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v ruce právě držíte zářijové číslo Vesteckých listů. A co se v něm 
dozvíte?

Nábor dárců kostní dřeně nás čeká už za pár dní, kdy se v sobotu 
21. 9. 2019 pokusíme překonat rekord v počtu nově 
zaregistrovaných, přijďte nám pomoci i vy. Máte šanci zachránit 
život nejen Matějovi, ale i dalším lidem po celém světě, kteří čekají 
třeba právě na vás. Pro všechny je připraven bohatý doprovodný 
program, více informací najdete v rubrice aktuálně a také na 
plakátu.

Téma výstavby Vestecké spojky je opět aktuální, Vestec nemá 
spojku ve svém územním plánu a nadále trvá na tom, že Vestecká 
spojka se nemá stát spojnicí pro tranzit mezi D3 a D1. Více 
informací ze schůzky dotčených obcí také najdete v rubrice 
Aktuálně.

Opět se rozjíždí akce pro malé děti a jejich rodiče, které pořádá 
RC Baráček, máme za sebou příměstské tábory, které si za 
posledních několik let vybudovaly výbornou pověst a účastnilo se 
jich skoro 200 dětí, více informací v pravidelné rubrice 
RC Baráček.

Myslíme i na seniory, takže opět začíná výuka v Univerzitě 3. věku, 
více v rubrice U3V. Přednášky probíhají v BIOCEVu, kterému tímto 
děkujeme za spolupráci.

Letní kino, které proběhlo v srpnu, se setkalo s velkým úspěchem a 
věřím, že v příštím roce se podaří opět zorganizovat tuto 
povedenou akci. Děkuji všem, kteří se na její organizaci podíleli.

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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Každé tři minuty je někomu 
na světě diagnostikovaná 
porucha krvetvorby. Lékaři 

tak každý den hledají pro pacienty 
s leukémií vhodné dárce k trans-
plantaci kostní dřeně. Jenže třetině 
z nich dárce najít nemohou. A to 
i přesto, že ve více než šedesáti 
registrech po celé planetě je zapsá-
no přes 35 milionů lidí.

A i to je důvodem, proč se na sobotu 
21. 9. 2019 připravuje ve Vestci hro-
madný nábor dárců kostní dřeně. 
Právě na tuto sobotu připadá Světo-
vý den dárců kostní dřeně a našim 
společným cílem je největší nábor 
zájemců o vstup do registru v his-
torii ČR. Zatím drží rekord nábor 
v Miletíně, kdy se podařilo zapsat 
741 dárců.

Přidejte se i vy a pomozte nám 
zachránit další životy
Na svého dárce čeká i patnáctiletý 
Matěj Kučera z Miletína na Jičínsku. 
Jsou to tři roky, kdy se o své diagnó-
ze chronické myeloidní leukémie – 
kterou u nás ročně onemocní asi 
90 lidí a u dětí je velmi vzácná – 
dozvěděl. Ve spolupráci s jeho tatín-
kem, Janem Kučerou, společně 
Český registr dárců krvetvorných 
buněk IKEM už dva roky organizuje 
nové nábory. Během jediného týdne 

vstoupilo do registru více než tisíc 
nových dárců, z nichž dva již darova-
li kostní dřeň konkrétnímu nemoc-
nému. Celkově za rok 2018 vstoupi-
lo do registru téměř 4.000 nových 
dárců. 

Ale ani to nestačí, protože pravdě-
podobnost nalezení shody mezi 
dárcem a pacientem je jen 0,5 až 

1 %. A třeba v IKEM právě hledají 
dárce pro 41 dětských a dospělých 
pacientů.

V Česku jsou dva registry dárců kost-
ní dřeně. V Praze a v Plzni je v nich 
přes 120 tisíc lidí. Část se ale postup-
ně vyřazuje kvůli věku či zdravotní-
mu stavu a je třeba hledat nové, ide-
álně mladé lidi. Ještě lépe muže do 
25 let, protože ti dávají největší 
šanci na poskytnutí dostatečného 
množství krvetvorných buněk pro 

Docházejí dárci kostní dřeně, 
třetina nemocných na ně čeká marně
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Šance se čtyřmi sourozenci
Stále hůř se ale hledají dárci i mezi 
sourozenci, dnešní děti jich mají 
málo. A když už jsou, jeden z rodičů 
bývá často jiný. Teoreticky musíte 
mít čtyři vlastní sourozence, aby byl 

jeden z nich shodný, ale ve skuteč-
nosti nemusí být shodný ani jeden 
z nich.

Vstupní vyšetření trvá deset minut, 
zájemce vyplní otazník a odevzdá 
vzorek slin. Z toho se testují pouze 
HLA znaky (dědičné znaky na 
povrchu bílých krvinek). Tetování, 
piercing, akupunktura ani očkování 
nevadí.

Vhodný dárce se zpravidla nejprve 
hledá v rodině, největší šance na 
shodu takzvaných HLA znaků (kom-
plex genů) je mezi vlastními souro-
zenci.

