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Novinka na poště 
vyvolávací systém

Vítání občánků

Fotogalerie 
Masopust 2019



Asociace dobrovolných záchranářů, která působí v naší obci, 
pořádá již 11. ročník metodického cvičení zdravotnických 
družstev, a to v termínu 10. – 12. 5. 2019. A my jsme hrdí na to, že 
právě 11. ročník se bude pořádat u nás, ve Vestci. Se soutěží bude 
spojen také větší pohyb různých složek IZS po naší obci a v jejím 
okolí, takže s tím prosím počítejte, nebude to znakem 
hromadného neštěstí, ale právě cvičení.

Nezapomeňte si v kalendáři poznačit datum 30. 4. 2019, poslední 
dubnové úterý pro vás jsou připraveny čarodějnice, více 
informací najdete v pozvánce.

Přeji příjemné čtení!

První březnová sobota byla ve Vestci věnována tradičnímu 
masopustu. Jsem rád za vaši hojnou účast, nápadité masky 
a věřím, že všichni, kteří se zúčastnili, si akci užili. Více 
o průběhu masopustu napoví fotogalerie.

V minulém čísle jsme opět po delší pauze zařadili informace 
z historie naší obce, věřím, že vás článek zaujal a v aktuálním 
čísle přinášíme zajímavé čtení o tom, jak vznikl náš znak 
a prapor.

Máme pro vás připravené také informace o tom, jak využít 
aplikaci PID lítačka, o tom, že opět budou v provozu přívozy, to 
vše najdete v rubrice Doprava. A nejen to. Také přinášíme 
informace o tom, co se plánuje v Baráčku, co se dělo ve školce 
a mnoho dalšího.

v ruce právě držíte březnové číslo Vesteckých listů. A jaké 
informace vám přinášíme?

Tibor Švec, starosta obce

e
d

it
o

ri
a

l

Vážení čtenáři,
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ź Dějiny obce Vestec

Informace ze zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec

Dne 27. 2. 2019 se uskutečnilo čtvrté zasedání našeho Zastupitelstva 
v tomto volebním období, druhé v roce 2019. Zastupitelstvo obce na 
tomto zasedání schválilo: 

ź úpravu obecně závazné vyhlášky o regulaci zábavné pyrotechniky, kterou 
se nově povoluje používání zábavné pyrotechniky na veřejných pro-
stranstvích v obci výhradně ve dnech 31. prosince a 1. ledna,

ź dlouhodobý investiční úvěr, který bude využit zejména pro investiční akce 
související s rekonstrukcí obecních komunikací nebo vybudování „Zelené 
páteře“. Zastupitelé odsouhlasili tento způsob �nancování, jelikož 
podmínky tohoto úvěru jsou pro obec velmi výhodné,

ź pojmenování nových ulic v nové výstavbě v jižní lokalitě obce, které se 
budou nazývat: Erbenova, Nerudova, Máchova a Voskovcova,

ź koupi pozemku v prostoru zahrady mateřské školy, jedná se o cca           
¼ pozemku MŠ, tento pozemek nebyl ve vlastnictví obce a obec si jej 
doposud od vlastníka pronajímala,

ź revokaci dřívějších usnesení Zastupitelstva, které se týkaly spolupráce 
obce s externími subjekty na nerealizovaných projektech,

ź rozpočtové opatření.

Toto rozpočtové opatření řeší mj. navýšení rozpočtových příjmů obce  
o mimořádné nájemné za vodovodní a kanalizační síť, navýšení rozpočto-
vých výdajů (studie nátokového potrubí z úpravny vody Želivka) a zakoupení 
výše uvedeného pozemku pro potřeby mateřské školy.

FOTOGALERIE21

ź Masopust 2019
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Z OBCE

Pokud máte zájem o podrobné informace ze zasedání Zastupitelstva obce 
Vestec, tak kompletní zápisy, audiozáznamy, usnesení, nebo detailní rozpo-
čet (vč. rozpočtových opatření) naleznete na internetových stránkách obce 
na těchto odkazech: 

https://vestec.cz/dokumenty/zapisy-a-audiozazn/
https://vestec.cz/dokumenty/usneseni-zastupitelstva/
https://vestec.cz/rozpocet-obce/

člen Zastupitelstva obce
Ing. Roman Fritschka

předseda redakční komise

Příští řádné zasedání Zastupitelstva se bude konat dne 27. 03. 2019.

