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Vodné a stočné 2019

Přehled místních 
 poplatků na rok 2019

Přehled akcí  2019



Máme za sebou konec roku, spojený s tradičním rozdáváním 
Betlémského světla, fotogalerii z této akce najdete na konci 
tohoto vydání. A už pro vás máme připravenu další akci, 
kterou je opět tradiční masopust, spojený i se zabijačkovými 
specialitami, takže si do kalendáře poznamenejte sobotu 
2. března, pozvánku s programem najdete v příštím čísle. 
Jsem rád, že se nám daří dodržovat tradice, které přispívají ke 
sblížení nás, občanů obce, navzájem mezi sebou. V rubrice 
z obce najdete přehled akcí, připravených obcí a také RC 
Baráček na letošní rok.

Na základě rozhodnutí rady došlo k navýšení ceny stočného 
na rok 2019, proč a o kolik se dozvíte v rubrice Aktuálně. 
V Poradně se dozvíte, proč je důležité mít cestovní pojištění. 
V lednu proběhlo výběrové řízení na post ředitele mateřské 
školy, rozhodnutí rady bude přijato až po uzávěrce aktuálního 
vydání a přineseme vám ho tedy v únorovém čísle.

      Přeji příjemné čtení!

Máme pro vás také informace z Univerzity 3. věku, která si 
opět přichystala výuku, tentokrát na jarní semestr 2019. 
A také Kvalitní podzim života se s vámi podělí o to, jak 
probíhal konec roku u nich.

A v neposlední řadě vám přinášíme také zajímavý tip na výlet, 
který těm dříve narozeným připomene, jak jsme slavili 
Vánoce před 30-40 lety, těm mladším ukáže, jaké to bylo za 
doby jejich rodičů.

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

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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Na základě rozhodnutí Rady 
obce došlo pro rok 2019 
k navýšení ceny stočného 

v zóně 1 pro rok 2019. Cena vodné-
ho zůstává zachována v původní 
výši a je tak stále na úrovni 35,33 Kč 
s DPH (30,72 Kč bez DPH), cena stoč-

ného je v zóně 1 (celý Vestec bez 
průmyslové zóny) navýšena o 7 Kč 

3bez DPH za m  a nově tak činí    
56,64 Kč s DPH (49,25 Kč bez DPH).     
V zóně 2 (průmyslová zóna) jsou 
ceny vodného 30,72 Kč bez DPH 
a stočného 71,00 Kč bez DPH.

Vodné a stočné 2019

Zákon o vodovodech a kanalizacích 
a také podmínky dotace na čistírnu 
odpadních vod nutí obec, aby byla 
účtována reálná cena a k navyšování 
ceny tak bude docházet postupně 
až do roku 2026, kdy by mělo dojít 

k vyrovnání účtované ceny a reálné 
ceny vodného a stočného. Zároveň 
je také nutné tvořit dostatečné 
rezervy na budoucí opravy infra-
struktury a obec k tomu přistupuje 
s péčí řádného hospodáře, aby 
budoucím generacím nezůstal dluh 
na zanedbané infrastruktuře.

bec dotuje cenu vodného Oa stočného aktuálně část-
kou ve výši cca 3,25 milionu 

Kč ročně, cena je dotována všem, 
tedy jak fyzickým, tak právnickým 
osobám. Reálná cena vodného   
a stočného by měla činit 109,25 

3Kč/m  (mimo průmyslovou zónu). 

Pro náš kraj je pro rok 2019 stanove-
na jako sociálně únosná cena 119,12 

3Kč/m , Vestec je tedy stále dostateč-
ně nízko pod touto cenou a lze před-
pokládat ,  že tomu tak bude               
i v budoucích letech. 

Proč došlo k navýšení ceny stočného?
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radiční poslední akce roku, Trozdávání Betlémského svět-
la, se opět setkala s velkým 

zájmem občanů Vestce. A tak se 
na hřišti v neděli 23. 12. 2018 sešly 
desítky návštěvníků, kteří mohli 
shlédnout vystoupení Mariana 

Vojtka a Michaely Gemrotové, 
Lukáše Jindřicha a jeho pěveckého 
sboru Cancioneta Praga, Radima 
Schwaba, dát si svařené víno nebo 
trdelník. Více vám napoví fotogale-
rie na konci tohoto vydání listů.

