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Přehled místních 
poplatků na rok 2020

Linka 326  
přidání ranního spoje



v ruce právě držíte prosincové číslo Vesteckých listů. A co vám 
v něm přinášíme za informace?

Máme pro vás jednu potěšující novinku na lince 326, 
minimálně tedy pro ty, kteří cestují ráno. Více v rubrice 
Aktuálně, kde se dozvíte i další informace o parkování nebo 
čipování psů.

Betlémské světlo má u nás ve Vestci už dlouhou tradici a ani 
letos nebude chybět. Pozvánku najdete na vedlejší stránce.

Máme za sebou dvě tradiční akce, rozsvícení vánočního 
stromu, které nově proběhlo na Vestecké, a věřím, že jste 
ocenili větší prostor. Návštěvnost byla hojná, vystoupení 
povedená, strom se rozsvítil podle plánu a více vám napoví 
fotogalerie v tomto vydání. Necelý týden na to proběhla 
i Mikulášská, opět v Motelu U Krbu, a i sem si našlo cestu 
hodně dětí i se svými rodiči. Více také ve fotogalerii.

A máme toho pro vás více, ať už od seniorů, ze školky, ze 
zápisníku naší obecní policie nebo zajímavosti z naší historie 
v rubrice Kronika.

Užívejte zbytek adventu, pokud možno v klidu a pohodě. 
Všem vám přeji příjemné prožití Vánoc a úspěšný vstup do 
roku 2020.

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,

Betlémské 
Světlo

Vestcive

OBEC VESTEC

těšit se můžete na vystoupení 

23. 12. 2019 
od  hodin15.00

Bohuše Matuše

Vánoční české koledy
k poslechu nebudou chybět 

lucerničky 
možnost zakoupit

občerstvení 
zajištěno

v areálu 
sportoviště
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ź Muž měl střílet po pracovních technických služeb

ź Řidič v Herinku odmítl test na návykové látky
ź Pohřešovaný muž nalezen

MATEŘSKÁ ŠKOLA VESTEC16

ź Mateřská škola děkuje vesteckým myslivcům
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PSYCHOLOGICKÁ PORADNA9

ź Vánoce seniorů: Svátky samoty a smutku?

KRONIKA18

ź Dějiny obce Vestec - péče o nemocné

apacita hromadné dopravy Kje v Praze a blízkém okolí 
v některých časech ve špičce 

zcela naplněna, ale máme pro vás 
pozitivní zprávu. I když k výsledku 
vedla dlouhá a složitá jednání, 
nevzdali jsme se a vybojovali jsme 
pro vás přidání jednoho ranního 
spoje na lince 326, který pojede ze 
zastávky Vestec, BIOCEV a bude 
tedy určen jen pro obsluhu zastávek 
ve Vestci (a poté dále směrem do 
Prahy) .  Zat ím je  tento  spo j 
naplánován od 06. 01. 2020 ve školní 

dny s konečnou na Opatově, kde 
budou mít děti možnost přestoupit 
na další spoje jedoucí ke škole. Ale 
tím naše snaha nekončí a zkusíme 
dále vybojovat to, aby spoj od 
dalšího školního roku jezdil na 
konečnou Volha, takže obslouží 
i zastávku u „naší“ školy. Jízdní řád 
včetně zvýrazněného nového spoje 
najdete na vedlejší straně. Autobus 
je primárně určen pro děti, ale 
samozřejmě ho mohou využít 
všichni cestující.

Linka 326 – přidání ranního spoje

PŘEDSTAVUJEME12

ź O bydlení Na Výsluní je velký zájem

FOTOGALERIE18

ź Rozsvícení stromu
ź Mikulášská
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arkování pro návštěvníky Pprovozoven (pošta, květinář-
ství) určené pro krátkodobé 

stání najdete hned na začátku ulice 
U Hrubých. Parkovací stání jsou 
určena pro krátkodobé stání do 15 
minut, pro zobrazení času příjezdu 
je nutné mít parkovací hodiny, 
které je možné zakoupit na poště. 
Případně jiným vhodným způso-

bem (lísteček s časem příjezdu) 
vyznačit, kdy jste na místě zapar-
kovali. Dodržovaní maximálního 
času parkování bude kontrolováno 
ze strany obecní policie. Pro delší 
návštěvu provozoven (kavárna, 
kadeřnictví)  je  možné využít 
podélná stání, která jsou v horní 
části ulice U Hrubých.