Novinka na poště 
vyvolávací systém

Ve dnech 24. a 25. května nás 
po pěti letech opět čekají 
volby do Evropského parla-

mentu. V minulých volbách byla 
účast voličů v celé republice na 

úrovni 18,2 %, ve Vestci jsme byli 
skoro  o  50  % nad průměrem 
a voleb se zúčastnilo 26,95 % 
oprávněných voličů.

Občan jiného členského státu EU, 
který je zapsán v seznamu voličů 
pro volby do Evropského parla-
mentu a:

Pokud je občan jiného členského 
s tá t u  E v ro p s ké  u n i e  z a p s á n  
v dodatku stálého seznamu voličů 
(který je veden pro účely voleb do 
zastupitelstva obce), avšak chce 
hlasovat rovněž ve volbách do 
Evropského parlamentu, musí 
osobně  požádat  obecn í  úřad 
o přenesení  údajů z dodatku 
nejpozději 40 dnů přede dnem 
v o l e b ,  t e d y  o p ě t  d o  n e d ě l e          
14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

Kteří občané jiných člen-
ských států EU mohou 
hlasovat?

Občan jiného členského státu 
Evropské unie, který má právo 
volit a hodlá projevit svou vůli 
hlasovat ve volbách do Evropského 
parlamentu (EP) na území České 
republiky, musí osobně požádat 
obecní úřad o zápis do seznamu 
voličů pro volby do EP nejpozději 
40 dnů přede dnem voleb, tedy do 
neděle 14. dubna 2019 do 16.00 
hodin. 

Podrobnější informace k volbám 
vám přineseme v dalším vydání, 
v článku najdete informace pro 
voliče, kteří jsou občané jiného 
členského státu EU.

•  ne jpozděj i  25 .  května 2019 
dosáhl věku 18 let,

• je ke druhému dni voleb nejméně 
45 dnů přihlášen k trvalému nebo 
přechodnému pobytu na území ČR 
(tj. nejméně od 10. dubna 2019),

• nevznikla u něj překážka výkonu 
volebního práva (nemá omezenou 
svéprávnost k výkonu volebního 
práva nebo omezenou osobní 
svobodu z důvodu ochrany zdraví 
lidu).

C o  m u s í  u d ě l a t  o b č a n 
jiného členského státu EU, 
aby mohl hlasovat?

V rámci zlepšování služeb 
naší pobočky pošty byl nově 
z p ro v o z n ě n  v y v o l á v a c í 

systém. Když přijdete na poštu, 
nezapomeňte si vzít lístek, tisk 
l í stků je  př ímo prot i  vstupu. 
V případě, že je před vámi více 
klientů, nemusíte se bát o své 
místo ve frontě, ale můžete se 
pohodlně posadit a počkat, až 
bude vaše číslo vyvoláno ke kon-
krétní přepážce.

Volby do Evropského parlamentu

Vítání občánků

Tradiční vítání občánků bude 
probíhat v Motelu U Krbu 
v sobotu 13. 4. 2019 od 15 

hodin.

Přivítáme děti narozené od 1. 2. 
2018 do 31. 1. 2019, podmínkou 
pro účast je trvalý pobyt dítěte 
v obci Vestec.

V případě zájmu o účast se prosím 
nahlaste v podatelně obecního 
úřadu nebo e-mailem na adrese: 
haladova@vestec.cz do 31. 3. 2019
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Kůrovec

Z OBCE

Je nutné buď odkornění dříví nebo 
chemický postřik celého povrchu 
kmene v larválním stádiu kůrovce, 
v důsledku čehož kůrovec nedo-
končí svůj vývoj a uhyne. V přípa-

dě, že jste vlastníkem lesa, je nutné 
situaci řešit s odborným lesním 
hospodářem nebo s místně přísluš-
ným orgánem státní správy lesů.

V současné době je ČR posti-
žena největší kůrovcovou 
k a l a m i t o u  v  h i s t o r i i . 

V případě, že i vy máte na svém 
pozemku stromy napadené kůrov-
cem, je potřeba takový strom začít 
bezodkladně řešit.

– divize vodovody a kanalizace informují.