Betlémské světlo

leden 20196

AKTUÁLNĚ

Z Jesenice  autobus vyráž í  ze 
zastávky Jesenice, na křižovatce 
u l i c  Budě jov i cká  a  Ř í čanská  
a během 21 – 23 minut se zastáv-

kami Lahovice, Lahovičky a Lihovar 
dorazíte na Smíchovské nádraží. 
Odjezdy jsou v 5.36, 6.55, 8.00 
a  16 .44.  V  obráceném směru 
vyráží autobus v 6.10, 7.30, 15.52 
a  1 7 . 2 2 ,  do  J e sen i ce  by  mě l 
dorazit během 21 minut.

ajímavé spojení pro ty, kteří Zse potřebují dostat na druhý 
břeh Vltavy, nabízí linka 334, 

která byla od 9. 12. 2018 posílena 
a každý den tak jedou 4 spoje ve 
směru Jesenice – Smíchovské 
nádraží a 4 spoje v obráceném 
směru.

Linka  z Jesenice na Smíchovské nádraží334

7leden 2019

Z OBCE

Přehled místních poplatků na rok 2019

Kontejner 1100 l (svoz 1 x týdně) 19.200 Kč
Kontejner 1100 l (svoz 2 x týdně) 38.400 Kč

Nádoba 110 nebo 120 l (svoz 1 x týdně) 3.600 Kč
Poplatek za odpad

Nádoba 110 nebo 120 l (svoz 1 x za 14 dní) 1.800 Kč
Nádoba 240 l (svoz 1 x týdně) 5.900 Kč

Při placení bankovním převodem je důležité uvádět VS:  

Bytové domy: VS = číslo bytu 00000 č. p. (např. 0500000303 nebo 
1200000303)
Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést své příjmení a důvod platby 
(např. Novák – odpad). 

Poplatky lze platit v hotovosti v podatelně obecního úřadu nebo bankovním 
převodem na účet vedený u KB: 107-2845800287/0100 nebo ČS:  
0388054389/0800 nejpozději do 28. 2. 2019

Známka na popelnici se již nevydává – k identi�kaci slouží čip. 

Rodinné domy: VS = č. p. (např. 141 nebo 21)

Další pes 1.500 Kč čipovaný  750 Kč

Další pes senioři 300 Kč čipovaný  150 Kč

Poplatky zaplaťte nejpozději do 31. 3. 2019. Lze platit v hotovosti v podatelně 
obecního úřadu, nebo bankovním převodem na účet:
KB: 107-2845800287/0100 nebo 
ČS: 0388054389/0800  

Poplatek ze psů:

První pes 1.000 Kč čipovaný  500 Kč

Pes senioři 200 Kč čipovaný  100 Kč 
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2Sazba poplatku činí za každý i započatý m  a každý i započatý den:
Poplatky za užívání veřejného prostranství:

Z OBCE

9

Masopust sobota 2. 3. 2019

Dětská burza jaro/léto + dílny pátek 5. 4. a sobota 6. 4. 2019

Vítání občánků sobota 13. 4. 2019

Čarodějnice úterý 30. 4. 2019

Den dětí neděle 2. 6. 2019

6. Dětská olympiáda sobota 22. 6. 2019

Rozloučení s létem neděle 8. 9. 2019

VIII. Velká cesta pro malé pulečky neděle 22. 9. 2019

Dětská burza podzim/zima + dílny pátek 4. 10. a sobota 5. 10. 2019

Dýňohraní sobota 19. 10. 2019

Rodinné focení sobota 9. 11. 2019

Rozsvícení vánočního stromu neděle 1. 12. 2019

Mikuláš v RC čtvrtek 5. 12. 2019

Mikulášská nadílka sobota 7. 12. 2019

Betlémské světlo pondělí 23. 12. 2019

Přehled akcí  2019

Tučně vyznačené akce pořádá obec Vestec, zeleně podbarvené RC Baráček.

a)
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro  
poskytování služeb 10 Kč

b)
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování 
prodeje 10 Kč

c)  za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50 Kč

d) za provádění výkopových prací 10 Kč

e) za umístění stavebních zařízení 10 Kč

f) za umístění reklamních zařízení 100 Kč

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10 Kč

h) za umístění zařízení cirkusů 10 Kč

i)  za umístění skládek 10 Kč

j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10 Kč

k)  za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 10 Kč

l)  za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10 Kč

m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč

n)
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových 
a televizních děl 10 Kč

o)
 za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje za 
započatý m2  za kalendářní měsíc

