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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.

V rámci nouzového stavu dochází průběžně k různým změnám, o rozsahu dalších 
opatření vás budeme nadále informovat na Facebooku obce a webových stránkách, 
případně informace najdete na webových stránkách vlada.cz a také na stránkách 
příslušných ministerstev.

Tato nabídka bude v platnosti po nezbytně nutnou dobu, bez ohledu na to, zda bude 
nouzový stav ukončen k 30. 04. nebo bude opět prodloužen.

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, vyzvednutí léků a dovoz 
dezinfekce. 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 (Kvalitní podzim života, z.s.).

Péče o seniory 

V souvislosti s nouzovým stavem nabízíme seniorům zajištění následujících služeb.

ź Seniorům také nabízíme dovoz dezinfekce podle termínů distribuce, obrátit se 
můžete na telefonní linku 734 755 514. 

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

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.

Urgentní případy týkající se zdraví

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

Tibor Švec, starosta obce

editorial
Vážení čtenáři,

Hlavní téma je jasné, je to koronavi-
rus. Od posledního vydání se udála 
spousta věcí v souvislosti s nouzo-
vým stavem, kdy bylo potřeba ze 
strany obce reagovat a nastavit 
nový systém fungování, na který 
nikdo z nás nebyl připraven.

Co se týká aktuálních opatření, tak 
vám informace budeme i nadále 
přinášet na Facebooku a webových 
stránkách obce, tak je prosím sle-
dujte. Provozní hodiny úřadu byly 
omezeny, ale od 20. 04. je podatelna 
opět v provozu ve standardních 
časech.

Díky spolupráci všech zúčastně-
ných, ať už zaměstnanců obce, 
zaměstnanců Technických služeb 
obce Vestec, hasičů z naší jednotky, 
strážníků obecní policie, týmu   
z Kvalitního podzimu života, ale 
také řady dobrovolníků, kteří se 
nám přihlásili s nabídkou pomoci, 
a v neposlední řadě také vietnamské 
komunity, která nám dodala tisíce 
kusů roušek, se podařilo zorganizo-
vat pomoc občanům obce v maxi-
málním možném rozsahu. Průřez 
tím, co se v obci za posledních něko-
lik týdnů podařilo, vám přinášíme 
právě v tomto vydání.

Děkuji všem, kteří se podílí na čin-
nosti pro nás, občany Vestce, jsem 
na vás hrdý. 

V souvislosti s opatřeními byly zru-
šeny některé akce, jako je pálení 
čarodějnic, dětský den, RC Baráček 
přerušil činnost, uzavřena byla 
mateřská škola a bylo odloženo 
vítání občánků, na které je možné 
se přihlašovat i nadále a platí nově 
i pro děti, které se narodí i v průbě-
hu léta. O dalším vývoji vás budeme 
průběžně informovat.

Společně to zvládneme!

v ruce právě držíte dubnové číslo 
Vesteckých listů. A jaké informace 
vám přinášíme?

A nezapomeňte, 

T O Z V L Á D N E M E !

ˇˇ ˇ
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Z OBCE

Dění v obci v posledních týdnech

jsme zveřejnili V úterý 10. 03. 
první příspěvek, týkající se 
mimořádných opatření Minis-

terstva zdravotnictví. V té chvíli jsme 
si ještě neuměli úplně představit, kam 
až se situace vyvine, a tak jsme si udě-
lali malou statistiku. Zároveň vás pro-
vedeme průřezem toho, co se právě za 
poslední měsíc událo. 

Od 10. 03. do 16. 04. jsme vám na obec-
ním profilu na Facebooku přinesli 
celkem 72 příspěvků, dostali na ně 
3.724 reakcí, oslovili jsme každým 

příspěvkem v průměru 1.635 návštěv-
níků, k příspěvkům bylo napsáno 594 
komentářů a naše příspěvky byly cel-
kem 711x sdíleny. Zároveň jsme rea-
govali na další desítky zpráv od uživa-
telů. Informace jsme se vám snažili 
přinášet tak, aby se k vám dostaly co 
nejrychleji, zároveň byly zveřejňovány 
na webových stránkách obce. I nadále 
vám budeme přinášet vše důležité, ať 
už se to týká různých opatření a ome-
zení ze strany vlády, tak toho, co se 
děje v obci.

