
únor 2020

Termíny zápisů do ZŠ
Základní školy pro děti z Vestce



Tibor Švec, starosta obce

editorial

Vážení čtenáři,

v ruce právě držíte únorové číslo 
Vesteckých listů. A jaké informace 
v něm najdete?

Školy jsou zajištěny, k zápisu    
s dětmi můžete, více informací 
najdete v rubrice Aktuálně.

V poslední době klesl počet krádeží 
v našem okolí, a tak snad aby toho 
nebylo málo, došlo pro změnu   

k několika požárům v našem blíz-
kém okolí. Byla tak prověřena při-
pravenost naší jednotky sboru dob-
rovolných hasičů a také záchranářů. 
Více v rubrice Hasiči a záchranáři.

Přinášíme vám toho mnohem více, 
ať už v tradičních rubrikách jako 
jsou Kronika nebo MŠ Vestec a RC 
Baráček, tak třeba v rubrice Před-
stavujeme máme informace o cykli-
stice pro děti nebo v rubrice Z Obce 
informace o tom, jak se v některých 
situacích chovat na silnicích.

A na konci vydání najdete fotogale-
rii z letošního masopustu.

Přeji příjemné čtení!

Velké téma je základní škola pro 
děti z Vestce. Objevují se různé 
informace, především na sociálních 
sítích se šíří mnohdy velice zavádějí-
cí informace, a proto vám v tomto 
vydání listů přinášíme oficiální 
informace k základním školám na 
příští školní rok. 
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Informace ze zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec

tiráž

9

17

24

AKTUÁLNĚ

ź schválilo bezúplatný převod pozemku, resp. spoluvlastnického podílu na 
pozemku pod komunikací, od soukromého vlastníka obci Vestec. Jde 
o pozemky v ulici K Dubu, Luční a Průběžná,

ź schválilo odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva, 
v souladu s platnou legislativou,

ź schválilo finanční příspěvek pro Tělovýchovnou jednotu Viktoria Vestec ve 
výši 1,55 mil. Kč na financování činnosti v roce 2020 a schválilo smlouvu mezi 
obcí Vestec a TJ o poskytnutí dotace,

ź schválilo finanční příspěvek pro Spolek vesteckých seniorů ve výši 210 tis. Kč 
na financování činnosti v roce 2020 a schválilo smlouvu mezi obcí Vestec 
a tímto Spolkem o poskytnutí dotace,

Dne 15. 1. 2020 se uskutečnilo deváté zasedání našeho Zastupitelstva v tomto 
volebním období. Zastupitelstvo obce Vestec na tomto zasedání mimo jiné: 

ź schválilo předložené rozpočtové opatření, kterým se zvyšují rozpočtové 
příjmy pro rok 2020 o částku cca 257 tis. Kč a rozpočtové výdaje se zvyšují 
o částku 2 mil. Kč,

ź schválilo bezúplatnou směnu pozemků mezi obcí Vestec a soukromým 
vlastníkem, týká se pozemků v místě stávající cyklostezky do Jesenice.

ź zrušilo usnesení zastupitelstva č. 19/08/14 ze dne 10. 12. 2019 týkající se 
směny pozemku, přičemž směna pozemku je z důvodu změny stávajícího 
vlastníka řešena novým usnesením,

 

ź Lítačka automaticky prodloužena o tři roky
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AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

U rozpočtových běžných výdajů jde 
např. o navýšení na opravu obecních 
komunikací a za nájemné pozemku 
využívaného obcí pro dětské hřiště 
na Vestecké. U kapitálových výdajů 
jde o navýšení na úpravu vrat u čis-
tírny odpadních vod. 

V rámci bodu Diskuse byl řešen pro-
blém s opakovaným zápachem ze 
strouhy za obchodním centrem 
Billa a Hypermarketem Albert. Sta-

rosta informoval o řešení tohoto 
problému cestou České inspekce 
životního prostředí. Současně byli 
zastupitelé informováni o částečné 
úpravě dopravního značení v obci. 
Toto téma je dále popsáno v samo-
statném článku.

Pokud máte zájem o podrobné 
informace ze zasedání Zastupitel-
stva obce Vestec, tak kompletní zápi-
sy, audiozáznamy, usnesení, nebo 
detailní rozpočet (vč. rozpočtových 
opatření) naleznete na interneto-
vých stránkách obce. 

Schválené rozpočtové opatření řeší 
úpravu rozpočtových příjmů a výda-
jů pro rok 2020. U daňových příjmů 
jde např. o navýšení o poplatek ze 
psů, u nedaňových příjmů jde např. 
o navýšení za kompenzační příspě-
vek od developerské společnosti na 
vybudování navazující infrastruktu-
ry obce. 

Ing. Roman Fritschka
člen Zastupitelstva obce

Příští řádné zasedání Zastupitelstva 
obce Vestec se bude konat dne      
18. 3. 2020.

Základní školy pro děti z Vestce

Dále také bude pokračovat jak škol-
ní autobus, tak linka 326 se zajíždě-
ním k zastávce u ZŠ Campanus.

 posledních dnech kolovaly Vpředevším po sociálních 
s ít ích různé informace     

o tom, jak je to se zajištěním základ-
ních škol pro naše děti v následují-
cím školním roce.