Parkování v ulici U Hrubých

pozorňujeme, že obecní úřad bude uzavřen od 23. 12. 2009 do U1. 1. 2020, pošta bude uzavřena o svátcích a také 31. 12. 2019. 
Děkujeme za pochopení.

Vánoční provozní dobu úřadu a pošty

Po očipování psa žádáme všechny 
majitele, aby se osobně dostavili do 
31. 03. 2020 na obecní úřad, kde 
bude pes zaregistrován včetně 
čísla čipu. To se netýká těch z vás, 
kteří již máte psa očipovaného 
a řádně zaregistrovaného k platbě 

poplatků. V případě, že pes nebude 
k 01. 01. 2020 očipován, hrozí 
majiteli pokuta až do výše 20.000 
Kč ze strany Státní veterinární 
správy. 

ž v minulém vydání jsme Uupozorňovali na to, že je 
nutné od 01. 01. 2020 mít 

oč ipované  psy.  V  souv i s los t i 
s tímto nařízením tak dochází 
k úpravě výše poplatku za psy, kdy 
již nebude rozlišováno, zda je nebo 
není pes očipován. 

Čipování psů

Nádoba (svoz 1 x za 14 dní) 1.800 Kč110 nebo 120 l 
Nádoba (svoz 1 x 3.600 Kč110 nebo 120 l týdně) 

Nádoba 5.900 Kč240 l (svoz 1 x týdně) 
Kontejner 19.200 Kč1100 l (svoz 1 x týdně) 
Kontejner 1100 l (svoz 2 x týdně) 38.400 Kč

Přehled místních poplatků na rok 2020

Bytové domy: VS = č. bytu 00000 č. p. (např. 0500000375 nebo 1200000375). 
Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést své příjmení a důvod platby 

nebo ČS: 0388054389/0800 nejpozději do 29. 02. 2020.

např. Novák – odpad.

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

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

Při placení bankovním převodem je důležité uvádět VS:  

Poplatky lze platit v hotovosti v podatelně obecního úřadu nebo bankovním 
převodem na účet vedený u KB: 107-2845800287/0100 

1.000 Kč                  
1.500 Kč                   

– držitel psa starší 65 let 200 Kč                    

První 
Další 
První 
Další 

čipovaný pes 
čipovaný pes 
čipovaný pes 
čipovaný pes – držitel psa starší 65 let 300 Kč                    

Poplatek ze psů

nebo ČS: 0388054389/0800 nejpozději do 31. 03. 2020.

Poplatky lze platit v hotovosti v podatelně obecního úřadu nebo bankovním 
převodem na účet vedený u KB: 107-2845800287/0100 

Z OBCE
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za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro 
poskytování služeb
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování 
prodeje

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje

za provádění výkopových prací

za umístění stavebních zařízení

za umístění reklamních zařízení

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných 
atrakcí

za umístění zařízení cirkusů

za umístění skládek

za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce

za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby 
�lmových a televizních děl

10 Kč

10 Kč

50 Kč

10 Kč

10 Kč

100 Kč

10 Kč

10 Kč

10 Kč

10 Kč

10 Kč

10 Kč

10 Kč

a) 

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

Paušální sazba

za umístění zařízení sloužících 
pro poskytování prodeje

za umístění reklamních zařízení

250 Kč za započatý m2 
za kalendářní měsíc

15.000 Kč za započatý m2
za kalendářní rok

n)

o)

Poplatek z ubytovací kapacity 21 Kč za každé využité lůžko/den

Ostatní polatky

tědrý den klepe na dveře Ša většina z nás se těší, jak jej 
stráví v kruhu rodiny. Pro 

někoho však Vánoce nejsou o pojí-
dání cukroví, zpívání koled a rado-
sti. Ano, mluvíme o seniorech. 
Abychom byli přesní, tak o těch, 
kteří tráví vánoční svátky sami, ať 
už doma, nebo v domě s pečovatel-
skou službou. Chybí jim to pod-
statné, co vytváří ono štědrovečer-
ní kouzlo – rodina. 

