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Opatření v souvislost 
s koronavirem

Jak se chovat, 
když mám psa?



Tibor Švec, starosta obce

editorial
Vážení čtenáři,

Na prázdninové měsíce se připravuje 
přestavba křižovatky ulic Vestecká x Ve 
Stromkách x K Jahodárně, která bude 
spojená s omezením provozu, ale věří-
me, že po jejím dokončení dojde ke 
zvýšení bezpečnosti této křižovatky. 
Přesnější plán prací vám přineseme 
v některém z dalších vydání listů.

V posledních měsících došlo k několika 
požárům v našem okolí, jeden z nich se 
dotkl přímo i Vestce, a proto pro vás 
redakce připravila článek o tom, jak 
požáru předcházet a co dělat v případě, 
že požár nastane. Věnujte prosím 
pozornost informacím, které jsou  
v článku uvedené. Můžou pomoci 
zachránit zdraví, životy a majetek nás 
všech. Zároveň bych na tomto místě 
chtěl poděkovat všem, kteří se na likvi-
daci požáru podíleli a vyzdvihnout pře-
devším rychlost našich hasičů, kteří 
byli na místě jako první.

Obec v návaznosti na aktuální situaci 
přistoupila k realizaci opatření, která 
mají ochránit obyvatele, více informací 
najdete v rubrice Aktuálně. Zároveň 
prosím sledujte webové stránky a FB 
pro�l obce, kde vám budeme přinášet 
aktuální informace.

Protože nelze v době vydání přepoklá-
dat, jak budou opatření nadále probí-
hat a jak dlouho mohou ještě trvat, je 
možné, že se dotknou některých pláno-
vaných akcí. Vítání občánků bylo zatím 
odloženo, o dalších akcích budeme 

opět informovat na webových strán-
kách a FB.

Koronavirus v době uzávěrky tohoto 
vydání zasáhl do života mnohým z nás. 
Nejdříve došlo k uzavření základních, 
středních, vyšších odborných a vyso-
kých škol, v návaznosti na to obec poza-
stavila do odvolání provoz školního 
autobusu a také došlo k omezení provo-
zu mateřské školy. Ve čtvrtek 12. 3. 
2020 byl ve 14.00 h vyhlášen nouzový 
stav s platností 30 dní, který vede k je-
ště větším omezením.  

v ruce právě držíte březnové číslo Ves-
teckých listů. A co se v něm dozvíte?
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V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným dne 12. 03. 2020 a v návaznosti na další opatření, 
ve snaze co nejvíce ochránit obyvatele, rozhodla obec Vestec o následujících opatřeních. 
Zároveň prosím sledujete FB a webové stránky obce, kde budou dostupné aktuální informace.

ź Provoz obecního úřadu bude od pondělí 16. 03. 2020 zachován v omezeném režimu s tím, že 
vstupní dveře budou uzavřeny a osoby budou do budovy vpouštěny po zazvonění tak, že 
v budově nebude více než jedna osoba. Tedy v případě, že v podatelně bude jedna osoba 
například na ověřování, další bude vpuštěna až poté, co tato osoba budovu úřadu opustí.

ź Zároveň apelujeme na všechny, aby v případě, že se nejedná o neodkladné záležitosti, 
odložili svou návštěvu úřadu na pozdější dobu.

Péče o seniory 
ź Vzhledem k tomu, že senioři patří k nejohroženější skupině obyvatel, rozhodla obec Vestec 

následovně. Ti ze seniorů, kteří nemají možnost využít pomoci svých příbuzných, mohou 
využít nabídky zajištění nákupů a vyzvednutí léků. Tato služba bude zajištěna ve spolupráci 
Kvalitního podzimu života, Technických služeb obce Vestec, Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce Vestec a Obecní policie Vestec. V případě, že nebudete mít k dispozici hotovost, 
bude ze strany obce poskytnuta dočasná půjčka na pokrytí výdajů spojených s nákupem 
potravin nebo léků. Obrátit se můžete na telefonní linku: 734 755 514 nebo 734 755 516. 

ź Seniorům nabízíme možnost zajištění dovozu obědů, v této věci je možné se obrátit na 
telefonní linku: 778 095 645.

ź V případě, že jste senior a je váš případ urgentní (zajištění instalatéra, elektrikáře), můžete 
se obrátit na starostu, tel.: 602 232 060 nebo na Obecní policii Vestec, tel.: 739 156 156.

