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Přeji všem příjemné prožití zbylé části léta.

V případě, že chcete v letošním roce využít sociální program 
obce, nezapomeňte na trvalé bydliště v obci nejpozději k 31. 8. 
2019. Přihlášky je možné podávat do konce října 2019, více 
informací najdete v rubrice Z obce.

 
Dopravní omezení v části obce se staly realitou, stavební práce 
na vybraných komunikacích probíhají, více informací najdete 
v rubrice Aktuálně. V příštím roce nás čeká křižovatka 
Vestecká x Ve Stromkách x Okružní, kde budou nově 
semafory a také rekonstrukce povrchu Vestecké.

V neděli 23. 6. 2019 proběhl další ročník Dětské olympiády, 
více z této povedené akce vám napoví článek a fotogalerie na 
konci vydání. Jsem rád, že akce opět přitáhla spoustu dětí, 
které měly možnost soutěžit v různých sportech.

Už v minulém čísle jsem vás informoval o náboru dárců kostní 
dřeně, který proběhne v sobotu 21. 9. 2019 při příležitosti 
Světového dne dárců kostní dřeně. Nezapomeňte si poznačit 
datum do kalendáře, i vy můžete pomoct zachránit něčí život. 
Zároveň vás čeká bohatý program po celý den.

A na konci prázdnin nás čeká letní kino, plakát najdete na 
konci tohoto vydání. 

v ruce právě držíte prázdninové číslo Vesteckých listů. A co 
vám přinášíme?

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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Informace ze zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec

Dne 19. 6. 2019 se uskutečnilo šesté zasedání našeho zastupitelstva 
v tomto volebním období. Zastupitelstvo obce Vestec na tomto 
zasedání mimo jiné: 

ź pověřilo místostarostu obce řízením Obecní policie Vestec (OP). Tímto 
přechází řízení OP z dosavadní kompetence starosty obce nově do kompe-
tence místostarosty.

ź schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Vestec č. 2/2019 o regulaci 
hazardních her. Touto vyhláškou dochází k vymezení území, na kterém lze 
provozovat hazardní hry, přičemž smyslem úpravy je uvést tuto vyhlášku 
do souladu s obdobnými vyhláškami jiných měst a obcí v ČR.

ź schválilo předloženou účetní uzávěrku obce za rok 2018 a vzalo na 
vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 
vypracovanou auditorskou společností. Zastupitelstvo současně souhlasilo 
bez výhrad s celoročním hospodařením obce za rok 2018 a schválilo 
závěrečný účet obce za minulý rok. Výsledek hospodaření obce za rok 
2018 je kladný a činí více než 10,3 mil. Kč.

ź vzalo na vědomí zprávu o výsledcích kontroly hospodaření, informaci 
o závěrečném účtu a inventarizační zprávu Dobrovolného svazku obcí 
Dolnobřežansko (DSO), jelikož obec Vestec je členem tohoto DSO.

ź schválilo názvy nových ulic v lokalitě Z4 (budoucí výstavba mezi dnešními 
ulicemi K Jahodárně a U Hřiště) na ulice Čechova, Palackého a Ke Školce, 
dále pak v lokalitě Z5 (budoucí výstavba mezi dnešními ulicemi 
K Remízku a Rákosová) na ulici Vrbová, a v lokalitě Z7 (budoucí výstavba 
podél stávající ulice V Březí) na ulici V Lukách.

pokračování
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pokračování Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Vestec

Toto rozpočtové opatření řeší 
úpravu  rozpočtových  př í jmů 
a výdajů. U běžných výdajů jde 
n a p ř .  o  r o z š í ř e n í  č i n n o s t i 
Technických služeb obce Vestec, 
příspěvkové organizace (TS PO), 
nákup traktoru na leasing, nebo 
krytí ztráty TS PO. U kapitálových 
výdajů jde např. o rekonstrukci 
křižovatky Vestecká x K Jahodárně, 

rozšíření tréninkového hřiště, 
projektovou přípravu budoucí 
přístavby budovy sportoviště, 
nákupy pozemků pro retenční 
nádrže, vybudování interaktivní 
mapy rekreačně-sportovního areálu 
n e b o  o d k u p  s t ro j ů  a  a u t  o d 
T e c h n i c k ý c h  s l u ž e b 
Dolnobřežanska, s.r.o.

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

Ing. Roman Fritschka
člen Zastupitelstva obce

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

Příští řádné zasedání Zastupitelstva obce Vestec 
se bude konat dne 18. 09. 2019.

ź schválilo koupi pozemků určených pro výstavbu retenční nádrže u remíz-
ku v ulici Na Spojce, a také schválilo koupi pozemků potřebných pro 
rozšíření stávající retenční nádrže podél cyklostezky do Kunratic. Nákup 
těchto pozemků bude �nancován z již schváleného úvěru.

