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SOS EXTREME 
JIŽ POJEDENÁCTÉ

SPÁDOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
PRO DĚTI Z VESTCE



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

Tématem posledních měsíců bylo zajištění další výuky na 
základní škole pro naše děti. Podařilo se nám ve spolupráci 
s Prahou 11 zajistit i nadále spádovou školu pro vestecké děti, 
cesta k dohodě byla sice dlouhá a náročná a přijetím memoranda 
ještě naše práce zdaleka nekončí, ale první důležitý krok máme 
za sebou. Více v rubrice Aktuálně.

V sobotu 13. 4. 2019 proběhlo každoroční vítání občánků, při 
tom letošním z narozených 23 dětí dorazilo 18 v doprovodu 
rodičů. Jsem rád, že naše obec se opět rozrostla o další malé 
občany, ve fotogalerii na konci tohoto čísla najdete malou 
ochutnávku, jak vítání probíhalo.

A co nás ještě čeká v nejbližší době?
Blíží se nám čarodějnice, v úterý 30. dubna je pro vás připraven 
nabitý program, pozvánku najdete uprostřed tohoto vydání. Jak 
jsem už v minulém čísle avizoval, čeká nás v obci cvičení SOS 
EXTREME a to o víkendu 10. až. 12. 5., více informací najdete 
v rubrice Záchranáři. Nezapomeňte také na zápis do mateřské 
školy, více informací ze školky najdete v rubrice MŠ Vestec.

Přeji příjemné čtení!

S příchodem jara jsme opět také zařadili rubriku Tip na výlet, 
tentokrát do Muzea MHD v Praze.

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

Dne 27. 3. 2019 se uskutečnilo páté zasedání našeho zastupitelstva v tomto 
volebním období, třetí v roce 2019. Zastupitelstvo obce na tomto zasedání 
mimo jiné schválilo: 

ź odpis dlouhodobé a nedobytné pohledávky (v souladu s doporučením 
auditora),

ź memorandum o spolupráci s Prahou 11, které umožní obci Vestec dlouho-
dobé zajištění spádové ZŠ pro naše děti (vice informací je uvedeno  
v samostatném článku),

ź střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020 až 2014,

ź rozpočtové opatření.

Pokud máte zájem o podrobné 
informace ze zasedání Zastu-
pitelstva obce Vestec, tak komplet-
ní zápisy, audiozáznamy, usnesení, 
nebo detailní rozpočet (vč. roz-
počtových opatření) naleznete na 
internetových stránkách obce na 
těchto odkazech: 

vestec.cz/dokumenty/zapisy-a-audiozazn/ 
vestec.cz/dokumenty/usneseni-zastupitelstva/ 

radní obce Vestec

V diskusi mezi členy Zastupitelstva 
a přítomnými občany byly řešeny 
zejména otázky uzavření nájem-
ních smluv mezi obcí a soukromý-
mi vlastníky pozemků, na kterých 
je zbudována zejména obecní 
silniční infrastruktura. Byla také 
diskutována plánovaná změna 

dopravního značení, která by měla 
vést ke zklidnění dopravy v oblasti 
ulice U Parku.

Př í š t í  řádné  zasedání  Zastu -
pitelstva obce Vestec se bude 
konat dne 19. 06. 2019.

Toto rozpočtové opatření řeší 
úpravu rozpočtových příjmů a 
výdajů. U běžných výdajů jde např. 
o navýšení příspěvku příspěvkové 
organizaci Sportoviště obce Vestec, 
u kapitálových výdajů jde např. o 
navýšení částky na výtlak kanaliza-
ce,  pořízení de�brilátoru pro 
obecní policii, pořízení klimatizace 
a kopírovacího stroje pro OÚ apod.

vestec.cz/rozpocet-obce/

Ing. Roman Fritschka

Mimořádným bodem jednání 
tohoto Zastupitelstva byla rezigna-
ce člena Rady a volba nového člena 
Rady.
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Spádová základní škola 
pro děti z Vestce

e čtvrtek 11. 4. 2019 proběhlo V6. zasedání zastupitelstva MČ 
Praha 11 a i když jeho průběh 

byl poněkud bouřlivý, nakonec došlo 
ke schválení memoranda o spolupráci 
mezi městskou částí a naší obcí. Z 37 
přítomných zastupitelů bylo pro 
přijetí 25, proti byli 3, zdrželo se 6 a 3 
zastupitelé nehlasovali. Vzhledem 
k tomu, že zastupitelstvo má 45 čle-
nů, bylo potřeba pro přijetí alespoň 23 
hlasů a tato podmínka byla splněna, 
takže došlo ke schválení memoranda, 
které bylo již před tím schváleno na 
poslední schůzi našeho zastupitelstva.