V pátek 7. 2. 2020 proběhla schůzka 
s řediteli vybraných škol, na které 
byly podepsány smlouvy, zajišťující 
místa pro děti z Vestce, které budou 
v dalším školním roce nastupovat 
do první třídy. Jsou uzavřeny smlou-

vy s celkem 4 školami, jejich kapaci-
ta pokryje potřeby naší obce. K zápi-
su se můžete dostavit i do dalších 
škol na Praze 11, s tím, že školy, 
které mají uzavřenou smlouvu 
s Vestcem, jsou uvedeny v tabulce 
na konci článku, termíny zápisu 
dalších škol jsou dostupné na strán-
kách Prahy 11.

Termíny zápisů do ZŠ

Dalším důvodem je to, že i kdyby 
obec do výstavby školy investovala, 
tak by to byla investice do dětí 
z jiných obcí, jelikož počet dětí ve 
Vestci klesá (v roce 2007 bylo 
narozeno 53 dětí, v roce 2008 48 
dětí, v roce 2011 43 dětí, v roce 
2012 41 dětí, v roce 2018 29 dětí 
a v roce 2019 se narodilo 27 dětí) 
a pro provoz základní školy je 
potřeba naplnit kapacitu třech tříd 
v každém ročníku na nižším stupni 
a dvou tříd na vyšším stupni, což 
by vedlo k tomu, že by peníze obce 
byly investovány z velké části právě 
do cizích dětí.

Pro obec je tak v tuto chvíli nej-
vhodnější variantou poskytovat 
kvalitní vzdělání pro naše děti 
cestou škol na Praze 11 a zajišťovat 
dě tem nads tandardn í  s e rv i s 
v  p o době  ško ln ího  autobusu 
a prodloužených linek 326.

Možná vás napadne, proč není 
škola ve Vestci?

V současné době je na trhu velký 
nedostatek jakýchkoliv kantorů, 
natož kvalitních, kteří by byli 
schopni zajistit výuku na takové 
úrovni, kterou poskytuje například 
ZŠ Campanus, kam naše děti chodí 
už několik let.

Obec Vestec nikdy historicky školu 
neměla, na rozdíl od obcí v našem 
okolí, a děti z Vestce tak vždy 
chodily do škol mimo obec. Jistě by 
bylo hezké zde slíbit, že školu ve 
Vestci postavíme, ale to není reálné 
z několika důvodů.

I kdyby obec měla k dispozici 
finanční prostředky na výstavbu 
školy (cca 400-500 milionů Kč), tak 
by především, stejně jako další 
obce v okolí, narazila na problém 
s obsazením pozic učitelů.
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Z OBCEZ OBCE

Vybraná pravidla chování za volantem
přednost zprava, jízda při pravém okraji vozovky, 
zákaz předjíždění na přechodech 

 když by všichni držitelé řidič-Iského průkazu měli tyto zcela 
běžné situace znát, podle dění 

na silnicích nejen v obci Vestec to 
často vypadá, že tomu tak bohužel 
není.  

Pojďme si tedy nejdříve projít, co 
nám k tomu uvádí zákon a násled-
ně si uvedeme konkrétní příklady 
aplikace zákona.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích (zákon 
o silničním provozu) řeší chování 
v křižovatce v § 22, konkrétně před-
nosti zprava se věnuje odstavec (2): 
„Nevyplývá-li přednost v jízdě z ust-
anovení odstavce 1 (řeší křižovat-
ky, kde je přednost vozidel na hlavní 

silnici upravena značkami „Dej před-
nost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej před-
nost v jízdě!“ pozn. red.), musí dát 
řidič přednost v jízdě vozidlům 
nebo jezdcům na zvířatech přijíž-
dějícím zprava nebo organizované 
skupině chodců nebo průvodcům 
hnaných zvířat se zvířaty přicháze-
jícím zprava.“ Toto ustanovení tedy 
platí zejména tam, kde jde o křižo-
vatky pozemních komunikací 
nerozlišených dopravními značka-
mi, ale platí i na křižovatkách, kde 
hlavní nebo vedlejší komunikace 
mění svůj směr a řeší vztahy řidičů 
na rovnocenných komunikacích 
(tedy řidičů, kteří jedou po hlavní 
komunikaci nebo řidičů, kteří jedou 
po vedlejší komunikaci pozn. red.).

V §17, odstavci (5) je uvedeno, kdy 
řidič nesmí předjíždět. Konkrétně 
písmeno d) uvádí zákaz předjíždění: 
„na přechodu pro chodce nebo na 
přejezdu pro cyklisty a bezpro-
středně před nimi“.