Dárce musí být ve věku od 18 do 40 
let (v plzeňském registru do 35 let), 
vážit víc než 50 kilogramů, mít zdra-
votní pojištění platné v ČR a být 
v dobrém zdravotním stavu, bez 
trvalé medikace a léčby (výjimkou je 
antikoncepce). Důležitá je ochota 
podstoupit odběry krve a případná 
další vyšetření.

Zárodečné buňky kostní dřeně se 
odebírají buď přímo z kostní dřeně 
– v celkové anestezii se vpichy do 
kyčelních kostí nabere kostní dřen 
ve velkém množství.

Kdo může kostní dřeň darovat

Děkujeme všem, kteří se náboru 
zúčastní a dají tak šanci na život 
nejen Matějovi, ale i všem ostatním, 
kteří čekají na svého vhodného dár-
ce.

Rodina má největší šance

Přesně tak lékaři postupovali            
i u Matěje, společné znaky se 
sestrou ale nenašli. „Matěj má teď 
udržovací léčbu. Jeho stav se neuvě-
řitelně zlepšil, i psychicky,“ podotý-
ká jeho otec. Aby se však chlapec 
vyléčil, musí se pro něj najít vhodný 
nepříbuzný dárce.

všechny váhové kategorie pacientů. 
Po transplantaci je u nich nižší 
výskyt reakce štěpu proti hostiteli, 
než je tomu, je-li dárcem žena.

Za optimální shodu se považuje 
deset z deseti HLA znaků, takového 
dárce se daří najít asi pro 70 procent 
pacientů. „Lze akceptovat i dárce 
s nižší shodou, například devět  
z deseti, ale výsledky jsou o něco 
horší. Alternativou je pak i tran-
splantace od příbuzného dárce jen 
s poloviční shodou v HLA,“ vysvět-
luje mluvčí fakultní nemocnice  
v Olomouci Adam Fritscher. Důleži-
té je podle něj i to, jak se na 
transplantaci pospíchá.

Jak probíhá odběr kostní dřeně

Druhou možností je odběr periferní 
kmenové buňky. Dárci se podá lék, 
který vyplaví z kostní dřeně buňky 
do krve, a tak se dřeň nabírá z krve.

éto bylo spojeno s několika Ldopravními stavbami v obci, 
první z nich je rekonstrukce 

části ulice Průběžná. V době uzávěr-
ky tohoto vydání byla dokončena 
nová křižovatka ulic Průběžná          
a U Hřiště, kompletně nový povrch 
komunikace až po ulici Hrnčířská 
a také nový chodník a vjezdy na 
pozemky. Práce pokračovaly na 
chodníku v ulici Hrnčířská a jejich 
dokončení je otázkou několika dní.

Další stavbou, která by měla být 
dokončena do konce září, je oprava 

ulice K Jahodárně v úseku od Prů-
běžné po ulici K Dubu. Opět v době 
uzávěrky vydání byl dokončen chod-
ník podél tohoto úseku a zbývá 
dokončit povrch silnice.

Na křižovatce ulic Vestecká, Ve 
Stromkách a K Jahodárně byly 
během letních prázdnin provedeny 
všechny potřebné přeložky sítí a na 
příští rok jsme tedy připraveni na 
úpravu této křižovatky a instalaci 
semaforů.

Dopravní stavby v obci
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Z OBCE

 pondělí 2. 9. 2019 začal pro Vděti nový školní rok, pojďme 
si tedy shrnout pár čísel 

právě z mateřské školy a základní 
školy.

V novém školním roce je v naší MŠ 
celkem 118 dětí, z toho nově 
nastoupilo celkem 43 dětí. Z těchto 
dětí bylo 8 starších, celkem 24 dětí 

ve věku tří let a dalších 11 dosáhne 
věku 3 let do konce roku 2019. 
Poměr tříletých dětí je 19 kluků a 16 
děvčat.
A kolik dětí chodí na základní školu? 
Obec zajišťuje výuku, ať už v ŽS 
Campanus nebo v ZŠ Chodov 
celkem pro 206 dětí, které chodí do 
2. až 9. třídy, do 1. třídy nastoupilo 
dalších 35 dětí. 

MŠ a ZŠ 
ve školním roce 
2019/2020

Dopravní kartu Lítačka, se kterou 
můžete již rok cestovat pohodlně 
po Praze a Středočeském kraji, 
zařídíte nově i vašim potomkům 
p o h o d l n ě  n a  p á r  k l i k n u t í 
z domova a nebudete muset trávit 
čas ve frontách ve Škodově paláci.

N o v i n k u ,  k t e r á  r o d i č ů m 
a zákonným zástupcům ušetří 
spoustu času, zavádí správce 
a  provozovate l  reg ioná ln ího 
dopravního systému PID Lítačka, 
Operátor ICT, a. s., i v návaznosti na 
podněty právě ze strany rodičů, 
kteří byli do současné doby nuceni 
dětem mladším 15 let zařizovat 
kartu Lítačka osobně v kontaktním 
centru ve Škodově paláci. Zařízení 
karty, její správa a nakupování 
kupónů pro děti tak je nově možné 
kompletně zařídit prostřednictvím 
e-shopu pid.litacka.cz.