ź schválilo obecně závaznou vyhlášku (OZV) obce Vestec č. 3/2019, kterou 
se doplňuje stávající OZV č. 1/2018 o nočním klidu o akci „Světový den 
dárců kostní dřeně“ konané v měsíci září.

ź schválilo rozpočtové opatření, kterým se zvyšují rozpočtové příjmy 
o částku cca 771 tis. Kč a rozpočtové výdaje o částku cca 10,8 mil. Kč.

7červenec - srpen 2019

AKTUÁLNĚ

Opravy komunikací 
Průběžná, K Jahodárně

 průběhu července byly zahájeny práce na rekonstrukci částí ulic Průběžná Va K Jahodárně. Aktuální stav k době uzávěrky listů (1. 8.) byl takový, že 
v ulici Průběžná byla nově vybudována křižovatka s ulicí U Hřiště    

a dokončení prací v úseku po ulici Hrnčířská je plánováno do konce srpna.

Z fotogra�í je patrná jak nová křižovatka, tak také nově vznikající chodník, 
který v uvedené ulici chyběl.

Na konci července byla zahájena oprava ulice K Jahodárně v úseku mezi 
ulicemi Průběžná a budovou č. p. 170 (Jiva Jirák), práce jsou naplánovány do 
konce září.

S uzavírkou je také spojena nutnost objížďky uvedeného úseku, příjezd do 
ulice K Dubu je přes ulici Na Pastvinách, ulice Na Suchých v úseku od ulice 
K Jahodárně po ulici Rovná je obousměrná a také ulice K Jahodárně je od 
ulice Průběžná až po ulici Na Spojce obousměrná. Dbejte proto zvýšené 
opatrnosti v uvedené lokalitě.
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Školní autobus 
ve školním roce 2019/2020

AKTUÁLNÉ

nformace o provozu školních Iautobusů v novém školním roce 
jsme vám přinesli již v minulém 

vydání, novinkou je přidání zastáv-
ky v lokalitě Nad kopcovitými 
lukami, zastávka bude umístěna na 
začátku ulice U Hrnčíř poblíž 
křižovatky s hlavní silnicí směrem 
na Šeberov. Do zastávky bude 

zajíždět 2. autobus (Nezvalova, 
Vestecká), odjezd z nové zastávky 
je v 7.05.

Pro možnost využívání školního 
autobusu je nutné, aby se rodiče 
dostavili v úředních hodinách do 
podatelny OÚ v termínu od 26. 8. 
2019 do 5. 9. 2019.

Sociální program 2019

Formuláře na žádosti o sociální 
příspěvek je možno vyzvednout na 

obecním úřadě nebo stáhnout 
z  w e b o v ý c h  s t rá n e k  v  s e kc i 
Formuláře, kde je také interaktivní 
formulář, který je možné vyplnit, 
vyt isknout a  poté doručit  na 
obecní úřad.

 

d  ro k u  2 0 1 2  m á  o b e c Osociální program, který 
p ř i n á š í  m n o h o  v ý h o d 

přihlášeným občanům. I v roce 
2019 budou vypláceny částky ze 
sociálního programu všem přihlá-
šeným občanům, kteří si o výplatu 
ze sociálního programu požádají. Vyplněné formuláře je  nutné 

o devzda t  na  ob ecn ím úřadě 
n e j p o z d ě j i  d o  3 1 .  1 0 .  2 0 1 9 . 
Upozorňujeme žadatele, že formu-
láře je potřeba odevzdat vyplněné, 
v silách zaměstnanců úřadu není 
vyplňování formulářů za žadatele.

Pro vyplacení je nutné, aby občané 
států EU byli přihlášení k trvalému 
pobytu ve Vestci nejpozději do   
31. 8. 2019 a aby podali písemnou 
žádost na obecním úřadě.
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A jaké výhody náš sociální program přináší?

· Obecní úřad vyplácí každému narozenému dítěti přihlášenému ve 
Vestci porodné 3.000 Kč

Program pro děti:

· rodiče s trvalým pobytem ve Vestci mají přednostní právo pro přijetí 
do Mateřské školy Vestec

· na každého Vesteckého občana nad 18 let věku je vyplácen příspěvek 
na bydlení v částce 1.300 Kč ročně

· každý Vestecký občan má zvýhodněné ceny ve Sportovním centru TJ 
Viktoria Vestec (až 30 %)

· každý Vestecký občan má zvýhodněné ceny pro Sportovní rybolov na 
Vesteckém rybníku (až 66 %)

· na každé dítě (do 18 let) hlášené ve Vestci je vyplácen příspěvek na 
bydlení v částce 1.500 Kč ročně

Program pro spoluobčany nad 18 let: 

· zajištění bezplatného odvozu velkoobjemového odpadu na zavolání

 
Program pro seniory: 