U nás v obci se přednost zprava 
týká především obytných lokalit. Ty 
jsou označeny buď značkou obytná 
zóna, nebo značkou Zóna 30, s upo-
zorněním, že v nich platí přednost 
zprava. Ta je sice přitom, když není 
vyznačena značkami, automatická, 
ale i tak je řidičům jejich povinnost 
připomenuta. Blížím-li se tedy jako 
řidič vozidla do křižovatky, která 
není osazena dopravním značením, 
dávám přednost zprava. Měl bych 
tedy svoji rychlost přizpůsobit 
tomu, abych byl schopen přednost 
dát, což se často neděje, jelikož 
někteří řidiči tuto svoji povinnost 
ignorují. Stejně jak je velmi často 
opomíjen fakt, že přizpůsobení rych-
losti a jízda vpravo také platí pro 
toho, komu by přednost zprava 
měla být dána, protože vjet bezhla-
vě do křižovatky s tím, že spoléhám 
na přednost zprava, může vést ke 

zbytečné dopravní nehodě. A i když 
bude vina pravděpodobně připsána 
tomu, kdo přednost nedal, znamená 
to pro druhého řidiče obvykle znač-
né komplikace.

Co se týká jízdy při pravém okraji 
pozemní komunikace, tak pravidla 
nastavuje §11 stejného zákona, 
který říká, že: „Na pozemní komu-
nikaci se jezdí vpravo, a pokud 
tomu nebrání zvláštní okolnosti, 
při pravém okraji vozovky, pokud 
není stanoveno jinak“.

Co to tedy v praxi znamená?

Zákaz předjíždění na přechodu 
pro chodce se týká často přechodů, 
které jsou na Vestecké ulici u auto-
busových zastávek. Ve chvíli, kdy 
autobus stojí v zastávce, nejedná se 
o předjíždění, ale objíždění překáž-
ky, které je povolené, ale mělo by být 
doprovázeno dostatečnou opatr-
ností. Ale ve chvíli, kdy autobus 

Přednost zprava naopak neplatí 
tam, kde se na pozemní komunikaci 
napojuje místo ležící mimo komuni-
kaci. Typicky jsou to vjezdy k rodin-
ným domům a za příklad také může-
me použít silnici vedoucí z Hodko-
vic do Dolních Břežan, kde je osaze-
na řada červených patníků po obou 
stranách, které právě označují 
místo ležící mimo komunikaci.

Jízda vpravo by měla být zcela auto-
matická, ale také se tak v mnoha 
případech neděje. Při vyhýbání se 
překážkám (např. závady ve sjízd-
nosti) je samozřejmě možné se od 
pravé strany komunikace přesu-
nout, ale za překážku rozhodně 
nelze považovat vozidlo, kterému 
bych měl dát přednost zprava a tuto 
svoji povinnost se snažím obejít 
tím, že se posunu na komunikaci co 
nejvíce vlevo a doufám, že se vozidlu 
jedoucímu zprava vyhnu.
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PŘEDSTAVUJEME

Ve Vesteckých listech se budeme 
i nadále průběžně věnovat typickým 
situacím, které ohrožují bezpečnost 
účastníků silničního provozu. Chce-
me tím upozornit na časté chyby 
a apelovat na dodržování platných 
pravidel. Na silnici však více než 
jinde platí, že problémy vznikají 
zejména při spěchu a ve stresu, 
zatímco tolerance, opatrnost a ohle-
duplnost těmto problémům mohou 
často předejít.

teprve zastavuje nebo se naopak 
rozjíždí, platí v místě přechodu       
a v bezprostředně před ním zákaz 
předjíždění. Přesto není problém 
narazit na řidiče, kteří pospíchají 
a riskují tak zdraví a životy těch, 
kteří se mohou pohybovat na pře-
chodu právě v době, kdy se nezod-
povědný řidič v rozporu se zákonem 
rozhodne ušetřit pár vteřin a před-
jíždět. Výjimku tvoří autobus ozna-
čený symbolem „Označení autobu-
su přepravujícího děti“, který zasta-
vil v označené zastávce. Takový auto-
bus není možné vůbec předjet. 
Pokračovat v jízdě může až po 
odjezdu autobusu ze zastávky.

Začátkem letošního ledna došlo na 
základě doporučení ze strany Poli-
cie ČR k úpravě dopravního značení 
v oblasti křižovatky ulic Na Spojce 
a U Strouhy (viz foto). Touto úpra-
vou se nijak nezměnil režim před-
nosti zprava v této křižovatce, ani 
vjezd do Zóny 30. Vzhledem        
k narůstající intenzitě dopravy       
v  této části obce však považujeme 
za důležité, aby si byli řidiči tohoto 
režimu plně vědomi, a nedocházelo 
zde do budoucna ke zbytečným 
dopravním nehodám. Obec bude 
průběžně monitorovat a vyhodno-
covat i další potencionálně nepře-
hledné komunikace v obci, a v přípa-
dě potřeby přistoupí k podobným 
úpravám dopravního značení.

Z OBCE

„Projekt oslovuje rodiče předškolá-
ků i školáků a nabízí jim prostřed-
nictvím akademie poznat více spor-
tů pod jedním oddílem. Jde o novou 
službu v podobě pravidelných tré-
ninků“, vysvětluje Radek Petrák.