A tak, snad aby překonali tíživý 
smutek z osamění, vzpomínají na 
doby, kdy je obklopovali ti nejbliž-
ší .  Na dobu, kdy i pro ně byly 
Vánoce šťastné a veselé. Bohužel 
tyto „cesty do minulosti“ problém 
nevyřeší. Většinou se totiž namísto 
pousmání a zlepšení nálady dostaví 
o to svíravější stesk a deprese. 
V důsledku toho staří lidé uvažují 
nad  ho dnotou  svého  ž i vo ta , 
vyčítají si, že ještě neodešli ze 
světa,  že jsou pouze na obtíž 

a nikoho už nezajímají. A to je 
rozhodně špatně. Jestliže si tyto 
negativní otázky pokládáte denno-
denně bez ohledu na to, jestli jsou 
Vánoce, nebo běžný den, může jít 
o  psych ickou  poruchu  a  bez 
pomoci psychologa se neobejdete. 

Jak zvládnout vánoční samotu?  

V první řadě se snažte nemyslet na 
to,  j aké  by ly  minulé  Vánoce , 
vzpomínky jsou sice krásné, ale 
v tomto případě nepomůžou. 
Pokud máte rodinu,  která by 
s vámi svátky trávit chtěla, ale vy 
je neustále odmítáte s tím, že jim 
nechcete přidávat starosti, změňte 
to. Pro jednou neberte přílišné 
ohledy na jejich pohodlí a nabídku 
při jměte.  Uvidíte,  že v kruhu 
nejbližších se vám o dost zvedne 
nálada. A rozhodně si nemusíte 
dělat starosti s tím, že si nemůžete 
dovolit drahé dárky. Stačí úplná 
drobnost a největší radost určitě 

Vánoce seniorů: Svátky samoty a smutku? 
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PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny 

Mojra.cz

Případné otázky nebo podněty k článkům 
zasílejte na email poradna@mojra.cz 
nebo volejte na +420 731 226 690.                                                     

Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, 
m ů ž e te  s i  o b j e d n a t  ko n z u l t a c i  n a  
www.mojra.cz. Použijte slevový kód 
VESTEC a získáte slevu 10 %  z ceny 
objednávky.

uděláte jen svou přítomností . 
Pokud nemůžete trávit svátky 
s příbuznými, nebo jednoduše 
nechcete opustit své zázemí a své 
zvyky, zkuste se domluvit s kama-
rádkou/kamarádem, který je také 
o Vánocích sám. 

J s te - l i  akt i vn ím důchodcem, 
vánoční období na vás působí 
depresivně a nemáte s kým byste 
trávili Štědrý den, zkuste se od 
tohoto svátku odpoutat. Vyrazte 
na nějakou příjemnou dovolenou, 
ať už na hory, nebo k moři. Zbořte 
konvence, vždyť už si to opravdu 
m ů ž e te  d o v o l i t  a  n a  n i ko h o 
nemusíte brát ohledy. Nikdy není 
pozdě na změnu. Nehledě na to, že 
mnoho hotelů nabízí na Vánoce 
speciální program od slavnostního 
menu, po drobné dárečky a večerní 
zábavu. 

Pokud  na  dovo lenou  vyraz i t 
nechcete nebo nemůžete, zkuste 
zapátrat po akcích v okolí. Na 
internetu naleznete různé spolky, 
které seniorům připravují vánoční 
večírky apod. Stejně tak nabízí 
program i některé domovy pro 
seniory apod. Při jdete tak do 
kontaktu s l idmi, navzájem si 
zlepšíte náladu a ve veselém duchu 
si můžete dovolit i zavzpomínat na 
minulost. 