ź Tísňové linky používejte pouze v případech závažného ohrožení zdraví nebo života, pro 
informace ohledně koronaviru byla zřízena bezplatná linka 1212.

ź Seniorům doporučujeme, aby se vyhnuli rizikovým místům, jako je návštěva obchodů, 
cestování MHD a obecně místům, kde dochází k větší koncentraci lidí. Recepty je možné 
v dnešní době řešit bez nutnosti návštěvy lékaře vystavením e-receptu.

ź V případě, že máte závažné zdravotní potíže, obracejte se na linku 155 nebo 112.

Obecní úřad 

Urgentní případy týkající se zdraví

Urgentní případy týkající se bydlení (např. havárie v domácnosti)

V rámci nouzového stavu došlo k uzavření sportoviště, ke zrušení všech plánovaných akcí            
a k omezení provozu restaurací na území obce pouze na výdej jídla s sebou. O rozsahu dalších 
opatření vás budeme nadále informovat, případně informace najdete na webových stránkách 
vlada.cz a příslušných ministerstev.
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 posledních měsících se v naší Vobci rozmáhá nešvar nesbírá-
ní psích exkrementů a maji-

telé je ponechávají svému osudu 
tak, jak je jejich psí mazlíček vyrobil. 
Proto připomínáme, že podle záko-
na č. 251/2016 Sb. o přestupcích, 
§5, odstavce f) kdo znečistí veřejné 
prostranství, veřejně přístupný 
objekt nebo veřejně prospěšné zaří-
zení anebo zanedbá povinnost úkli-
du veřejného prostranství, tak je 
možné mu za takový přestupek  
uložit pokutu až do výše 20.000 Kč. 
Chceme tedy tímto apelovat na 
všechny, kterých se to týká, aby po 
svých psech sbírali exkrementy, 
v obci jsou k dispozici jak prostřed-
ky pro sběr, tak koše pro vyhození.

A závěrem je také třeba zmínit, že 
volný pohyb psů a koček mimo 
zastavěné části obce, je pak vyme-
zen zákonem č. 449/2001 o mys-
livosti. Na základě tohoto zákona je 

zakázán volný pohyb psů, koček 
a dalších domácích zvířat 200 
metrů od zastavěné části obce. 

Zároveň také připomínáme Obecně 
závaznou vyhlášku obce Vestec 
4/2019, která mimo jiné upravuje 
volný pohyb psů a udržování čistoty 
veřejných prostranství v souvislosti 
s chovem psů v obci Vestec, vyhláš-
ku najdete na adrese: 

Je třeba si uvědomit, že mimo zasta-
věné části obce jsou všechny neo-
plocené pozemky podle tohoto 
zákona součásti honitby, kde mys-
livci mají povinnost chránit volně 
žijící zvěř před nepříznivými vlivy 
prostředí, před nakažlivými nemo-
cemi, před škodlivými zásahy lidí 
a před volně pobíhajícími domácí-
mi zvířaty, dále zajišťovat ochranu 
životních podmínek zvěře a jejího 
klidu. Myslivecká stráž je ze zákona 
oprávněna usmrcovat v honitbě 
toulavé psy pronásledující zvěř, 
kteří nejsou pod kontrolou svého 
majitele a pohybují se ve vzdálenos-
ti větší než 200 m od nejbližší nemo-
vitosti sloužící k bydlení.

Mimo obec na cyklostezkách     
a dalších cestách je doporučeno, 
aby byl pes na vodítku nebo na 
volno doprovázel svého majitele po 
cestě. Pobíháním po louce, poli 
nebo i v blízkosti cesty (mimo pro 
volný pohyb psů vyhrazené pozem-
ky), se vystavuje majitel i pes násled-
nému postihu.

Jak se chovat, 
když mám psa?

ítání občánků se bude konat, Vale vzhledem k současné 
situaci byl původně plá-

novaný termín zrušen a nový 
termín bude rodičům včas oz-
námen. Vítání se bude týkat dětí 
narozených od 1. 2. 2019 do 31. 1. 
2020.

Podmínkou pro účast je trvalý pobyt 
dítěte v obci.

V případě zájmu o účast se nahlaste 
do  10 .  4 .  2020  v  podate lně             
OÚ nebo e-mailem na adrese: 
podatelna@vestec.cz.