Ú
TE

RÝ

Ve středu 11. 03. byly uzavřeny 
školy, zrušen školní autobus 

a děti školou povinné tak zůstaly 
neplánovaně doma. 

ST
ŘE

DA

Ve třetím březnovém týdnu začalo 
také být jasné, že nás čeká povinnost 
nošení roušek. A tak jsme ve spoluprá-
ci s vietnamskou komunitou začali 
řešit, jak jejich nedostatek nahradit. 
A to se podařilo, už ve středu 18. 03. 
jsme dostali první zásilku roušek. 

A hned jsme začali pracovat na jejich 
distribuci, v ten samý den bylo rozne-
seno prvních sto domácností. Začínali 
jsme u těch nejvíce zranitelných, nej-
starších občanů. Začali jsme také dez-
infikovat prostory zastávek, obecního 
úřadu, pošty a kontejnerová stání.

V  došlo nejdříve pátek 13. 03.
k omezení provozu mateřské 
školy, následně od úterý 

17. 03. byla školka uzavřena úplně. 
Zároveň od 16. 03. došlo také k ome-
zení provozních hodin úřadu, jejich 
aktuální stav si můžete ověřit na FB 
a webových stránkách obce. Byl také 
uzavřen areál sportoviště.

PÁ
TE

K

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

ź Péče o psychiku je důležitá
12
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6 duben 2020

Z OBCE

Ve čtvrtek 19. 03. dorazilo několik 
dalších dodávek roušek, které 
jsme také obratem začali roznášet.

ČT
VR

TE
K

SO
BO

TA
PÁ

TE
K  Vpátek 20. 03. jsme vás požá-

dali na Facebooku o pomoc 
s roznosem Vesteckých 

listů, protože jsme v tu chvíli 
všechny pracovní síly věnovali 
distribuci roušek a dalším nutným 
činnostem v souvislosti s nouz-
ovým stavem, reakce byla okamži-
tá. Během pár hodin byly listy roz-
neseny a my vám za to děkujeme. 
V pátek také navštívil BIOCEV štáb 

VTV (Vietnam Television), které-
mu poskytl rozhovor profesor 
Martásek, také pokračovala další 
distribuce roušek.

V pátek jsme přivezli prvních 
2.000 litrů dezinfekce. Jelikož jsme 
tušili, že na stát se nedá spoleh-
nout, začali jsme si ji už pár dní 
před tím shánět sami.

 V sobotu 21. 03. se nám 
podařilo roznést roušky 
všem občanům nad 50 let. 

Představili jsme naše nové logo, 
které vyjadřuje sílu naší komunity. 
A také jsme začali pracovat na způ-

sobu distribuce dezinfekce a na-
stavili jsme pravidla pro případ, že 
by se v obci objevilo podezření 
nebo výskyt koronaviru.

7duben 2020

Z OBCE

 V pondělí 23. 03. nám dorazilo 
od jedné nejmenované 
švadleny, která bydlí kou-

sek od úřadu, 50 roušek pro děti. 

A i další z vás nám začali na úřad 
nosit vlastnoručně vyrobené rouš-
ky. To nám udělalo opravdu velkou 
radost.PO

N
D

ĚL
Í

 j sme se V  úterý  24 .  03 .
dozvěděli, že nám budou 
přiděleny 4 litry dezinfekce, 

kterou nám posílá stát. Tím jsme 
se přesvědčili o tom, že naše 
rozhodnutí o shánění dezinfekce 
vlastními silami bylo správné. V tu 
dobu jsme měli ve skladu už 

připraveny tisíce litrů dezinfekce. 
Ta od státu by vycházela cca 1,5 ml 
na jednoho občana. A to nám 
přišlo opravdu málo, takže jsme 
v prvním kole připravili 0,5 litru 
dezinfekce pro každého občana 
obce.

ÚT
ER

Ý

Ve čtvrtek 26. 03. jsme doladili dis-
tribuci a připravili se na její zahá-
jení v pátek. Celkem jsme měli 

7 distribučních míst, v průběhu pěti 
dnů se nám podařilo rozdat vám, našim 
občanům, 759 litrů dezinfekce. A BIO-
CEV tento den získal povolení na velko-
kapacitní testování koronaviru.