250 Kč

p)
za umístění reklamních zařízení za započatý m2 za kalendářní 
rok

15.000 Kč

q)
za vyhrazení trvalého parkovacího místa za jedno parkovací 
místo o rozměrech 2,5 x 4,5 m za kalendářní rok 2.000 Kč

leden 2019 leden 2019
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ima je obdobím, kdy se mnozí Zz nás vydávají na hory, a to 
nejen v rámci naší republiky, 

ale i do zahraničí. A jednou z důleži-
tých věcí, kterou je potřeba vyřešit 
ještě před odjezdem, by mělo být 
kvalitní cestovní pojištění.

Možná si řeknete, že v rámci Evrop-
ské unie přece platí průkaz pojištěn-
ce, vydaný zdravotní pojišťovnou 
v ČR. To je sice pravda, ale ten 
pokrývá pouze základní zdravotní 
péči, která není ve všech zemích 
unie stejná a ošetření se vám tak 
může hodně prodražit. Také nepo-
krývá zásahy horské služby (napří-
klad na Slovensku se jedná o place-
nou službu), transport vrtulníkem 
a další služby, které jsou u nás 
běžně kryty zdravotním pojištěním. 
A také neposkytuje asistenci v přípa-
dě, že se vám něco stane a vše si tak 
musíte řešit sami na místě.

Je potřeba také dodržovat pojistné 
podmínky konkrétní pojišťovny, 
kdy většinou nejsou pojištěna rizika 
při pohybu mimo vyznačené sjez-
dovky a trasy, důvodem výluky        
z plnění je obvykle také požití alko-
holu nebo jiných návykových látek. 
 
Přejeme všem, aby se jim zimní 
výlety vydařily, pokud možno bez 
nehod a úrazů.

Je tak určitě vhodné se na cestu do 
zahraničí pojistit, náklady na pojiš-
tění se pohybují v řádu desítek až 

stovek korun, ale mohou vám ušet-
řit výdaje v řádu statisíců až milio-
nů. Nabídek pojištění je mnoho, 
stačí se podívat na internetu       
a vybrat to, které bude vhodné 
právě pro vás. Je potřeba zvolit 
dostatečný limit nákladů na ošetře-
ní (některé pojišťovny nabízí i pojiš-
tění bez limitu) a také doporučuje-
me pojistit odpovědnost, protože 
například při srážce na sjezdovce 
nemusíte zranit sebe, ale někoho 
jiného, kdo po vás poté bude náro-
kovat způsobenou škodu, kde se 
částka opět může vyšplhat poměr-
ně vysoko.

JUDr. Jaroslav Bednář
Marek Kowalewski

autoři článku:

Cestovní pojištění

Prosklené přízemí Galerie Tančící 
dům se tak na několik měsíců rozzá-
ří a promění se ve sváteční retro 
výlohu obchodního domu Kotva 
zaplněnou starými vánočními ozdo-

bami, oblečením a unikátními 
dochovanými předměty. Uvnitř 
najdete bohatě nazdobený strome-
ček, věhlasné auto žigulík, ze které-
ho budou doslova padat dárky.   
V přízemí je také postaven byt   
s dobovými originály a kuchyní, kde 
jsou přípravy na Štědrý večer     

v plném proudu. Nechybí spotřebi-
če úspěšných značek elektroniky 
jako je Eta či Tesla, bez kterých se 
žádná tehdejší domácnost neobešla.
 
Přijďte si také zavzpomínat, jaké 
hračky jste měli doma. Součástí 
výstavy je unikátní soukromá sbírka 
hraček ze 70. a 80. let z muzea 
v Rychnově nad Kněžnou, která 
vzniká již téměř 50 let a některé 
unikáty nebyly nikdy vystaveny. 
Součástí dětského patra je interak-

Máme pro vás další tip    
v našem oblíbeném Tančí-
cím domě, tentokrát se 

jedná o výstavu s názvem „Retro 
zima za socíku“. Ta navazuje na 
úspěšnou výstavu „Retro 70. a 80. 
let“, kterou navštívilo téměř 70 000 
návštěvníků. Na 1 300 předmětů, 

které uvidíte na výstavě, jsou docho-
vané originály ze soukromých sbí-
rek anebo zapůjčené z Barrandov-
ských ateliérů a České televize, jako 
například originální kostýmy Jiřiny 
Bohdalové z legendárního pořadu 
Televarieté!