Proto doporučuji v takovýchto 
chvílích vyhledat pomoc. Existují 
různé linky pro seniory, které jsou 
dostupné 24 h, a to i o Vánocích 
a svátcích. Můžete se tak rozpoví-
dat o svém trápení a získáte radu, 
kam se dále obrátit o pomoc. 
Pracovníci linek bývají velmi milí, 
vstřícní a ochotní, proto se nemu-
síte bát na některou zavolat. 

Pozor však na jeden podstatný 
fak t .  Ono  to t i ž  samota  nen í 
osamělost. V čem je rozdíl? Pokud 
jste sami, napraví to pobyt ve 
společnosti jiných lidí. Pokud jste 
však osamělí, můžete se obklopit 

davem lidí, a stejně budete neustá-
le pociťovat smutek. Za osamělostí 
je vždy nějaký podstatný důvod – 
ať už spory v rodině, nezájem 
příbuzných apod. A právě tato 
osamělost vede k úvahám o dalším 
smyslu života a může způsobit 
vážné  zdravotn í  a  psych ické 
obtíže.  Jde o pocit ,  který vás 
neopouští po celý rok, a však 
o Vánocích je o to intenzivnější.

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Další představení na sebe nenecha-
lo dlouho čekat. Neuplynul ani 
měsíc a senioři se vypravili do 
S tavovského  d i vad l a ,  kde  se 
zaposlouchali  do tónů známé 
Mozar tovy  op ery ”  Kouze lná 
�étna”. Ta je posledním dílem, 
které skladatel  zkomponoval 
během svého krátkého života 
a dodnes je nejhranějších dílem 
světového repertoáru. Kouzlo 
p o h á d ko v é  � é t n y  p o m á h a l o 
hlavním postavám překonávat 
mocné sily dne a noci, posilovalo 
jejich opravdovou lásku, která 
musela čelit náročným zkouškám, 
které jim osud připravil. Vítězství 
dobra a pravdy korunovalo závěr 
zpěvohry.

oderní  s tavbu z  roku M1911 navštívila skupina 
seniorů 23. října. Paní 

průvodkyně, která nás provázela 
letos již v Trojském zámku, opět 
nabídla obsáhlý a zajímavý výklad.
                                                            
Už v průčelí vily, která stojí na 
pozemku u Mariánských hradeb, 
k a ž d é h o  z a u j m e  s o u s o š í                                     
J. A. Komenského. Interiéry vily 
n a b í z e j í  v ý b ě r  z  d ě l ,  k t e r á 
František Bílek vytvořil během 
svého plodného života. Kromě 
sochařské tvorby a návrhu své 
vlastní vi ly v Praze navrhoval 
i různé kusy nábytku a celé bytové 
interiéry.  Celá jeho umělecká 
produkce je prostoupena přede-
vším hlubokou mystikou a nábo-
ženským cítěním. Ateliérová vila 
patří od roku 1963 Galerii hlavního 
města Prahy.

Divadelní představení  
17. 10. a 11. 11. 2019

Prohlídka vily 
Františka Bílka

a čtvrtek 17. 10. 2019 mělo NDivadlo PRO DVA ve svém 
programu představení ” 

Vysavač ” ,  k te ré  by lo  ve lkým 

hereckým sólem pro Bohumila 
Klepla. Našim seniorům nabídlo 
show pro jednoho herce, sólo pro 
uklízeče,  zamilovaného muže 
středního věku s bohatou fantazií, 
který se vypovídává ze svých 
problémů. Hru bez přestávky, kde 
známý herec  měl  př í l ež i tost 
rozehrát své všestranné herecké 
umění, zrežíroval dvorní autor 
divadla, Patrik Hartl.

                                                                                                                                             
Pro naše seniory i pro Stavovské 
d i v a d l o  b y l o  p o t ě š e n í m  m í t 
příležitost vidět a slyšet na scéně 
naší přední sopranistku Kateřinu 
Kněžíkovou.

