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Informace ze zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec

Vodovodní sítě

Aplikace Vestec



      Přeji příjemné čtení!

Viktorka je aktivní i v zimním období, podrobné informace 
o tom, co se ve Viktorce děje, najdete ve sportovní rubrice. Jsem 
hrdý na to, jak sport v obci funguje, když si vzpomenu na 
podmínky, které pro malé a velké sportovce byly ještě před 10 až 
15 lety a jak nám tady sport funguje teď, tak jsem opravdu rád, že 
se nám ve spolupráci s Viktorkou daří poskytovat našim 
občanům dostatek prostoru pro využití jejich volného času. 
A díky investicím do zázemí sportoviště u nás dlouhodobě 
funguje i RC Baráček, co si pro vás připravili, najdete v jejich 
rubrice. 

Přinášíme vám také aktuální informace z dopravy, co dělají naši 
senioři, co se děje ve školce. A ti z vás, kteří používají chytrý 
telefon, si můžou stáhnout naši obecní aplikaci. To vše najdete 
právě v tomto vydání.

v ruce právě držíte únorové číslo Vesteckých listů. A co se v něm 
dozvíte?

Jak už jsem vás informoval v úvodním slovu v minulém vydání, 
čeká nás opět tradiční masopust, letos termín vyšel na sobotu 
2. 3. 2019. A co je přesně na programu? To se dozvíte z pozvánky 
na vedlejší straně.

V rubrice aktuálně najdete okomentovaný zápis z posledního 
zasedání zastupitelstva obce.

Téma vodné a stočné, které jsme začali v minulém vydání listů, 
pokračuje i v aktuálním čísle. Věřím, že informace, které v článku 
o vodovodní síti přinášíme, pro vás budou zajímavé. 

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

Dne 23. 1. 2019 se uskutečnilo třetí zasedání našeho zastupitelstva 
v tomto volebním období, první v roce 2019. Zastupitelstvo obce na 
tomto zasedání schválilo: 

ź �nanční příspěvek TJ Viktoria Vestec na �nancování činnosti v roce 2019,

ź dodatky veřejnoprávních smluv, které řeší navýšení úhrady nákladů za 
výkon činnosti Obecní policie Vestec v obcích, kde naše Obecní policie 
také působí. Jde o Dolní Břežany, Zlatníky – Hodkovice, Ohrobec, Vrané 
nad Vltavou, Dobřejovice, Modletice, Popovičky a Herink,

ź koupi dvou pozemků u rybníka, které budou využity pro rekreační a spor-
tovní účely,

ź rozpočtové opatření, kterým se mění příjmy a výdaje obce v rámci roz-
počtu pro rok 2019.

ź dotaci Spolku vesteckých seniorů,

www.vestec.cz/dokumenty/usneseni-zastupitelstva

Toto rozpočtové opatření řeší mj. kapitálové výdaje (realizace nebo 
projektová příprava) na akce, které jsou v obci plánovány pro letošní rok. Jde 
např. o 1. etapu rekonstrukce křižovatky ulic Vestecká x K Jahodárně, 
prodloužení chodníku Na Průhoně k restauraci U Klimešů a chodníku 
v Průmyslové k BIOCEVu, retenční nádrž u MŠ a retenční nádrž u remízku, 
zastávkové příspěvky pro školní autobus, nové herní prvky na dětská hřiště, 
revitalizace navážky u remízku (křižovatka ulic K Jahodárně a Na Spojce 
podél strouhy), kde vznikne tzv. Trail Hill, nebo nákup pozemků u rybníka, 
které budou využity v rámci projektu tzv. Zelené páteře. 

okud máte zájem o podrobné informace ze zasedání Zastupitelstva Pobce Vestec, tak kompletní zápisy, audiozáznamy, usnesení nebo 
detailní rozpočet vč. rozpočtových opatření naleznete na internetových 

stránkách obce na těchto odkazech: 

www.vestec.cz/dokumenty/zapisy-a-audiozazn

www.vestec.cz/rozpocet-obce

Příští zasedání Zastupitelstva se bude konat dne 27. 02. 2019.

Ing. Roman Fritschka, 
člen Zastupitelstva obce Vestec 

a předseda redakční komise

KRONIKA25

ź Dějiny obce Vestec
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Z OBCE

radiční vítání občánků bude probíhat v Motelu U Krbu v sobotu        T13. 4. 2019 od 15 hodin.

 úterý 8. 1. 2019 bylo Vvyhodnoceno výběro-
vé řízení na obsazení 

pozice ředitele mateřské 
školy a komisí byla doporu-
čena Mgr. Dita Klímová, 
která dosud působila ve 

školce jako učitelka. Na 
5. schůzi Rady obce dne 
21. 1. 2019 byla jmenována 
do funkce ředite lky od      
1. 2. 2019 a my jí přejeme, 
ať se jí v nové pozici daří.

Nová ředitelka mateřské školy

Vítání občánků

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

P ř i v í t á m e  d ě t i  n a ro z e n é  o d           
1. 2. 2018 do 31. 1. 2019, podmín-
kou pro účast je trvalý pobyt dítěte 
v obci Vestec.

Vodovodní sítě
éma vodovodních sítí začíná Tbýt v současné době čím dál 
aktuálnější, a to především 

proto, že velká část těchto sítí byla 
vybudována v minulém století 
a začínají tak vykazovat množství 
poruch, což má za následek úniky 
pitné vody a zvyšování nákladů na 
provoz těchto sítí, které musí 
zaplatit buď obec nebo konečný 
spotřebitel.

Je proto určitě zajímavé porovnat 
si, jak na tom jsme my ve Vestci. 
A aby porovnání bylo vypovídající, 
vezmeme hodnoty před několika 
lety, kdy naši vodovodní síť spravo-
vala externí společnost, aktuální 
h o d n o t y ,  kd y  s í ť  p r o v o z u j í 
Technické služby Dolnobřežanska, 
s.r.o. a porovnáme je také s měs-
tem Slavkov u Brna, kde vodovodní 
síť spravuje společnost Vodovody 
a kanalizace Vyškov, a.s., která je 

z většiny vlastněna jednotlivými 
obcemi a městy, kde svou činnost 
vykonává.