ČT
VR

TE
K

 V pátek 27. 03. jsme zahájili první kolo distribuce dezinfekce. A jak to 
na distribučních místech vypadalo? Díky bezplatnému zapůjčení 
dvou dodávek od Ford Kačmáček a zapojení dopravního automobilu 

hasičů jsme měli potřebné zázemí.
PÁ

TE
K
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všechny pracovní síly věnovali 
distribuci roušek a dalším nutným 
činnostem v souvislosti s nouz-
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tá. Během pár hodin byly listy roz-
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Představili jsme naše nové logo, 
které vyjadřuje sílu naší komunity. 
A také jsme začali pracovat na způ-

sobu distribuce dezinfekce a na-
stavili jsme pravidla pro případ, že 
by se v obci objevilo podezření 
nebo výskyt koronaviru.

7duben 2020
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 V pondělí 23. 03. nám dorazilo 
od jedné nejmenované 
švadleny, která bydlí kou-

sek od úřadu, 50 roušek pro děti. 

A i další z vás nám začali na úřad 
nosit vlastnoručně vyrobené rouš-
ky. To nám udělalo opravdu velkou 
radost.PO
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 j sme se V  úterý  24 .  03 .
dozvěděli, že nám budou 
přiděleny 4 litry dezinfekce, 

kterou nám posílá stát. Tím jsme 
se přesvědčili o tom, že naše 
rozhodnutí o shánění dezinfekce 
vlastními silami bylo správné. V tu 
dobu jsme měli ve skladu už 

připraveny tisíce litrů dezinfekce. 
Ta od státu by vycházela cca 1,5 ml 
na jednoho občana. A to nám 
přišlo opravdu málo, takže jsme 
v prvním kole připravili 0,5 litru 
dezinfekce pro každého občana 
obce.
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Ve čtvrtek 26. 03. jsme doladili dis-
tribuci a připravili se na její zahá-
jení v pátek. Celkem jsme měli 

7 distribučních míst, v průběhu pěti 
dnů se nám podařilo rozdat vám, našim 
občanům, 759 litrů dezinfekce. A BIO-
CEV tento den získal povolení na velko-
kapacitní testování koronaviru.
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 V pátek 27. 03. jsme zahájili první kolo distribuce dezinfekce. A jak to 
na distribučních místech vypadalo? Díky bezplatnému zapůjčení 
dvou dodávek od Ford Kačmáček a zapojení dopravního automobilu 

hasičů jsme měli potřebné zázemí.

PÁ
TE

K
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 V pondělí 30. 03., což byl 13. 
den roznosu roušek, jsme 
úspěšně doručili roušku 

všem občanům, kteří mají přístup-
nou a označenou schránku (je to 

i vás případ?). A také jsme dodali 
roušky do Billy a Alberta, určené 
pro zaměstnance těchto prodejen.

Do distribuce a stáčení dezinfekce 
se zapojila spousta z vás, pomáhá 
nám i fotbalová legenda Jirka 
Novotný, kterého jste měli mož-
nost potkat i na distribučních mís-
tech.

 V úterý 31. 03. nám na úřad 
dorazil dárek od místní 
firmy JIVA JIRÁK, kterým je 

mobilní paraván, zajišťující bez-
pečnější fungování podatelny.

PO
N
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Í
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V pondělí 06. 04. začal BIO-
CEV testovat stovky vzorků 
z nemocnic i domovů pro 

seniory. Jsme hrdí na to, že ve Vestci 
pomáháme v boji s koronavirem. Byl 
také zveřejněn průběh zápisu do 
MŠ, který najdete v tomto vydání 
listů.

PO
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Od středy 08. 04. byl opět 
zprovozněn sběrný dvůr, 
a to ve středu od 16 do 

20 h a v sobotu od 8 do 14 h. A také 
jsme pro vás připravovali nový 
systém distribuce dezinfekce, 

zároveň jsme ve spolupráci 
s BIOCEVem pracovali na vývoji 
vlastní gelové dezinfekce, kterou 
se nám úspěšně podařilo vyvinout 
a nahradit tak její nedostatek na 
trhu.