„Zařízení Lítačky přes internet 
spouštíme ještě před začátkem 
nového školního roku, abychom 
rodičům co nejvíce ušetřili čas 
a starosti .  Se zavedením této 
novinky tak bude možné kartu 
Lítačka kompletně spravovat 
prostřednictvím internetu,“ uvádí 
Michal Fišer, generální ředitel 
městské společnosti Operátor ICT, 
která má provoz a rozvoj dopravní 
karty Lítačka na starosti.

Jaké dokumenty jsou k zařízení 
Lítačky pro vaše dítě potřeba?

Všechny požadované dokumenty 
lze do e-shopu nahrát buď přímo ze 
souboru, nebo pomocí fotoaparátu 
(webkamery).

V případě, že chcete zařídit kartu 
Lítačka dítěti, které je starší než 13 
let, ale zároveň mladší než 15, máte 
možnost doplnit údaje o zákonném 
zástupci nebo nahrát doklad 
totožnosti (občanský průkaz či 
cestovní pas) dítěte.

Pokud žádáte o kartu Lítačka pro 
dítě mladší než 13 let, musíte 
doplnit údaje o zákonném zástupci 
a nahrát potřebné dokumenty: 
občanský průkaz zákonného 
zástupce a rodný list dítěte.

Před zavedením této novinky se 
museli rodiče a zákonní zástupci 
dětí fyzicky dostavit na přepážky do 
Škodova paláce, aby ověřili věk 
a identitu dítěte. Tyto údaje jde tedy 
nově ověřit  prostřednictvím          
e - shopu ,  a  to p id . l i tacka . cz
n a h r á n í m  o s k e n o v a n é h o 
občanského průkazu žadatele nebo 
doplněním informací o zákonném 
zástupci dítěte (nahráním rodného 
listu dítěte).

Lítačka pro děti 
nově na pár kliknutí a z pohodlí domova

Prodáme palivové dřevo ze staveb, již zkrácené do kotle. 
Cena za jeden big bag 300 Kč, vratná záloha na obal 150 Kč.

Kontakt: p. Krpeš, tel.: 603 366 317

Odběr ve Vestci, Vídeňská 682

září 2019 září 2019
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11

Gian Lorenzo Bernini 
genius evropského baroka

Přednášky odborným pohledem sledují život 
a dílo neapolského rodáka Giana Lorenza 
Berniniho - jednoho z nejvýznamnějších umělců 
evropského baroka.

Lektor: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Termíny a osnova:
08. 10. Život a dílo

22. 10. Práce pro kardinála Scipione Borghese

05. 11. Dílo pro chrám sv. Petra ve Vatikánu

19. 11. Fontány

03. 12. Soukromé kaple jako univerzální umělecké dílo

17. 12. Architekt

niverzita ve Vestci působí od Uroku 2011 a proběhlo již 16 
s e m e s t r ů  a  n ě k o l i k 

s t u d e n t ů  j i ž  a b s o l v o v a l o 
v předepsaném rozsahu studijní 
program (šest semestrů) a při 

promoci obdrželi  „Osvědčení 
o absolutoriu Univerzity třetího 
věku“ při Provozně ekonomické 
f a k u l t ě  Č e s k é  z e m ě d ě l s k é 
univerzity v Praze. 

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) 
ve Vestci pro seniory - Podzim 2019

Pro podzimní semestr 2019 jsme si vybrali téma

e-mail: jarolimkova@gmail.com

300 Kč/student/semestr

Cena kurzu: 

Zúčastnit se mohou občané České 
republiky důchodového věku 
(osoba, která dosáhla věku, ve 
kterém má nárok na pobírání 
starobního důchodu) nebo invalidní 
důchodci.

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:

Na stránkách www.e-senior.czu.cz 
se  můžete  pod ívat  na  da l š í 
informace o studiu.

Přednášky se budou konat od 14.00 
hod. opět v budově BIOCEV, 
Průmyslová 595, Vestec.

Podmínky úspěšného absolvování 
kurzu: 80% docházka, splnění 
testů.

OÚ Vestec, tel.: 313 035 501 
nebo na tel. čísle: 724 211 721, 

Libuše Jarolímková

ak jako každoročně se naše Tterénní pečovatelská služba 
Kvalitní podzim života, z.ú. 

bude účastnit Svatováclavských 
slavností v obci Dolní Břežany, a to 
v sobotu 21. 9. 2019.  Najdete nás ve 
stánku označeném našim logem, 
kde Vám rádi zodpovíme Vaše dota-
zy. 

A zde jsou pro Váši představu kon-
krétní údaje z naší pečovatelské 
činnosti.

Připraveny budou zábavné soutěže 
pro návštěvníky, prostřednictvím 
kterých vám přiblížíme něco ze živo-
ta seniorů a lidí se zdravotním posti-
žením a srdečně vás zveme jak na 
tyto slavnosti, tak i na naše společné 
setkání.