SENIOŘI

Podzimní akce seniorů
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O bydlení Na Výsluní je velký zájem...

onec roku se kvapem blíží, Kpro většinu z nás je to 
období bilancování. Jaký byl 

rok 2019 pro společnost STAVING 
Olomouc? Zeptali jsme se Milana 
Zetochy jednatele společnosti.

V letošním roce jsme se zaměřili 
zejména na přípravu a realizaci 
architektonicky unikátního projek-
tu Na Výsluní, který je situován 
v jižní části obce Vestec. Na jaře 
j sme zde  dokonč i l i  výs tavbu 
bytového domu Vestecké Terasy I 
a  ak tuá lně  v  té to  a t rakt i vn í 
lokalitě real izujeme výstavbu 
rodinných domů. Kolaudace části 
první etapy proběhne ještě letos. 
V listopadu jsme na webových 
stránkách www.bydleni-vestec.cz 
spust i l i  p rode j  druhé  e tapy, 
v rámci které bude postaveno cel- 
kem sedm nadstandardně řeše-
ných domů (dva dvojdomy a jeden 
trojdům). Rodinné domy jsou 

prakticky řešené s dispozicí 5+kk 
a 6+kk. Užitná plocha domů se 

2 2pohybuje od 134 m  do 163 m . 
Rodinné domy jsou velmi vhodně 
situovány na pozemcích o rozloze 

2394 do 602 m . Každý dům dispo-
nuje  prostornými a  za j ímavě 
řešenými terasami. Kolaudace této 
etapy se uskuteční v druhé polovi-
ně roku 2020.  Zá jem o tento 
projekt je opět velký, což nás 
samozřejmě velmi těší. Je to dáno 
zejména tím, že se  jedná o kvalitní 
projekt, nejen po stránce urbanis-
tické a architektonické, ale také 
stavební řešení je na velmi vysoké 
úrovni. A právě tato kombinace je 

pro naše klienty velmi důležitá. 
Velkou roli zde samozřejmě hraje 
také atraktivita celé lokality. 

Kromě naší podnikatelské činnosti 
bych  rád  také  zhodnot i l  náš 
program na podporu aktivit, který 
jsme spustili již v roce 2015. Díky 
tomuto programu bylo do této 
chvíle podpořeno více než 50 akcí 
sportovního a kulturního charakte-
ru, které přímo přispívají k rozvoji 
komunitního života v obci Vestec. 
Do programu bylo vloženo již 
téměř 500.000 Kč. 

Jako každý rok i letos jsme podpo-
řil i  akci slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu. Dlouho jsme 
přemýšleli, jakým způsobem tuto 
tradiční a velmi oblíbenou obecní 
akci obohatit, což není zrovna 
lehký úkol, jelikož díky dobře 
fungující kulturní komisi, která 
akci připravuje, je program každo-
ročně velmi pestrý. Nakonec jsme 

s e  k r o m ě  � n a n č n í  p o d p o r y 
rozhodli vydat  také cestou zážitků 
a zajistili jsme pro tuto akci foto 
ko u t e k ,  v e  k t e ré m  s i  k a ž d ý 
návštěvník mohl pořídit milou 
vzpomínku na letošní advent. 
Podobným způsobem, bychom 
chtěli podporovat komunitní život 
v obci i do budoucna. Uvítáme 
proto ze strany veřejnosti jakékoliv 
náměty,   j ak  vhodně  dopln i t 
a podporovat rozvoj volnočaso-
vých aktivit v obci. Závěrem bych 
r á d  p o p ř á l  v š e m  v e s te c k ý m 
občanům krásné Vánoce a do 
nového roku spoustu štěstí, zdraví 
a spokojenosti.