„Nejmenším dětem se v cyklistice 
nevěnovala žádná systematická 
péče. Nejde o to, aby se z takto 
malých dětí stávali profesionálové. 
Naopak, služba je určena rodičům, 
kteří hledají pro své ratolesti krou-
žek zaměřený na všestrannou pohy-
bovou aktivitu. Dnešní nabídka pro 
děti je pestrá, od plavání, tenisu, 

fotbalu až třeba po keramiku nebo 
zpěv. Cyklistika je však v něčem jiná. 
V začátcích nenutí děti ke speciali-
zaci, a proto by měla umět těžit ze 
své nesporné výhody, kterou je vše-
strannost. Pohybová aktivita při 
cyklistice je základem pro všechny 
sporty a my zavedením školek zís-
káme budoucí cyklistické nadšence. 
Ať už u cyklistiky zůstanou nebo se 
jí budou věnovat pouze rekreačně, 
my jim ukážeme přirozenou cestu 
ke sportu. A tím doufám i předejde-
me tomu, aby se jejich další kroky 
v pozdějším problematickém věku 
ubíraly špatným směrem“ dodává 
dále Radek Petrák.

OCTA (První Osobní Cyklistic-Pká Talentová Akademie) vstu-
puje se svým projektem 

„cyklistických přípravek a školek“ 
do čtvrtého ročníku. Cílem progra-
mu je nabídnout rodičům a jejich 
dětem novou volnočasovou aktivitu 
v podobě pravidelných cyklistic-
kých kroužků a zároveň podpořit 
sportovní přípravu nejmladších dětí 
i v jiných sportech. Hlavní cílovou 
skupinou jsou děti ve věku 4-18 let. 

Nově byla zahájena spolupráce mezi 
ZŠ Campanus, obcí Vestec a akade-
mií. O podrobnostech vás budeme 
dále informovat. Věříme, že se vše 
rozjede, už nyní mohou děti využí-
vat zázemí v ZŠ Jesenice, v úterý od 
14.30 do 15.30 a ve čtvrtek od 15.00 
do 16.00, dále je možné využít plavá-
ní, které probíhá každou středu od 
16.00 do 17.00. Je zároveň možné 
děti z Vestce vyzvednout.

Cyklistické školy-školky
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 letošním roce bude končit plat-Vnost dopravních karet Lítačka, 
které se začaly poprvé vydávat 

v roce 2016. Provozovatel Lítačky, praž-
ská městská společnost Operátor ICT, 
společně s Magistrátem hlavního města 
Prahy se rozhodly automaticky planost 
karet Lítačka prodloužit o tři roky. Ces-
tující, kterým by karta v letošním roce 
propadla, tak budou moci s Lítačkou 

cestovat po Praze a Středočeském 
kraji až do roku 2023.

Všechny karty Lítačka, kterým 
končí planost během letošního 
roku, budou automaticky v databázi 
provozovatele karty Operátora ICT 
prodlouženy. Cestující nebudou 

muset provést žádný úkon, tak jak 
tomu bylo v minulosti například 
vložením karty do validátorů, které 
již od konce srpna 2018 nejsou pro 
cestování v Praze a Středočeském 
kraji potřeba.

Dopravním kartám Lítačka vyda-
ným v roce 2016, na které si mohou 
cestující nahrávat dlouhodobé časo-
vé kupóny a cestovat po Praze a Stře-
dočeském kraji, bude letos postup-
ně končit platnost. Během letošního 
roku by tak měla skončit platnost 
asi 450 000 karet. Provozovatel 
karty Lítačka ovšem společně     
s Magistrátem hlavního města 
Prahy rozhodl o automatickém pro-
dloužení původně expirujících ka-
ret, a to o tři roky.

„Rozhodnutím prodloužit platnost 
karet Lítačka o tři roky chceme vyjít 
vstříc všem cestujícím v hlavním 
městě a ulehčit jim tak starosti s vyři-
zováním nové karty. Navíc tím 
zabráníme zbytečným nákladům, 
které by vydávání nových karet před-
stavovalo. Do budoucna rovněž plá-
nujeme prodlužovat platnost i dal-
ších karet Lítačka, jimž by končila 
planost v roce 2021 a zvyšovat tak co 
nejvíce pohodlí cestujících,“ uvedl 
k prodloužení platnosti Lítaček pri-
mátor hlavního města Prahy Zde-
něk Hřib.

Cestujícím, kterých se původní 
konec platnosti v letošním roce 
bude týkat, budou rozesílány infor-
mační e-maily a SMS zprávy podle 
toho, jaký kontakt uvedli při regis-
traci.

„V současnosti je v našem systému 
registrováno něco málo přes 859 000 
karet Lítačka a na více než 630 000 je 
poté nahrán dlouhodobý časový 
kupón. Doufáme, že prodloužení 
platnosti cestující ocení. Naším cílem 
je odbavování v dopravě v Praze co 
nejvíce liberalizovat a digitalizovat. 
Cestující mají od prosince 2019 mož-
nost mít dlouhodobý časový kupón 
pouze v mobilní aplikaci PID Lítačka 
a odbavovat se jen prostřednictvím 
obrazovky mobilu. Od srpna 2018 si 
navíc všichni cestující mohou kupó-
ny převést na bezkontaktní bankov-
ní karty či  In Kartu,“ doplnil gene-
rální ředitel městské společnosti 
Operátor ICT Michal Fišer.