ST
ŘE

DA
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 V úterý 14. 04. jsme začali 
s druhým kolem distribuce 
dezinfekce, připravili jsme 

pro vás 0,5 litru dezinfekce na ruce 
a předměty pro každého občana, 
1 litr dezinfekce na roušky pro 
každou domácnost občanů Vestce 
a také dezinfekční gel v balení 200 
ml. K tomu ještě rozdáváme 
cestovní sady lahviček, do kterých 
si můžete dezinfekci přelít. 
Distribuční místo jsme už nastavili 
jen jedno, nachází se v ulici Lipová 
a máme v plánu ho využít i pro 
další distribuci. 

I nadále zajišťujeme nákupy 
a dodávky léků pro seniory, 
nabídku služeb pro seniory 
najdete na druhé straně listů.

Dělo se toho ještě mnohem více, 
kdybychom měli popsat všechno, 
tak bychom to mohli vydat knižně. 
Takže jsme vám shrnuli jen to 
opravdu zásadní a počítáme s tím, 
že spousta práce nás ještě čeká. 
Ale my to, i ve spolupráci s vámi, 
dáme,  protože Společně to 
zvládneme!

ÚT
ER

Ý

T O Z V L Á D N E M E !

ˇˇ ˇ



8 duben 2020

Z OBCE

 V pondělí 30. 03., což byl 13. 
den roznosu roušek, jsme 
úspěšně doručili roušku 

všem občanům, kteří mají přístup-
nou a označenou schránku (je to 

i vás případ?). A také jsme dodali 
roušky do Billy a Alberta, určené 
pro zaměstnance těchto prodejen.

Do distribuce a stáčení dezinfekce 
se zapojila spousta z vás, pomáhá 
nám i fotbalová legenda Jirka 
Novotný, kterého jste měli mož-
nost potkat i na distribučních mís-
tech.

 V úterý 31. 03. nám na úřad 
dorazil dárek od místní 
firmy JIVA JIRÁK, kterým je 

mobilní paraván, zajišťující bez-
pečnější fungování podatelny.

PO
N

D
ĚL

Í
ÚT

ER
Ý

V pondělí 06. 04. začal BIO-
CEV testovat stovky vzorků 
z nemocnic i domovů pro 

seniory. Jsme hrdí na to, že ve Vestci 
pomáháme v boji s koronavirem. Byl 
také zveřejněn průběh zápisu do 
MŠ, který najdete v tomto vydání 
listů.

PO
N

D
ĚL

Í

Od středy 08. 04. byl opět 
zprovozněn sběrný dvůr, 
a to ve středu od 16 do 

20 h a v sobotu od 8 do 14 h. A také 
jsme pro vás připravovali nový 
systém distribuce dezinfekce, 

zároveň jsme ve spolupráci 
s BIOCEVem pracovali na vývoji 
vlastní gelové dezinfekce, kterou 
se nám úspěšně podařilo vyvinout 
a nahradit tak její nedostatek na 
trhu.

ST
ŘE

DA

9

Z OBCE

duben 2020

 V úterý 14. 04. jsme začali 
s druhým kolem distribuce 
dezinfekce, připravili jsme 

pro vás 0,5 litru dezinfekce na ruce 
a předměty pro každého občana, 
1 litr dezinfekce na roušky pro 
každou domácnost občanů Vestce 
a také dezinfekční gel v balení 200 
ml. K tomu ještě rozdáváme 
cestovní sady lahviček, do kterých 
si můžete dezinfekci přelít. 
Distribuční místo jsme už nastavili 
jen jedno, nachází se v ulici Lipová 
a máme v plánu ho využít i pro 
další distribuci. 

I nadále zajišťujeme nákupy 
a dodávky léků pro seniory, 
nabídku služeb pro seniory 
najdete na druhé straně listů.

Dělo se toho ještě mnohem více, 
kdybychom měli popsat všechno, 
tak bychom to mohli vydat knižně. 
Takže jsme vám shrnuli jen to 
opravdu zásadní a počítáme s tím, 
že spousta práce nás ještě čeká. 
Ale my to, i ve spolupráci s vámi, 
dáme,  protože Společně to 
zvládneme!