Jméno odběratele_ulice_číslo popisné_číslo vodoměru_stav vodoměru 

nebo telefonicky na číslo zákaznického centra 734 202 577, 

Týká se pouze vodoměrů mechanických, ne digitálních dálkově odečítaných! 

http://www.tsvestec.cz/vodovody-a-kanalizace/

V případě dotazu kontaktujte

v případě poruchy vody kontaktujte

Datum odečtů je naplánováno v termínu 30. 3. 2019 a 31. 3. 2019. 

Na Průhoně 159, budova A, 252 50 Vestec

e-mail: vak@tsdb.cz 

V bytových domech jsou odečítány pouze hlavní měřiče, ne podružné měřiče 
v bytech.

Naši terénní pracovníci budou obcházet odběratele od 8.00 do 16.00. Pokud 
nebudete v tomto termínu přítomní, prosíme o nahlášení stavu vodoměru 
nejpozději do 5. 4. 2019, 

buď formou SMS ve tvaru: 

příklad SMS: Novak_Vestecka_801_81186_46

popřípadě e-mailem na vak@tsdb.cz 

Veškeré informace a novinky je možno sledovat na stránkách

Zákaznické centrum: telefon: 734 202 577

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.

Úřední hodiny: Po a St: 8.00 – 16.00

Dispečink Vodovody a kanalizace:
telefon: 603 711 374, 734 233 584

Odečty stavu vodoměrů v obci Vestec. 

– divize Údržby a Provozu

Hledáme pracovníka

Pracovní doba 40 h/týdně, pohoto-
vosti, 5 týdnů dovolené, placené 

přesčasy,  s travenky,  s tab i ln í 
zaměstnání. Platové ohodnocení až 
28.000Kč.

Kontakt:

údržba ze leně a  komunikací , 
údržba obecního majetku, zimní 
údržba v lokalitách Vestec, Psáry 
a okolí.

e-mail: technickesluzby@tsdb.cz

Nabízíme:

Požadujeme:

samostatnost, odpovědné jednání.
řidičské oprávnění B,

tel.: 603 400 781

Pracovní náplň:

Zájemci volejte uvedený kontakt, 
nebo přijďte osobně do areálu 
AGRO ve Vestci, ul. Na Průhoně 
159.

www.tsdb.cz
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Kůrovec

Z OBCE
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Jízdenky PID snadno a rychle 
s mobilní aplikací PID lítačka

Nyní už nemusíte shánět 
j í z d e n k o v ý  a u t o m a t , 
označovač j ízdenek ani 

drobné pro nákup jízdenky u řidiče 
– na jakoukoli cestu Pražskou 
integrovanou dopravou, ať už 
v Praze nebo Středočeském kraji, 
s i  můžete  zakoupit  j ízdenku 
pomocí  mobi lní  apl ikace PID 
Lítačka. A dokonce ani nemusíte 

znát dopředu cenu jízdenky – tu 
vám aplikace sama nabídne pro 
aktuá lně  vyh ledané  spo jen í . 
Nakupovat můžete jízdenky od 
nejlevnější  15minutové až po 
třídenní, a to včetně zlevněných 
j ízdenek pro  dět i  č i  sen iory. 
Jízdenku také můžete koupit svým 
blízkým.

V aplikaci je možné vybrat kon-
krétní jízdenku přímo z nabídky 
v sekci „Jízdenky“, nebo zakoupit 
doporučenou jízdenku k vyhleda-
nému spojení. V obou případech 
zvolenou jízdenku zaplatíte svojí 
platební kartou. Aby byla jízdenka 
platná, je nutné ji nejdříve aktivo-
vat.

J í zdenku  můžete  po  nákupu 
kdykoliv aktivovat a tím označit 
její začátek platnosti (ihned při 
nákupu, nebo později). Pro nákup 
i aktivaci jízdenky je nutné mít 
připojení k internetu. Kontrola už 
následně samozřejmě probíhá 
o�ine, bez připojení. Jízdenka je 
po  dobu prvních  2  minut  po 
aktivaci neplatná pro revizorskou 
kontrolu nebo kontrolu průvod-
čím. Nechceme černým pasažérům 

usnadnit zakoupení „na poslední 
chvíli“ před revizorem. Aplikace 
také poskytuje možnost aktivace 
jízdenky na určitý čas. V příměst-
ských autobusech s nástupem 
předn ími  dveřmi  však  i  ta to 
jízdenka první 2 minuty platí – 
řidič autobusu vás zkontroluje, že 
ji máte platnou před nástupem. 
Nově je možné jízdenku aktivovat 

Jak se jízdenka aktivuje?