Podrobné informace týkající se pro-
dlužování platnosti karet budou 
komunikovány na pid.litacka.cz,  
sociálních sítích Lítačky a rovněž 
i na výdejních místech Lítačky.

Platnost karet lítačka bude 
automaticky prodloužena o tři roky
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Kterou školu zvolit? 

Každý rodič a také každé dítě má 
jiné potřeby a jiná očekávání. Pokud 
váháte při výběru konkrétní školy, 
zodpovězte si následující otázky:

ybrat si budoucí povolání je Vjedním z nejdůležitějších 
kroků v životě člověka. Je 

potřeba zhodnotit mnohá pro    
a proti, zkušenosti, zájmy a doved-
nosti dítěte, jaké má limity a v nepo-
slední řadě také jeho známky. 

Přehnaná nebo příliš skromná oče-
kávání rodičů dokážou v dítěti vyvo-

Rady pro rodiče

Rodiče by se měli do výběru střední 
školy zapojit, klást rozumné argu-
menty, zhodnotit výběr. Za žádnou 
cenu však do budoucnosti dítěte 
neprojektujte své tužby a ambice. 
To, že budete dítě nutit pokračovat 
ve vašich šlépějích i když na to tzv. 
nemá „buňky“ je rozhodně špatně. 
Uvědomte si, že dítě pak bude    
v budoucnu nespokojené, a to může 
vést k různým problémům jak po 
stránce psychické, tak pracovní. 

Jaká je vzdálenost školy od místa 
bydliště? Platí se školné? Jak probí-
hají přijímací zkoušky a kolik ucha-
zečů se hlásí? Kolik uchazečů 
budou do daného oboru přijímat? 
Jaké je uplatnění absolventů? 

Většina škol pořádá dny otevřených 
dveří, kde zodpoví všechny vaše 
dotazy. 

Případné otázky nebo podněty 
k článkům zasí le jte na email : 
poradna@mojra.cz nebo volejte 
na +420 731 226 690. 

lat při výběru budoucího povolání 
obrovský stres. Vašim úkolem je dítě 
podpořit, nasměrovat, být mu opo-
rou. S výběrem školy může pomoci 
také třídní učitel, výchovný poradce 
nebo školní psycholog. 

Pokud řešíte podobný nebo 
jiný problém, můžete si 
objednat konzultaci na webu  

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

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

www.mojra.cz

SVS v Divadle Kalich
komedie ”Lakomec”

SENIOŘI

olièrův Lakomec i po více Mnež 350 letech stále přita-
huje diváky. Nestárnoucí 

komedie, která měla v divadle 
Kalich premiéru v lednu 2019, osla-
vila nejen dvacetiletou existenci 
divadla, ale byla i oslavou sedmdesá-
tin herce Pavla Zedníčka. Role 
mamonáře a skrblíka Harpagona 
mu sedla stejně jako kdysi slavným 
hereckým velikánům jako byl Louis 
de Funes nebo z řad našich hvězd 
František Filipovský, Miloš Kopecký 
a Viktor Preiss.

I přes možné drobné výhrady, že 
klasická hra postrádala dobové 
kostýmy, odehrávala se v jakémsi 
mramorovém sloupoví a dopro-

vázely ji současné písně jako 
Money, Money, nic neubralo na 
divadelním zážitku, který zpro-
středkoval především Pavel Zed-
níček. Vedle něj zazářila i řada 
dalších známých herců, napří-
klad Jana Švandová jako mazaná 
dohazovačka Frosína.

Další divadelní představení       
(6. 3. 2020 – opera Aida) nabídne 
vesteckým seniorům nově ote-
vřená scéna Státní opery v Praze. 
J e š t ě  p ř e d  t í m ,  v  p á t e k              
28. 2. 2020, podnikneme exkurzi 
do smíchovského pivovaru Sta-
ropramem. Všichni senioři 
budou včas informováni pro-
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Kam po ZŠ aneb jak pomoci 
dítěti s výběrem střední školy? 
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HASIČI A ZÁCHRANÁŘI HASIČI A ZÁCHRANÁŘI

Z deníku hasičů a záchranářů

Požár rodinného domu v Jesenici
 pondělí 20. 1. 2020 byla Vv 15.16 povolána JSDH Vestec 
operačním střediskem k pož-

áru nízké budovy v Jesenici u Prahy. 
Jednotka vyjížděla s CAS 25 Liaz 
(cisternová automobilová stříkač-
ka) v šesté minutě, následována 
druhým družstvem v DA (dopravní 
automobil). Po příjezdu na místo 
události okamžitě započaly hasební 
práce v dýchací technice. Po vyhle-
dání zdroje vody v místě ustavení 
techniky bylo ze 100 m vzdáleného 
hydrantu napojeno přívodní vedení 
a zahájeno zásobování automobilo-
vé plošiny vodou a další proud C. 