· zdarma likvidace velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře

· každý Vestecký senior (poživatel starobního, sirotčího a plného 
invalidního důchodu) má nárok na příspěvek pro seniory ve výši 1.000 
Kč (navíc k příspěvku pro občany nad 18 let)

· v rámci klubu seniorů má každý Vestecký senior dotované kulturní 
akce (až 50 %)

· v rámci pečovatelské služby má každý Vestecký senior dotované ceny 
veškerých služeb včetně dovážených jídel

· v rámci klubu seniorů pravidelná setkání se zastupiteli na večeři, 
včetně diskuzí na obecní témata

· zajištění bezplatného odvozu velkoobjemového odpadu na zavolání
· zdarma likvidace velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře

 

· každý Vestecký senior při dosažení významného jubilea obdrží 
příspěvek 1.000 Kč 
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AKTUÁLNÉ
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TIP NA VÝLET

 sobotu 7. září 2019 proběh-Vnou od 10:00 do 17:00 hod. 
dvě velkolepé dopravní akce, 

které budou vzájemně propojeny 
historickými i moderními vlaky, 
tramvajemi a autobusy. Na vlako-
vém nádraží Praha-Smíchov se usku-
teční další ročník Pražského želez-
ničního dne, v Hostivici se pak ode-
hraje další z našich Regionálních 

dnů PID, a to při příležitosti 25 let 
od integrace veřejné dopravy     
v oblasti Hostivice do systému Praž-
ské integrované dopravy. Bohatý 
doprovodný program čeká na všech-
ny malé i velké návštěvníky nejen na 
smíchovském či hostivickém nádra-
ží, ale také přímo na Husově náměs-
tí v Hostivici při příležitosti konání 
Městských pivních slavností.

červenec - srpen 2019

Mimořádné jízdy nejen historickými dopravními prostředky

ź výstava lokomotiv s možností prohlídky

ź tradiční workshop PID s hrami ve voze „Vláček Hráček“

ź stánky s občerstvením

ź nostalgické jízdy historickým autobusem na lince „PID 1“ (okružní jízdy 
v trase „Smíchovské nádraží – Království železnic – Smíchovské nádraží)

ź tradiční informační stánky PID a Českých drah

ź focení s Elfíkem a doprovodný program DDM Prahy 5

ź prohlídky Království železnic za zvýhodněné vstupné

ź jízdy historickými i moderními vlaky do okolí (v Praze do Radotína a Krče, 
ve Středočeském kraji do Řevnic, Rudné u Prahy či Hostivice)

Na co se můžete těšit v Hostivici

ź prezentace hasičské techniky SŽDC

ź tradiční informační stánky PID a Českých drah

ź nostalgické jízdy historickými autobusy na lince „PID 2“ (Hostivice, 
Nádraží – Sídliště Řepy a zpět) a na lince „PID 3“ (Hostivice, Ve Vilkách – 
Zličín a zpět)

ź jízdy historickými vlaky do okolí

ź prezentace Letiště Václava Havla

ź hudební vystoupení známých českých kapel
ź prezentace pivovarů z ČR na dalším ročníku Městských pivních slavností

ź zahradní železnice na hostivickém nádraží

ź stánky s občerstvením

ź fotogra�cká výstava „25 let PID v Hostivici“ v budově MěÚ

PRAŽSKÝ ŽELEZNIČNÍ DEN 
na Smíchově a Regionální den PID v Hostivici 7. 9. 2019

11

SENIOŘI

Senioři 
hodnotili a plánují

Spolek vesteckých seniorů

 pátek 14. 6. se konala Vv restauraci  U Kl imešů  
členská schůze vesteckých 

seniorů. Pozvání na schůzi přijal 
starosta Tibor Švec a místostarosta 
Jiří Řízek, jimž patřilo úvodní slovo. 
Právě jim, představitelům Obecního 
úřadu Vestec, patřilo poděkování, 
protože řada akcí by se bez jejich 
podpory nemohla konat. Jako každý 
rok, tak i letos, senioři zhodnotili 
uplynulé pololetí. Každý měsíc 
proběhla nějaká akce, ať už to byla 
exkurze, návštěva divadla nebo 

týdenní pobytový zájezd na Moravě. 
Červnová exkurze do Bílkovy vily 
v Praze neproběhla, uskuteční se 
některý podzimní den. První 
poprázdninové (krátké) setkání 
seniorů se bude konat v pátek 6. 9., 
odpoledne v restauraci U Klimešů. 
Na středu 11. 9. je plánovaný výlet 
na  hrad Houska a  do Doks , 
s vyhlídkovou plavbou po Máchově 
j e z e ř e .  V š i c h n i  b u d o u  v č a s 
informováni prostřednictvím SMS.

červenec - srpen 2019

 Přivede ho do školy, ale i ze školky. Rozsah práce a odměna dohodou. 