Vítání občánků

 letošním roce bude prodej povolenek na ryby (jak dlouhodobých, tak Vjednodenních) probíhat pouze v podatelně obecního úřadu v úředních 
hodinách:

Prodej povolenek na lov ryb 
pouze na obecním úřadě

Úterý   8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
Pondělí  7.30 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Čtvrtek  8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
Středa   8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00

a četné dotazy jsme pro vás zjistili, jak je to aktuálně s Restaurací NU Klimešů, která je už delší dobu zavřená. V restauraci probíhá 
rekonstrukce, podle posledních informací, které jsou dostupné, by se 

mělo otevírat na konci března. 

Restaurace U Klimešů
rekonstrukce
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Restaurace U Klimešů
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Z OBCE

 když cesta ke zjištění původu Irůzných přítoků do strouhy byla 
dlouhá, tak se v nedávné době 

podařilo zjistit snad poslední pří-
tok, který byl do strouhy napojen, ač 
být neměl, za což patří poděkování 
především panu starostovi, který 
boj o čistou strouhu nevzdal a ve 
spolupráci s ČIŽP a dalšími úředníky 

dotáhl likvidaci neoprávněných 
napojení do konce. V návaznosti na 
to probíhá vyčištění strouhy smě-
rem k Praze, při kterém dojde    
k odstranění nánosů bahna a celý 
prostor bude zkultivován. Pro 
porovnání jsme se na fotogra�ích 
vrátili o dva roky zpátky.

Strouha za Albertem

aždý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru (nejen) Kv domácnostech. V souvislosti s událostmi v naší obci a jejím blízkém 
okolí jsme pro vás připravili několik základních rad, jak se chovat, aby 

k požárům nedocházelo a co dělat v různých situacích.

Kde nejčastěji dochází ke vzniku požáru?
Nejčastěji k požáru dochází zejména lidskou nedbalostí, porušováním požárně 
bezpečnostních předpisů, nesprávnou manipulací s otevřeným ohněm, ale 
časté jsou také požáry způsobené dětmi. 

Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku požáru v domácnostech:
· nedbalost při vaření (zapnutý sporák bez dozoru, ponechání hořlavých 

materiálů v blízkosti zapnutého sporáku apod.),
· kouření a nevhodně odložené nedopalky cigaret,
· zanedbání údržby topidel a kouřovodů,
· hra dětí se zápalkami,
· nesprávná manipulace s otevřeným ohněm (při používání zábavní 

pyrotechniky, při svařování, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti 
hořlavé látky, umístění nedostatečně uhašeného popela do hořlavých 
prostor apod.),

· skladování hořlavých a jiných nebezpečných látek (např. benzin) na 
nevhodných místech a nesprávná manipulace s nimi.

· domácnost vybavte hasicími přístroji a instalujte si hlásiče požáru, 
· zdroje otevřeného ohně (svíčky) nenechte hořet bez dozoru,

· udržujte dobrý technický stav el. spotřebičů, elektroinstalace, plynu, 
topidel a kouřovodů, el. rozvodů,

· dodržujte návody na používání el. spotřebičů, zábavní pyrotechniky apod.,

· hořlavé, výbušné a toxické látky skladujte pouze v určitém množství          
a v prostorech mimo společné prostory bytových domů. 

· zamezte dětem v přístupu ke zdrojům otevřeného ohně,

· nechte si pravidelně kontrolovat a čistit komíny,
· nedopalky cigaret řádně uhaste,

Jak předcházet požárům v domácnostech:

· el. spotřebiče nakupujte výhradně u autorizovaných prodejců,

Jak předcházet požárům 

a co dělat při jejich vzniku

AKTUÁLNĚ

březen 2020 březen 2020
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PŘEDSTAVUJEMEZ OBCE

· jste povinni oznámit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru každý 
požár, který vznikl, i když se vám jej podařilo uhasit (linka 150).