ÚT
ER

Ý

T O Z V L Á D N E M E !

ˇˇ ˇ



10 duben 2020

Na základě mimořádného 
opatření ministerstva zdra-
votnictví a vlády k ochraně 

obyvatelstva a prevenci rozšíření 

onemocnění COVID-19 vylo vydáno 
opatření k organizaci zápisu do 
mateřských škol pro školní rok 
2020/2021.

Starosta obce 
 udělil plaketu

V pátek 27. 03. 2020 udělil 
starosta obce Tibor Švec 
plaketu J. A. Komenského 

Jaroslavě Šilhanové, kterou můžete 
znát z naší školky, a to za její 
celoživotní pedagogickou práci. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Organizace zápisu 
do Mateřské školy Vestec
s docházkou od 01. 09. 2020 
(školní rok 2020/2021)

11duben 2020

Zápis bude organizován 
bez osobní přítomnosti 
dětí a zákonných zástupců ve škole.

3. poštou nebo vhozením do poštovní schránky v budově MŠ Vestec,

Doklady potřebné k zápisu:

2. e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: msvestec@seznam.cz,

4. v krajním případě dle konkrétní situace pak osobním předáním přímo 
ve škole, a to v den, který byl pro zápis stanovený, tj. v pondělí 11. 05. 
2020 od 8.00 do 10.00 a od 15.00 do 17.00.

· kopie rodného listu dítěte,
· doložení řádného očkování dítěte (kopie očkovacího průkazu),
· prohlášení, že je dítě řádně očkované,

Žádost o přijetí spolu s výše uvedenými doklady bude možné posílat:
1. datovou schránkou – ID datové schránky: hkzbaee,

· není nutné prohlášení od praktického dětského lékaře!

Kdo nemá možnost si vytisknout žádost o přijetí, je možné si ji osobně 
vyzvednou v MŠ Vestec dne 27. 04. 2020 v čase od 9.00 do 11.00.

Formulář žádosti o přijetí, včetně vzoru čestného prohlášení o řádném 
o č ko v á n í  d í t ě te  n a l e z n e te  n a  n a š i c h  w e b o v ý c h  s t rá n k á c h : 
www.msvestec.cz/zapis-do-ms/, kde také najdete kritéria pro přijetí. 

Dokumenty vyplňujte pečlivě, na uvedené kontaktní údaje vám bude následně 
odeslána zpráva s pořadovým číslem, pod kterým budeme vaši žádost o přijetí 
evidovat.

Upozorňujeme, že pořadí, v jakém budou žádosti přijímány, nebude mít vliv na 
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Počet přijímaných dětí podléhá kapacitě 
školky. S případnými dotazy můžete volat na tel.: 722 944 883.

Žádosti o přijetí, které budou zasílány poštou, e-mailem 
nebo datovou schránkou budou přijímány od 02. 05. 2020 
do 16. 05. 2020.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Čerstvý vzduch

Nezapomínejte si dopřát pravidelnou dávku nějaké aktivity. Pohyb prospívá 
nejen tělu, ale také mysli. 

Zkuste se se svými blízkými spojit na dálku. Když už toho bude na vás příliš, 
popadněte telefon a zavolejte rodině nebo přátelům. A také naopak. Znáte-li 
někoho, kdo je teď na všechno sám, ukažte mu, že na něj myslíte a ozvěte se mu.

Ano, měli bychom zamezit kontaktu s druhými lidmi, nicméně procházka 
přírodou a krátký pobyt na čerstvém vzduchu se naopak doporučují. Vyrazte 
proto aspoň na chvíli načerpat energii a sílu ze slunečních paprsků a přírody.

Dejte dnům řád
Společenské, sportovní i kulturní akce jsou zrušeny. Scházet se s přáteli se také 
nedá. Mnozí tak celé dny tráví u televize, v křesle a nudí se. Dlouhodobá nuda se 
postupně může změnit i v depresivní symptomy. A to rozhodně nechceme! 
Zkuste si proto vždycky večer naplánovat, co budete zítra dělat. Máte teď 
skvělou příležitost věnovat se zapomenutým koníčkům a ponořit se do 
milovaných činností.