Za rok 2018 jsme pečovali o 319 
klientů. Vykonali jsme 6.922 hodin 
péče o občany, kteří naši pomoc 
potřebují. Uskutečnili jsme 7.549 
návštěv a najeli přibližně 40 tisíc 
kilometrů. Máme nové, přehledněj-
ší webové stránky, na kterých se 
budete lépe orientovat a přes které 
nás můžete též kontaktovat, najde-
te je na adrese: 
www.kvalitnipodzimzivota.cz

Svatováclavské slavnosti 21. 9. 2019 
se nám blíží

KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA

září 2019 září 2019
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OBECNÍ POLICIE

Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE 

Dne 28. 7. 2019 bylo na služební 
telefon Obecní policie Vestec 
oznámeno, že na komunikaci ve 
Vraném nad Vltavou neznámý muž 
naboural vozidlo zaparkované po 
levé straně komunikace. Na místě 
dopravní nehody byl hlídkou zjištěn 
starší muž, který obcházel obě 
vozidla a tvářil se zmateně. Tento 
muž sdělil, že nikdy nevlastnil 

řidičské oprávnění, a protože nikdy 
neabsolvoval autoškolu, špatně 
odhadl plyn a brzy zatočil volantem. 
Řidičský průkaz si chtěl udělat 
teprve po koupi vozidla. Celou věc si 
převzala  Pol ic ie  ČR skupina 
dopravních nehod. Muž si zřejmě 
řidičské oprávnění delší dobu ještě 
neudělá, protože za tento skutek 
mu hrozí zákaz řízení.

Dne 3. 8. 2019 vyjížděla hlídka 
obecní policie na oznámenou 
dopravní nehodu, kdy vozidlo 
Škoda Felicia při vyjíždění z vedlejší 
ulice nedalo přednost vozidlu 
Peugeot, jedoucímu po hlavní 
komunikaci. Srážka se naštěstí 
obešla bez zranění. Po příjezdu 

hlídek svědci uvedli, že řidič 
a  spolu jezdec vozid la ,  které 
zavinilo nehodu, po sdělení, že na 
místo dorazí Policie ČR, z místa 
nehody z neznámého důvodu 
utekli. Na místě spolupracovaly 
všechny složky IZS a byl také 
přivolán služební pes Policie ČR.

13

OBECNÍ POLICIE

Dne 1. 8. 2019 přijala hlídka obecní 
policie oznámení o poškození 
zaparkovaného vozidla Audi ve 
Vestci neznámým pachatelem a to 
t ím,  že  do výfuku nastř íka l 
montážní pěnu. Tímto jednáním 
způsobil škodu přesahující částku 
25.000 Kč. Pachatelem by měl být 
údajně bývalý přítel oznamovatelky, 
c o ž  s e  p o z d ě j i  p ro v ě ř e n í m 
kamerových systémů potvrdilo. 
Tento svým jednáním je podezřelý 
z trestného činu poškození cizí 
věci.

Pachatel byl při odpolední hlídkové 
činnosti strážníky spatřen nedaleko 

poškozeného vozidla,  kdy se 
opakovaně vracel k bytu bývalé 
přítelkyně. Na místo byla proto 
přivolána z důvodu zajištění důkazů 
hlídka Policie ČR, která si celou věc 
převzala k dalšímu šetření.

pokračování

Řídil bez toho, aniž by někdy byl v autoškole

Útěk od nehody v Modleticích

Poškození vozidla

září 2019 září 2019
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OBECNÍ POLICIE
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pokračování

Řídil bez toho, aniž by někdy byl v autoškole

Útěk od nehody v Modleticích

Poškození vozidla

září 2019 září 2019



14 15

RC Baráček RC Baráček

Kam vyrazit s dětmi,
když je na hřišti zima?

Dáváte dětem rádi možnost 
objevovat svět a sezna-
movat se s dalšími dětmi na 

dětských hřištích? A co děláte    
v zimě? Zajděte s dětmi do dětské 
herny ve Vestci! Každý všední den 
dopoledne je pro vás připravena 
útulná a bezpečná HERNA s výbě-
rem hraček pro nejmenší miminka 
i větší batolata. Přebalovací koutek 
a dětské židličky jsou samozřejmos-
tí. Pro maminky a tatínky nabízíme 
dobrou kávu a milé slovo. Vstupné 
20 Kč/dítě, sourozenec za 10 Kč (do 
10 měsíců zdarma). Návštěvu není 
potřeba rezervovat předem, prostě 

přijďte. Hernu najdete v budově 
sportoviště na fotbalovém hřišti ve 
Vestci. Otevírací dobu najdete     
v pravidelném programu rodinné-
ho centra Baráček na stránce: 
www.rcbaracek.cz.

Máte raději plánované činnosti než 
volnou zábavu? Pak si neváhejte 
vybrat z pravidelných dopoledních 
kurzů pro rodiče s dětmi od 6 měsí-
ců: cvičení s dětmi, montessori 
kurz, tvoření, divadélka, jóga dětí 
a rodičů, či znakování. 

Své dovednosti mohou ve Vestci 

rozvíjet také děti školkového věku. 
V pravidelném programu odpoled-
ne najdete kurz Předškoláček, hra-
vou angličtinu, dětskou jógu, 
kurzy kreativního tvoření, taneční 
kurzy, gymnastiku, atletiku i zpí-
vání. Po domluvě s lektory je možné 
vyzvedávat děti přímo z mateřské 
školky Vestec.