Jak si koupím jízdenku   
v mobilní aplikaci?

Jízdenky je možné reklamovat, 
neb o  nah l á s i t  j i ný  p rob l ém . 
Napište na informační kontakt:

Kde jízdenka platí?

Nejsou, je to plánovaná funkciona-
lita pro další připravované aktuali-
zace PID Lítačky. Musí tomu ale 
předcházet řádné ověření funkč-
nosti a dostatečné bezpečnosti 
systému na krátkodobých jízden-
kách, stejně tak jako dovybavení 
všech kontrolních zařízení pro 
čtení QR kódů či NFC.

i dopředu na libovolný čas (např. 
dle vyhledaného spojení). Jízdenka 
pak automaticky začne platit od 
tohoto času a už nemusíte být 
online, ani se dále starat o aktivaci.

info@pidlitacka.cz. V případě, že 
Vám jízdenka neprávem nebyla 
uznána ,  v ám budou  v ráceny 
peníze. Ideální je poslat informace 
o jízdence, účtu, případně spoji 
a čase a v případě, že jste si museli 
koupit náhradní jízdenku (papíro-
vou), její sken nebo fotku – jsme 
podle toho schopni  dohledat 
potřebné informace, vč. například 
konkrétního řidiče.

Co dělat v případě problému 
s jízdenkou?

Co když se mi vybije telefon?
Je odpovědností cestujícího, pokud 
není schopen předložit platný 
jízdní doklad – v tomto případě 
není zaručena úspěšná přepravní 
kontrola a cestující je posuzován 
jako by jel bez platného jízdního 
dokladu.

Jsou v aplikaci dlouhodobé 
kupóny?

Jízdenky platí ve všech linkách PID, 
včetně v laků a  př íměstských 
autobusů. Výjimkou jsou pouze 
15minutové jízdenky, které neplatí 
ve  v lac ích  –  a le  ap l ikace  Vás 
v těchto případech při  je j ich 
nákupu vždy upozorní.
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Přívozy

Přístaviště Lahovičky umožňuje 
využít 700 m vzdálenou zastávku 
autobusových linek, ale především 
rychle zpřístupňuje rozvojové 
území podél cyklotrasy A1 (na sever 
do Chuchlí a centra / na jih podél 
Berounky do Radotína a dále).

Více informací k přívozům najdete 
na stránkách www.pid.cz/privozy

Přívozy jsou jedním z příkladů 
začlenění různých doprav-
ních prostředků do Pražské 

integrované dopravy, kdy pomáhají 
zkracovat cesty přes řeku. Na všech 
sedmi linkách přívozů PID plují palu-
bová plavidla s bezbariérovým pří-
stupem z přístavního mola a platí 
zde veškeré jízdenky PID (jízdní 
kola se přepravují bezplatně). Na 
přístavní molo vstupujte na pokyn 
převozníka pro nástup, až po výstu-
pu cestujících.

Tento přívoz se sezonním provo-
zem spojuje vltavské břehy kousek 
pod soutokem Vltavy a Berounky. 
Tím nabízí především rychlé spojení 
z osídleného modřanského břehu 
na přírodnější levý břeh.

Na přívozu P6 v provozní době 
možné další plavby nad rámec pla-
veb uvedených v jízdním řádu. Tyto 
plavby lze uskutečnit na základě 
požadavku cestujících tak, aby neby-
ly ovlivněny plavby či provozní pře-
stávky dle jízdního řádu. Potřeba 
plavby mimo jízdní řád se signalizu-
je akusticky (zvonem nebo požádá-
ním) a za takovou plavbu se neplatí 
žádný příplatek. 

Přístaviště Nádraží Modřany se 
nachází v dosahu zastávek tramva-
jových linek 3 a 17, autobusových 
linek 139, 165, 173 a 341 a železnič-
ních linek S8 a S80. Nedaleko přísta-
viště je rozcestí cyklotras A2 (na 
sever směr Braník, centrum / na jih 
směr Komořany, Zbraslav) a A21 
(směr Modřany, Libuš, Kunratice, 
Šeberov).