Pro porovnání vyjdeme z Metodiky 
hodnocení technického stavu 
vodovodních sítí autora Ladislava 
Tuhovčáka, ISBN 978-80-214-4200-6, 
vydané v roce 2010.

Prvním důležitým parametrem, 
který vypovídá o hospodaření se 
sítí, je procento nefakturované 
vody VFN

Výpočet provedeme tak, že objem 
nefakturované vody vyjádříme jako 
procentuální podíl částí z vody 
vyrobené k realizaci VVR. Tento 
ukazatel je v ČR často používaný, 
ale má malou vypovídací schop-
nost o skutečném technickém 
stavu posuzovaného vodovodu.

A jak nám tento ukazatel tedy 
vychází?

Vidíme tedy, že ve Vestci se objem 
nefakturované vody podařilo snížit 
na velmi dobrou úroveň, která je 
v tomto případě nejlepší možná. 
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Dalším zajímavým ukazatelem, 
který sice není v ČR moc využíván, 
ale je doporučován International 
Water Association, používá násle-
dující vzorec.

Lpřep je přepočítaná délka sítě v km, 
VNF je parametr, který jsem použili již 
v  minulém výpočtu a výsledek je 
následující.

Ukazatel VNF už známe z předchozích 
výpočtů, PP je počet přípojek. A jak si 
tedy vedeme v tomto vyhodnocení?

Dalším zajímavým parametrem je 
jednotkový únik JUVNF

ednotkový únik vody je objem Jnefakturované vody vyjádřený 
v m3 na km vodovodních řadů 

za rok, vzorec pro výpočet je 
následující.

I zde vidíme, že došlo k zásadnímu 
zlepšení situace a jednotkový únik 
je již přísnějším kritériem pro 
vyhodnocení technického stavu 
sítě z pohledu ztrát vody. 

Voda nefakturovaná na přípojku 
VNFP

A protože v síti dochází k nevyhnu-
telným ztrátám, existuje porovná-
ní teoreticky nevyhnutelných ztrát, 
kdy byla porovnána data z 27 
různých vodárenských systémů 
v 19 zemích, kdy pro Vestec nám 
vychází tyto ztráty na úrovni 50 – 
112  l i t rů  na  př ípo jku  a  den . 
Zatímco za původního provozova-
tele jsme byli hodně nad maximál-
ní úrovní, nyní opět vidíme, že       
i v tomto parametru jsme na velmi 
dobré úrovni a došlo za poslední 
roky k jeho podstatnému zlepšení.

IZ vypočteme jako ILI/4, kdy se 
jedná o podíl skutečných ztrát 
a teoreticky nevyhnutelných ztrát, 
kdy za původního provozovatele 
vycházel ILI 3,91, nyní vychází 
0,52.

Po dosazení nám vyjdou následují-
cí hodnoty.

Posledním, neméně zajímavým 
ukazatelem jsou Ekonomické 
aspekty ztrát vody EIZ

EI je idnex, který v našem případě 
činí 1,5.

V roce 2015 byl  ukazatel  nad 
hodnotou 1,3, kdy docházelo ke 
značným ekonomickým provozním 
ztrátám. V roce 2018 se naopak 
podařilo dostat index hluboko pod 
hodnotu 0,8, která značí, že se 
jedná o systém, kde jsou ztráty jak 
po technické, tak po ekonomické 
stránce při jatelné a real izace 
dalších opatření není nutná.

Závěr

Ze všech výše uvedených ukazatelů 
vyplývá ,  že  převedení  správy 
v o d o v o d n í  s í t ě  p o d  v l a s t n í 
společnost bylo správným krokem 
a vede k tomu, že s vodou, a tedy 
i  penězi ,  hospodaří  lépe,  než 
externí �rma, u které není až 
t a k o v ý  z á j e m  o  ř á d n é 
hospodaření.

Obec Vestec využívá aplikaci 
pro chytré telefony, která je 
provázaná s  webovými 

stránkami obce a Technických 
služeb Dolnobřežanska ,  které 
provoz aplikace zajišťují. V aplikaci 
naleznete propojení na veškeré 
aktivity v obci, aplikace umožňuje 
mimo jiné zasílání rychlých zpráv.

Apl ikace je  dostupná jak pro 
operační systém iOS v Apple store, 
tak pro Android v Google Play, 
v obou pod názvem Obec Vestec.

D o  b u d o u c n a  j e  p l á n o v á n o 
postupné rozšiřování aplikace dle 
potřeb, v případě, že máte nějaký 
zajímavý nápad na její vylepšení, 
m ů ž e t e  n a p s a t  n a  a d r e s u : 
redakce@vestec.cz

Nainstalujte si ji i vy a komunikujte 
s námi moderně.

Aplikace Vestec
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Jak se chovat na komunikacích
 tomto článku si připomeneme, co nám říká Zákon o provozu na Vpozemních komunikacích o chování na komunikacích, které se týká 
i provozu v naší obci. 

Přednost zprava
Ve velké části obce (především 
v obytných lokalitách) platí před-
nost zprava a přesto, že se jedná 
o jedno ze základních pravidel, 
které by měl každý, kdo se pohybuje 
po komunikaci znát, tak tomu tak 
není. A i když na přednost zprava 

není potřeba upozorňovat, jsou 
v obci ještě navíc osazeny značky, 
které tuto povinnost připomínají.