www.staving-olomouc.cz
Více informací najdete na 

Foto Milan Zetocha

Vizualizace Na Výsluní

Vizualizace Na Výsluní

Výstavba Na Výsluní Rozsvícení stromu s fotokoutkem

STAVING Olomouc s.r.o.
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Ve čtvrtek 21. 11. 2019 bylo při 
hlídkové činnosti v ulici Vestecká 
zjištěno jedoucí vozidlo tovární 
značky Škoda, modré barvy, které 
vybočovalo ze směru jízdy do 
protisměru. Pro podezření z řízení 
pod vlivem alkoholu se hlídka 
Obecní policie Vestec za vozidlem 

otočila. Řidič s vozidlem sám od 
sebe zastavil na parkovišti před 
autosalonem. U řidiče byla prove-
dena jak dechová zkouška, tak 
i test na přítomnost návykových 
látek, oboje však s negativním 
výsledkem. Vzhledem k tomu, že 
řidič při kontrole předložil pas 
a řidičský průkaz jiného státu, 
byla provedena lustrace prostřed-
nictvím Policie ČR, OOP Jesenice. 
Touto bylo zjištěno, že muž je 
mezinárodně hledaný. Pátrání bylo 
vyhlášeno ve Francii za trestný čin 
převaděčství. Celou věc si poté 
nás ledně převzala  Pol ic ie  ČR 
k dalšímu řešení.

Mezinárodně hledaný muž zadržen

Obecní policie Vestec přítomen 
jako nezúčastněná osoba domovní 
prohlídce rodinného domu zajiště-
ného  muže .  Ce lá  věc  j e  nyn í 
v řešení Policie ČR pro podezření 
ze spáchání několika trestných 

Při hlídkové činnosti byla hlídka 
Obecní policie Vestec požádána 
o součinnost hlídkou Policie ČR, 
OOP J í lové  u  Prahy,  oh ledně 
oznámení na linku 158 o nezná-
mém muži ,  který  měl  s tř í le t 
krátkou střelnou zbraní ze svého 
rodinného domu po pracovnících 
Technických služeb Dolní Břežany, 
kteří právě uklízeli podél jeho 
domu. Na žádost Policie ČR hlídky 
obecní policie uzavřely příjezdové 

komunikace do celé lokality. Na 
místo dorazily tři hlídky Policie ČR, 
které provedly zákrok vůči nezná-
mému střelci a tohoto zajistily.
Ve večerních hodinách byl strážník 

Muž měl střílet po pracovních technických služeb

Policie ČR, OOP Jílové u Prahy, 
telefonicky požádala o prověření 
oznámení manželky muže staršího 
věku, která nahlásila, že se nevrátil 
z pravidelné vycházky a má o něj 
obavu. Hlídka obecní policie začala 
po pohřešovaném muži v okolí 
j eho  byd l i š tě  pát ra t ,  kdy  po 
několika minutách bylo na tísňo-
vou linku přijato oznámení o star-
ším zmateném muži, který se 
brankou dostal na cizí pozemek 
v obci Ohrobec, kde se posadil. 

Muž měl odpovídat popisu. Po 
příjezdu hlídky obecní policie na 
místo byla provedena lustrace 
prostředn ic tv ím poskytnuté 
fotogra�e z evidence obyvatel. 
Ztracený muž působil zmateně, 
nevěděl místo bydliště ani osobní 
údaje. Naštěstí byl nalezen nezra-
něný, pouze lehce prochladlý. Po 
dohodě s Policií ČR byl převezen 
do místa bydliště a předán manžel-
ce.

Pohřešovaný muž nalezen

Mezitím se na místo dostavila 
přítelkyně řidiče, která jeho verzi 
potvrdila. Celý průběh události 
však měla hlídka zaznamenaný na 
kameře, umístěné ve služebním 
vozidle. Ve správním řízení řidiči 
za odmítnutí podrobení se testům 
hrozí peněžitý trest ve výši 25.000 
až 50.000 Kč a zákaz řízení moto-
rových vozidel po dobu 1-2 let.