Pro nás je nejbližším přívozem ten 
s označením P6, který pluje na trase 
Lahovičky - Nádraží Modřany a opět 
v provozu po zimní pauze bude od 
23. 3. 2019.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vestec

Minulý rok začala náročná 
práce  na  v  podstatě 
generální opravě vozidla 

našich hasičů. A i když to byla cesta 
dlouhá a místy hodně trnitá, tak 

výsledek stojí za to. Při prohlédnutí 
fotogra�í, jak vůz vypadal na konci 
loňského ledna a toho, jak vypadá 
nyní, není třeba ani žádných dalších 
komentářů.

Více informací o činnosti naší jednotky najdete na Facebooku – JSDH Vestec.
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Divadlo Broadway „Trhák”- muzikál

V pátek 8. 2. se vypravili vestečtí 
senioři na muzikál „Trhák”, který 
měl na podzim roku 2018 v Divadle 
Broadway premiéru. Muzikálová 
adaptace známé hudební komedie 
se přesunula, v podstatě zúžila, na 
pódium a muzikálové hvězdy i celý 
realizační tým se snažili svým výko-
nem přesvědčit diváky, že se zase 
musí každý divit, a že ”Trhák” je sku-
tečně tahákem plným překvapení.   
V režii Radka Baláše excelovaly na 
jevišti známé tváře z televizního 
vysílání a �lmového plátna.

Slovo trhák je v uměleckém 
světě známý pojem. V roce 
1981 vstoupila do našich kin 

�lmová komedie režiséra Zdeňka 
Podskalského „Trhák”. Děj nás zave-
dl na českou vesnici, kde se odehrá-
valo natáčení muzikálu. Příběh se 
však odvíjel jinak, než diktoval scé-
nář. Hudební show s řadou zná-
mých zpěváků přinesla všem 
mnoho překvapení. Divili se všichni, 
nejen �lmový režisér ztvárněný 
Ladislavem Smoljakem, ale i scé-
nárista, kterého představoval Zde-
něk Svěrák.

Exkurze 
do Národního technického muzea 

22. 2. 2019

14 speciálních expozic a řadu 
výstavních projektů.

Co v současnosti muzeum nabízí?   

Pokud někomu dělá potěšení prohlí-
žet si motory, stroje a vynálezy, tak 
se zde určitě najde. V muzejních 
sbírkách je takové množství expo-
nátů, že jedinec nemůže za jediný 
den vše poctivě prohlédnout a pro-

studovat. Komentovanou prohlídku 
senioři tentokrát nevolili. Každý si 
vyhledal a prohlížel to, co ho nejvíce 
zajímalo. Někdo mohl začít třeba 
v podzemní štole v suterénu, kde je 
zřízen model uhelného dolu, jiný 
pro změnu zahájil prohlídku třeba 
v nejvyšším patře, v nebeské expo-
zici s přístroji a pomůckami astro-
nomů od 15. až do 21. století. Velké-
mu zájmu se těšila architektura se 
zajímavými modely a technika   

v domácnosti. Takové retro. Ústřed-
ní hala muzea byla věnovaná 
dopravní technice a jako vždy přita-
hovala nejvíce návštěvníků. Vystave-
né historické lokomotivy a vozidla, 
která jsou ještě schopna jízdy a při-
tom pamatují císaře pána, patřily 
opět k nejzajímavějším exponátům. 
Součástí muzea jsou i prostory, 
které jsou rezervovány těm, co si 
nechtějí jen prohlížet, ale mohou si 
vyzkoušet to, co není v expozicích 
vždy možné.  

Vloni muzeum slavilo, podob-
ně jako republika, kulaté výro-
čí. Bylo založeno v roce 1908 

a první expozice byla umístěna ve 
Schwarzenberském paláci na Hrad-
čanském náměstí.  Rozrůstající se 
inventář vyžadoval větší prostory, 
takže v jiném, opět osmičkovém 
roce (1938) byla zahájena stavba na 
rovinatém terénu mezi Holešovice-
mi a Hradčany. Lokalita nabízela 
prostor pro stavbu i dalších muzeí 
(zemědělské). První expozice     
a výstavy byly v budově na Letné 
otevřeny až v roce 1948.
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Ve školce máme veselo

Všichni jsme rádi, když to ve 
školce žije, a proto jsme 
dětem pozvali na návštěvu 

CIRKUS CECILKA . Nebyl u nás 
poprvé ani naposledy, a tak jsme 
se  opět  sh leda l i  se  známými 
postavičkami,  jako je potrhlá 
klaunice,  ale také jsme viděl i 
úžasně šikovné pejsky, kočičky, 
zakrslého králíčka a holubice. 
Některé situace byly tak zábavné, 
že se děti nemohly přestat smát 
a ty části představení, kde měla 
h l avn í  ro l i  z v í ř á tka ,  nám až 
vyrážely dech. Na závěr jsme viděli 
výrobu zvířátek z nafukovacích 
balonků, kdy děti hádaly, jaké 
zvířátko se z balónku zrodilo. 