Co o přednosti zprava říká zákon?
Přednost zprava de�nuje zákon 
v §22, odstavci 2 následovně: 
„Nevyplývá-li přednost v jízdě 
z ustanovení odstavce 1 (přednost 
daná dopravními značkami „Dej 
přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej 
přednost v jízdě!“, poznámka 
redakce), musí dát řidič přednost 
v jízdě vozidlům nebo jezdcům na 
zvířatech přijíždějících zprava nebo 

organizované skupině chodců nebo 
průvodcům hnaných zvířat se 
zvířaty přicházejícími  zprava.“

Pokud není  tedy jasně dána 
přednost v jízdě, jede dříve ten, kdo 
přijede zprava. Pokud tedy mám po 
pravé ruce jiné auto (nebo další výše 
de�nované účastníky silničního 
provozu), musím mu dát přednost.

Jak se tedy chovat na křižovatce, 
kde není přednost rozlišená?
Pravidlo je jasné; pokud není dáno, 
kdo má přednost,  značkami, 
semafory nebo pokyny policisty, 
platí pravidlo pravé ruky. Přednost 

zprava říká, že první projede 
křižovatkou to auto, které přijíždí 
po pravé ruce jiného auta a samo 
nemá po pravé ruce další auto.

Jak je to v zahraničí?

V mnoha zemích se používá také 
pravidlo pravé ruky, ale například 
v USA je provoz v některých křižo-
vatkách řešen tak, že je zde osazena 

značka STOP pro všechny směry 
jízdy a křižovatkou se tedy po zasta-
vení projíždí v tom pořadí, ve kte-
rém auta přijela.

Obytná zóna
Co říká zákon o obytné zóně?

Věříme, že dodržování těchto 
poměrně jednoduchých pravidel 
povede k lepšímu vzájemnému 
chování jak řidičů mezi sebou, tak 
i mezi chodci a řidiči.

Odstavec 3 dále uvádí, že v obytné 
a pěší zóně smějí chodci užívat 
pozemní komunikaci v celé její 
šířce, přičemž se na ně nevztahuje 
§ 53 (povinnost užívat chodník, 
poznámka redakce). Hry dětí na 
p o z e m n í  k o m u n i k a c i  j s o u 
dovoleny jen v obytné zóně.

Jak se tedy chovat v obytné zóně?

A poslední, nicméně také důležitý, 
je odstavec 7, kdy je uvedeno, že 
v obytné zóně a pěší zóně musí 
chodci umožnit vozidlům jízdu. To 
platí i pro děti hrající si v obytné 
zóně.  

Následně odstavec 5 uvádí, že 
v obytné zóně a pěší zóně smí 
řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. 
P ř i t o m  m u s í  d b á t  z v ý š e n é 
ohleduplnosti vůči chodcům, které 
nesmí ohrozit; v případě nutnosti 
musí zastavit vozidlo. Stání je 
d o v o l e n o  j e n  n a  m í s t e c h 
označených jako parkoviště.

Důležité je chovat se ohleduplně 
n a v z á j e m ,  j a k  t e d y  ř i d i č i 
k chodcům, tak i chodci k řidičům. 
Vzájemný respekt je  nej lepší 
cestou k vzájemnému sdí lení 
komunikací. Řidiči jsou povinni 
dodržovat maximální rychlost 20 
k m / h  a  p a r k o v a t  p o u z e  n a 
vyznačených místech. A chodci 
jsou naopak povinni jim umožnit 
průjezd. 

 

Pr o v o z  v  o b y t n é ,  p ě š í 
a cyklistické zóně upravuje 
zákon v  §  39 ,  my s i  zde 

připomeneme pouze odstavce, 
týkající se obytné zóny.

Odstavec 1 de�nuje, že obytná 
zóna je zastavěná oblast, jejíž 
začátek je  označen dopravní 
značkou "Obytná zóna" a konec je 
označen dopravní značkou "Konec 
obytné zóny".
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Jízdní řády a zpoždění 
v síti PID na Mapách Google

Organizace ROPID ve spolu-
práci s Dopravním podni-
kem hl. m. Prahy a dalšími 

partnery připravila během listopa-
du 2018 hned několik novinek 
v oblasti dopravních informací. 
Cestující si nyní mohou na mapách 
Google vyhledat spojení v celé síti 
Pražské integrované dopravy, nově 
i včetně vlaků a informací o mimo-
řádnostech na všech linkách v síti 
PID. V odjezdech autobusových 
linek soukromých dopravců se pak 
začínaj í  objevovat  informace 
o aktuálních zpožděních spojů. 
Data o jízdních řádech jsou záro-
veň dostupná veřejně každému, 
objevují se tak i v mnoha dalších 
aplikacích, například v mapách 
nebo mobilní aplikaci od Seznamu.
„Pražská integrovaná doprava je 
tak prvním systémem v ČR a jed-
ním z mála dopravních systémů ve 
střední Evropě, který poskytuje 
aktuální reálná data o provozu ve 
s t ro jově  č i te lném formátu , “ 
informuje ředitel  ROPID Petr 
Tomčík.

DOPRAVA DOPRAVA

Jízdní řády

Nové funkce pro cestující:

ź Garantované přestupy (kde 
navazující spoje vyčkávají)

„Základem je soubor s jízdními 
řády, který poskytujeme ve formá-
tu GTFS, který je asi nejvyužívaněj-

ším otevřeným formátem popisují-
cím jízdní řády. Při jeho tvorbě 
jsme vyšli z datového formátu, 
který publikuje Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, a vylepšili jej o další 
důležité funkce, jako jsou jízdní 
řády vlaků nebo informace o ceně 
jízdného. Po domluvě s DPP jsme 
použili tento vylepšený datový 
zdroj i na mapu Google,“ popisuje 
Zbyněk Jiráček, specialista ROPID 
na problematiku otevřených dat.

ź Jízdní řády vlakových l inek 
v PID (Praha + Středočeský 
kraj)

ź Informace o jízdném (zobrazuje 
se cena spojení dle tarifu PID)

ź Upraveny barvy dopravních 
prostředků d le  gra�ckého 
manuálu (odpovídají prvkům 
p o u ž i t ý m  n a  z a s t á v k á c h             
a v letácích).