· jestliže spatříte začínající požár, je vaší povinností jej uhasit, je-li to ve 
vašich silách, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

· zjistěte si dopředu, kde máte nejbližší dostupné prostředky pro hašení, 
v rodinných domech to může být hasicí přístroj, v bytových domech jsou 
obvykle umístěny hydranty s hadicemi, které by měly dosáhnout do všech 
míst v domě,

· pokud nemůžete zamezit šíření ohně, snažte se dostat co nejdál od něj, 
případně pomozte i dalším osobám a volejte linku 150,

Obecné zásady

· začínající požár uhasíte nejlépe pomocí vhodného hasicího přístroje nebo 
hydrantu,

PŘEDSTAVUJEME

Nejen oblečení a textil, ale také spá-
rované boty a dokonce kabelky zna-
menají v projektu KloKtex.cz kromě 
recyklace i �nanční podporu, kon-
krétně Fondu ohrožených dětí.  
V patnácti zařízeních Klokánek 
s 322 místy je díky němu postaráno 
o děti až do 18 let, které se dostaly 
do úzkých, a ústavní alternativa 
není dostatečná. Z každého použi-

telného kilogramu z kontejnerů 
putuje 1 Kč na účet FOD, to nejlepší 
z odevzdaných věcí přímo dětem, 
vzhledem k věkovému rozpětí          
i v dospělých velikostech.

Jaro je období, kdy obnošené 
oděvy a to, z čeho už děti vyrost-
ly, uvolňují místo novým přírůst-

kům. Přitom vše, co je dále nositel-
né, čisté a bez nutnosti oprav, najde 
své místo v zelených kontejnerech 
s velkým logem klokana, umístě-
ných u Billy. 

Kontejnery pro sběr textilu 
podporují Fond ohrožených dětí

Díky logu Fondu ohrožených dětí 
víte, komu konkrétně přispíváte. Za 
rok 2019 se díky podpoře veřejnosti 
stal projekt www.kloktex.cz největ-
ším sponzorem FOD a díky ekolo-
gické osvětě i přesnému charitativ-
nímu zacílení pokračuje dál, celková 
částka už je k začátku dubna 
1.262.061 Kč. Letos bude nyní nej-
větší nevládní nezisková organizace 
na podporu dětí slavit už 30 let od 
založení.

Kontejnery na recyklaci textilu jsou 
opatřeny mechanizmem proti neo-
právněnému vniknutí, třikrát týdně 
probíhá svoz a úklid kolem nich. Je 
málo známým faktem, že díky efek-
tivnímu třídění míří na skládku 
pouhá 2 % nevyužitelného materiá-
lu, zbylých 98 % tak dostane díky 
zodpovědnému přístupu novou 
šanci v charitativním projektu         
i v průmyslu.

PID

· minimalizovat kontakt s částmi vozidla, pokud je to možné,

· omezit cesty veřejnou dopravou na nezbytné minimum,

· na městských linkách nepoužívat k nástupu ani výstupu přední dveře,

· při čekání na zastávce i během cesty ve vozidle udržovat odstup od 
ostatních spolucestujících, pokud je to možné,

· při nákupu jízdenek minimalizovat hotovostní platby,

Pro další informace o hromadné dopravě navštivte stránky www.ropid.cz

· dodržovat základní pravidla osobní hygieny (důkladné mytí rukou, kýchání 
do rukávu, používání jednorázových kapesníků, používání roušek, 
respirátorů, případně jiných prostředků pro zakrytí úst a nosu)

· respektovat ochrannou zónu ve vozidle vymezenou řidičem,

· vyvarovat se fyzického kontaktu s ostatními spolucestujícími,

· při pozorování příznaků nemoci nepoužívat veřejnou dopravu vůbec.

Doporučení, jak cestovat dopravními prostředky 
PID v době nouzového stavu

březen 2020 březen 2020
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Vše si plánujte dopředu, krok po 
kroku, rozdělte si práci. Udělejte si 
průzkum, proberte se stavební �r-
mou plán stavby. Když budete 
vědět, co a kdy se bude budovat, 

můžete se na to (nejen) psychicky 
připravit. 

Buďte realisté! 

Myslete na to, že i když je momen-
tálně stavba číslo jedna na seznamu 
priorit, nesmíte zapomínat na sebe, 
najít si čas pro partnera i rodinu. 
Dopřejte si pauzu, odpočiňte si, 
protože tělo i psychika relaxovat 
potřebují. Je potřeba energii také 
někde brát, a ne se pouze vyčerpá-
vat. Každý dům se jednou dostaví. 

Finančnímu rozpočtu rozhodně 
prospěje, když se budete držet při 
zemi. Myslete dopředu také na 
terénní úpravu pozemku, oplocení, 
zahradu i vybavení. Uberte na tom, 
co není tolik potřeba a přidejte tam, 
kde je to nutné. Vytvořte si také 
podrobný rozpočet a nezapomínej-
te na možné navýšení nákladů. 

pousta lidí touží po vlastní Sstřeše nad hlavou. Jenže stav-
ba domu není jen o snění, ale 

provází ji bezpočet starostí. Hodně 
silnou zkouškou je stavba také pro 
vztah. Situace, které se mohou zdát 
banální, naberou ve víru všech okol-
ností na síle a partnerská krize je na 
spadnutí. 