Schválení memoranda přecházelo 
jednání o další podobě spolupráce 
mezi naší obcí a MČ Praha 11. Na 
základě schválení memoranda by tak 
měla být dále zajištěna výuka našich 
dětí ve škole, spadající pod MČ Praha 
11. Přesná podoba spolupráce bude 
předmětem dalších jednání, ve hře 

jsou varianty buď pokračování na 
současné spádové škole ZŠ Campanus, 
nebo využití ZŠ Chodov, u které MČ 
Praha 11 už někol ik  let  p lánuje 
dostavbu, na kterou by obec Vestec 
�nančně přispěla. Ta v současné době 
funguje v nevyhovujících podmínkách, 
které by měla vyřešit právě nová 
dostavba.

Vestec se v rámci spolupráce zavazuje 
k tomu, že uhradí náklady potřebné 
na zřízení škol, na opravy škol a �na-
ncování chodu škol, což může činit za 
25 let částku až do výše 50 milionů Kč, 
s velkou pravděpodobností bude 
uzavřena dohoda na 10 let s opcí na 
dalších 10, příspěvek by tak činil 20 
milionů Kč na 10 let.

O bližších podrobnostech memoranda 
budou Praha 11 a Vestec nadále jednat 
a my vás o nich budeme informovat.

Volby do Evropského parlamentu
Kdy a kde?

o pěti letech jsou před námi opět Pvolby do Evropského parlamentu. 

Volby se konají v pátek 24. 5. 2019 od 
14 do 22 hodin a v sobotu 25. 5. 2019 
od 8 do 14 hodin, volební místnost je 
již tradičně v budově naší mateřské 
školy.

Voličský průkaz

Ve volbách je možné hlasovat také na 
základě voličského průkazu, hlasování je 
ale možné pouze na území ČR. 

V případě, že se volič bude nacházet 
v době voleb v nemocnici, porodnici, 
sanatoriu nebo jiném zařízení, popř. 
v policejní cele, v místě výkonu vazby 
nebo v místě výkonu trestu odnětí 
svobody, může prostřednictvím velitele 
nebo správce příslušného zařízení 
požádat o zapsání do stálého seznamu 
voličů ve volebním okrsku, ve kterém se 
toto zař ízení  nachází ,  na základě 
s v é  p í s e m n é  ž á d o s t i  p o d a n é  d o 
4. 5. 2019.

Vol ič ,  který nebude vol it  ve svém 
volebním okrsku v místě trvalého 
pobytu, má možnost požádat o vydání 
voličského průkazu v ohlašovně podle 
místa svého trvalého pobytu. Tento 
průkaz ho opravňuje volit v jakémkoliv 
vo lebním okrsku na  území  České 
republiky, nikoliv v zahraničí na zastu-
pitelských úřadech!

ź osobně v podatelně Obecního úřadu 
Vestec, Vestecká 3, Vestec až do 
středy 22. 5. 2019 do 16.00.

8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Výše uvedený postup se netýká voličů, 
kteří změní místo trvalého pobytu jen 
v  rámc i  téže  ob ce  neb o  městské 
části/obvodu.

Aby mohl tento volič hlasovat, musí 
požádat obecní úřad v místě předcho-
zího trvalého pobytu o vydání potvrze-
ní o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro 
vo lby  do Evropského par lamentu 
a předložit toto potvrzení:

Jak volit v případě změny bydliště po 
14. 4. 2019

- obecnímu úřadu v místě nového 
trvalého pobytu nejpozději do uzavření 
s e z n a m u  v o l i č ů  p r o  v o l b y  d o 
Evropského parlamentu, tedy do 16.00 
hodin dne 22. května 2019 nebo

Úřední hodiny pro přijímání žádostí 
a vydávání voličských průkazů v po-
d a te l n ě  O b e c n í h o  ú ř a d u  Ve s te c , 
Vestecká 3, Vestec:

Volič, který po 14. dubnu 2019 změní 
adresu místa trvalého pobytu na území 
j iné obce v České republice,  bude 
vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu vedeném 
obecním úřadem v místě předchozího 
trvalého pobytu.

Vyzvednout voličský průkaz bude 
možné od 9. 5. 2019 do 22. 5. 2019 
16.00. Žadatel může voličský průkaz 
vyzvednout osobně, nebo může pověřit 
jinou osobu, která se prokáže ověřenou 
plnou mocí udělenou k tomuto účelu, 
popř. mu může být voličský průkaz 
zaslán na adresu uvedenou v žádosti.

Úterý a čtvrtek:  

- ve dnech voleb okrskové volební 
komisi v příslušné volební místnosti 
v místě nového trvalého pobytu, kde 
zároveň musí prokázat své právo hla-
sovat ve volebním okrsku (novým 
občanským průkazem nebo občanským 
průkazem s odstřiženým rohem spolu 
s potvrzením o změně místa trvalého 
pobytu).