„Naší  prioritou je co největší 
otevřenost dat o životě ve městě, 
proto chceme v tomto nastoleném 
trendu  pokračovat ,  ze jména 
v otázce co nejrychlejšího zpřís-
tupnění aktuálních dat o polohách 

vozidel pražského Dopravního 
podniku,  což je  pro cestuj íc í 
naprosto zásadní informace,“ 
dodává náměstek primátora hl. m. 
Prahy a radní pro oblast dopravy 
Adam Scheinherr.
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(zpoždění, mimořádnosti)

15únor 2019 únor 2019

íky napojení na databázi Dmimořádných  udá los t í 
v provozu, kterou společně 

využíva j í  d ispeč inky ROPIDu 
a Dopravního podniku hl .  m. 
P ra h y,  t é ž  p u b l i k u j e m e  t z v. 
„ rea l t ime“  da ta  o  aktuá ln ím 
provozu v  podobě textových 
upozornění u dotčených linek (tzv. 
„travel alerts“), takže cestující 
plánující si svou cestu je v případě 
mimořádnosti upozorněn, že na 
jeho trase hrozí problémy.

Autobusové linky soukromých 
dopravců, které jsou zapojeny do 
dispečerského systému ROPIDu (tj. 
zejména příměstské linky), zobra-
zují nyní i přímo v mapách aktuál-
ní zpoždění.  Co se týká vlaků 
a  l i nek  t ramva j í  a  au tobusů 
Dopravního podniku, jejich data 
o polohách vozidel teprve integro-
vat budeme. U vlakových linek 
máme již dnes data o polohách 
k dispozici pro účely dispečinku, 
j sou  však  ve  ve lmi  od l i šném 
formátu a jejich zpracování ještě 
nějaký čas potrvá. Ohledně poloh 
vozů Dopravního podniku pak 
čekáme, až dopravce tato data 
uvolní.

Nová data nicméně mohou být 
zajímavá i pro místní uživatele 
prostředků PID, kteří dnes využíva-
j í  převážně s lužeb celostátní 
aplikace IDOS. Zatímco zpoždění 
již dnes v IDOSu zjistíte, upozorně-
ní na problémy na trase nebo na 

Co ani IDOS neumí
Hlavními uživateli dat v mapách 
Google jsou především turisté, 
kteří nepoužívají lokální aplikace 
a své trasy si plánují na mapách. Ti 
mohou nyní těžit z nově dostup-
ných informací a být na svých 
cestách upozorněni na problémy.

DOPRAVA DOPRAVA

neodjetí spoje v něm prozatím 
nenajdete. Vyhledávač spojení 
Goog lu  nav íc  umí  in formace 
o mimořádnostech a zpožděních 

započítat i do samotného plánová-
ní trasy a může Vám tak navrh-
nout alternativu.

Data o jízdních řádech ve formátu 
GTFS  j sou  veře jně  dos tupná 
každému. Díky tomu j iž dnes 
vzniká mnoho zajímavých aplikací, 
z nichž si každý může vybrat svou 
obl íbenou.  Data o aktuálních 

mimořádnostech a polohách spojů 
plánujeme zveřejnit v nejbližší 
době v rámci Datové platformy 
Operátora ICT „Golemio“. Věříme, 
že informace jsou v dnešní době 
základem kvalitního a moderního 
dopravn ího  sy s tému ,  k romě 
aplikací pro uživatele je lze využít 
také k výzkumu, sledování ukaza-
telů v provozu a tvorbě statistik. 
Zároveň chceme pracovat i na 
dalším zdokonalování datových 
z d ro j ů ,  k t e ré  p o s k y t u j e m e . 
Podrobné informace a kontakty na 
podporu pro uživatele těchto dat 
naleznete na stránce 

Data jsou otevřená

https://pid.cz/opendata.
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Akce vesteckých seniorů 
podzim 2018 a leden 2019

Divadelní představení ”Sen noci 
svatojánské” 14. 11. 2018
Ve středu 14. 11. 2018 senioři 
navštívili Divadlo Na Fidlovačce  
a byli jistě překvapeni moderním 
zpracováním Shakespearova Snu 

noci svatojánské. Klasický text byl 
zachován (překlad Martina Hilské-
ho), ale vliv nových cirkusových 
prvků, důraz na pohybovou stránku 
a barevné efekty, hlasitější hudba či 
třpytivé kostýmy herců, mohly kon-
zervativní publikum trochu překva-
pit. 

Exkurze v Zemědělském muzeu 
v Hodkovicích 29. 11. 2018
Zemědělské muzeum v Hodkovi-
cích je otevřeno vždy první sobotu 

v měsíci, a to od 9 do 13 hodin. Při 
farmářských dnech AGRA Jesenice 
bývá zpřístupněno po celý den. V tu 
dobu se zde obvykle schází počet 
návštěvníků, hlavně rodin s dětmi. 
Náš spolek si prohlídku expozice 

naplánoval na 29. 11., leč účast byla 
mizivá. Sešlo se pouze pět seniorek.

Naše pětice však byla velmi překva-
pena, přímo zahlcena, množstvím 
exponátů, které původně dlouhá 
léta střádal sběratel Jaroslav Fejfar. 
Původně se tato bohatá a zajímavá 
expozice pamětihodných předmě-
tů, nářadí a zemědělských strojů 
nacházela v soukromém muzeu 
v Libni.

Od roku 2017 jsou tyto retroexpo-
náty umístěny v prostorné hale 
v Hodkovicích. Ta je doslova zaplně-
na pestrou paletou domácího     
a zemědělského nářadí, pomůcek, 
povozů, strojů, hraček, předmětů 
denní potřeby našich babiček     

a dědečků, ale i technikou, která 
nás obklopovala od poloviny minu-
lého století. Není znám počet expo-
nátů, ani konečné inventární číslo, 
ale pravdou je, že zmíněné předmě-
ty se prý odvážely od pana Fejfara 
asi čtyři měsíce.