Volejte prosím na tel.: 723 963 681

Spolehlivá paní pohlídá vaše dítě

Doprovodný program v Království železnic:

ź v den akce sleva 50% na vstupné pro návštěvu největšího modelového 
kolejiště ve střední i východní Evropě!

ź na infostáncích PID nebo v Cyklohráčku navíc zdarma obdržíte další 
slevovou poukázku pro 1 dětskou vstupenku v hodnotě 160 Kč

ź každý cestující historického autobusu (linka PID1) obdrží při nástupu do 
vozu slevový poukaz v hodně 50% z ceny vstupného

Změna programu vyhrazena !
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OBECNÍ POLICIE

Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE a  VestecJSDH

Řídil na cizí řidičský průkaz
Dne 16. 06. 2019 bylo hlídkou obec-
ní policie v ulici Břežanská v Ohrob-
ci změřeno rychle jedoucí osobní 
motorové vozidlo. Řidič po spatření 
hlídky výrazně zrychlil a pokračoval 
směrem do obce Dolní Břežany, kde 
se jej podařilo zastavit. Řidič předlo-
žil řidičský průkaz. Na dotaz, jestli 
je skutečně na fotogra�i on sdělil, 
že za poslední dva roky výrazně 
zhubl. Protože se celá věc strážní-
kům nezdála, provedli prostřednic-

tvím Obvodního oddělení Policie 
ČR Jílové u Prahy podrobnější 
lustraci  a poté i nalezli na místě 
spolujezdce, osobu odpovídající 
fotogra�i na předloženém řidič-
ském průkazu. Řidič poté přiznal, 
že není držitelem řidičského opráv-
nění, protože v minulosti měl 
zákaz řízení motorových vozidel. 
Na místo byla přivolána hlídka Poli-
cie, která muži zakázala další jízdu a 
celá věc byla oznámena na příslušný 
správní orgán.

Dne 20. 06. 2019 v dopoledních 
hodinách způsobil řidič kamionu, 
který vyjížděl z ulice K Jahodárně na 
ulici Vestecká posunutí a poškození 
betonových bloků, které chrání 
chodce na chodníku. Řidič od 

nehody ujel, ale byl vypátrán obecní 
policií a následně byla nehoda 
ř e š e n a  P o l i c i í  Č R .  U s a z e n í 
betonových bloků zpět na místo 
během krátké doby zaj ist i ly 
Technické služby obce Vestec.

Dopravní nehoda Vestecká
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Dopravní nehoda Zlatníky
Dne 30. 6. 2019 v 10.46 h. bylo 
přijato oznámení o dopravní 
nehodě se zraněním na kruhovém 
objezdu u ulic Jesenická x Zlatnická. 
Hlídka Obecní policie byla na místě 
jako první, proto okamžitě poskytla 
první pomoc zraněné řidičce 
nasazením krčního límce. Po 
příjezdu Zdravotnické záchranné 
s lužby  h l ídka  předa l a  ženu 
záchranářům. Následně se na místo 
dostavila jednotka HZS Jílové 
u Prahy, Policie ČR a druhá hlídka 
Obecní policie Vestec.

Řidičce vozidla značky Volkswagen 
jedoucí po kruhovém objezdu do 
ulice Zlatnická nedalo přednost 
vozidlo značky Škoda jedoucí od 

obce Jesenice. Do vozidla narazilo, 
a to se převrátilo na střechu.

Hlídka OP Vestec usměrňovala na 
místě  provoz do odstranění 
překážek s i lničního provozu 
a zpracování nehody hlídkou 
Policie ČR, skupina dopravních 
nehod.

Dne 30. 6. 2019 muž na pracovišti 
šlápl na rošt, kde chyběla jeho část. 
Propadl se do díry a zranil si nohu až 
po koleno. Následně 2. 7. 2019 
vyjížděla hlídka do �rmy, kde ženě 
stroj na přípravu těsta sevřel první 
dva články dvou prstů levé ruky. 

Chvilková nepozornost bude mít 
s  vysokou pravděpodobnost í 
bohužel v tomto případě doživotní 
následky. V obou případech osoby 
po vyproštění odvezla Zdravotnická 
záchranná služba do nemocnice 
k dalšímu ošetření a Policie ČR 
událost řešila jako pracovní úraz.

Pracovní úrazy

pokračování

červenec - srpen 2019
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OBECNÍ POLICIE

Dopravní nehoda Zlatníky
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Pracovní úrazy

pokračování
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OBECNÍ POLICIE a JSDH

pokračování Z knihy událostí

Dne 3. 7. 2019 projížděl Vestcem 
řidič skútru, ve kterém hlídka 
obecní policie poznala muže, který 
m á  v y s l o v e n  z á k a z  ř í z e n í 
motorových vozidel. Řidič byl 
opakovaně vyzýván k zastavení, na 
toto však nereagoval, zastavit se mu 
zkrátka nechtělo. Aby se vyhnul 
kontrole, začal před ním jedoucí 
vozidla předjíždět v místech, kde je 
to zakázáno – v nepřehledné 
zatáčce a na přechodu pro chodce. 
V další zatáčce se jen se štěstím 
nestřetl s protijedoucím vozidlem. 
Hlídka jej poté předjela, služebním 
vozidlem zablokovala a zamezila 
d a l š í m u  u j í ž d ě n í .  M u ž  c i z í 
národnosti uvedl, že si myslel, že na 
skútru jezdit může a že se omlouvá. 