Hlídka obecní policie na základě 
místní znalosti zjistila jedoucí 
vozidlo, řízené mužem, u kterého 
měla podezření, že řídí bez řidič-
ského oprávnění. Řidič po spatření 
hlídky šlápl na plyn a v ulici Do 
Višňovky poté zastavil. Muž, který 
vystoupil z místa řidiče, již od 
začátku nespolupracoval a odmítl 
předložit řidičský průkaz s tím, že 
vozidlo neřídil a je jen chodec. Po 
opakované zákonné výzvě však 
tyto doklady předložil. Lustrací 
prostřednictv ím dostupných 
evidencí bylo zjištěno, že muž má 

platný řidičský průkaz a není 
v pátrání po osobách. Opakovaně 
se však odmítl podrobit testu na 
přítomnost alkoholu a jiný omam-
ných a návykových látek se slovy, 
že je pouze chodec a vozidlo řídila 
jeho přítelkyně.

Na místo byla přivolána Policie ČR, 
OOP Kamenice, která si celou věc 
si převzala k dalšímu šetření.

Řidič v Herinku odmítl test na návykové látky
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA

ádi bychom touto cestou Rpoděkovali spolku vestec-
kých myslivců, kteří si pro 

naše  dět i  na  konc i  l i s topadu 
připravili krásný program. Vše bylo 
pro  naš i  návštěvu  per fektně 
připravené, a tak se děti mohly 
podívat do klubovny místních 
myslivců. Tam se dozvěděly spous-
tu zaj ímavostí ,  v iděly trofeje 

v podobě paroží i zvířat a mohly 
se zeptat na cokoliv, co je ohledně 
myslivosti zajímalo. Venku pak 
zhlédly práci mysliveckého psa 
a  v idě ly  chov  bažantů .  Ješ tě 
jednou moc děkujeme za tento 
skvělý zážitek a vřelé přivítání.

Mgr. Dita Klímová
ředitelka MŠ Vestec

Mateřská škola děkuje 
vesteckým myslivcům

amykání Vesteckého rybníka Zse stalo již tradiční akcí naší 
mateřské školy a je jednou 

z př í lež itost í  ke společnému 
setkání dětí, rodičů a prarodičů. 
A to nejen těch, kteří školku nyní 
navštěvují, ale i těch, kteří se 
k nám rádi na tyto akce vracejí ze 
školních lavic. Letos jsme se sešli 
ve středu 6. listopadu na školní 
zahradě. Společně jsme si řekli 
básničky, zazpívali písničky a také 
přivolali Vodníka Vestíka a Paní 

Zimu. Děti měly za úkol letos 
přinést s sebou doma vyrobenou 
rybičku. Byla sice už téměř tma, 
ale za svitu lampionků děti zvládly 
kapříkům najít ten správný rybní-
ček. Bylo celkem přichystáno pět 
rybníčků: Sluníčkový, Mráčkový, 
Čtyřlístkový, Delfínkový a Chobo-
tničkový. Rybičky to byly opravdu 
nádherné, jedna hezčí než druhá. 
A vodníkův kamarád kapřík Petřík 
byl  rád,  že  nebude sám a má 
spoustu nových kamarádů. Pak už 

j sme  se  vyda l i  p o d  veden ím 
Vodníka Vestíka a Paní Zimy na 
cestu k Vesteckému rybníku. Nad 
rybníkem převzala vládu Paní 
Zima a Vodník Vestík ji předal svůj 
klíč. Nic už pak nebránilo tomu, 
aby se lampionový průvod vydal 
po  osvět l ené  ces t i čce  podé l 
rybníka a přes lávku. Všichni cestu 
zvládli suchou nohou a odměnou 
bylo společné foto s Vodníkem 
Vestíkem a Paní Zimou.  Děti si 
mohly pak druhý den po „výlovu“ 
rybníčků všechny ty nádherné 
rybičky prohlédnout za světla ve 
tř ídách a teď nám zdobí  s ítě 
v obou budovách mateřské školy. 
Těš íme  se  na  da l š í  spo lečná 
setkání s Vámi rodiči, prarodiči 
a se všemi příznivci naší mateřské 
školy.