Nezapomínejte na pohyb

Nenechte se pohltit samotou

Vyvažujte negativní zprávy pozitivními
V zájmu zachování duševní pohody se také snažte hledat i nějaké pozitivní 
zprávy, nezaměřujte všechnu svou pozornost pouze a jen na dění kolem 
koronaviru. Nezahlcujte zkrátka mysl pouze negativními a náročnými 
zprávami, ale dopřejte ji i nějaké odlehčení.
Požádejte o pomoc, pokud je toho na vás moc
Pokud byste měli pocit, že je na vás těch starostí a špatných pocitů až příliš, 
požádejte o pomoc. Mnoho lidí třeba bojuje se silným strachem jít si nakoupit 
nebo nejistotou spojenou s nedostatkem informací. Neváhejte využívat linek 
pro seniory, různých projektů, které starším lidem zajišťují nákupy nebo 
požádejte o pomoc své blízké. Současná situace je opravdu psychicky hodně 
náročná, proto připomínáme také možnost kontaktovat psychologa.

Udržet si optimismus a duševní pohodu v současné vypjaté situaci sice není 
jednoduché, ale je to o to důležitější. 

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

www.mojra.cz

13duben 2020

KORONAVIRUS: Péče o psychiku je důležitá
KRONIKA

polky v Čechách začaly neofi-Sciálně vznikat už po revoluč-
ním roku 1848. Po vydání pří-

slušného zákona v roce 1861, po 
pádu Bachova absolutismu a díky 
uvolněnější atmosféře se spolkový 
život rozvíjel nejprve ve větších 
městech, posléze pronikal na ven-
kov. Sílící vlastenecké hnutí nadšení 
pro sdružování jenom umocňovalo. 
Každý občan měl tak větší příleži-
tost se společensky uplatnit. Pro 
někoho bylo členství nebo funkce 
v některém spolku i otázkou spole-
čenské prestiže. Tenkrát se vedou-
cím spolku nebo besedy říkalo 
činovník a bylo jedno, jestli to byl 
učitel, řemeslník, malý rolník nebo 
sedlák. Slibné začátky nově vzniklé-
ho spolku však nikdy nezaručovaly 
jeho úspěšnost a životaschopnost. 
Zlatá období byla často střídána lety 
útlumu. Hodně záleželo na těch, 
kdo spolek vedl a zda se sešel dobrý 
kolektiv, který se uměl pro věc 
nadchnout. Řada spolků zanikla, 
jiné fungují, ale v jiné podobě.  
Některé existují dodnes. Vzpomeň-
me třeba český tělocvičný spolek 
Sokol nebo zpěvácký spolek Hlahol.

Ve Vestci tomu nebylo jinak. Kolem 
roku 1900 měla Vestec 37 domov-
ních čísel. V roce 1903 vznikla 
„Čtenářská hospodářsko-politická 
beseda ve Vestci” se sídlem v hostin-
ci Na Šátalce. Založila první knihov-
nu (dary pana Krippla a dalších), 
odebírala sedm časopisů, pořádala 
každoroční ples a zároveň rozšířila 
svou činnost na nákup hospodář-
ských potřeb a hnojiv. Prvním před-
sedou nebyl nikdo jiný než pan       
J. E. Dobiáš, po něm následoval Anto-
nín Hrubý.  Prvnímu vesteckému 
spolku však nebyla souzena dlouhá 
životnost, jak už jsem zmínila. Po 
pěti letech lidu prospěšné činnosti 
se spolek rozpadl. Činovníci se 
neshodli a pro jejich rozdílné názo-
ry a liknavost se sdružení rozpadlo, 
jak je uvedeno v kronice. Nicméně 
rok 1904 dal vzniknout dalšímu 
spolku s poněkud působivějším 
názvem: „Parní a mlátící garnitura 
s lisem a výfukem”. Víc se o tom se 
dovíte v příštím vydání Vesteckých 
listů.

O společenský život se ve druhé 
polovině devatenáctého století na 
venkově staraly hlavně spolky    
c. k. vojenských vysloužilců. Jejich 

hlavním posláním byla dobročinná 
a charitativní činnost ve prospěch 
svých členů. Dále to byly spolky 
hasičské nebo kulturní, vzdělávací. 
Stranou nestáli ani milovníci četby. 