Podrobnější  informace k volbám 
najdete na adrese:

ź písemnou žádostí s úředně ověře-
ným podpisem, doručenou nejpoz-
ději  do 17.  5.  2019 do 16.00  na 
adresu Obecní úřad Vestec, Vestecká 
3, 252 50 Vestec

ź žádostí zaslanou prostřednictvím 
datové schránky  fyzické osoby, 
doručenou nejpozději do 17. 5. 2019 
16.00, datová schránka obce Vestec: 
cytasj8

www.vestec.cz/volby-do-evropskeho-
parlamentu-24-5-25-5-2019/

Požádat o vydání voličského průkazu 
můžete:

O voličský průkaz mohou požádat voliči, 
kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu 
vol ičů ,  tedy občané ČR s  trva lým 
pobytem ve Vestci. Občané jiných států 
EU s trvalým nebo přechodným poby-
tem ve Vestci mohou požádat o voličský 
průkaz v případě, že do neděle 14. 4. 
2019 podali žádost o zápis do stálého 
seznamu voličů. 

Pondělí a středa: 

8.00 – 12.00

AKTUÁLNĚ
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8.00 – 12.00

AKTUÁLNĚ
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SOS EXTREME JIŽ POJEDENÁCTÉ

etodické cvičení zdravot-Mnických družstev SOS 
EXTREME si před více než 

deseti lety vzalo za cíl vzdělávat 
budoucí generaci záchranářů a zdra-
votníků a na reálných modelových 
situacích jim ukázat metodicky 
správné postupy řešení. Asociace 
dobrovolných záchranářů, jako spe-
cialista na vzdělávání zážitkem, tak 
po dobu deseti let vytvořila bezmála 
stovku scén, při kterých nasimulo-
vala snad všechny stavy, se kterými 
se mohou záchranáři při své práci 
v terénu potkat. Realita zpracování 
je pro takové cvičení klíčová, neboť 
dává možnost projevení stresu   
u samotných záchranářů a odhalit 
tak chyby, které dělají právě během 
vyhrocených, mnohdy nepřehled-

ných situací. To vše pod dozorem 
komisařů z řad profesionálních 
záchranářů, hasičů i policistů. Ti pak 
vyhodnocují každý krok a určují 
bodové ohodnocení. Vzdělávací 
charakter je pak naplněn okamži-
tým rozebráním situace a prodisku-
továním postupů se soutěžním 
týmem. 

Letošní ročník je zlomovým ve dvou 
ohledech. Otevírá druhou desítku 
let konání soutěže, čímž můžeme 
s hrdostí konstatovat, že se jedná 
o projekt tradiční a vyhledávaný. 
Druhým ohledem je jistě přestěho-
vání projektu do nové lokality. Při 
plánování padla jasná volba na Ves-
tec. Nejen, že se jedná o skvělé místo 

Po deseti letech velké stěhování

plné fajn lidí, ale jedná se především 
o místo, které je již tři roky domo-
vem pořádající organizace. Tímto 
projektem bychom rádi reprezento-
vali nejen nás, ale i Vestec, který pro 
nás tolik udělal. Na své si budou 
moci přijít i fandové práce záchra-
nářů, či jen zvědavci z řad civilního 
obyvatelstva. Ptáte se jak? Pro reál-
nost jsou všechny modelové situace 
zasazeny do reálného prostředí, 
tedy i na veřejně přístupná místa 
a bude tak možné sledovat práci 

záchranářů z bezprostřední blízkos-
ti. Žádáme jen o respektování poky-
nů organizátorů a udržování bez-
pečné vzdálenosti. Pro�l trati  
z pochopitelných důvodů nesmí 
být do poslední chvíle znám, nicmé-
ně případné informace rádi poskyt-
ne náš štáb, který bude umístěn na 
louce u am�teátru ve Vestci. 

Během celého víkendu bude ve Vest-
ci a širokém okolí zvýšený pohyb 
záchranářů a jejich techniky. Mode-
lové situace mohou být doprováze-
ny větším hlukem, voláním o pomoc 
či dalšími efekty.  Všechny situace 
budou označené a pod dozorem. 
Prosíme tedy o shovívavost a pocho-
pení.  

PROGRAM

Pátek 10. 5. 2019

Zvýšený pohyb záchranářů

20.00 – 5.00 noční etapa 

Sobota 11. 5. 2019
7.00 – 21.00 denní etapa

Neděle 12. 5. 2019
10.00 vyhlášení výsledků

PODĚKOVÁNÍ
Na závěr bychom rádi poděkovali 
podpoře obce Vestec a především 
opoře, kterou máme v panu staros-
tovi Tiboru Švecovi. Bez jejich pomo-
ci a pochopení obyvatel bychom 
celý projekt velmi těžko realizovali. 