Sdělil, že byl pouze vyzvednout jídlo 
a dotázal se, zdali může jít domů. 
Muž byl vyzván k provedení testu na 
drogy, což odmítl. Lustrací bylo 
poté zjištěno, že má skutečně 
platný již opakovaný zákaz řízení 
motorových vozidel, mimo to je 
dokonce osobou hledanou policií. 

Muž byl poté předán hlídce Policie 
ČR Jesenice k dalšímu opatření.

Ujížděl na skútru

Nehoda – retenční nádrž

Žena nacházející se ve vodě po 
příjezdu hlídky PČR uvedla, že řídil 
kamarád, kterého nezná a ten 
zmizel neznámo kam. Toto si však 
pravděpodobně vymyslela, aby se 
vyhnula odpovědnosti, z vody žádné 
jiné stopy nevedly. Provedená 
zkouška na přítomnost alkoholu, 

která byla poté s ženou provedena, 
b y l a  p o z i t i v n í  s  h o d n o t o u 
přesahující 2 promile alkoholu 
v dechu. 

Hasiči za použití jeřábu vozidlo 
vytáhli z nádrže a PČR Jesenice 
celou věc dále šetří pro trestný čin 
ohrožení pod vlivem návykové 
látky.

Dne 9. 7. 2019 bylo v nočních 
hodinách oznámeno, že došlo 
k nehodě osobního vozidla na ulici 
Vídeňská, kdy toto vozidlo projelo 
kruhový objezd (u nájezdu na D0) 
a skončilo v retenční nádrži. Na 
místě zasahovaly všechny složky 
Integrovaného  záchranného 
systému. 

Prověřováním kamerových systémů 
bylo poté potvrzeno, že řidička jela 
ve vozidle sama a po ulici Vídeňská 
jela většinu cesty v protisměru, dá 
se tedy mluvit o štěstí, že se nic 
dalšího nestalo a nikdo nebyl 
zraněn.
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OBECNÍ POLICIE a JSDH

zdroj fotogra�í: HZS Středočeského kraje

Dne 18. 7. 2019 ve 13.05 byla JSDH 
Vestec povolána v požáru polního 
porostu v obci Vestec. Průzkumem 
byl zjištěn požár stojícího obilí na 
ploše cca 100 x 100 metrů. Jednotka 
prováděla hasební práce jedním 
C proudem. Po dohašení ohnisek 
a prolití požářiště vodou jednotka 
prováděla požární hlídku na místě 
zásahu. Spolupráce s HZS Říčany, 
HZS Praha, Obecní policie Vestec.

Požár pole
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SPORT

Fotbalová sezona 
začíná

Věříme, že opět naše fotbalisty 
budete podporovat při jejich 
výkonech a přinášíme vám program 
následujících utkání.

etní přestávka je pomalu za Lnámi a našim fotbalistům opět 
začíná sezona. V minulém 

ročníku se A mužstvo umístilo na 
třetím místě a B mužstvo na 
druhém místě ve svých soutěžích, 
a tak i v nové sezoně budeme hrát 
opět stejné soutěže. Na hřištích se 
budeme potkávat jak se soupeři, 

které známe z předchozích sezon, 
tak i s některými novými, kteří buď 
postoupili nebo naopak sestoupili.

16
červenec - srpen 2019

Rozpis zápasů
SPORT INVEST I.A třída 

skupina A

SPORT INVEST III. třída 
skupina A

17

SPORT

Kolo Zápas termín datum čas
1. TJ Jíloviště - TJ Viktoria Vestec pátek 09. 08. 19.00
2. TJ Viktoria Vestec - SK Rakovník B sobota 17. 08. 10.30
3. SK Spartak Příbram - TJ Viktoria Vestec sobota 24. 08. 10.30
4. TJ Viktoria Vestec - SK Tochovice sobota 31. 08. 17.00
5. SK Votice - TJ Viktoria Vestec sobota 07. 09. 17.00
6. TJ Viktoria Vestec - FK Olympie Zdice sobota 14. 09. 10.30

Rozpis zápasů

Kolo Zápas termín datum čas
1. Černošice - TJ Viktoria Vestec B sobota 24. 08. 17.00
2. TJ Viktoria Vestec B - Pikovice neděle 01. 09. 17.00
3. Jílové B - TJ Viktoria Vestec B neděle 08. 09. 17.00
4. TJ Viktoria Vestec B - Hradištko neděle 15. 09. 17.00
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SPORT

Krav Maga 
pro děti a juniory ve Vestci pokračuje

Je to trénování nebezpečné, jsou 
na tréninku častá zranění?