A aby toho nebylo málo, uspořádali 
jsme si ještě KARNEVAL! Mohli 
jsme tak ve školce potkat, piráty, 
spidermany, princezny, Elzy, víly 
a jiné úžasné postavičky. Každá 
třída si karnevalový den užila 

nejdříve po svém. Někde proběhla 
módní přehlídka kostýmů, jinde 
soutěže. Pro všechny společně pak 
b y l a  p ř i p r a v e n a  p o h á d ko v á 
diskotéka, kde se děti parádně 
vyřádily. A hlavně si mohly v hale 

naší  školky také prohlédnout 
masky ostatních dětí .  Byla to 
báječná příležitost pro společné 
setkání všech dětí z naší mateřské 
školy. 

T í m t o  v š a k  d ě n í  v e  š k o l c e 
rozhodně nekončí, a proto se děti 
mohou těšit na další zábavné akce, 
které máme v plánu. 

Mgr. Dita Klímová

Rodiče v centru pozornosti v RC Baráček

Rodinné centrum Baráček je místem pro setkávání dětí a rodičů. 
V nejbližší době se zaměříme právě na akce pro rodiče a srdečně Vás na 
ně zveme.

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, krytá hala na Sportovišti ve Vestci. V pátek 
5. 4. od 12.00 – 17.30 a v sobotu 6. 4. od 9.00 – 12.00 můžete výhodně dovybavit 
šatníky svých dětí jarním a letním zbožím. V nabídce najdete tradičně oblečení 
všech dětských velikostí (až po vel. 164), dětskou obuv, sportovní vybavení, 
hračky, knížky, potřeby pro miminka. 

Pokud chcete dětské oblečení a potřeby prodávat, rezervujte si prosím včas své 
prodejní místo u Katky Haladové na tel.: 777 129 542 nebo na e-mailu: 
rcbaracek@gmail.com. Prodávat můžete osobně nebo prostřednictvím členů 
RC Baráček, kapacita je omezena.

SEMINÁŘE S PRÁVNÍ TÉMATIKOU – Právní problémy 
nesezdaných párů Práva pacientů  (sobota 23. 3., 15.00), 
(sobota 30. 3., 15.00). Ve spolupráci s JUDr. G. Vojtekovou 
nabízíme nejen rodičům přednášky na velice zajímavá 
a obsáhlá právní témata. Získejte přehled o svých 
právech. Vstupné 200 Kč/os., délka přednášky 70 min 
+ diskuze. Registrace předem nutná, nejpozději do 
středy 20. 3./27. 3.

JÓGA PRO MAMINKY A BATOLATA. Rozšiřujeme 
možnost společného cvičení pro maminky s dětmi – na 
této netradiční společné lekci se nejprve protáhnou děti s 
rodiči (cca 40 min) a následně cvičí jógu pouze maminky, 
zatímco si děti hrají v rohu tělocvičny (cca 30 min). NOVĚ 
nabízíme lekce ve středu od 9.30 – 10.45, pokračují také 
lekce ve čtvrtek od 10.30 – 11.45. Cena 1.050 Kč /7 lekcí 
(70 min).
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CVIKYŘÍKY, cvičení a říkanky. Oblíbené cvičení pro děti od 18 měsíců 
v doprovodu rodičů rozšiřujeme na dvě lekce, každé pondělí v 9.30 – 10.15 
a NOVĚ také v 10.30 – 11.15. Cena 450 Kč/5 lekcí (45 minut). Na hodinách 
čekají na děti pohybové básničky, opičí dráha i úkoly na procvičování jemné 
motoriky. Před nebo po cvičení můžete ještě strávit chvilku u svačiny v naší 
dětské herně.
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SEMINÁŘ „Dítě v nás – jak emoce 
z dětství ovlivňují naše současné vztahy 
s dětmi“ navazuje na úspěšný seminář 
Blízký vztah s dítětem a bude zaměřen na 
nás jako rodiče. Ve čtvrtek 11. 4. od 10.30 
se dozvíte, jak nevyřešené vzpomínky 
z dětství přímo ovlivňují vztah s našimi 
vlastními dětmi a proč nás chování našich 
dětí stále dokola vytáčí. Naučíte se o své 