Více informací najdete na našich 
stránkách www.adzcr.eu

17.00 zahájení (am�teátr)



ZÁCHRANÁŘI

8

ZÁCHRANÁŘI

9duben 2019 duben 2019

SOS EXTREME JIŽ POJEDENÁCTÉ

etodické cvičení zdravot-Mnických družstev SOS 
EXTREME si před více než 

deseti lety vzalo za cíl vzdělávat 
budoucí generaci záchranářů a zdra-
votníků a na reálných modelových 
situacích jim ukázat metodicky 
správné postupy řešení. Asociace 
dobrovolných záchranářů, jako spe-
cialista na vzdělávání zážitkem, tak 
po dobu deseti let vytvořila bezmála 
stovku scén, při kterých nasimulo-
vala snad všechny stavy, se kterými 
se mohou záchranáři při své práci 
v terénu potkat. Realita zpracování 
je pro takové cvičení klíčová, neboť 
dává možnost projevení stresu   
u samotných záchranářů a odhalit 
tak chyby, které dělají právě během 
vyhrocených, mnohdy nepřehled-

ných situací. To vše pod dozorem 
komisařů z řad profesionálních 
záchranářů, hasičů i policistů. Ti pak 
vyhodnocují každý krok a určují 
bodové ohodnocení. Vzdělávací 
charakter je pak naplněn okamži-
tým rozebráním situace a prodisku-
továním postupů se soutěžním 
týmem. 

Letošní ročník je zlomovým ve dvou 
ohledech. Otevírá druhou desítku 
let konání soutěže, čímž můžeme 
s hrdostí konstatovat, že se jedná 
o projekt tradiční a vyhledávaný. 
Druhým ohledem je jistě přestěho-
vání projektu do nové lokality. Při 
plánování padla jasná volba na Ves-
tec. Nejen, že se jedná o skvělé místo 

Po deseti letech velké stěhování

plné fajn lidí, ale jedná se především 
o místo, které je již tři roky domo-
vem pořádající organizace. Tímto 
projektem bychom rádi reprezento-
vali nejen nás, ale i Vestec, který pro 
nás tolik udělal. Na své si budou 
moci přijít i fandové práce záchra-
nářů, či jen zvědavci z řad civilního 
obyvatelstva. Ptáte se jak? Pro reál-
nost jsou všechny modelové situace 
zasazeny do reálného prostředí, 
tedy i na veřejně přístupná místa 
a bude tak možné sledovat práci 

záchranářů z bezprostřední blízkos-
ti. Žádáme jen o respektování poky-
nů organizátorů a udržování bez-
pečné vzdálenosti. Pro�l trati  
z pochopitelných důvodů nesmí 
být do poslední chvíle znám, nicmé-
ně případné informace rádi poskyt-
ne náš štáb, který bude umístěn na 
louce u am�teátru ve Vestci. 

Během celého víkendu bude ve Vest-
ci a širokém okolí zvýšený pohyb 
záchranářů a jejich techniky. Mode-
lové situace mohou být doprováze-
ny větším hlukem, voláním o pomoc 
či dalšími efekty.  Všechny situace 
budou označené a pod dozorem. 
Prosíme tedy o shovívavost a pocho-
pení.  

PROGRAM

Pátek 10. 5. 2019

Zvýšený pohyb záchranářů

20.00 – 5.00 noční etapa 

Sobota 11. 5. 2019
7.00 – 21.00 denní etapa

Neděle 12. 5. 2019
10.00 vyhlášení výsledků

PODĚKOVÁNÍ
Na závěr bychom rádi poděkovali 
podpoře obce Vestec a především 
opoře, kterou máme v panu staros-
tovi Tiboru Švecovi. Bez jejich pomo-
ci a pochopení obyvatel bychom 
celý projekt velmi těžko realizovali. 

Více informací najdete na našich 
stránkách www.adzcr.eu

17.00 zahájení (am�teátr)



10

TIP NA VÝLET SENIOŘI

11duben 2019 duben 2019

Letní sezóna v Muzeu MHD 
začíná v pátek 19. dubna 2019

V pátek 19. dubna 2019 začíná 
letní sezóna v Muzeu MHD, která 
potrvá do 17. listopadu 2019. Ote-
vřeno bude o sobotách, nedělích 
a svátcích od 9 do 17 hodin. Vstup-
né do Muzea zůstalo nezměněno, 
50 Kč pro dospělé a 30 Kč pro děti 
od 6 do 15 let. Senioři nad 70 let 
mají vstup zdarma.

Muzeum najdete ve Vozovně Stře-
šovice, Patočkova 4, Praha 6.