Kdo k vám chodí?

Budete trénovat ve Vestci i další 
rok?

Proč by se měly děti rozhodnout 
právě pro Krav Magu?
Krav Maga je unikátní spojením 
fyzického tréninku, teorie a zábavy, 
kdy studenti procvičí celé tělo a na-
učí se mnoho důležitých teoretic-
kých věcí. Získají tak znalosti, jak se 
chovat a bránit v nejrůznějších situ-
acích. Vše se snažíme dělat zábav-
nou formou, aby to studenty bavilo, 
proto dáváme do rozcviček různé 
hry, které zařazujeme i na konec 
tréninku. Studenti si tak, aniž by si 
to uvědomovali ,  často pěkně 
„máknou“. 

Většinu věcí trénujeme na úderové 
lapy či bagy – všechny základní 
údery a kopy. Studenti cvičí i ve dvo-
jicích, ale vždy trénují tak, aby 
nácvik byl bezpečný pro oba. Za 
roky tréninku se nestalo žádné 
vážné zranění, až na nějaké drobné 
odřeniny, ke kterým většinou 
dochází při hře na rozehřátí, ale to 
je běžné při mnoha sportech. Naše 
tréninky jsou tedy velmi bezpečné, 
děti se v rámci tréninku netlučou 
navzájem, ale učí se sebeobranu.

Na Krav Magu chodí různí studenti, 
mnozí z nich jsou sportovci, kteří 
dělají jako hlavní sport například 
fotbal nebo �orbal a Krav Maga je 
pro ně doplňkovou aktivitou. Často 

jim to dokonce trenéři těchto spor-
tů doporučují, právě díky tomu, že 
zde procvičí celé tělo. Ačkoliv se to 
nezdá, díky obrovskému množství 

různých technik je Krav Maga 
poměrně koordinačně náročná, 
takže se nám na Krav Magu přihla-
šují také děti, které nejsou tolik zdat-
né při hře s míčem a tyto sporty je 
nebaví. Krav Maga není soutěžní 
sport, odpadá stres z neúspěchu 
a děti to baví. Poslední skupinou 
jsou děti, které už zažily nějakou 
krizovou situaci nebo mají špatnou 
zkušenost a u nás hledají odpovědi, 
jak se naučit bránit. 

Ano, díky zájmu všech kategorií dětí 
a juniorů a díky podpoře úřadu již 
čtvrtým rokem otevíráme celkem 
3 třídy – studenti jsou rozděleni dle 
věku od nejmladších až po nejstarší 
juniory a teenagery. Velkou radost 
máme hlavně z nejstarší skupiny 
teenagerů, kterých chodí ve Vestci 
hodně, což není běžné. Je vidět, že je 
cvičení baví a jsou tou nejpokročilej-
ší skupinou v celém našem klubu. 
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Dějiny obce Vestec

Vznik poštovních služeb
Potřeba posílání zpráv na delší vzdá-
lenosti je stará jako lidstvo samo. 
Ale první zmínka o poštovnictví, 
tedy o službě přepravující zprávy 
a zásilky za určitou dobu a na urči-
tou vzdálenost, zachycuje už 
poměrně kratší historický úsek. 
Dnešní téma se bude tomu trochu 
věnovat a bude se úzce týkat i Vest-
ce, resp. Šatalky. Opět přerušíme 
vyprávění ze staré kroniky a obrátí-
me pozornost k Vídeňské ulici. Řada 
starousedlíků jistě pamatuje hosti-
nec, který je vyobrazený pod tex-
tem. Stával tam od nepaměti. Jsou 
i někteří, kteří prohlašují, že hospo-
da pamatuje i císaře Karla IV, který 
zde při jeho cestách z Prahy do cizi-
ny nechal přepřahávat své koně. 
Málokdo ale ví o existenci poštovní 
stanice, která se nalézala právě 
v těchto místech. Ale co víme urči-
tě, že se o ni zmiňuje ve svém sbor-
níku v archivu Ministerstva vnitra 
„K vývoji poštovnictví v Čechách 
v 16. až 18. století“ Dr. F. Roubík.