RETRO ZIMA ZA SOCÍKU 
GALERIE TANČÍCÍ DŮM

TIP NA VÝLET

11leden 2019 leden 2019
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tivní herna pro děti a jsou zde zároveň 
vystaveny originály různých dětských 
ilustrátorů, které jsou zakomponová-
ny do expozice. Malí návštěvníci si na 
místě budou moct v rámci worksho-
pů vyrobit masopustní masky či 
masky čertů nebo Mikuláše a je při-
praveno velké množství soutěží pro 
všechny věkové skupiny. Na výstavě 
nechybí ani dětský koutek s tradiční 
stavebnicí �rmy Seva, se kterou si 
hrály snad všechny malé děti. 

Poslední patro je sondou do každo-
denního života v socialistickém Čes-
koslovensku období 70. a 80. let, které 
je věnováno elektronice a originálním 
předmětům denního použití, najdete 
zde výrobky předních národních pod-
niků, jako byly Madeta, Kofola, Eta, 
Fatra, JAWA, Tesla a jiné. Návštěvníci 
si můžou prohlédnout, jak vypadaly 
původní produkty a obaly, zároveň je 
zde vystaveno dobové oblečení, které 
se dalo koupit v sektoru nebo bylo 
ušito na zakázku či doma podle časo-
pisu Burda. 

(2 dospělí + 2 děti do 15 let): 390 CZK

od 14. listopadu 2018 

Školní skupiny:  50 CZK

do 3. března 2019, 

Vstupné na výstavu

Studenti do 26 let:  110 CZK
Senioři nad 65 let: 110 CZK

Výstava je otevřená 

Dospělí:   190 CZK

Děti do 15 let:  60 CZK

každý den 

Děti do 3 let, držitelé ZTP průkazu 
a novináři mají vstup zdarma 

od 9 do 20 hodin.

Rodinné vstupné 

12

TIP NA VÝLET

Plánovaný projekt zobrazí zejména 
elektroniku, design, nábytek      
a výrobky, které byly dříve běžnou 
součástí každodenního života, ale 
dnes jde o vyhledávané poklady.

RETRO SBÍRKA

Galerie Tančící dům organizuje sbír-
ku retro předmětů každodenní 
potřeby ze 70. a 80. let 20. století 
pro připravovaný projekt a vyzývá 
k zapůjčení nebo věnování dobo-
vých předmětů.

áte možnost nejen navští-Mvit aktuálně probíhající 
výstavu, ale také se podílet 

na dalším projektu.

Galerie tímto vyzývá k zapůjčení či 
darování retro předmětů, díky kte-
rým projekt vystihne speci�ckou 
atmosféru doby socialismu a přiblí-
ží ji i těm, kteří 70. a 80. léta minulé-
ho století nezažili. Klademe důraz 

13

Termín ukončení sbírky je září 2019.

Odměnou vystavujícím budou volné 
vstupenky do galerie. 

Každý se může podílet na plánova-
né výstavě, stačí nafotit své retro 
poklady a fotogra�e zaslat na email: 
rezervace@galerietancicidum.cz, 

následně vám zašleme odpověď, 
pokud se nám budou předměty 
hodit. Je možné předměty osobně 
donést na pokladnu do Galerie Tan-
čící dům. 

na spotřebiče, vybavení bytu či 
výrobky denního užití v domácnos-
ti. Pokud máte i jiné unikáty, které 
zobrazují dobu 70. a 80. let 20. stole-
tí, budeme rádi, pokud nám je 
poskytnete.

TIP NA VÝLET

VU3V

niverzita ve Vestci působí od Uroku 2011 a proběhlo již 15 
semestrů a několik studentů 

již absolvovalo v předepsaném roz-
sahu studi jní  program (šest 

semestrů) a při promoci obdrželi 
„Osvědčení o absolutoriu Univerzi-
ty třetího věku“ při Provozně eko-
nomické fakultě České zemědělské 
univerzity v Praze. 