Letos poprvé bylo Muzeum MHD 
otevřeno i v zimních měsících, od 
5. ledna do 31. března 2019 o ví-
kendech. Celkem bylo otevřeno 26 
dnů, během kterých do Muzea zaví-
talo 8 415 návštěvníků, což je v prů-
měru 324 návštěvníků denně. 

Rekordní návštěvnost byla v sobotu 
2. února 2019, kdy se na historické 
tramvaje, autobusy a trolejbusy při-
šlo podívat 694 lidí.

V tramvajové vozovně v Praze-
Střešovicích se nachází jedi-
nečná sbírka památek z his-

torie městské hromadné dopravy 
v hlavním městě České republiky. 

A právě v pátek 19. 4. také poprvé 
v letošním roce vyrazí na svou trať 
historická linka č. 41. Jezdí o sobo-
tách, nedělích a svátcích od 12 do 17 
hodin a neplatí na ní běžný tarif 
Pražské integrované dopravy. 
Dospělý zaplatí za jízdenku 35 Kč 
a dítě 20 Kč, je to ovšem jedinečná 
možnost, jak si vychutnat pražské 
cestování do sedmdesátých let 
minulého století. Od letošního roku 
bude linka 41 odjíždět z nové 
zastávky Planetárium Praha, která 
byla zřízena na kusé koleji za tram-
vajovou smyčkou Výstaviště Holešo-
vice.

Stálou expozici „Muzea městské 
hromadné dopravy v Praze“ otevřel 
v květnu 1993 Dopravní podnik hl. 
m. Prahy, akciová společnost. Veřej-
nosti jsou v ní představeny více než 
čtyři desítky historických vozidel 
a mnoho dalších exponátů - mode-
lů, fotogra�í, historických doku-
mentů, jízdenek, plánků.

Senioři v Hrzánském paláci 
– 4. 3. 2019

A protože jen týden trvala výstava 
v jindy nepřístupném empírovém 
pěstebním skleníku na Pražském 
hradě, stihli někteří zhlédnout   
i vystavenou kolekci jarních květi-
nek a cibulovin. V době, kdy okolní 
příroda se pozvolna probouzela ze 
zimního spánku, výstava „Předjaří 
v Královské zahradě” každoročně 
přitahuje tisíce návštěvníků.

Během komentované exkurze jsme 
si mimo jiné prohlédli gobelínový, 
audienční sál, hudební salónek, 
jídelnu a stálou expozici „Můj stát - 
symboly naší republiky”, přibližující 
kořeny české státní symboliky. 

Na první pohled byste v Lore-
tánské ulici stěží hledali 
palác, který je pod správou 

Úřadu vlády ČR. Hlavní vstup do 
objektu tomu tolik nenasvědčuje. 
Nenápadné jednopatrové průčelí, 
které se nachází přesně uprostřed 
mezi Pohořelcem a Hradčanským 
náměstím, splývá s běžnou zástav-
bou. Na rozdíl od jiných domů, nad 
vchodem do paláce visí dvě vlajky, 
česká a EU. A právě tyto dva symboly 
byly v pondělí 4. března orientač-
ním znamením pro skupinu dvanác-
ti vesteckých seniorů. Zde se zasta-
vili a zazvonili.
                                                                                                                                         
Hrzánský palác slouží jako repre-
zentační prostor předsedy vlády ČR 
a jeho prostranství je využíváno 

k plnění úkolů spojených s její čin-
nosti. Tak jako jiné pražské paláce,   
i tento prošel v dobách minulých 
mnohými proměnami a jeho zdi by 
mohly vyprávět. První zmínka k této 
lokalitě se váže k roku 1359, kdy 
stavitel císaře Karla IV. - Petr Parléř, 
zde pobýval.

Z dalších významných osob může-
me jmenovat např. malíře Jana Sla-
víčka a T. G. Masaryka, který zde 
bydlel se svou rodinou v letech 1894 
– 1896. 
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Exkurze 
ve vietnamské tržnici 
na Libuši

Téměř  dvě  dese t i l e t í  působ í 
v pražské čtvrti Libuš, na ploše 
bývalého masokombinátu a drůbe-
žárny, vietnamské velkoobchodní 

a kulturní centrum - tržnice SAPA. 
P ro  v i e t n a m s ko u  ko m u n i t u  
v Česku to je tzv. malý Vietnam, 
i na mapách najdete označení 
Little Hanoi. Pro nás, co jsme 
zvyklí na naše české obchůdky, jde 
o naprosto odlišnou scenérii, jiné 
kulisy. A pokud sem někdo přijde 
poprvé a snaží se zorientovat ve 
sp let i  neprav ide lných u l i ček 
a  k rá m k ů ,  s k l a d ů  s  p e s t ro u 

paletou zboží, může se mu snadno 
stát, že se v tom mumraji jednodu-
še ztratí. Pro Vietnamce je SAPA 
malým kouskem je j ich rodné 
země, pro nás je to tržnice, která 

2v sobě na ploše 350 000 m  skrývá 
zhruba 500 provozoven. Denně se 
zde pohybuje několik tisíc lidí. 