A tak se znovu vrátíme po časové 
ose až k historicky významnému 
roku 1526,  kdy odstartoval i 
Habsburkové nadlouho správu nad 
zeměmi Koruny české. Skutečnost, 
že museli s hlavními městy svých 
zemí udržovat písemný styk, je 
vedla k myšlence založit pravidelné 
poštovní spojení mezi Vídní a hlav-

ními městy habsburského soustátí.                                                                                                                                                                                         
Cesta mezi Prahou a Vídní, prochá-
zející skrz území Vestce, vznikla 
jako obchodní stezka vedoucí přes 
jižní Čechy do Vídně a Solnohra-
du/Salcburku. Později, v 16. a 17. 
století byla stezka využívána hlavně 
jako nejdůležitější poštovní stezka 
na našem území (viz mapka).                                         
Dosavadní doprava zpráv, kterou 
zajišťovali pěší a jízdní poslové, byla 
zdlouhavá a komplikovaná a nebyla 
ani bezpečná.  Z podnětu a přičině-
ním členů šlechtické rodiny �urn-
Taxisů lze říci, že již od roku 1527 se 
dá mluvit o prvních poštovních sta-
nicích v Čechách. Je známo, že    
v roce 1565 byla poštovní stanice 
v Jesenici. Kolem roku 1604 však 
Pražané, jako majitelé zádušní vsi 
Jesenice, nechtěli pražskému pošt-
mistrovi Straubovi pronajmout 
dům pro poštu v Jesenici. A proto 
byla poštovní stanice přeložena do 
blízké vsi „Wessce”, kde zůstala asi 
do roku 1631, v místě, kde stál 
zájezdní hostinec. Poté byla opět 
přemístěna do Jesenice. 

Poštovní cesta Praha - Vídeň
Pravidelný spoj mezi Prahou a Vídní 
vznikl v roce 1557 na příkaz krále 
Ferdinanda I. V Praze stezka začína-
la v ulici zvané Linecká, která pokra-
čovala dál za Prahu přes Vestec smě-
rem na Jesenici. Linecká ulice (do 
roku 1875 Linecká, 1875-1880 
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Nuselská, 1880-1926 Havlíčkova), 
nese od roku 1926 až dosud název 
Bělehradská. Cesta vedla odtud přes 
Nuselskou, Michelskou až na ulici 
Vídeňskou, z Krče až na Šatalku, kde 
cesta mění svůj název na Budějovic-
ká, pod nímž vstupuje do Jesenice. 
Trasa dále pokračovala na Horní 
Jirčany, Kamenici a do Nespek    
a dále, jak vyznačeno na mapce - až 
do Vídně. A hostinec  - ten přestál 
věky a prošel celou řadou proměn. 
Setrval na témže místě do doby 
nedávno minulé. Stál v blízkosti 
stanice příměstských autobusů, 
směr Praha, naproti současné pro-
dejně vozů BMW.

Hostinec Na Šatalce byl po celou 
dobu svého bytí němým svědkem 
mnoha pozoruhodných událostí.  
Podařilo se mi dohledat několik 
jmen hospodských, kteří zde zajiš-
ťovali provoz: Grünwald, Štekl   
a posledním hostinským byl pan 
Polánecký. V roce 1952 byla země-
dělská usedlost č. p. 18 včetně hos-
pody zabraná na základě zákona 
č. 55/47 Sb. a nařízení tehdejšího 
ONV Praha-východ a byla předaná 
do užívání ČSSS-ředitelství Radlík, 
později Státní statky Zbraslav nad 
Vltavou. Tehdy sloužila jako ubytov-
na pro jejich zaměstnance. V dalších 
letech Státní statky přemístily svoji 
činnost do objektů Hrnčíře-Drazdy 
a spolu s Okresním výborem Praha-
západ nabídly nemovitosti č. p. 18 
včetně hospody k prodeji. Nabídku 
přijaly Lesy České republiky. Ty   
v roce 1977 statek i s hospodou 
nechaly zbourat a postavily na něm 
haly a sklady pro opravy svého vozo-

vého parku. V pozdějších letech byly 
tyto objekty pronajímány různým 
�rmám.

Hospoda Na Šatalce

Habsburský císař Ferdinand I., ještě 
před svým jmenováním králem 
českým, nařídil 5. října 1526  
poštmistrovi zřídit pravidelné 
spojení z Vídně do Prahy. O necelý 
rok později, v roce 1527, byl dán 
pokyn k budování Poštovní cesty 
Vídeň-Praha, první poštovní trati na 
našem území. 

H o s p o d á ř s ké  o b j e k t y  č .  1 8 
v sedmdesátých letech minulého 
století, před demolicí
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Dějiny obce Vestec
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RC Baráček

Od pondělí 9.9. bude v Baráčku opět 
otevřená také . herna pro veřejnost
Navštívit ji můžete každý všední 
den dopoledne po skončení kurzů v 
tělocvičně. Vstupné zůstává stále 20 
Kč/dítě, s možností zakoupení 
permanentky na 10+1 vstup 
zdarma. Rádi přijmeme pomoc 
maminek, které by se o tyto herny 
postaraly a zajistily jejich provoz. 
Odměnou vám může být vstup 
zdarma pro vaše dítko.  Více 
informací získáte na našem tel.: 
777 129 542. 

Hezký zbytek léta všem dětem 
a rodičům. Těšíme se na vás zase od 
září!