Nejbližší akce pro rodiče 

Potřebujete obměnit dětský 
šatník? Zbavit se malého 
oblečení a dokoupit větší?

Chcete dětem pořídit lyžařskou 
výbavu nebo prodat loňské brusle? 
Využijte dvoudenní burzu oblečení 
a  p otřeb pro  dět i ,  která  se 
uskuteční v kryté sportovní hale na 
fotbalovém hřišti ve Vestci už 
4. 10. a 5. 10. Prodávat můžete buď 
osobně nebo prostřednictvím členů 
RC Baráček, své místo si ale musíte 
rezervovat předem na telefonním 

čísle :  777 129 542 (kapacita 
prodejních míst je omezená). Pro 
děti bude připraveno tvoření a 
dětský koutek bez hlídání. Vstup je 
zdarma. 

Všechny nastávající maminky 
bychom rády pozvaly na 
kurz Předporodní přípravy, 

který zahajujeme 30. 9. od 18.30. 
Kurz bude trvat 7 týdnů a na 
jednotlivých lekcích se zaměříme na 
problémy v těhotenství, úlevové 
polohy a cvičení, přicházející porod, 
jeho jednotlivé fáze, správné 
dýchání, také na poporodní péči, 
kojení a péči o miminko. Jedna 
z lekcí je věnována také tatínkům – 
jak promlouvat k miminku v bříšku, 
jak poznat, co se mu líbí či jak je 
v bříšku uložené. Cena kurzu je 
300 Kč/lekci. Kurz vede lektorka 
Lenka Trešlová, lektorka v Aperio, 
maminka 3 dětí a dula již sedm let. 
Přihlášky a více informací na emailu 
r c b a r a c e k @ g m a i l . c o m . 
Samozřejmostí je diskrétnost 

a individuální přístup v malé 
skupince žen. 

N e n e c h t e  s i  u j í t  ú v o d n í 
ochutnávkový seminář k tomuto 
kurzu, který se uskuteční už 23. 9. 
od 18.30 a je ! zcela ZDARMA
Dozvíte se zákulisní informace 
o českých porodnicích, zodpovíme 
Vaše otázky k těhotenství, porodu 
i celému kurzu. Těšíme se na Vás.
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si každá maminka malých Adětí se někdy dostala do 
situace, kdy jí v kuchyni 

prostě došla inspirace. Mnoho 
nápadů lze najít na internetu, a tak 
jste možná narazi ly  na blog 
MAMAVKUCHYNI. Máme velkou 
radost, že právě tato „máma v 
kuchyni“ přijede do Vestce a 
uspořádá pro Vás seminář „Vaříme 
pro děti 1 – 3 roky“, ve kterém Vám 
r á d a  p ř e d á  s v é  z k u š e n o s t i 
a konkrétní tipy na různá jídla pro 
děti. Seminář se uskuteční ve 

čtvrtek 24. 10. od 9.30 – 11.30, 
vstupné 150 Kč, hlídání dětí není 
zajištěno. Své místo si rezervujte 
p ř e d e m  n a  e - m a i l u : 
rcbaracek@gmail.com. Ahoj všem dětem, rodičům a 

vedoucím, léto a prázdniny 
velmi rychle utekly, začaly 

školní povinnosti, tak se ještě ale-
spoň v myšlenkách vraťme do léta.

Všem dětem a rodičům, jako každý 
rok, patří naše poděkování. Dětem, 
že měly chuť si hrát, objevovat nové 

věci, rodičům, že chodili včas a dodr-
žovali naše organizační pokyny. 
Poděkování patří i našim vedoucím, 
kteří s chutí vymýšleli hry a pro-  
gram, a doufali, že jim bude přát 
počasí. Tohle všechno již známe z 
předchozích let, letos na nás všech-
ny ještě čekala jedna „zkouška“, a to 
oprava komunikace. Moc děkujeme, 
že s ohleduplností a tolerancí všech 
se to obešlo bez problémů a tím 
myslíme i na naše pány řidiče auto-
busu, kteří s námi „online“ vymýšle-
li, kde se co nejblíže najdeme.

Celodenní zábavný program v okolí 
vesteckého sportoviště zpestřuje-
me dětem ještě celodenním výle-
tem. Na výlety dokonce zveme   
i další výletníky (samotné nebo  
s rodiči), aby s námi zažili zábavu 
a dobrodružství. Letos jsme zase 
navštívili naše oblíbená výletní 
místa jako IQ Park v Liberci nebo 
Farma Blaník, ale také jsme objevo-
vali nová místa  - Pěnkavův Dvůr, 
Sladovna Písek, Archeoskanzen 
Březno nebo Park Fábula u Kameni-
ce. Věříme, že se dětem všude líbilo 
stejně jako nám. Posuďte sami podle 
fotogra�í.

K našim osvědčeným činnostem 
kromě výletů každé léto patří v prv-
ních turnusech zábavné plavání 
v Rodinném klubu Puleček, zpest-
řené lekcemi jógy.