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

Klenoty barokního sochařství v českých zemích

Kurz během šesti video přednášek seznámí posluchače 

Pro jarní semestr 2019 jsme si vybrali téma:

s několika nejznámějšími sochařskými památkami 
z období baroka v České republice.

leden 2019 leden 2019
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VU3V

14

(1710-1711) – skvostné pomníky barokní slávy svatých

2. 4.  Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě 
mezi dobrem a zlem

16. 4.  Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových 
zjevení

5. 3.  Vidění sv. Luitgardy a sv. František Xaverský na Karlově mostě  

19. 3.  Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-
1716) – evropské souvislosti evropsky věhlasného díla

Lektor  doc. Martin Pavlíček, Ph.D. 

19. 2.  Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) 
proměny přírody v umění

5. 2.  Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie 
all´antica a barokní Řím

Termíny a osnova přednášek:

e-mail: jarolimkova@gmail.com

Zájemci se mohou přihlásit na:

tel.: 313 035 501 / 724 211 721, 
OÚ Vestec, 

Na www.e-senior.czu.cz se můžete 
podívat na další informace o studiu.
Pokud má někdo zájem o studium, 
může se ještě přihlásit a studovat 

s námi.  Studium probíhá ve formě 
virtuálních přednášek na internetu.

Cena kurzu ČR: 
300 Kč/student/semestr
Přednášky se budou konat od 
14:00 hod., opět v budově 
BIOCEVu, Průmyslová 595, Vestec.

Podmínky úspěšného 
absolvování kurzu: 80% 
docházka, splnění testů

Zúčastnit se mohou občané České republiky důchodového věku (osoba, která 
dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo 
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valitní podzim života, z. ú. Knení asi již třeba dlouho 
představovat, jde o terénní 

pečovatelskou službu ve Vestci, 
která zajišťuje péči o seniory v domá-
cím prostředí, a to v lokalitách Pra-
ha-západ, Praha-východ a v jižní 

části Prahy. Poskytujeme péči nejen 
seniorům, ale také mladým lidem se 
zdravotním hendikepem, rozváží-
me i dobré obědy v rámci naší dceři-
né společnosti Služby KpŽ s.r.o.  
V současné době našich služeb vyu-
žívá 89 klientů.

Předvánoční kvapík 
v Kvalitním Podzimu života, z. ú.

říprava na svátky vánoční Pzačala již v září 2018. Jako 
v předešlých letech jsme zača-

li na přípravě vánočních balíčků pro 
naše opečovávané a vzápětí jsme 
napnuli své síly ke splnění tohoto 
cíle.

Do naší akce ,,Ježíšek přece na niko-
ho nezapomene“ se opět připojila 
�rma Nekton – Vrňata s.r.o. s oprav-
du velkorysým darem, nad kterým 
se sbíhaly sliny všem, koho by nepo-
těšil například čerstvý losos. V letoš-
ním roce nám pomáhaly s dárky 
i zcela nové �rmy, které jsme oslo-
vili. Jsme rádi, že naší náplní je nejen 

péče o seniory, ale i právě péče 
o mladší se zdravotním hendike-
pem, nás naplňuje. A vážíme si pod-
pory všech, kterým není situace 
našich klientů lhostejná.

Všem dárcům děkujeme za jejich 
vstřícnost, které si nesmírně váží-
me.

A pak nastal kýžený den, kdy každý, 
kdo má ruce a nohy, se přidal a zača-
la příprava balíčků pro naše opečo-
vávané.

A co je u nás nového?

Jelikož dárků bylo opravdu hodně, 
rozhodla se naše paní ředitelka 
Lenka Klestilová vybrat deset osa-
mocených seniorů mimo naši péči 
a obdarovat i je.

Jelikož jsme nestátní nezisková orga-
nizace, tak abychom dosáhli kýže-
ného úspěchu, oslovili jsme �rmy    
a s jejich pomocí začali uskutečňo-
vat naše představy.

Nakonec jsme tyto dárkové balíčky 
doručili do míst určení a mohli pozo-
rovat radost z dárků a smíšených 
pocitů dojetí a vděčnosti. A věřte, že 
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Předem všem moc děkujeme!