Požádejte o pomoc. 

A rada na závěr? 

Dělejte kompromisy. 
Komunikujte s partnerem o tom, co 
si v domě přejete mít. Dělejte kom-
promisy. Dům bude vás obou, a tak 
byste se tam oba měli cítit dobře.

Mějte plán. 

Budu se opakovat – stavba je nároč-
ná. Není proto ostudou, požádat 
o pomoc. Ať už partnera/ku, přáte-
le, rodinu, nebo odborníka. 

Stavba domu: 
Nápor na psychiku i vztahy

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Pokud řešíte podobný, nebo jiný 
problém, můžete si objednat 
konzultaci na  www.mojra.cz. 

Použijte slevový kód VESTEC a získáte 
slevu 10 % z ceny objednávky.

poradna@mojra.cz nebo volejte na 
+420 731 226 690. 

Př ípadné  o tázky  neb o  p o dněty 
k článkům zasílejte na email: 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SENIOŘI

e tomu sotva dva měsíce, kdy Jkrásnou budovu Státní opery 
v Praze opustili poslední řemesl-

níci. Možná nátěry nestačily ani 
doschnout a už 6. 3. vestečtí senioři 
zavítali do divadelních prostor, 
které byly ještě cítit novotou. Tento-
krát se chtěli zaposlouchat do tónů 
známé Verdiho opery Aida. Zprvu 
mohli být okouzleni zdobným inte-
riérem. Jiní třeba ocenili titulkovací 
zařízení, které se nachází u každého 
ze sedadel a které zatím není samo-
zřejmostí u všech renomovaných 
scén. Určitě však na každého zapů-
sobil triumfální pochod, který je 

z opery nejznámější. Hudební dílo 
vzniklo na objednávku pro slavnost-
ní otevření Suezského průplavu. 
K této příležitosti použil autor 
opery G. Verdi zvláštní typ trubek 
(aidovky), které dal zhotovit podle 
vzoru starých egyptských nástrojů.
                                                                                                         
Historická budova Státní opery se 
těší novým, zmodernizovaným 
jevištním technologiím, včetně uni-
kátní točny. Některé drobné nedota-
ženosti, jako třeba obtížné sklápění 
sedadel, se prý doladí za provozu. 
Takže se můžeme těšit. 

Senioři ve Státní opeře 6. 3. 2020

Návštěva pivovaru Staropramen 
v pátek 28. 2. byla vlastně takovou 
interaktivní prohlídkou, která seni-
orům představila dějiny Staropra-
menu od jeho založení v roce 1869 
až po současnost. Virtuální však 
nebyla ochutnávka čtyř piv, kterou 
si mohli účastníci exkurze plně 
vychutnat.

Další cesta do Prahy je naplánovaná 
na odpoledne 1. 4. 2020, kdy milov-
níci historie uskuteční procházku 
po pražských pasážích kolem Vác-
lavského náměstí, komentovanou 
zkušeným průvodcem. Sraz je sta-
noven na 13.30 u sochy sv. Václava, 
na Václavském náměstí.

SVS

Exkurze v pivovaru Staropramen

březen 2020 březen 2020
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Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE

15

OBECNÍ POLICIE

Dne 15. 1. 2020 přijala hlídka 
Obecní policie Vestec ozná-
mení o výjezdu hasičů do 

Vraného nad Vltavou, kde by se měl 
v řece nacházet osobní automobil 
a uvnitř člověk. Při příjezdu hlídky 

na místo se zde již nacházela posád-
ka Zdravotnické záchranné služby. 
Ihned byla zkontaktována oznamo-
vatelka, která uvedla, že z vozidla 
slyšela bouchání a volání o pomoc. 
Mezitím se na místo dostavili také 
hasiči, kteří byli vybaveni neopreno-
vými obleky a provedli zásah. 
Neznámého muže z potopeného 
vozidla vyprostili a předali do péče 
Zdravotnické záchranné služby. 
Hlídkou bylo provedeno ztotožnění 
muže a dále bylo zjištěno, že muž se 
v minulosti léčil z alkoholismu a měl 
psychické problémy. Na místo se 
dostavily hlídky Policie ČR, které si 
celou věc převzaly k dalšímu šetře-
ní.