Příměstské tábory

září 2019 září 2019



16 17

RC Baráček RC Baráček

si každá maminka malých Adětí se někdy dostala do 
situace, kdy jí v kuchyni 

prostě došla inspirace. Mnoho 
nápadů lze najít na internetu, a tak 
jste možná narazi ly  na blog 
MAMAVKUCHYNI. Máme velkou 
radost, že právě tato „máma v 
kuchyni“ přijede do Vestce a 
uspořádá pro Vás seminář „Vaříme 
pro děti 1 – 3 roky“, ve kterém Vám 
r á d a  p ř e d á  s v é  z k u š e n o s t i 
a konkrétní tipy na různá jídla pro 
děti. Seminář se uskuteční ve 

čtvrtek 24. 10. od 9.30 – 11.30, 
vstupné 150 Kč, hlídání dětí není 
zajištěno. Své místo si rezervujte 
p ř e d e m  n a  e - m a i l u : 
rcbaracek@gmail.com. Ahoj všem dětem, rodičům a 

vedoucím, léto a prázdniny 
velmi rychle utekly, začaly 

školní povinnosti, tak se ještě ale-
spoň v myšlenkách vraťme do léta.

Všem dětem a rodičům, jako každý 
rok, patří naše poděkování. Dětem, 
že měly chuť si hrát, objevovat nové 

věci, rodičům, že chodili včas a dodr-
žovali naše organizační pokyny. 
Poděkování patří i našim vedoucím, 
kteří s chutí vymýšleli hry a pro-  
gram, a doufali, že jim bude přát 
počasí. Tohle všechno již známe z 
předchozích let, letos na nás všech-
ny ještě čekala jedna „zkouška“, a to 
oprava komunikace. Moc děkujeme, 
že s ohleduplností a tolerancí všech 
se to obešlo bez problémů a tím 
myslíme i na naše pány řidiče auto-
busu, kteří s námi „online“ vymýšle-
li, kde se co nejblíže najdeme.

Celodenní zábavný program v okolí 
vesteckého sportoviště zpestřuje-
me dětem ještě celodenním výle-
tem. Na výlety dokonce zveme   
i další výletníky (samotné nebo  
s rodiči), aby s námi zažili zábavu 
a dobrodružství. Letos jsme zase 
navštívili naše oblíbená výletní 
místa jako IQ Park v Liberci nebo 
Farma Blaník, ale také jsme objevo-
vali nová místa  - Pěnkavův Dvůr, 
Sladovna Písek, Archeoskanzen 
Březno nebo Park Fábula u Kameni-
ce. Věříme, že se dětem všude líbilo 
stejně jako nám. Posuďte sami podle 
fotogra�í.

K našim osvědčeným činnostem 
kromě výletů každé léto patří v prv-
ních turnusech zábavné plavání 
v Rodinném klubu Puleček, zpest-
řené lekcemi jógy.

Příměstské tábory

září 2019 září 2019



Pokud se takto ohlížíme zpět, pojď-
me se poohlédnout ještě dále: letní 
příměstské tábory ve Vestci začaly 
poprvé v roce 2012, kdy jsme nabídli 
2 turnusy a vy jste nám svěřili asi 25 
dětí. Poslední roky nabízíme větši-
nou 6 turnusů, letos poprvé s nul-
tým turnusem, abychom trochu 
ulevili rodičům v době uzavření 
mateřské školky právě z důvodu 
opravy přilehlých komunikací. 
V těchto turnusech s námi tráví léto 
přibližně 180 dětí (dobře, je to tro-

chu méně, protože některé děti jsou 
na táboře i několikrát za léto). Za 
tuto důvěru vám moc děkujeme! 
Vaše důvěra nám dodává chuť do 
dalších táborů, kdy vždy doufáme, 
že všechno proběhne podle plánů 
nebo případné změny lehce zvlád-
neme.

Na konci každého léta přemýšlíme, 
co lze udělat lépe nebo nového.  Pro 
příští rok chceme například připra-
vit nové stránky s přímou registrací 
rodičů dětí na jednotlivé turnusy. Za celý tým Katka a Jarka

Věříme, že se s většinou z vás zase 
za rok potkáme, a už teď se těšíme! 
Současně přejeme všem hodně trpě-
livosti a sil v novém školním roce.

18

KRONIKA

19

RC Baráček

ozornost našim vesteckým Ppředkům budeme věnovat      
i v dnešním vydání.

                                                                                                                                                                               
Jak uvádí kronikář J. E. Dobiáš ve své 
kronice z roku 1927, Vestec byla ves 
převážně česká, zemědělská. Tuto 
skutečnost potvrzují i zápisy z Berní 
ruly a záznamy katastrální.