Za Kvalitní podzim života, z.ú.
Mirka Lebovičová a Libor Pavlíček

dávat je víc než brát. Ale i my jsme si 
dovolili nadělit dárek. Díky našemu 
sponzorovi můžeme mít nové webo-
vé stránky, které se stanou přehled-
nějšími a zajímavějšími.

Kdo nám bude chtít udělat radost 
i maličkostí, abychom mohli dále 

a kvalitně pečovat o potřebné, 
může přispět na náš transparentní 
účet č.: 4420550349/0800

Už 10 let jsme tu pro Vás! 
Rodinné centrum Baráček 
založila na sklonku roku 

2008 skupina nadšených maminek, 
které chtěly vytvořit místo pro 
setkávání rodičů na mateřské a rodi-
čovské dovolené. Centrum původně 
sídlilo v Hrnčířích v Baráčnické rych-
tě, po třech letech se přestěhovalo 
do Vestce, do současných prostor 
u fotbalového hřiště. Stejně jako 

v minulosti, i dnes nabízí centrum 
Baráček hlavně prostor pro rodiče 
a děti, kde mohou společně dová-
dět, zpívat, tvořit, vzdělávat se, rela-
xovat. Děti si na kurzech i v herně 
najdou kamarády a naučí se prvním 
sociálním dovednostem důležitým 
pro vstup do dětského kolektivu ve 
školce. Maminky zde najdou spříz-
něné duše, se kterými mohou pro-
brat vše, co je při výchově dětí 

Centrum Baráček oslavilo 10 let!

RC BARÁČEK

RC BARÁČEK
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Rodinného centra Baráček

A jak vypadala oslava 10. narozenin 
rodinného centra? Nechybělo profe-
sionální divadelní představení, tvo-
řivé dílny, alchymistická laboratoř, 
orientální tanec krásné tanečnice se 
všemi dětmi, rozsáhlá výstava foto-
gra�í z historie centra a samozřej-
mě nemohl chybět ani veliký ovocný 
dort! Přítomné děti se bez přemlou-
vání ujaly sfouknutí deseti narozeni-
nových svíček a ochotně pak 
pomohly celou tu dobrotu sníst. 
Celé odpoledne bylo plné smíchu 
a radosti, jak to na správné oslavě 
má být. 

potkává a s čím si nejsou tak úplně 
jisté. A když nestačí přátelský kruh 
ostatních rodičů, nabízí centrum 
pravidelné semináře s odborníky.

Provoz a aktivity centra si řídí rodi-
če sami. Mnohé z maminek, které 
během rodičovské dovolené navště-
vovaly se svými dětmi Baráček, se 
rozhodly vypomáhat s aktivitami 
v centru a dnes zajišťují 5x týdně 
provoz veřejné dětské herny, pomá-
hají s pravidelnými kurzy a připra-
vují nepravidelné akce jako je jarní 
a podzimní Burza dětského obleče-
ní, červnová Dětská olympiáda nebo 
oblíbená přírodopisná stezka     
s úkoly Velká cesta pro malé puleč-

ky. Rodinné centrum Baráček je 
nezisková organizace, která vytváří 
bezpečný prostor pro rodiče a jejich 
děti, kde mohou trávit čas s ostatní-
mi, vzdělávat se a rozvíjet se. Rodin-
né centrum Baráček je tu jednoduše 
pro celou rodinu.

Pokud máte chuť potkávat se s os-
tatními, a pokud je ve Vás touha 
udělat i něco navíc, je rodinné cent-
rum ideální místo, kde se můžete 
projevit.

„Přeji Baráčku do dalších deseti let 
hodně spokojených dětí a aktivních 
rodičů!“ 

Katka Haladová, 
maminka 2 dětí a členka 
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Strážníci zasahovali také u 34 trest-
ných činů, které byly dále řešeny 
Policií ČR.

 loňském roce obecní policie Vv rámci celého území, na kte-
rém působí, řešila celkem 

6.632 událostí, z nichž vybíráme 
přehled některých. Skoro 3.600 udá-
lostí je v oblasti kontrolní činnosti, 
které zahrnují například kontrolu 
dodržování vyhlášek obcí, dohled 
nad dodržováním veřejného pořád-
ku, kontrolu rychlosti nebo dohled 
nad přechody pro chodce.