Dana Hrábková

Zamykání vesteckého rybníka
Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace,
se sídlem U Hřiště 576, Vestec 252 50

hledá asistentka/asistentku pedagoga

s pedagogickým vzděláním, s kurzem pro asistenty nebo speciálního pedago-
ga (kurz AP je možné dodělat i při práci, není nutné dokládat předem).

Požadujeme spolehlivost a aktivní a tvořivý přístup k práci s dětmi. 
Nabízíme úvazek dle dohody. 
Nástup ihned. 
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Dohledat ve staré kronice zmínku 
o tom, jak si na venkově sousedé 
pomáhali, když onemocněli nebo 
když se jim stal nějaký úraz, se mi 
nepodařilo. Pro nemocné se ale 
vždy hledala pomoc, snaha poskyt-
nout útěchu a naději, která by 
vedla uzdravení. Výsledky byly ale 
různé .  Léčebné postupy by ly 
zpočátku spontánní a účelné, ale 
neměly vědecký základ, ani nevy-
cházely ze zkušeností. Až časem 
jistá praxe a nasbírané znalosti 
dovolily jedincům vyniknout, a ti 
se pak stali třeba léčiteli. Na každé 
vs i  by la  urč i tě  ně jaká  babka 
kořenářka nebo kovář, za kterými 
chodili nemocní lidé pro pomoc či 
radu. O zdraví venkovského lidu se 
ale v podstatě nikdo příliš nestaral. 
Nemoci nebyly léčeny, a pokud 
nějaký lektvar či koření pomohly, 
bylo dobře. Pokud ne a dotyčný 
nemocný třeba zemřel, tak to 
nikdo moc neřešil. Asi to tak mělo 
být.

Dnešní člověk by byl nad takovou 
léčbou zděšený. Proto také byla na 
v e s n i c í c h  v e l i k á  ú m r t n o s t . 
Nejčastěji  řádila tuberkulosa, 
epidemie infekčních nemocí nebyly 

výjimkou. Až do konce 18. století 
by ly  ve lmi  obávanou nemocí 
hlavně pravé neštovice,  které 
ukončily mnoho lidských životů. 
Toto infekční onemocnění postiho-
valo především děti, ale nemoc se 
přenášela i  na dospělé.  Pravé 
neštovice se v historii nevyhýbaly 
ani králům, zavinily smrt mnoha 
osobnostní, včetně vladařů. Udává 
se, že v letech 1799 a 1800 zemře-
lo na Moravě 6.000 dětí jen na 
neštovice. A v dalších zemích 
Evropy to bylo podobné. Těm, 
kteří se uzdravili, zůstaly následky 
– důlky a jizvy na obličeji i rukách, 
které je hyzdily. Někdy byl vážně 
poškozen zrak nebo sluch. Od 
r.1721 se začalo v Anglii očkovat 
prot i  neštovic ím práškem ze 
suchých neštovičných strupů. 
Údajně se i v českých zemích na 
sklonku 18. století začalo s vakci-
nací. A v Rakousku-Uhersku bylo 
očkování proti neštovicím jako 
povinné zavedeno v roce 1884. 
V českých zemích bylo povinné 
očkování proti neštovicím uzáko-
něno v roce 1919.    
                    

Péče o nemocné

Dějiny obce Vestec 
Velectěný pane starosto!

Dolní Břežany 25. 6. 1891             
Ve vší úctě Dr. Tesař 

V neděli 28. června 1891 chci očkovat ve Vestci v jednu hodinu odpoledne. 
Račte to oznámiti. Poněvadž jedu do Zdiměřic, to nechť matky donesou děti do 
hostince p. Škorpila (č. 9). 

Dále následuje seznam devíti dětí. 

Tento seznam je snad jediný doklad o zdravotní péči o vestecké děti. 
Předpokládám, že šlo o očkování proti neštovicím.

Blanka Pašková

Před časem se mi podařilo v archivu objevit docela nenápadný kousek 
papíru, který byl napsán v tomto znění:

KRONIKAKRONIKA
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 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

Mikulášská

GALERIE

23 prosinec 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

Mikulášská

GALERIE

23 prosinec 2019