Za maminky v RC Baráček
Katka Haladová

První víkend v říjnu se bude konat 
také oblíbená burza dětského 
oblečení a potřeb pro děti. Prodejci 
se mohou registrovat na našem 
emailu od 5. 9. Prodávat je možné 
osobně nebo prostřednictvím členů 
RC Baráček. Více informací na 
n a š e m  e m a i l u  a  w e b o v ý c h 
stránkách.

První poprázdninovou akcí pro děti 
budou oblíbení „Pulečci“ .  Už 
v neděli 15. 9. vás zveme na akci 
s  názvem . Cesta do pravěku
Zahajujeme v 9.45 na parkovišti 
u školky u „Brány času“, která vás 
přenese do dávného pravěku. Na 
svém putování se seznámíte se 
všemi  h is tor ickými  etapami 
pravěku a potkáte se s trilobity, 
mamuty i dinosaury. Na každého 
pulečka čeká na závěr odměna. 
Registrujte se předem na e-mail: 
rcbaracek@gmail.com, vstupné 
50 Kč pro předem registrované, 
70 Kč na místě; vstup po skupinách.

o prázdninové přestávce se Pmůžete znovu těšit na bohatý 
t ý d e n n í  p ro g ra m  v  R C 

B a r á č e k  n a  h ř i š t i .  K r o m ě 
oblíbených kurzů pro děti od 
4 měsíců nabídne nový školní rok 
i několik novinek, např. kurzy 
Street Dance nebo gymnastiku pro 
starší děti. Informace a přihlášky 
najdete na našich webových 
stránkách www.rcbaracek.cz. Přes 
léto ale zahálet nemusíte, můžete 
se zúčastnit Strolleringu, aktivního 
cvičení s kočárky nebo lehčí jógy pro 
maminky a batolata a příležitostně 
také cvičení s dětmi CvikyŘíky. Více 
informací o těchto letních akcích 
najdete na facebooku.

Nový školní rok v RC Baráček 
kurzy, akce, burza oblečení

RC Baráček

OPĚT ÚSPĚŠNÁ VESTECKÁ DĚTSKÁ OLYMPIÁDA

Stejně jako předešlé ročníky na děti 
čekalo osm disciplín, které byly per-
fektně připraveny na fotbalovém 
hřišti. Disciplíny, ve kterých spor-
tovci poměřovali své síly byly sprint, 
slalom, běh přes překážky, skok 
z místa, skok s rozběhem, hod na 
cíl, hod míčkem a vrh koulí. Do spor-
tovního boje o medaile dávali vše, 

ětská olympiáda se letos Dkonala v neděli 23. 6. 2019. 
Také šestý ročník oblíbené-

ho dětského sportovního klání byl 
jako tradičně zahájen slavnostním 
ceremoniálem s vlajkami, olympij-
ským ohněm a olympijskou přísa-
hou. Mladí sportovci se hned zpo-
čátku chopili českých vlajek a za 
znění hudby obešli v průvodu ves-
tecké fotbalové hřiště. Slavnostní 
průvod byl v režii 125 natěšených 
sportovců, kteří se nemohli dočkat 
soutěžních disciplín. Průvod byl 
zakončen vztyčením olympijské 

a české vlaky. Hned nato doběhl 
sportovec Radim s olympijskou 
pochodní a byl zažehnut olympijský 
oheň. Pro zahřátí se sportovci řádně 
rozcvičili a vlétli do sportovního 
dění opět jako „supermani“.
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Děkujeme všem sportovcům za 
účast a těšíme se na setkání v hoj-
ném počtu dalším ročníku dětské 
olympiády.

Po splnění všech disciplín, byly 
vyhodnoceny výsledky týmem zapi-
sovatelů. Následně po zpracování 
a vyhodnocení výsledků začal nejví-
ce očekávané závěrečné slavnostní 
vyhlášení výsledků. V každé věkové 
kategorii byli vyhlášeni nejlepší 
sportovci, kteří byli obdarováni 
olympijskými medailemi, diplo-
mem a pěknými cenami od našich 
sponzorů. Nikdo ale neodcházel 
smutný, všichni sportovci byli na 
závěr odměněni drobnými cenou 
a každý dostal diplom na památku. 
U všech mladých sportovců byla 
vidět spokojenost, úsměv na tváři 
a to pro nás bylo největší odměnou. 

Výsledky najdete na vedlejší stránce.

Sponzoři: obec Vestec, TJ Viktoria 
Vestec, Sportoviště obce Vestec, 
STAVING Olomouc s.r.o. a Česká 
unie sportu 

Naše poděkování patří organizátor-
ce Lence K. a členům Rodinného 
centra Baráček. Dále bychom chtěli 
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pravené sportoviště a za pro� 
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viště.
A na závěr poděkování našim spon-
zorům.
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Ceny věnovali: SVMTech, KVINTING, 
Ingersoll Rand, Sa�na
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