Secesní stavba vybudovaná v letech 
1906-1911 zahrnuje řadu dekorativ-
ních stylů konce 19. a začátku 20. 
století. Nejen to, budova měla per-
fektní technologické zázemí. V tu 
dobu už byla vybavena ústředním 
topením a větráním, rozvodem 
vody, odsavačem prachu, měla chla-
zené sklepy a vlastní výrobník ledu, 
elektrické i hydraulické zdviže, 
parní prádelnu a sušárnu, trafosta-
nici a akumulátorovou stanici,   
a dokonce i potrubní poštu a síť 
domácích telefonů.

Exkurze v Obecním domě 
hl. města Prahy 21. 1. 2019

Středobodem zájmu vesteckých 
seniorů se dne 21. 1. se stal Obecní 
dům. Reprezentativní průčelí této 
budovy v pohledu od Hybernské 
tvoří půlkruhová mozaika Hold Pra-
ze. A sousoší Ponížení a vzkříšení 
národa od Ladislava Šalouna napoví-
dá, že Obecní dům je již více než sto 
let jednou z nejvýznamnějších his-
torických budov našeho hlavního 
města. I když dávná sláva královské-
ho dvora, který v těchto místech 
stával, dávno vyvanula, nabízejí tato 
místa novodobou historii, která se 
píše od října 1918. Říká se, že toho 

času místnostmi Obecního domu 
kráčely dějiny. Očekávalo se zhrou-
cení Rakousko – Uherska, zasedal 
zde Národní výbor a budova trium-
fovala, když byla z jejího balkónu 
slavnostně vyhlášena Českosloven-
ská republika. Dne 28. října dozrál 
okamžik, kdy část Národního výbo-
ru rozhodla, že vyhlásí nezávislost 
a ”muži 28. října” zákonem číslo 
1 prohlásili československý stát 
jako samostatný.

Dnes slouží toto kulturní a spole-
čenské centrum především k repre-
zentačním účelům a kulturním 
akcím.

Praha jako jedno z nejkrásnějších 
historických měst světa doslova 
oplývá památkami z různých obdo-
bí naší historie. Jedním z pozoru-
hodných míst je bezpochyby 
prostor mezi dnešním náměstím 
Republiky a ulicí Na Příkopech. Na 
několika stovkách metrů čtvereč-
ních zde najdeme od gotiky přes 
secesi snad každý stavební sloh, 
který nám přijde na mysl. Gotická, 
tmavá, Prašná brána nabízí zajíma-
vé propojení s novodobějším a deko-
rativním Art nouveau Obecního 
domu. A to doslova.

Víc, než hodinu věnovali senioři 
pozornost komentované prohlídce 
po určené trase. Nejdříve poseděli 
v křeslech známé koncertní Smeta-
novy síně, dále jsme si prohlédli inte-
riéry Slováckého, Orientálního 
salonku, míjeli salonek Boženy Něm-
cové. Obdivovali jsme nejen výzdo-
bu Grégrova a Palackého sálu, ale 
i dalších, které byly pojmenovány 
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A pokud se někdo ještě nedosytil 
krásnou podívanou a nechtěl jen tak 
rychle opustit kouzlo secesních 
prostor, mohl si ještě dokoupit vstu-
penku a prohlédnout si exkluzivní 
Haute Couture modely Blanky Mat-
ragi v expozici, která dokumentuje 
více jak pětatřicetiletou kariéru 
známé módní návrhářky a designér-
ky.  

po hlavních představitelích národ-
ního obrození. Hodnotili výrobky, 
které představovaly všechna známá 
umělecká řemesla. Ta reprezentova-
la nejen krásu, ale i účelnost. Zmínit 
musím hlavně vitráže, dřevěné   
a keramické obklady, přírodní  
a umělé mramory, soubory volného 
nábytku, svítidel, kryty topení a dal-
ší. Na výzdobě Obecního domu se 
podíleli nejvýznamnější sochaři 
a malíři. Měli jsme možnost spatřit 
díla od Mikoláše Alše, Maxe Švabin-

ského, Alfonse Muchy či Josefa Vác-
lava Myslbeka.

Co se děje ve školce?

Školní rok se nám na konci 
l edna  přehoupl  do  druhé 
poloviny a ve školce se pořád 

něco děje .  Každý pátek jezdí 
přihlášené děti do solné jeskyně 
a zahájili jsme kurz plavání, které 
probíhá vždy ve středu. 

Na zahradě školky proběhlo „zimní 
sportování“, které si děti náramně 

Za dětmi přijelo divadlo ÚSMĚV, 
které odehrálo velmi poutavé 

představení. To ukázalo dětem, jak 
zodpovědně přistupovat ke svému 
zdraví a jak se chovat, když už jsou 
nemocní. Představení bylo plné 
báječných písniček, které si děti 
společně zazpívaly, a mohly se tak 
pořadu aktivně účastnit.

MŠ VESTEC

1. učitelku/učitele s kvali�kací učitelství 

Co nabízíme:

ź zaměstnanecké výhody

2. asistenta/asistentku pedagoga s kurzem 

Kontakt:

pro MŠ, předškolní nebo speciální pedagogika,

pro asistenty nebo speciálního pedagoga. 

ź nadstandardní platové podmínky
ź práci v příjemném pracovním kolektivu a prostředí

ź dobrou dostupnost MHD (Praha – západ, 15 minut autobusem z metra C 
Opatov, nebo 20 minut z metra C Budějovická) 

Nástup ihned. 

e-mail: msvestec@seznam.cz 
tel.: 602 301 212

Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace

hledá: 

užily. Připraveno bylo pět stanovišť 
s různými zimními disciplínami, 
jako jsou např. hod koulí, hokej, 
krasobruslení, slalom a nepřekona-

telně oblíbené bobování. Děti tak 
strávily dopoledne plné pohybu na 
čerstvém vzduchu a jako odměnu 
za své úsilí získala každá třída 
pohár. 