Auto v řece

 byla při dohle-Dne 28. 2. 2020
du nad dodržováním nejvyš-
ší povolené rychlosti v obci 

Herink naměřena osobnímu moto-
rovému vozidlu rychlost o 22 km/h 
více, než je dle dopravního značení 
povoleno. Toto vozidlo bylo hlídkou 
Obecní policie Vestec zastaveno. 
Řidič po výzvě, aby předložil dokla-
dy potřebné k řízení motorového 
vozidla uvedl, že řidičský průkaz 
nemá, protože mu byl zadržen a má 

zákaz řízení motorových vozidel. 
Byla provedena lustrace prostřed-
nictvím dostupných evidencí a také 
prostřednictvím Obvodního oddě-
lení Policie ČR Kamenice, kdy bylo 
zjištěno, že zákaz řízení motoro-
vých vozidel již muži vypršel, ale 
i nadále nemůže řídit, protože má 
zadržený řidičský průkaz. Celá věc 
byla na místě předána Policii ČR 
k dalšímu šetření.

Řídil, i když neměl

OBECNÍ POLICIE

 neděli 8. 3. 2020 byl před Vtřetí hodinou odpoledne 
nahlášen požár bytového 

domu v ulici Okružní. Na místo vyra-
zila hlídka Obecní policie Vestec, 
dále JSDH Vestec, která byla na 
místě požáru jako první jednotka 
hasičů. Velitelem zásahu byl vyhlá-
šen druhý stupeň poplachu a na 
místo se postupně dostavily jednot-
ky HZS z Jílového, Říčan, Modřan, 
Chodova a dobrovolné jednotky 
z Dolních Břežan, Dolních Jirčan, 

Osnice, Zlatník a Písnice a také slož-
ky Policie ČR. Vestecká jednotka na 
místě rozvinula útočné a dopravní 
vedení, zásobovala požářiště vodou 
a dále spolupracovala s HZS. Po uha-
šení požáru zůstala na místě do 
večerních hodin, kdy prováděla 
dohlídku.

Při požáru došlo k poškození jedno-
ho bytu, nedošlo k žádným zraně-
ním nebo újmě na životě a vznikla 
tak jen materiální škoda.

Požár bytového domu v ulici Okružní

 byla Dne 12. 3. 2020 v 23:53
hlídka Obecní policie Vestec 
požádána o součinnost při 

hledání pachatele vloupání do čer-
pací stanice v Dolních Břežanech.  
Pachatele se měli po činu pokusit 
zadržet dvě mladistvé osoby, ale 
neúspěšně. Jeden z nich skončil 
dokonce v péči záchranářů. Hlídka 
Obecní policie Vestec spolu s hlídka-

mi Policie ČR a přivolaným psovo-
dem prohledávala okolí, kdy se poda-
řilo najít peněženku, která pravdě-
podobně patřila pachateli, ale 
pachatele samotného již nikoliv. 
Pátrací akce byla ukončena a celá 
věc bude i nadále v šetření Policie ČR 
pro podezření ze spáchání několika 
trestných činů.

Vloupání do čerpací stanice

březen 2020 březen 2020
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

 polovině února naší školku Vnavštívil Matýsek. Představe-
ní břichomluvce pana Polá-

cha s roztomilou loutkou miminka 
Matýska a dalších kamarádů mělo 
u dětí úspěch. Jednalo se o moder-
nější představení než ty, která 
k nám běžně jezdí. Dětem se Matý-
sek moc líbil a důkazem toho byl 
smích, který celé představení prová-
zel.

Co přinese měsíc březen, to teprve 
uvidíme. Prozatím školka přerušila 
veškeré kroužky, jako je plavání 
solná jeskyně, dále pak divadélka 
a vynášení Mořeny. Prozatím na 
dobu neurčitou.

Na konci února jsme si pak užili kar-
neval. Ve školce tak bylo k vidění 
spousta krásných a nápaditých 
masek. Děti si karnevalový den užily 
ve svých třídách se spoustou her 

a legrace. Společně jsme se pak sešli 
v hlavní budově, kde na děti čela 
diskotéka. Všichni jsme si společně 
zatancovali a prohlédli masky ostat-
ních. Některé děti se do masky 
úplně vžily a tak jsme mohli vidět 
rytířské souboje, vílí tanec či ladné 
pohyby Elzy.