Za rok 2018 bylo přijato celkem 594 
oznámení a také 292 žádostí o asis-
tenci, ať už ze strany obcí, Policie 
ČR, hasičů nebo záchranné služby. 
Strážníci vyjížděli ke 45 dopravním 
nehodám a připsali si 13 výjezdů 
k požárům. Celkový počet přestup-
ků za celý rok přesáhl 1.500, více 
než třetina bylo překročení rychlos-
ti v obci o méně než 20 km/h nebo 
mimo obec o méně než 30 km/h. 
Více než 1.100 přestupků bylo řeše-
no na místě pokutou, další přestup-
ky, které nebylo možno vyřešit na 
místě, byly předány příslušným 
správním orgánům.

Strážníci za loňský rok ve Vestci 
evidují 213 přijatých oznámení, 
výjezd k 15 dopravním nehodám, 
5 požárům, 255 přestupků a cel-
kem 12 trestných činů. Z celkového 
počtu přestupků bylo skoro 80 spo-
jených s překročením maximální 
povolené rychlosti, další byly spoje-
né s nesprávným parkováním nebo 
nedodržováním zákazu vjezdu 
nákladních vozidel. U trestných 
činů se jednalo především o poško-
zování cizí věci, které bylo evidová-
no v 5 případech a maření výkonu 
úředního rozhodnutí ve 2 přípa-
dech. Strážníci také zaevidovali 
několik krádeží a jedno vloupání.

A jak to vypadalo u nás ve Vestci?

FOTOGALERIE

19

Betlémské světlo
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ZŠ Campanus přijme zaměstnance na následující pozice: 
 

Paní na úklid na plný nebo částečný úvazek, pracovní doba dohodou. Výhodné platové 
podmínky, zaměstnanecké benefity. Nástup možný ihned. 
 
Vrátnou (vrátného) na plný nebo částečný úvazek, pracovní doba dohodou. Výhodné 
platové podmínky, zaměstnanecké benefity. Nástup možný ihned. 
 

Správce sportovní haly, nástup únor 2019. 
 
Kontakt: 
telefon: 222 366 517 nebo 518 
e-mail: central@campanus.cz 
 
Místo výkonu práce: 
ZŠ Campanus 
Jírovcovo náměstí 1782 
148 00 Praha 4 – Chodov 

Věnujeme se výrobě reklamy

tel.: 608 604 104 / e-mail: info@signup.cz

Grafika, reklama, tisk, polepy i celopolepy vozidel, webové stránky

Polepy aut i motocyklů
Tónování autoskel, polepy prodejen a mnoho dalšího

Mateřská škola Vestec
, příspěvková organizace 

hledá 
paní učitelku/pana učitele

S kvalifikací učitelství pro MŠ, 
předškolní nebo speciální pedagogika. 

Nástup 1. 2. 2019

E-mail: msvestec@seznam.cz 
Tel.: 602 301 212

Kontakt Doprava autobusem

15 min z metra C Opatov
20 min z metra  C Budějovická



ZŠ Campanus přijme zaměstnance na následující pozice: 
 

Paní na úklid na plný nebo částečný úvazek, pracovní doba dohodou. Výhodné platové 
podmínky, zaměstnanecké benefity. Nástup možný ihned. 
 
Vrátnou (vrátného) na plný nebo částečný úvazek, pracovní doba dohodou. Výhodné 
platové podmínky, zaměstnanecké benefity. Nástup možný ihned. 
 

Správce sportovní haly, nástup únor 2019. 
 
Kontakt: 
telefon: 222 366 517 nebo 518 
e-mail: central@campanus.cz 
 
Místo výkonu práce: 
ZŠ Campanus 
Jírovcovo náměstí 1782 
148 00 Praha 4 – Chodov 

Věnujeme se výrobě reklamy

tel.: 608 604 104 / e-mail: info@signup.cz

Grafika, reklama, tisk, polepy i celopolepy vozidel, webové stránky

Polepy aut i motocyklů
Tónování autoskel, polepy prodejen a mnoho dalšího

Mateřská škola Vestec
, příspěvková organizace 

hledá 
paní učitelku/pana učitele

S kvalifikací učitelství pro MŠ, 
předškolní nebo speciální pedagogika. 

Nástup 1. 2. 2019

E-mail: msvestec@seznam.cz 
Tel.: 602 301 212

Kontakt Doprava autobusem

15 min z metra C Opatov
20 min z metra  C Budějovická