Mgr. Dita Klímová

Nyní už se děti mohou těšit na 
plánovaný karneval, který proběh-
ne na začátku března. Určitě nám 
školka ožije spoustou zajímavých 
a vtipných kostýmů a všichni si 
užijí hodně legrace. 
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RC BARÁČEK RC BARÁČEK

Únorové novinky v programu RC Baráček 

nebo přímo u lektorky na 

přidáváme také druhou lekci „Jógy pro 
maminky a batolata“ (9.30 – 10.45). 

e druhém pololetí pokračují Vpravidelné aktivity pro děti 
od jednoho roku tak, jak jste 

zvyklí. Konkrétní kroužky a časy 
konání najdete na naší stránce 
www.rcbaracek.cz. Pravidelný 
program jsme obohatili o mnoho 
zajímavých novinek. Věříme, že si 
z naší nabídky vyberete. 

Kurz pořádá taneční skupina 
Hazard a je zaměřen na všeobec-
nou tanečně-pohybovou průpravu. 
Cena za pololetí je 1.600 Kč/16 
lekcí. Přihlášky posílejte prostřed-
nictvím www.tshazard.cz nebo 
formuláře na www.rcbaracek.cz. 

Více informací ke kurzu Vám 
poskytne lektorka TS Hazard

Monika Banášová, 

Nové kurzy:

Od pondělí 18. 2. 
se v tělocvičně otevírá nový taneční 
kurz „Žabky“ pro děti 4-6 let (15.30 – 
16.30). 

Oblíbené společné cvičení jógy 
a  p ro ta h o v á n í  m ů ž e te  n o v ě 
navštívit ve středu od 9.30 nebo ve 
čtvrtek od 10.30. V první části 
lekce cvičí nejprve maminky spolu 
s dětmi (asi 40 minut), poté cvičí 
maminky samy a děti si hrají v jiné 
části tělocvičny. Cena je 1.050 Kč/7 
lekcí, přihlášky posílejte přes 
formulář na:

Od středy 20. 2. 

 
http://www.rcbaracek.cz/informace-o-kurzech

tel.: 731 110 574.

tel.: 777 620 003.

Každé první úterý v měsíci se 
nově koná cyklus divadel-
n í c h  p ř e d s t a v e n í  p r o 

nejmenší diváky „Babiččiny pohád-
ky“.  V únoru jsme shlédli pohádku 
O koblížkovi, v březnu si zahraje-
me pohádku “Boudo budko, kdo 
v tobě přebývá?“ Naše pohádková 
babička se na Vás těší v úterý 5. 3. 
od 10.30 v herně. Vstupné 20 Kč, 
registrace není nutná.

Od března opět pořádáme také 
pravidelné semináře pro rodiče. Ve 
čtvrtek 7. 3. od 10.30 se můžete 
zúčastnit interaktivního semináře 
s diskuzí na téma „Blízký vztah 

s dítětem, klíčový princip v rodi-
čovstv í “ ,  který  povede L inda 
Malenovská, propagátorka AHA 
rodičovství. Důvěrný a blízký vztah 
s dítětem je jediným skutečným 

vlivem, kterým ve výchově jako 
rodiče disponujeme a je zásadním 
důvodem, proč s námi dítě bude 
chtít spolupracovat. Dozvíte se 
praktické tipy a zkušenosti, jak na 
to, aby dítě chtělo spolupracovat. 
Vstupné 150 Kč, rezervace nutná 
ne jpozděj i  do 4 .3 .  na  e -mai l : 

rcbaracek@gmail.com. Seminář se 
koná v herně, děti můžete vzít 
s sebou.

Po  roce  opět  navazu jeme na 
obl íbený kurz „Keramika pro 
začátečníky“, který se bude konat 
v sobotu 16. 3. od 9.30. Tvořit 
mohou děti i rodiče, u dětí do 5 let 
p ro s í m e  o  a s i s t e n c i  ro d i č ů . 
Vytvořit si můžete cokoliv podle 
vlastní fantazie nebo podle připra-
vených vzorů. Vypálené výrobky 
bude možné ozdobit glazurou na 
druhé keramické dí lně 13 .  4 . 
Vstupné 40 Kč/osobu. Rezervace 
míst na e-mailu: rcbaracek@gmail.-
c o m .  Po č e t  m í s t  j e  o m e z e n , 
v případě naplnění kapacity bude 
kurz otevřen ještě v 11.00.

Za RC Baráček
Katka Haladová

Nepravidelné akce
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RC BARÁČEK SPORT

Sportovní dění ve Viktorce 
nepolevuje ani v zimě

Zájem o FAJN z řad nových 
posil Viktorky i ze strany 
médií začíná s příchodem 

jara gradovat a již dávno přesahuje 
hranice regionu. Profesionální 
přístup a jasně nastavené cíle 
začínají přinášet úspěchy. Počet 
mladých fotbalistů ve Fotbalové 
akademii Jiřího Novotného nadále 
roste a v současné době máme 
v šesti věkových kategoriích od 
mladší přípravky dětí narozených 

v letech 2012-2013 až po dorost 
ročníků 2001-2003 dohromady již 
dvě stovky fotbalových adeptů. 
Nezahá le j í  an i  v  z imě a  maj í 
parádní start do nového roku. 
Hned 5. ledna na turnaji v Rado-
tíně naši mladí borci ročníku 2011 

zvítězili a o rok starší dosáhli na 
druhé místo ve svých kategoriích. 