Mgr. Dita Klímová
ředitelka MŠ Vestec

Únor v mateřské školce

Hledáme pracovníky na montáže stínící techniky v Praze a okolí

Kontaktujte nás na tel.: 777 038 000 nebo e-mailem: gato@gato.cz

Volná pracovní doba, odměna dle počtu zakázek. 

Rozsah práce dohodou.

Výdělek záleží na množství namontovaných zakázek.

Práci nabízíme celoročně. 
Se všemi zájemci pohovoříme.

Jedná se o jednoduché montáže, ke kterým 
je potřeba pouze základní nářadí.

Zapracujeme. 

Vhodné i jako přivýdělek.

březen 2020
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RC BARÁČEK RC BARÁČEK

ituace posledních dnů zasáhla do životů nás všech. Vyhlášením Snouzového stavu a nařízením vlády o zákazu shromažďování došlo 
k uzavření Sportoviště, ve kterém Baráček funguje. Provoz rodinného 

centra tak byl ve čtvrtek 12. 3. přerušen a to na dobu nejméně 30 dnů. 
Některé z plánovaných akcí jako je Burza dětského oblečení nebo Keramická 
dílna se proto uskuteční v náhradních termínech. Vývoj situace budeme 
sledovat a informace budeme aktualizovat na našich webových stránkách 
www.rcbaracek.cz a na Facebooku.

ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 V RC BARÁČEK

Během této neplánované přestávky se pojďme ohlédnout zpět za 
nejzajímavějšími aktivitami, které jsme v Baráčku měli, a nalaďme se na to, 
co nás ještě letos čeká.

V letošním školním roce se nám 
podařilo navázat na dlouholetou 
tradici našeho centra a obnovit  
v Baráčku Miniškoličku pro děti 
bez doprovodu rodičů. Program 
Miniškoličky je přizpůsoben dvoule-
tým dětem a připravují ho mamin-

ky-pedagogové na mateřské dovole-
né. Hlavním cílem Miniškoličky je 
připravit děti na odloučení od rodi-
čů a přiblížit jim režim ve „velké“ 
školce. Počet míst je omezen na  
8 dětí, o které se starají vždy dvě 
lektorky s pedagogickým nebo zdra-

votnickým vzděláním. Na osobní 
přístup ke každému dítěti se tak 
můžete spolehnout.

Letos se nám také podařilo rozšířit 
nabídku pravidelných kurzů o kurz 
Gymnastiky pro děti od 5 let nebo 

o kurz Strolleringu, cvičení s kočá-
rky pro aktivní maminky. Strolle-
ring se od dubna vrací opět ven, na 
cyklostezky v okolí Vestce a Jeseni-
ce.Největší letošní akcí byla zatím 
Cesta do minulosti s našimi Puleč-
ky, na kterou jste se s námi vydali 

v září 2019. Společně jsme se vrátili 
do dob neandrtálců, dinosaurů, tri-
lobitů i prastarých sopek. Připo-
meňte si toto dobrodružství v naší 
fotogalerii.
Doufejme, že letos stihneme ještě 
jednou vyrazit s našimi Pulečky  
k vesteckému rybníku. Další akce 
s názvem Ptáci v našem okolí je 

plánovaná na 17. 5. A vyvrcholením 
školního roku bude, doufejme, Dět-
ská olympiáda v neděli 21. 6. Těší-
me se na Vás a přejeme Vám všem 
pevné zdraví a velkou dávku 
duševních sil v nadcházejících 
dnech.
 

Tým maminek z RC Baráček
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KRONIKAKRONIKA

Na požadavek obcí zamýšleného 
projektu místní dráhy z Krče do 
Jesenice se slavný zemský výbor 
království českého, resp. železniční 
oddělení, ráčilo vyjádřit. Nejdříve 

byl 5. března 1903 vyslán na dotčené 
místo technický znalec, který před-
běžně vyšetřil podmínky. Ze zacho-
vaného záznamu by se mohly zkrá-
ceně vyčíst tyto informace.

I když náš současný životní styl pre-
feruje typ osobní dopravy, pro obec 
by blízkost železničních kolejí měla 
určitě velký význam. Dnes bychom 
to ocenili možná mnohem víc než 
naši předkové.