Vypálená ves znovu ožila. Novo-
městští ji vlastnili do roku 1547, 
poté ji do svého majetku získal kláš-
ter na Zbraslavi. Jak už bylo dříve 
uvedeno, ne však na dlouho, majite-
lé se měnili. Po roku 1620 kraj     
i celou zemi nadlouho devastovala 
třicetiletá válka. Pustošícím armá-
dám patrně neunikla ani Vestec. 
Dochovaly se zprávy o poškození 
rybníků a hospodářských objektů 
na panství vojskem. Od roku 1683 
byla ves postoupena hrabatům 
z Trautmansdorfu a ti ji pak v roce 
1715 prodali za 265 tisíc zlatých 
pražskému arcibiskupovi Františku 
Ferdinandovi hraběti z Künburku, 
který je spojil s majetky arcibis-
kupství. Tomu pak ves patřila až do 
roku 1849, kdy byla zrušena vrch-
nostenská správa a namísto ní 
vznikly samosprávné obce. 

A jací zde žili lidé? Víme, kdo je spra-
voval, pro koho pracovali na polích 
a sklízeli každoroční úrodu. Známe 
i jejich jména.  Po skončení třicetile-
té války žilo ve Vestci celkem 13 hos-
podářů s rodinami, které živilo nece-
lých 40 hektarů polí a měli k dohro-
mady jen osm potahů, 21 krav a 11 
jalovic. Větší část půdy ležela ladem.  

Obec Vestec patřívala za starých 
časů do Kouřimského kraje a nále-
žela panství Dolní Břežany. Po vzni-

ku okresů v Rakousko-Uhersku byla 
ve druhé polovině 19. století spravo-
vána nejprve okresním hejtman-
stvím na Královských Vinohradech, 
později pak spadala pod okresního 
hejtmana v Jílovém. Již v první polo-
vině 19. století byla katastrálně 
samostatná, ale formálně i po vzni-
ku samostatných obcí byla spojena 
s Jesenicí, Dolními a Horními Jirča-
ny, Štědříkem a Zdiměřicemi. 
Teprve v roce 1868 došlo k oddělení 
Vestce od Jesenice a k založení samo-
statné obce s vlastními samospráv-
nými orgány. 

V berní rule sepsané v roce 1654, 
tedy krátce po skončení třicetileté 
války, pro účely výběru daní ve Vest-
ci je uvedeno celkem sedm sedláků, 
kteří zde žili se svými rody. Nejma-
jetnější z nich byl Matěj Novotný, 
který zároveň stál i v čele vesnice. 
Vlastnil 90 strychů polí, převedeno 
na hektary, celkem třicet. Nechoval 
vůbec žádná hospodářská zvířata 

Dějiny obce Vestec 
Pokračování

Jak uvádí kronikář J. E. Dobiáš ve své 
kronice z roku 1927, Vestec byla ves 
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dětí. Poslední roky nabízíme větši-
nou 6 turnusů, letos poprvé s nul-
tým turnusem, abychom trochu 
ulevili rodičům v době uzavření 
mateřské školky právě z důvodu 
opravy přilehlých komunikací. 
V těchto turnusech s námi tráví léto 
přibližně 180 dětí (dobře, je to tro-

chu méně, protože některé děti jsou 
na táboře i několikrát za léto). Za 
tuto důvěru vám moc děkujeme! 
Vaše důvěra nám dodává chuť do 
dalších táborů, kdy vždy doufáme, 
že všechno proběhne podle plánů 
nebo případné změny lehce zvlád-
neme.

Na konci každého léta přemýšlíme, 
co lze udělat lépe nebo nového.  Pro 
příští rok chceme například připra-
vit nové stránky s přímou registrací 
rodičů dětí na jednotlivé turnusy. Za celý tým Katka a Jarka

Věříme, že se s většinou z vás zase 
za rok potkáme, a už teď se těšíme! 
Současně přejeme všem hodně trpě-
livosti a sil v novém školním roce.

18

KRONIKA

19

RC Baráček

ozornost našim vesteckým Ppředkům budeme věnovat      
i v dnešním vydání.

                                                                                                                                                                               
Jak uvádí kronikář J. E. Dobiáš ve své 
kronice z roku 1927, Vestec byla ves 
převážně česká, zemědělská. Tuto 
skutečnost potvrzují i zápisy z Berní 
ruly a záznamy katastrální.

Vypálená ves znovu ožila. Novo-
městští ji vlastnili do roku 1547, 
poté ji do svého majetku získal kláš-
ter na Zbraslavi. Jak už bylo dříve 
uvedeno, ne však na dlouho, majite-
lé se měnili. Po roku 1620 kraj     
i celou zemi nadlouho devastovala 
třicetiletá válka. Pustošícím armá-
dám patrně neunikla ani Vestec. 
Dochovaly se zprávy o poškození 
rybníků a hospodářských objektů 
na panství vojskem. Od roku 1683 
byla ves postoupena hrabatům 
z Trautmansdorfu a ti ji pak v roce 
1715 prodali za 265 tisíc zlatých 
pražskému arcibiskupovi Františku 
Ferdinandovi hraběti z Künburku, 
který je spojil s majetky arcibis-
kupství. Tomu pak ves patřila až do 
roku 1849, kdy byla zrušena vrch-
nostenská správa a namísto ní 
vznikly samosprávné obce. 

