dílna pro děti a rodiče. Zúčastnily se 
jí tři desítky dětí a rodičů, kteří se pustili směle do práce s poddajnou 
keramickou hlínou. Děti vytvářely motýlky a sluníčka, odvážnější se pokusily 
tvarovat rovnou hrnečky a vázičky. Klukům zase vznikaly pod rukama tanky 
a letadla. Pozadu nezůstali ani rodiče, maminky tvořily nejrůznější stylové 
dekorace a cedulky a svými originálními nápady nás překvapili i tatínkové. 
Přesvědčte se v naší fotogalerii na www.rcbaracek.cz.

Pokud jste se naší první keramické dílny nemohli zúčastnit, nezoufejte, 
v neděli, 11. 3., druhou keramickou dílnu! budeme pořádat Ta bude 
zaměřena na zdobení keramických výrobků glazurou. Výrobky s jarní 
tématikou budou k dispozici. Poplatek 50 Kč/osobu, rezervace míst na: 
rcbaracek@gmail.com do zaplnění kapacity.
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ź SŠ 
ź dobrá znalost práce na PC 
ź vstřícné jednání 
ź spolehlivost 
ź samostatnost 

ź komunikativnost 
ź organizační schopnosti
ź znalost Aj 
ź řidičský průkaz sk. B

ź znalost práce na PC
ź komunikativnost
ź vstřícnost 
ź základní znalost Aj nebo Nj
ź nástup březen 2018

Botanický ústav AVČR
 Správa Průhonického parku

přijme:

Možný i zkrácený pracovní  úvazek, nástup duben 2018.

Asistentku  PR oddělení

Požadujeme:

Pokladní do pokladny Průhonického parku

Požadujeme: 

Bližší informace:  

tel.: 271 015 153
mob.: 602 305 616

e-mail: pr@ibot.cas.cz 
 

Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice

ź  podniková mateřská školka
ź stravenky
ź příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu připojištění
ź 5 týdnů dovolené

Zaměstnanecké benefity:

Autodoprava Novák
Odvoz odpadních vod

Přijmeme řidiče skupiny C

Více informací na telefonu: 602 504 174�
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