Dějiny obce Vestec
p o k r a č o v á n í
Vestecké spolky
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Nezapomínejte si dopřát pravidelnou dávku nějaké aktivity. Pohyb prospívá 
nejen tělu, ale také mysli. 

Zkuste se se svými blízkými spojit na dálku. Když už toho bude na vás příliš, 
popadněte telefon a zavolejte rodině nebo přátelům. A také naopak. Znáte-li 
někoho, kdo je teď na všechno sám, ukažte mu, že na něj myslíte a ozvěte se mu.

Ano, měli bychom zamezit kontaktu s druhými lidmi, nicméně procházka 
přírodou a krátký pobyt na čerstvém vzduchu se naopak doporučují. Vyrazte 
proto aspoň na chvíli načerpat energii a sílu ze slunečních paprsků a přírody.

Dejte dnům řád
Společenské, sportovní i kulturní akce jsou zrušeny. Scházet se s přáteli se také 
nedá. Mnozí tak celé dny tráví u televize, v křesle a nudí se. Dlouhodobá nuda se 
postupně může změnit i v depresivní symptomy. A to rozhodně nechceme! 
Zkuste si proto vždycky večer naplánovat, co budete zítra dělat. Máte teď 
skvělou příležitost věnovat se zapomenutým koníčkům a ponořit se do 
milovaných činností.

Nezapomínejte na pohyb

Nenechte se pohltit samotou

Vyvažujte negativní zprávy pozitivními
V zájmu zachování duševní pohody se také snažte hledat i nějaké pozitivní 
zprávy, nezaměřujte všechnu svou pozornost pouze a jen na dění kolem 
koronaviru. Nezahlcujte zkrátka mysl pouze negativními a náročnými 
zprávami, ale dopřejte ji i nějaké odlehčení.
Požádejte o pomoc, pokud je toho na vás moc
Pokud byste měli pocit, že je na vás těch starostí a špatných pocitů až příliš, 
požádejte o pomoc. Mnoho lidí třeba bojuje se silným strachem jít si nakoupit 
nebo nejistotou spojenou s nedostatkem informací. Neváhejte využívat linek 
pro seniory, různých projektů, které starším lidem zajišťují nákupy nebo 
požádejte o pomoc své blízké. Současná situace je opravdu psychicky hodně 
náročná, proto připomínáme také možnost kontaktovat psychologa.

Udržet si optimismus a duševní pohodu v současné vypjaté situaci sice není 
jednoduché, ale je to o to důležitější. 

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

www.mojra.cz
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polky v Čechách začaly neofi-Sciálně vznikat už po revoluč-
ním roku 1848. Po vydání pří-

slušného zákona v roce 1861, po 
pádu Bachova absolutismu a díky 
uvolněnější atmosféře se spolkový 
život rozvíjel nejprve ve větších 
městech, posléze pronikal na ven-
kov. Sílící vlastenecké hnutí nadšení 
pro sdružování jenom umocňovalo. 
Každý občan měl tak větší příleži-
tost se společensky uplatnit. Pro 
někoho bylo členství nebo funkce 
v některém spolku i otázkou spole-
čenské prestiže. Tenkrát se vedou-
cím spolku nebo besedy říkalo 
činovník a bylo jedno, jestli to byl 
učitel, řemeslník, malý rolník nebo 
sedlák. Slibné začátky nově vzniklé-
ho spolku však nikdy nezaručovaly 
jeho úspěšnost a životaschopnost. 
Zlatá období byla často střídána lety 
útlumu. Hodně záleželo na těch, 
kdo spolek vedl a zda se sešel dobrý 
kolektiv, který se uměl pro věc 
nadchnout. Řada spolků zanikla, 
jiné fungují, ale v jiné podobě.  
Některé existují dodnes. Vzpomeň-
me třeba český tělocvičný spolek 
Sokol nebo zpěvácký spolek Hlahol.