A jací zde žili lidé? Víme, kdo je spra-
voval, pro koho pracovali na polích 
a sklízeli každoroční úrodu. Známe 
i jejich jména.  Po skončení třicetile-
té války žilo ve Vestci celkem 13 hos-
podářů s rodinami, které živilo nece-
lých 40 hektarů polí a měli k dohro-
mady jen osm potahů, 21 krav a 11 
jalovic. Větší část půdy ležela ladem.  

Obec Vestec patřívala za starých 
časů do Kouřimského kraje a nále-
žela panství Dolní Břežany. Po vzni-

ku okresů v Rakousko-Uhersku byla 
ve druhé polovině 19. století spravo-
vána nejprve okresním hejtman-
stvím na Královských Vinohradech, 
později pak spadala pod okresního 
hejtmana v Jílovém. Již v první polo-
vině 19. století byla katastrálně 
samostatná, ale formálně i po vzni-
ku samostatných obcí byla spojena 
s Jesenicí, Dolními a Horními Jirča-
ny, Štědříkem a Zdiměřicemi. 
Teprve v roce 1868 došlo k oddělení 
Vestce od Jesenice a k založení samo-
statné obce s vlastními samospráv-
nými orgány. 

V berní rule sepsané v roce 1654, 
tedy krátce po skončení třicetileté 
války, pro účely výběru daní ve Vest-
ci je uvedeno celkem sedm sedláků, 
kteří zde žili se svými rody. Nejma-
jetnější z nich byl Matěj Novotný, 
který zároveň stál i v čele vesnice. 
Vlastnil 90 strychů polí, převedeno 
na hektary, celkem třicet. Nechoval 
vůbec žádná hospodářská zvířata 

Dějiny obce Vestec 
Pokračování

Jak uvádí kronikář J. E. Dobiáš ve své 
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Ve starých katastrálních knihách 
pak můžeme dohledat vlastníky 
nemovitostí na samém sklonku 
vlády pražského arcibiskupství. 
V čísle 1 bydlel Jan Šimeček, jehož 
potomci zde žijí dodnes. Dům číslo 

dvě patřil Anně Špačkové a trojka 
byla obecní pastouška. Čtyřku vlast-
nil Josef Kučera, pětku pak Anna 
Skřivanová, Josef Škorpa žil v domě 
č. 6, kde najdeme jeho následovníky 
stejného jména dodnes. V současné 
hospodě u Klimešů č. 9 žila v polovi-
ně 19. století rodina Tomáše Skřiva-
na a v desítce naproti pobýval Josef 
Kulhavý A to už jsou jména, která 
nám nejsou cizí. Jenom z rodu Skři-
vanů jich bylo tolik, že každý měl, ba 
i musel mít nějakou přezdívku, aby 
se nějak odlišili. 

J. E. Dobiáše na vedlejší stránce.

a z celé plochy polí obhospodařoval 
pouze pět strychů. Proto je uváděn 
jako sedlák na živnosti zkažený, což 
byl hospodář, který měl, vesměs 
kvůli válce, zanedbaný statek. Asi se 
věnoval řemeslu či obchodu. Uvedu 
další jména jako Jan Šalanský, Kuba 
Matějček, Jan Starů. Sedlák Řehoř 
Čejka např. obdělával se šesti kusy 
dobytka 25 ze svých 35 strychů a se 
dvěma voly a dvěma kravami pak 
sedmnáct z celkových 45 strychů.

Strana č. 4 ze Staré kroniky 
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Botanický ústav AV ČR, v.v.i. hledá do svého týmu pro pracoviště v Průhonicích novou 
kolegyni/kolegu na níže uvedenou pozici :     ZAHRADNÍK / ZAHRADNICE  

Co u nás budete dělat?   

· Běžné zahradnické a lesnické práce při údržbě a obnově Průhonického parku , především 
práce s křovinořezem a motorovou pilou, řízení zahradnické a lesnické mechanizace apod.   

Co musíte znát, mít a umět ? 

· Nejlépe vyučení v  oboru či maturita na střední zahradnické či zemědělské škole, zájem o 
obor. 
 
Co oceníme? 

· Pracovitost a spolehlivost.  
 

Co nabízíme? 

· Krásné prostředí Průhonického parku  
· Pestré zaměstnanecké benefity ( 5 dní sick days, příspěvek na penzijní připojištění, 

bezúročnou půjčku na bytové účely, lesní MŠ, SODEXO Gastro a Flexi Pass, podnikový 
rekreační objekt na Šumavě - Kvilda) 

· Vzdělávací kurzy a školení  
· 25 dní dovolené 
· Příjemný pracovní kolektiv  
· Možnost ubytování  
· Možnost zaměstnání brigádně formou DPP nebo DPČ  
· místo výkonu práce Průhonice; výborná dopravní dostupnost MHD z metra Opatov, možnost 

parkování v areálu; četné možnosti stravování  

Předpokládaný nástup  

Ihned nebo dle dohody.  

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na adresu:   

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.,  Správa Průhonického parku, Zámek 1, 25243 Průhonice nebo 
na e-mail: jaroslava.odvarkova@ibot.cas.cz  . Bližší informace k nabízenému místu poskytne 
Ing. Šmída, tel. číslo 271015282 nebo 271015188.  
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