Vítězné tažení pokračovalo i násle-
dující víkend, kdy se hrál další ze 
série našich FAJN turnajů za účasti 
t ř í  t ýmů malých  Viktor iánů . 
V sobotu dopoledne rozehráli své 
zápasy borci ročníku 2007 a odpo-
ledne  k luc i  a  ho lky  z  Mladš í 
přípravky (2005). V neděli pak 
FAJN turnaje  zakonči l i  mladí 

Viktoriáni ročníku 2004, tedy 
Starší přípravka. Naši nejmladší 
(2007) se v sobotu po výborných 
výkonech nakonec umístil i  na 
třetím místě a brali bronzové 
medaile .  Ve vitr íně v šatnách 
vestecké Viktorie už stojí krásný 
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SPORT KRONIKA

Nohejbalový oddíl Viktorky hraje 
Okresní přebor Prahy-západ, po 

první půli je na pěkném 5. místě 
a nemusí se strachovat o setrvání 
v  p řeb oru .  V  j ednorázových 
přeborech dvojic v červnu 2018 
v Roztokách u Prahy se týmu 
podařil zatím historický nohejbalo-
vý úspěch Viktorky, kdy Viktoriáni 
ce lý  turna j  dokonce  vyhrá l i ! 
V zimních měsících si nohejbalisté 
udržují fyzičku přípravou v tělo-
cvičně, aby byli dobře připraveni 
na jarní soutěžní klání, která se 
opět rozběhnou v půlce dubna. 
Přes zimu přitom zkvalitnili kádr 
a rádi by se posunuli k medailo-
vým příčkám Okresního přeboru. 

pohár za 3. místo a v neděli naše 
starší přípravka výborně obsazený 
turnaj vyhrála a cenu za nejlepšího 
střelce FAJN turnaje získal Ondra 
Vlasák. PARÁDA!!!

Nezahálejí ani dospělí fotbalisté, 
kteří přípravu na jarní část soutěží 
začali 21. 1. a střídavě trénují 
v hale v Popovičkách a ve Vestci. 
Plánované objemy přípravy se daří 
plnit a přispělo k tomu i zimní 
soustředění v Příchovicích v Krko-
noších. V plánu mají ještě čtyři 
přípravná utkání (Tempo Praha, 
Olympia Radotín, Libuš a Kunrati-
ce). A tým je po ukončení podzim-
ní části na 3.místě I.A třídy se 
ziskem 36 bodů, jarní část soutěže 
zahájí již 9. 3. zápasem proti TJ 
Kosoř. V jarní části chce naše áčko 
dosáhnout co nejlepšího umístění 
a potrápit celky na prvních dvou 
místech.

Pozadu nezůstala ani naše Stará 
garda ,  k terá  přez imova la  na 
prvním místě své soutěže veterá-
nů.

B mužstvo po podzimní části vede 
společně s SK Meteor Libeř III. 
třídu (32 bodů) a je odhodláno 
v jarní části soutěže toto umístění 
udržet a poprat se o postup. Do 
jarní části soutěže vstoupí zápa-
sem na hřišti v Okrouhle 23.3.

V plném herním nasazení bojují 
naši stolní tenisté, kteří naopak od 
podzimu do jara hrají své soutěže 
Okresního přeboru pod střechou, 
nyn í  j sou  obě  naše  družstva 
shodně na čtvrtém místě 1. a 2. 
třídy okresního přeboru a budou 
ještě bojovat o pohár za některé 
z předních umístění ve svých 
třídách. 

V neposlední řadě musíme zmínit 
také náš nejmladší oddíl mažore-
tek, který pod hlavičkou Viktorky 
začal působit teprve vloni. Na jaře 
oddíl plánuje účast v řadě soutěží 
nejen v  Praze ,  a le  i  v  Čás lav i           
a v Jihlavě a určitě je uvidíme 
o přestávkách vybraných domá-
cích zápasů našich fotbalistů.

Dějiny obce Vestec

Milí čtenáři, přijměte pozvánku na 
společnou cestu proti proudu času. 
Zvu vás do dob vzdálených a do 
míst, která důvěrně znáte. Tak 
těmito větami jsem v listopadu 
2002 zvala čtenáře Vesteckého 
zpravoda je  na  d louhou pouť 
historií Vestce. Tentokrát si puto-
vání nejen zopakujeme, ale i obo-
hatíme o nové poznatky a zajíma-
vosti.

Čas neúprosně běží, obec se za ta 
léta hodně změnila a stále se mění. 
Vyrostla nová generace, různoro-
dější je seskupení obyvatel, přibyla 
nová pracoviště, kulturní život je 
pestřejší. 

O dávné minulosti naší obce víme 
stále málo. Na otázky typu: „Kdy 
byla založena Vestec?”; „Kdy přišli 
první  l idé do našeho kraje?” ; 
Odkud nebo kdo to byl?” stále 
n e u m í m e  o d p o v ě d ě t . 
Archeologický průzkum nebyl 
v této lokalitě nikdy prováděn. 
Písemné materiály o Vestci jsou 
sice české, ale jsou skromné. Je tu 
vlastně jen Dobiášova kronika 
z první republiky, psaná zdobným 
p í smem,  hovoř í c í  půvabným 
jazykem, ale má jen 37 stran. Takže 
informace o minulosti naší obce se 
muse ly  dohledávat .  Pomohly 
archivní zprávy, posloužily staré 
novinové články, ale i vyprávění 
starousedlíků a pamětníků, jejich 

vzpomínky a fotogra�e. Někdy 
méně č i te lné ,  j indy ne úplně 
přesné, ale každopádně pomohly 
oživit a dokreslit zanikající vestec-
kou historii. Musíme brát v úvahu 
i fakt, že příští generace naše 
dnešní vývody pozmění, nebo je 
aspoň upřesní.