Jednotka následně prováděla haseb-
ní práce uvnitř i vně objektu, proře-
závání střešního pláště pomocí 
motorových a aku pil, rozebírání 
konstrukcí a osvětlení místa zásahu 
mobilním reflektorem. Po zreduko-
vání jednotek na místě zásahu bylo 
velitelem zásahu rozhodnuto o setr-
vání vestecké jednotky na místě 
k dohlídce. V průběhu nočních 
hodin bylo nasazeno útočné vedení 
D pro lepší manipulaci při dohašo-

vání potenciálních skrytých ohni-
sek. Balení materiálu komplikovaly 
minusové teploty a zamrzání hadic. 
V dopoledních hodinách bylo velite-
lem zásahu rozhodnuto o odjezdu 
jednotky zpět na základnu.

Při požáru rodinného domu vznikla 
škoda v odhadované výši 5,5 milio-
nu Kč, zásahu se zúčastnily následu-
jící jednotky:

Vestecká Liazka dokázala plnohod-
notně zásobovat požářiště hasební 
vodou nepřetržitě po dobu osmi 
hodin. Přítomnost jednotky na 
místě zásahu trvala 19 hodin 51  
minut.

HZS Benešov, Jílové u Prahy, Řevni-
ce a Říčany, JSDH Dolní Břežany, 
Dolní Jirčany, Jílové u Prahy, Osnice, 
Vestec, Zlatníky a Zvole, dále z Prahy      
v rámci mezikrajské výpomoci další 
jednotky HZS, konkrétně tedy HS-4 
Chodov, HS-6 Krč a HS-11 Modřany 
a JSDH Běchovice, Kolovraty, Libuš.

Požár provozovny ve Vestci

Požár rodinného domu v Osnici

Na místě byli také naši záchranáři, 
kteří poskytovali zázemí zasahují-
cím jednotkám. Na místě zřídili týlo-
vé zázemí v podobě vytápěného 
stanu, několika vozidel (včetně 
posádky se sanitkou pro případné 
zraněné při zásahu a vozidla s elek-
trocentrálou) a autobusu. Autobus 
zůstal na místě celou noc a poskyto-
val tak možnost zasahujícím hasi-
čům se ohřát, udělat si čaj nebo 
kávu a vzhledem k tomu, že byl vytá-

pěn, tak poskytoval i zázemí ales-
poň pro chvilkový odpočinek 
během střídání hasičů. Na místě se 
vystřídalo 15 členů asociace.

Ve středu 22. 01. 2020 byla ve 3.23 
ráno JSDH Vestec povolána operač-
ním střediskem k požáru v obci Ves-
tec. Průzkumem byl zjištěn požár 
elektrospotřebiče v jedné z provo-
zoven o obchodním centru, zásah 
proběhl vysokotlakým proudem 

v dýchací technice, zásah proběhl ve 
spolupráci s HZS a Obecní policií 
Vestec.

Aby nebylo výjezdů málo, tak další 
pondělí 27. 01. 2020 byla ve 20.02 
JSDH Vestec povolána operačním 
střediskem k požáru nízké budovy 
v plném rozsahu v obci Osnice. Jed-
notka vyjela s CAS 25 Liaz ve čtvrté 
minutě s posádkou 1+5, následova-
ná druhým družstvem v DA. Po pří-

VESTECVESTEC

zdroj: týdeník policie

zdroj: týdeník policie

zdroj: týdeník policie
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HASIČI A ZÁCHRANÁŘI MATEŘSKÁ ŠKOLA

jezdu na místo události a prvotním 
průzkumu jednotka započala 
hasební práce v dýchací technice 
vnějšího pláště budovy a vytvořila 
průzkumnou skupinu ,  která       
v dýchací technice podpořená vyso-
kotlakým vodním proudem prová-
děla průzkum a hasební práce 
uvnitř budovy. Dále jednotka prová-
děla doplňování vody do CAS, osvět-
lení místa zásahu a od půlnoci do tří 
hodin také dohlídku na místě zása-
hu.

Na místě opět zasahovaly jednotky 
HZS Jílové u Prahy a Říčany, doplně-
né dobrovolnými jednotkami ze 
širokého okolí, posílené ještě o praž-
ské jednotky z Chodova a Modřan, 
dále byly na místě hlídky policie 
a posádka záchranné služby, která 
na místě ošetřila zraněného muže.

Příčinou požáru bylo pravděpodob-
ně nedbalostní jednání, kdy majitel 
nemovitosti nasypal žhavý popel do 
plastové nádoby a tu potom umístil 
do dřevěného přístřešku. Při požáru 
vznikla škoda v odhadované výši 
8 milionů Kč.

zdroj: tydenikpolicie.cz

zdroj: tydenikpolicie.cz

Vánoční pohoda skončila a my 
se v mateřské škole věnuje-
me tématice zimy. Názorná 

výuka nepřipadá v úvahu, jelikož 
když se podíváme s dětmi z okna, 
vidíme spíše jaro. I přesto jsme si na 

zahradě naší školy uspořádali zimní 
sportování. Děti si tak vyzkoušely 
různé sportovní disciplíny jako je 
krasobruslení, biatlon, hod na cíl 
sněhovou kolí, hokej a slalom. Nikdo 
nevyhrál ani neprohrál, jelikož děti 
do sportování daly maximum, vítě-
zové byly všichni. 