V úvodu bylo uvedeno, že hrubý 
příjem z veškeré dopravy na dráze 
dlouhé 10 km by činil 23.700 K, výda-
je za provozování by však činily 
nejméně 30.000 K. Jak je vidno, šlo o 
významný rozdíl a z toho důvodu 
bylo zmíněným úřadem navrženo, 
zda by potřebné dopravní výdaje 
byly kryty příjmy, a to založením 
projektované dráhy na jiných zákla-
dech než obvyklých. Ke zprávě byly 
přiložená mapka, skica vypracovaná 
a zapůjčená Ing. Maxem Píchou, 
která se nakonec ztratila.

elezniční doprava má na území ŽStředočeského kraje historii 
dlouhou téměř 200 let. Jejím 

prvořadým cílem bylo propojit 
všechna místa v kraji a podpořit 
rozvíjející se průmyslovou výrobu. 
Je tomu téměř 120 let, kdy starosto-
vé blízkých obcí včetně Vestce chtěli 
dosáhnout, aby i naši oblast protína-
ly ocelové koleje, po kterých by se 
projížděli oceloví obři pohánění 
parou.

Co dokáže nabídnout železniční 
doprava? Umožnuje přepravu velké-
ho množství nákladu, je rychlá, odo-
lává lépe rozmarům počasí, míst-
ním může poskytnout pracovní 
příležitost. Nabízí se otázka, zda 
nebo kdy v budoucnu znovu vzkřísí-
me téma železničních lokálních tratí. 
My se ale ještě vrátíme do minulosti, 
k projektu místní dráhy Krč – 
Kunratice – Vestec – Jesenice.

Naštěstí pro nás, byl k mapce přilo-
žen popis, z něhož lze vyčíst, že 
zamýšlená dráha měla vybočit    
z východního konce stanice Krčská, 
c. k. státní dráhy Praha-Modřany, 
překročit hned za odchýlením od 
hlavní dráhy erární silnici, pak pro-
jet podjezdem asi 8 m vysokým 
k údolí Kunratického potoka. 
Následovalo navýšení a mezi třetím 
a čtvrtým kilometrem měla být 
umístěná stanice Kunratice. Další 
kilometry dráhy se měly opět přiblí-
žit k erární silnici, kterou opět na 
pátém kilometru koleje překročily 

Zda to byly jen �nanční důvody, že 
se projekt neuskutečnil, bohužel 
nevíme.

Závěrem bylo železničním úřadem 
navrženo a znovu zdůrazněno, že by 
se slušelo uvažovati o tom, zda by 
bylo možno dráhu založiti na jiných 
základech než obvyklých. Například 
položit dráhu na místo erární silnice 
vedoucí z Krče přes Jesenici do Bene-
šova. Snížily by se prý �nance na 
stavební náklady a docílilo by se tak 
větších úspor.                                       

Blanka Pašková

dále k Písnici a Hodkovicům. Toto 
vedení bylo zakresleno červeně  
a bylo dlouhé 10,3 km.  Na mapce 
bylo možno vysledovat ještě jednu 
trať – modrou, která nás bude víc 
zajímat. Od pátého kilometru sice 
kopírovala červenou trať, vedla 
1 km podél erární silnice (Vídeň-
ská), odkud se odchýlila k východu, 
k obcím Vestec a Jesenici. Na devá-
tém kilometru opět překročila erár-
ní silnici a na 9,2 km byla vytyčena 
stanice Jesenice. Odtud byla dále 
odkloněna směrem západním,  
k Hodkovicím a ukončena na 11,5 
km. I když vedení modré trati se 
zdálo příznivější, nicméně stoupání    
(z Krče ke Kunraticím) 25-30 ‰ by 
prý vyžadovalo navýšení �nančních 
nákladů. Odhadem tak 100.000 K až 
120.000 K na 1 km. I s připočtením 

fondu materiálního, zemských   
a státních podpor by projektovaná 
dráha byla nedostatečně výnosná 
a na ”nedozírnou” dobu pasivní.Projekt místní dráhy 

Krč - Kunratice – Vestec – Jesenice

přijmeme pokladní na sezónní výpomoc a zástupy za stálé 
pokladní v době nemoci a dovolených. 

Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice

Do pokladny Průhonického parku 

Nástup duben 2020

Požadujeme: znalost práce na PC, komunikativnost, 
vstřícnost, znalost AJ nebo NJ vítána.

Bližší informace na telefonu: 271 015 153, 602 305 616 
nebo e-mailu: pr@ibot.cas.cz 
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