Takže, začneme pěkně od začátku. 
První doložená písemná zmínka 
o Vestci je datována k 10. lednu 
1360, kdy v knize z roku 1734 od 
A d a m a  F r i e d r i c h a  G l a f e y e                                                    
„Anecdotorum, S. R. I. historismů 
ac ius publicum illustrantium, 
collectio ” je zmíněno, že ves Beska 
(první dochované pojmenování 
Vestce) náleží hraběti Johannu 
z Hardegga (česky Jan z Hardeka). 
Ve středověku Vestec náležela 
kosteleckému panství. Do dnešních 
dob se z původního Janova hradu 
v Kostelci zachovala jen ruina, 
jelikož hrad byl pobořen roku 1467 
královským vojskem. Zřícenina se 
dnes nazývá Zbořený Kostelec, 
stejně jako vesnička pod ním na 
druhém břehu řeky Sázavy, nedale-
ko Týnce nad Sázavou.  Kdysi 
mohutný gotický hrad, který byl 
dominantou skalnatého ostrohu 
nad ústím Kamenického potoka 
a  Sázavy,  byl  zře jmě založen 
Václavem II v poslední třetině 13. 
stolet í .  Vůbec první  písemná 
zmínka o něm přichází až roku 
1342.
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Šátalka se na názvoslovné scéně 
objevuje až v 18.  stolet í  jako 
Šadalka, Schadalka; roku 1878 je 
uváděna v podobě Šatelka. Bývala 
dlouhou dobu vedena jako samo-
s t a t n á  o s a d a  n a  v e s t e c ké m 
katastru. Těžko říci z čeho vzniklo 
její jméno – sloveso šátati kdysi 
znamenalo totéž, co hýbati sem 
tam či chvěti se. Jméno by mohlo – 
podobně jako u jiných usedlostí 
v okolí Prahy, odvozeno od jména 
dávného majitele, kterýžto se 
mohl jmenovat Šatal. 

Musíme připustit, že historie obce 
nezačíná v polovině 14. století, 
a  to i  z toho důvodu, že skrz 
území Vestce procházela poměrně 
důležitá  stezka mezi  Prahou 
a Vídní, která později dala vznik 
obchodní cestě vedoucí přes Jižní 
Č e c h y  d o  V í d n ě  a  d á l e  d o 
S o l n o h r a d u / S a l c b u r k u .                 
V 16. a 17. století byla stezka 
využívána hlavně jako nejdůležitěj-
ší poštovní trasa na našem území.

Ves či veska (beska) je původně 
s o u h r n  v š e c h  z e m a n ů v  n e b 
držitelův pozemků, pokud spolu 
bydleli a nebyli ohrazeni. Také, že 
nebylo vsí, byly buď dvorce nebo 
hrady, podhradí. Odtud toto časté 
pojmenování (z knihy Místní 
jména v Čechách od A. Profouse).

Letopočet, kdy byla Vestec založe-
na, není znám.  Nabízejí se nám 
dva letopočty, ten první je již 
zmiňovaný rok 1360, který Vestec 
představuje jako jednu z obcí 
náležející ke královskému hradu 
Kostelec. Ten druhý je uveden 
v první vestecké kronice. Kronikář 
J. E. Dobiáš se dopracoval k roku 
1307. Jak se k tomuto datu probá-
dal, nevíme. Víme ale, že to není 

Od období raného středověku se 
dálkové stezky či trasy označují jak 
„zemské“. K podstatným změnám 
a rozšíření jejich sítě vedlo zejmé-
n a  s p o j e n í  Č e c h  a  M o r a v y     
v 9. a trvale v 11. století (Lídl 
2009). Původní zemské stezky, 
které byly převážně bez zpevněné-
ho podkladu, měly podobu udupa-
ných pruhů země či vyježděných 
kolejí od povozů. Pokud bylo dané 
místo na cestě nesjízdné, jezdilo se 
vedle, čímž se vytvářely další 
souběžné koleje (Choc 1965).

Etymologicky je „ves” pojmem pro 
dům, vesnici či rod.

Snad nikoho nepřekvapí, že toto 
slovo má jednoduchý význam – 
vesnice, ves nebo víska. Název se 
patrně vyvinul od staročeského 
slova veska (zkomolené podoby 
Beska, jak je uvedeno v listině 
z roku 1360). Filolog a historik 
Vladimír Šmilauer, který napsal 
knihu „Osídlení Čech ve světle 

místních jmen” uvádí, že sídla, 
která mají ve svém názvu nějakou 
podobu slova ves, patří k úplně 
nejstarším místům osídlení na 
území Čech. Proto je různých 
Ve s tc ů  č i  Ve s c ů  n e b o  Ve s e k  
v Čechách skoro dvacet.

Po stopách názvu obce

Výklad názvu Beska - Veska.

Z kroniky čerpala Blanka Pašková
Další zdroj: Vestec - Povídání 

o krajině a lidech     

tak velký časový rozdíl, abychom si 
nemohli dokreslit krajinu, v níž se 
naše obec nacházela.  Je všeobecně 
známo, že 14. století bylo obdobím 
rychle postupující  kolonizace 
českých zemí. Vzniklé změny si 
zákonitě vynutily nové právní 
vztahy i způsob myšlení obyvatel-
stva. Dříve neobydlené oblasti 
s nepropustnými hvozdy, lesy 
a nehostinnými pustinami začaly 
ustupovat nově vzniklým osadám 
a získaná půda byla obdělávána. 

Středověkou vesnici 14. století 
tvořila jen skupina stavení nebo 
osamělý dvorec. Venkovské stavení 
mělo zpravidla jednu místnost, 
která byla sdílena v zimě s domácí-
mi zvířaty. Z těchto faktů můžeme 
usoudit, že takovou podobu měla 
i Vestec.
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brigádníka, možno i důchodce do výroby 
sportovních potřeb - konstrukce z plastů a kovů.

ź Zaučíme.

ź Místo výkonu práce ve Vestci.

ź Práce s elektrickým ručním nářadím. 

ź Možné i soboty a neděle s příplatkem. 
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