Ve Vestci tomu nebylo jinak. Kolem 
roku 1900 měla Vestec 37 domov-
ních čísel. V roce 1903 vznikla 
„Čtenářská hospodářsko-politická 
beseda ve Vestci” se sídlem v hostin-
ci Na Šátalce. Založila první knihov-
nu (dary pana Krippla a dalších), 
odebírala sedm časopisů, pořádala 
každoroční ples a zároveň rozšířila 
svou činnost na nákup hospodář-
ských potřeb a hnojiv. Prvním před-
sedou nebyl nikdo jiný než pan       
J. E. Dobiáš, po něm následoval Anto-
nín Hrubý.  Prvnímu vesteckému 
spolku však nebyla souzena dlouhá 
životnost, jak už jsem zmínila. Po 
pěti letech lidu prospěšné činnosti 
se spolek rozpadl. Činovníci se 
neshodli a pro jejich rozdílné názo-
ry a liknavost se sdružení rozpadlo, 
jak je uvedeno v kronice. Nicméně 
rok 1904 dal vzniknout dalšímu 
spolku s poněkud působivějším 
názvem: „Parní a mlátící garnitura 
s lisem a výfukem”. Víc se o tom se 
dovíte v příštím vydání Vesteckých 
listů.

O společenský život se ve druhé 
polovině devatenáctého století na 
venkově staraly hlavně spolky    
c. k. vojenských vysloužilců. Jejich 

hlavním posláním byla dobročinná 
a charitativní činnost ve prospěch 
svých členů. Dále to byly spolky 
hasičské nebo kulturní, vzdělávací. 
Stranou nestáli ani milovníci četby. 

Dějiny obce Vestec
p o k r a č o v á n í
Vestecké spolky



1904 – Parní mlátičky ve Vestci – tak 
to je námět, kterému se budeme 
plně věnovat. Úmyslně píši slovo 
„mlátičky“ v množném čísle, jelikož 
ta první už existovala v roce 1864. 
Ano, již tehdy vestečtí vlastnili šesti-
koňskou parní mlátičku „Muster 
Garret“. Byla to jedna z prvních par-
ních mlátiček dovezených z Anglie 
do střední Evropy, tedy do Čech  
a právě do Vestce. 

 kronikářka

Tento skutek nám dokazuje velkou 
pokrokovost v myšlení našich obča-
nů. Vždyť zemědělci nebyli příliš 
movití a navíc v 70. a 80. letech   
19. století na ně dolehla velká neúro-
da. Jmenovaná parní mlátička slou-
žila obecnímu blahu plných 40 let. 
S parním strojem, který byl nedíl-
nou součástí mlátičky, však byly  
i starosti. Rozpálené ohniště pod 
kotlem, kolem dokola hořlavý mate-
riál, chybělo málo a byl tu požár. 
K tomu skutečně došlo a to v roce 
1904. Nejenže shořely stohy pana 
Krippla, ale i stará „Garretka“. Tak 
významná událost dala podnět   
k zakoupení nové mlátící garnitury 
zn. Hoffer  Schrantz  Schutleworth 

a zároveň ke vzniku již dříve jmeno-
vaného spolku. Tři páry volů musely 
přitáhnout toto velké monstrum do 
vsi až ze Strašnic, kde měla tato 
firma zastoupení. Takové stroje byly 
většinou nepostradatelným vybave-
ním velkostatků nebo větších rolní-
ků. Denně se vymlátilo150-200 
centů zrna. Parní stroje pro pohon 
mlátiček měly výkon od 6 do 10 koň-
ských sil. O obsluhu se staral rolník 
s pomocníkem, další pracovníci 
podávali snopy, odnášeli slámu  
a plevy. Cena za kompletní soupravu 
byla kolem roku 1900 zhruba     
12 tisíc rakouských korun. Způsob, 
jak zamezit tolik obávanému vzniku 
požáru zajišťovaly kotle v přední 
části párnice, v níž se přebytečnou 
párou likvidovaly jiskry z napojené-
ho sklopného komína s účinným 
lapačem. Žhavý popel byl hašen 
vodou, která byla vždy po ruce. Zda-
leka výhodnější bylo mlácení přímo 
na poli, čímž se nebezpečí požáru 
více zabránilo. 

Blanka Pašková

V roce 1904 
Parní mlátící garnitura s lisem a výfukem ve Vestci u Prahy

14 duben 2020
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