Dennodenně, od rána do dvaceti 
hodin, žije centrum čilým praco-
vním ruchem a pokud má někdo 
strach, že zde zabloudí, má SAPA 
i svou cestovní kancelář ” Viet-
Tour ”. V současné době je možné 
si domluvit prohlídku a Vietnamec, 
ov láda j íc í  dobře češt inu ,  vás 
provede  různými  zákout ími ,  
i těmi, kam se běžně zákazník 
nepodívá. 

Akce seniorů zpravidla tvoří 
výlety, návštěvy divadel, 
výstavn ích  s ín í  a  různé 

exkurze. Ta poslední se konala       
5. dubna a zprostředkoval ji pro 
sen iory  s ta ros ta  Tibor  Švec .  
Prohlídku domluvil s vedením 
tržnice SAPA.

Vestečtí senioři nemuseli objedná-
vat cestovní kancelář. Navíc se 
v SAPĚ cítili jako hosté. Nejdříve je 
u vstupní brány uvítal šéf tržnice, 

14
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duben 2019

Na první jarní den zvalo letňanské 
výstaviště na čtyřdenní Meziná-
rodní  veletrh FOR GARDEN.  
Skupinka seniorek se rozhodla 
podniknout výlet na druhý konec 
Prahy. Na rozsáhlé výstavní ploše 

tak mohly čerpat inspiraci, těšit se 
a hlavně nakupovat rostlinky, 
keříčky, cibulky a květinky nebo 
cokoli, co se bydlení a zahradničení 
týká.

                                                                                                                         

Hrzánský palác  

kolem roku 1916  
              1826 – 1837                                                                
          Langweilův model  

současnost

sedm státních symbolů České republiky
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Jako každý rok, tak i letos jsme 
přivítali jaro vynesením Mořeny. 
Sešli jsme se na zahradě naší 
mateřské školy,  kam přišla 

i řada rodičů, z čehož jsme se 
upřímně těšili. Děti obdivovaly 
Mořenu, která byla zhotovena dle 
tradice z věcí, které již nejsou 
potřebné (sláma, uschlá tráva, 
větve) a okrášlena náhrdelníkem 

z vyfouklých vajíček, tedy symboly 
smrti a zmaru. Bylo nutné odnést 
Mořenu pryč, spálit jí nebo vhodit 
do vody, jako symbol překonání 
zimy. Nejprve jsme si tedy společ-
ně zazpívali písničky a pak jsme se 
s  dětmi shodl i  na tom, že už 
chceme zimu zahnat a přivítat 
j aro.  Proto  j sme se  spo lečně 
vypravili průvodem k rybníku. Tam 
jsme si ještě jednou zazpívali a pak 

už Mořena letěla do vody. Jako 
kontrast  k Mořeně patří  L íto 
(lítečko, májíček), které jsme měli 
nachystané pro každou třídu. Líto 
symbolizuje příchod jara a obnove-
ní života. Na rozdíl od smrtky bylo 
vytvořeno z živých a barevných 
materiálů. Děti si proto k rybníku 
přinesly barevné stužky, kterými 
připravená Líta ozdobily. Tímto 
jsme pro letošní rok de�nitivně 
zahnali zimu a nyní už se budeme 
radovat a těšit z krásných dnů, 
které máme před sebou. Každá 
třída si odnesla své Líto do školky, 
kde bude připomínat příchod jara.

Zdravé zoubky
První dubnový den jsme ve školce 
připravili v rámci projektu Dental 
Prevention, který se specializuje na 
výuku správné péče o dutinu ústní 
ve školách a školkách akci „Zoubky 
jako perličky“. Děti se tak zábav-
nou formou dozvěděly, jak vypadá 
zub, jak vzniká zubní plak, kámen 
a kaz. Samozřejmě se také naučily, 
jak těmto problémům správně 
předcházet. 

Součástí tohoto výukového progra-
mu nebyla jen teorie, ale také 

Vynášení mořeny
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Následovala prohlídka tržnice, 
široké spektrum obchodů, pestrá 
nabídka ovoce, zeleniny, asijských 
i neasijských potravin, ryb, obleče-
ní a jiného zboží všeho druhu, 
i takové zboží, na které v běžných 
supermarketech jen tak nenarazí-
me. Návštěvník zde může vyhledat 
služby kadeřníků, masérů, restau-

race, školy a mnoho dalších služeb. 
Dokonce tu najdete i buddhistický 
chrám.  Je  obrost lý  růžovými 
stromy sakur, okolo vlají vietnam-
ské vlajky.