Lednovou zajímavostí byl příjezd 
mobilního planetária, které nám 
vyrostlo v červené třídě. Některé 
děti se obrovské kopule malinko 
bály, ale po vstupu dovnitř byly nad-
šené. S údivem hleděly všude kolem 
sebe na příběh rybek v oceánu. Pří-
běh byl promítán v celé kopuli, a tak 
se dětem naskytl nevídaný pohled.

Předškoláci pak shlédli příběh „Se 
zvířátky o vesmíru“, doplněný speci-
álním výkladem, který dětem 
poskytl základní informace o vesmí-
ru. Planetárium bylo něco nového, 
neokoukaného a moc se všem líbilo. 

Mgr. Dita Klímová
ředitelka MŠ Vestec

Mobilní planetárium

Leden v mateřské škole

únor 2020 únor 2020



18 19

HASIČI A ZÁCHRANÁŘI MATEŘSKÁ ŠKOLA

jezdu na místo události a prvotním 
průzkumu jednotka započala 
hasební práce v dýchací technice 
vnějšího pláště budovy a vytvořila 
průzkumnou skupinu ,  která       
v dýchací technice podpořená vyso-
kotlakým vodním proudem prová-
děla průzkum a hasební práce 
uvnitř budovy. Dále jednotka prová-
děla doplňování vody do CAS, osvět-
lení místa zásahu a od půlnoci do tří 
hodin také dohlídku na místě zása-
hu.

Na místě opět zasahovaly jednotky 
HZS Jílové u Prahy a Říčany, doplně-
né dobrovolnými jednotkami ze 
širokého okolí, posílené ještě o praž-
ské jednotky z Chodova a Modřan, 
dále byly na místě hlídky policie 
a posádka záchranné služby, která 
na místě ošetřila zraněného muže.

Příčinou požáru bylo pravděpodob-
ně nedbalostní jednání, kdy majitel 
nemovitosti nasypal žhavý popel do 
plastové nádoby a tu potom umístil 
do dřevěného přístřešku. Při požáru 
vznikla škoda v odhadované výši 
8 milionů Kč.

zdroj: tydenikpolicie.cz

zdroj: tydenikpolicie.cz

Vánoční pohoda skončila a my 
se v mateřské škole věnuje-
me tématice zimy. Názorná 

výuka nepřipadá v úvahu, jelikož 
když se podíváme s dětmi z okna, 
vidíme spíše jaro. I přesto jsme si na 

zahradě naší školy uspořádali zimní 
sportování. Děti si tak vyzkoušely 
různé sportovní disciplíny jako je 
krasobruslení, biatlon, hod na cíl 
sněhovou kolí, hokej a slalom. Nikdo 
nevyhrál ani neprohrál, jelikož děti 
do sportování daly maximum, vítě-
zové byly všichni. 

Lednovou zajímavostí byl příjezd 
mobilního planetária, které nám 
vyrostlo v červené třídě. Některé 
děti se obrovské kopule malinko 
bály, ale po vstupu dovnitř byly nad-
šené. S údivem hleděly všude kolem 
sebe na příběh rybek v oceánu. Pří-
běh byl promítán v celé kopuli, a tak 
se dětem naskytl nevídaný pohled.

Předškoláci pak shlédli příběh „Se 
zvířátky o vesmíru“, doplněný speci-
álním výkladem, který dětem 
poskytl základní informace o vesmí-
ru. Planetárium bylo něco nového, 
neokoukaného a moc se všem líbilo. 

Mgr. Dita Klímová
ředitelka MŠ Vestec

Mobilní planetárium

Leden v mateřské škole

únor 2020 únor 2020



2120

RC BARÁČEK RC BARÁČEK

AKCE V RC BARÁČEK PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Kromě pravidelného programu můžete v RC Baráček navštěvovat také 
jednorázové semináře pro dospělé nebo víkendové tvořivé dílny.

Nezávazný seminář o těhotenství, 
přípravě k porodu, porodu a čes-
kých porodnicích vede dula Lenka 
Trešlová, která Vám ráda zodpoví 
všechny Vaše otázky. Seminář je 
úvodem k cyklu 7 večerních setkání, 
na kterých si jednotlivá témata pro-
bereme detailněji. Nebude chybět 
ani povídání o miminku, šestinedělí 
a kojení. Cena za 1 večer z následné-
ho cyklu je 300 Kč. Tento úvodní 

seminář je nezávazný a zcela zdar-
ma. Rezervace míst posílejte na náš 
email nejpozději do pátku 21. 2.

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 zkuše-
nosti, jak na to, aby dítě chtělo spo-
lupracovat. Interaktivní seminář 
vede terapeutka Linda Malenovská, 
propagátorka AHA rodičovství. 