vnitřní dítě pečovat, a tím dosáhnout zlepšení vztahu s dětmi a snadnějšího 
řešení kon�iktů a výzev rodičovství. Buďte sami sobě tím nejlepším rodičem. 
Vstupné 150 Kč, rezervace předem nutná. Doporučujeme přijít bez dětí.

Více informací a možnost rezervace míst na kurzy a semináře pořádané RC 
Baráček naleznete na našich webových stránkách www.rcbaracek.cz nebo 
na našem Facebooku. Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel.: 777 129 542.

Katka Haladová
Těšíme se na setkání!

Dějiny obce Vestec

 Vminulém vydání listů jsme si připomněli historii naší obce. A z historie 
také vychází symboly obce, s kterými vás seznámíme na následujících 
řádcích. 

Symboly obce -   znak a vlajka 

Znak a vlajku si obec nechala 
zpracovat v roce 2003 heraldickou 
kanceláří a 5. března 2004 převzala 
vestecká místostarostka dekrety 
z rukou předsedy Poslanecké 
sněmovny ČR Lubomíra Zaorálka. 
Vzhled znaků a symbolů obce se 
odvíjí od její historie a jejich 
prezentace zvyšuje její prestiž 
a autoritu. Podoba bývá často 
odvozena od znaků vrchnosti. 
V našem případě to je od znaku 
prvního a posledního zmíněného 
majitele - šlechtice a církevní 
instituce.

Postrádáte ve Vesteckých listech nějaké důležité informace? 

Budeme rádi, když nám to dáte také vědět. Všechny obdržené náměty 
využijeme pro další zlepšování nejen Vesteckých listů. Neváhejte, a napište nám 
na e-mailovou adresu: redakce@vestec.cz.
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Jak už bylo minule uvedeno, první 
zmínka o obci je spojena s Janem 
z Hardeka. Tento šlechtic vlast-

nil Kostelec a patřil k významným 
šlechticům na dvoře císaře a krále 
Karla IV. Pocházel z Magdeburgu 
a vlastnil řadu statků v Čechách a na 
Moravě. Po Janovi z Hardeka se 
vlastníci Vestce střídali v poměrně 
rychlém sledu. Z těch známých 

bychom napočítali do roku 1454, 
kdy se Vestec dostala do držení Sta-
rého města Pražského, skoro celou 
desítku. Po roce 1623 jsou osudy 
vesnice spojeny s panstvím Dolní 
Břežany. V roce 1715 koupil břežan-
ské panství pražský arcibiskup   
a jeho držení společně s přilehlými 
vesnicemi včetně Vestce setrvalo až 
do roku 1945.  

Zbořený Kostelec  - zřícenina                                           Erb p. Hardeka, purkrabí magdeburských

Žlutá a červená jsou barvy obce. 
Těmito tzv. tinkturami disponovalo 
Staré město pražské, které bylo 

vlastníkem obce od druhé poloviny 
15. století.

Prapor obce Vestec tvoří červeno-
žlutě čtvrcený žerďový pruh, široký 
jednu třetinu délky listu, dva vodo-
rovné pruhy, červený a žlutý. V hor-
ním červeném žerďovém poli půl 
bílé orlice se žlutou zbrojí, přiléhají-
cí k hornímu žlutému poli s deseti 
zelenými třapci z arcibiskupského 
klobouku. Poměr šířky k délce listu 
je 2 : 3.

Znak obce Vestec – štít červeno-
zlatě polcený (svislé dělení), vpravo 
od čáry stříbrná orlice se zlatou 
zbrojí a vlevo deset zelených třapců 
z hodnostního arcibiskupského 
klobouku. Orlice je odvozena od 
erbu šlechtice Jana z Hardeka.

Z poznámek a návrhů heraldické 
kanceláře zpracovala 

Blanka Pašková

Masopust 2019

březen 2019 březen 2019
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