Závěr exkurze korunovala  gastro-
exotika - pohoštění v restauraci. 
J í s t  po  v ietnamsku znamená 
především jíst pestře a nejíst sám. 

Typické stolování zahrnuje více 
chodů, nabízí možnost ochutnat 
více jídel současně. Pro nás byla 
připravena řada stolů, na kterých 
byly rozmístěny malé mističky 
s nezbytnými hůlkami. Samo-
zřejmě tu byly klasické příbory. 
Prioritou vietnamského stravování 
je společné posezení u jídla v po-
hodové atmosféře, kde si každý 
vybere, zkombinuje a dochutí jídlo, 
ingredience, tak jak se mu zachce. 
Nakonec byl náš gastronomický 
záž i tek  umocněn posezením 
u kávy, která nemohla být jiná než 
vietnamská.

poté mohli spoléhat na svého 
skvělého průvodce v osobě Tibora 
Švece, který ochotně odpovídal na 
všechny dotazy a zároveň nabízel 
další dobré tipy. A to hned při 
první zastávce u obchodu s potra-
vinami a ovocem. Zde byla pro naši 
skup inu  př ipravena  nab ídka 
a ochutnávka exotického ovoce. 
Názvy ovoce jako longan, mango-
stan nebo pitahaya čili dračí ovoce 
mnozí z nás slyšeli i ochutnávali 
poprvé. Kromě ovoce obchůdek 
nabízel zajímavé asijské produkty, 
zeleninu, čerstvé řezané byliny, 

které česká kuchyně moc nezná 
(např. perilla) nebo koření, pro 
které snad ani české názvy ještě 
neexistují. Tak probíhala první 
etapa exkurze.
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praxe. Velký zájem vzbudil obrov-
ský chrup a stejně velký kartáček, 
což byly pomůcky, na kterých byl 
nácvik čištění zubů demonstrován. 
Děti si vyzkoušely jak správné 
techniky č ištění  zoubků,  tak 
i začlenění správných hygienic-
kých návyků do každodenního 
života. Nápomocen dětem bude 
ce lý  pedagogický sbor,  který 
motivuje děti k ústní hygieně a je 
také v této problematice proš-
kolen. 

Mgr. Dita Klímová
ředitelka MŠ
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ÚVODNÍ SEMINÁŘ ke kurzu Předporodní příprava – ochutnávkový
seminář, který vás seznámí s plánovaným kurzem, s připravovanými tématy,
s prací a pozicí duly při porodu – co vám může dula nabídnout, jak vás může

se na chvilku samy na sebe. Lekce se uskuteční v úterý 21. května od 8.00, vstup

podmínkou). Hlídání dětí není zajištěno. Registrace posílejte na náš e-mail nebo

Ukázková lekce JEMNÉ JÓGY – je určená ženám, které by chtěly s jógou začít

Těšíme se na setkání, 

podpořit před porodem i v samotné porodnici.  Dula Lenka má opravdu bohaté

s těhotenstvím a porodem zajímá. Těšíme se na Vás už v pondělí 6. května od
18.30 do 20.30 v herně, vstup je ZDARMA. Registrujte se prosím předem na

zkušenosti z českých porodnic, ptejte se jí na cokoliv, co vás v souvislosti

našem e-mailu, počet míst je omezen.

ZDARMA. Cvičíme v pohodlném oblečení, na vlastních podložkách (není

Katka Haladová

Více informací a možnost rezervací na všechny akce naleznete na našich 
webových stránkách www.rcbaracek.cz nebo na našem Facebooku. Vaše dotazy 
rádi zodpovíme na tel.: 777 129 542 nebo na e-mailu: rcbaracek@gmail.com. 

přes www.jogalovanky.cz. 

nebo navázat na cvičení po delší pauze. Protáhneme se, zrelaxujeme, zaměříme

RC BARÁČEK

20 duben 2019

Kurzy a cvičení pro maminky

Více informací najdete na našich stránkách nebo na www.dulalenka.cz. Vstupné

dulou Lenkou Trešlovou, která doprovodila k porodu už 116 žen, je maminkou 
tří dětí a má bohaté zkušenosti z pražských 
a středočeských porodnic. Kurz bude probíhat 
v příjemném prostředí naší herny, pro malou 
skupinku žen (2-5 účastnic). Začínáme 
v pondělí 20. května 18.30 – 20.30 a naše 
témata budou:  1. Těhotná - poradna (20. 5.), 
2. Porod – jak to chodí (27. 5.), 3. Otevírání – 
úlevové polohy (3. 6.), 4. Tlačení – dýchání 
a kontrakce (10. 6.), 5. Po porodu – bonding

 v herně RC Baráček (U Hřiště 575, Vestec).

Nabídka kurzů pro děti je v našem centru Baráček poměrně bohatá, proto 
jsme se rozhodly přidat aktivity také pro maminky. Domluvily jsme se 
se skvělými lektorkami a přinášíme vám tyto novinky:

Kurz PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA – zveme vás na sedm setkání se zkušenou

STROLLERING® - Cvičení s kočárky – skvělý způsob cvičení pro aktivní

 na 90 Kč/lekci, více informací na webu www.rcbaracek.cz.

maminky s malými dětmi. Cvičení je založeno na sportovní dynamické chůzi, 
kardio-cvičení a posilování problematických 
partií. Na cyklotrasu mezi Jesenicí a Vestcem 
vyrazíme 2x týdně, každé úterý a čtvrtek od 
10.00 do 11.00.  Začínáme 30. dubna, první 
lekce je ZDARMA. Registrujte se na e-mailu: 
zuzana.ram@gmail.com, nebo se přidejte do 
Facebookové skupiny: Cvičení s kočárky – 
Strollering Jesenice/Vestec. Cena za lekci 
jednorázově je 120 Kč, v předplatném sleva až

a kojení (17. 6.), 6. Miminko a šestinedělí (24. 6.), 7. Bříško – lekce s partnery –
hledáme pozice miminka v bříšku (1. 7.).

na kurz 2.000 Kč/7 setkání nebo 300 Kč/1 setkání, kurz se koná v 1. patře
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atím první písemná zmínka Zo Vestci je spojena s rokem 
1360. Další listina z roku 1390 

objevuje v souvislosti s příslušností 
Vestce ke Kostelci i německý text, kde 
je název vsi již více podobný tomu 
dnešnímu - das dorf  Wesscze. I další 
dokument z roku 1457 potvrzuje nad-
vládu Kostelce nad Vescí, a to velkole-
pě. „Ves Vesce se vším příslušenstvím 
má při manství Kosteleckému ostati 
věčně.” 

Ty věčné časy už tenkrát nevydržely, 
byly jen dočasné. Na historické scéně 
se objevil Jiří z Poděbrad, který koste-
lecký hrad dobyl a poddanské vsi včet-
ně Vestce daroval za zásluhy Novo-
městským (1460). Víme, že toho času 
Vestec patřila řadě víceméně nevý-
znamných majitelů. Jejich jména neu-
vádím, ani se nebudu o nich rozepiso-
vat. Tyto osobnosti nenajdeme v učeb-
nicích dějepisu, ani nejsou zvýrazněny 
v encyklopediích či jiných publikacích. 
Ves sdílela osud podobný řadě pod-
danských obcí, na něž bylo uvaleno 
břemeno roboty. Kromě toho vrch-
nost svým pořízeným vyměřovala 
naturální dávky a zatěžovala je různý-
mi daněmi. 

Výčet povinností z poddanských used-
lostí byl zanesen v tzv. urbářích. Tyto 
dokumenty sestavovala vrchnost pří-
slušného panství za účelem soupisu 
svého majetku. Tvořily je peněžní plat-
by, naturální dávky nebo robota. Je-
dnotlivé druhy se mohly navzájem 
doplňovat. Vybíraly se o svátcích, dva-
krát do roka, na jaře (na sv. Jiří) a na 

podzim (na sv. Havla). Někdy mohly 
být termíny stanoveny na sv. Jana a sv. 
Václava. Urbáře obsahují seznamy 
všech vlastníků a majitelů pozemků 
jednotlivých obcí tvořících příslušné 
panství v dané době s uvedením veli-
kostí a lokality pozemků a poddan-
ských povinností.

Výpis z urbáře, ukázka: majitel půl 
lánu měl odvádět o svatém Jiří 6 grošů 
a 10 vajec, o sv. Michalu 6 grošů a půl 
slepice.

V 15. století si např. tesař vydělal 16 až 
20 grošů týdně a nádeník jen 4 - 6 
grošů týdně. A co si mohl za tyto pení-
ze pořídit? 

12 haléřů až 1 groš = slepice
2 groše = korec ovsa
5 grošů = strych pšenice
15 grošů = kabátec

Vesnické obyvatelstvo bylo v 15. a 16. 
století sužované následky válek, neú-
rodnými roky, epidemiemi, ale i pusto-
šením a vypalováním. Bylo tomu tak 
i v srpnu 1508, kdy plameny zažehnu-
té škůdcem zemským, Jiřím Kopidlan-
ským, zničily Vestec, Jesenici a další 
obce. Více se o této pohnuté události 
dovíte v některém dalším vydání VL.

120 grošů = kůň

24 až 55 grošů = kráva
30 grošů = sud piva

Blanka Pašková

50 grošů = pluh

Zdroj: www.idnes.cz/�nance

Dějiny obce Vestce
pokračování 
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