Dílna je určena zájemcům všech 
věkových kategorií, tvořit mohou 
děti, rodiče i prarodiče (u dětí do 
5 let prosíme o asistenci rodičů). 
Vytvořit si můžete cokoliv podle 
vlastní fantazie nebo podle připra-
vených vzorů s jarní a velikonoční 
tématikou. Vypálené výrobky bude 

možné ozdobit glazurou na druhé 
keramické dílně v neděli 5. 4. Vstup-
né 50 Kč/osobu. Místo si prosím 
rezervujte předem na našem emai-

24. 2. 17.30 úvodní seminář Před-
porodní přípravy s dulou Lenkou, 
zcela zdarma

14. 2. 9.30 seminář „Blízký vztah 
s dítětem, klíčový princip v rodi-
čovství“

1. 3. 9.30 Keramická dílna – práce 
s hlínou

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
od miminek po teenagery
Nastává čas schovat zimní věci a poohlédnout se po něčem jarním. Děti od 
loňska zase o něco povyrostly, proto jistě uvítáte možnost zaskočit na burzu 
pro pár větších kousků do dětského šatníku. A ty malé můžete nabídnout 

Pro děti bude připraven hrací kou-
tek a tvořivé dílny s originálními 
šperky známé návrhářky KUBU 
deSign! Vstup na burzu je zdarma.

Burzu pořádáme 2x ročně, vždy se 
zaměřením na sezónní oblečení, 
v dubnu se zaměříme na jaro/léto. 
K prodeji můžete nabídnout nejen 
dětské oblečení od novorozenců po 
teenagery, ale také hračky, sportov-
ní potřeby a náčiní, kola, odrážedla, 
potřeby pro miminka, fusaky nebo 
kočárky. 

Prodávat můžete samostatně za 
jednorázový poplatek 100 Kč za 
prodejní místo. Pokud ale nemáte 
čas prodávat své věci sami, nabízí-
me Vám možnost prodávat přes 
členy RC Baráček. Své věci sepíšete 
do formuláře a označíte štítky         

a o prodej už se postaráme my. Tato 
forma prodeje je zpoplatněna 
2 Kč/ks a 10 % z celkové tržby. Své 
peníze dostanete v sobotu po skon-
čení prodeje. Kontaktujte nás na 
našem emailu a rezervujte si své 
prodejní místo včas!

Uvítáme pomoc dobrovolníků 
z řad rodičů, kteří by nám pomohli 
s dopolední přípravou této náročné 
akce. 

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
A POTŘEB PRO DĚTI
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
A POTŘEB PRO DĚTI

Sportovní hala
u fotbalového hřiště 

ve Vestci

Rezervace míst k prodeji 
 na emailu 

rcbaracek@gmail.com

Pátek 3. 4. 2020 12:00 - 17:00

Sobota 4. 4. 2020 09:00 - 11:00
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SPORT KRONIKA

Dějiny obce Vestec
pokračování

Jarní část fotbalové sezony začíná v březnu

Rozpis zápasů SPORT INVEST I.A třída skupina A

Kolo Zápas termín datum čas poznámka
16. TJ Viktoria Vestec - TJ Jíloviště neděle 08. 03. 10.30 hřiště Újezd P4
17. SK Rakovník B - TJ Viktoria Vestec neděle 15. 03. 10.15
18. TJ Viktoria Vestec - SK Spartak Příbram neděle 22. 03. 10.30 hřiště Újezd P4
19. SK Tochovice - TJ Viktoria Vestec sobota 28. 03. 15.00
20. TJ Viktoria Vestec - SK Votice sobota 04. 04. 10.30
21. FK Olympie Zdice - TJ Viktoria Vestec neděle 12. 04. 16.30

Rozpis zápasů III. třída skupina A

Kolo Zápas termín datum čas
14. TJ Viktoria Vestec B - Černošice neděle 22. 03. 15.00
15. Pikovice - TJ Viktoria Vestec B neděle 29. 03. 15.00
16. TJ Viktoria Vestec B - Jílové B neděle 05. 04. 16.30
17. Hradištko - TJ Viktoria Vestec B sobota 11. 04. 16.30

Věříme, že opět naše fotbalisty 
budete podporovat při jejich 
výkonech a přinášíme vám program 
následujících utkání.

imní přestávka je pomalu za Známi a našim fotbalistům 
začne v březnu jarní část 

sezony. Po podzimní části sezony 
2019/2020 je A mužstvo na druhém 
místě a B mužstvo na třetím místě 
ve svých soutěžích, takže jarní část 

slibuje zajímavé souboje o vedoucí 
příčky.

Projekt místní dráhy Krč-Kunratice-Vestec-Jesenice

Na počátku tohoto zajímavého 
tématu se budeme věnovat trochu 
historii železnic v Česku. Začneme 
v 19. století, kterému se zbytečně 
neříká století páry. První železnice 
na našem území za Rakouského 
císařství byla koněspřežná a vedla 
z Lince do Českých Budějovic 
(1828). Po trati se celoročně převá-
žela sůl a dřevo, v létě fungovala 
i pro osobní dopravu. Od čtyřicá-
tých let zmíněného století pak   
z rozhodnutí císaře Ferdinanda pře-
vzal výstavbu hlavních tratí do 
svých rukou stát.

řed časem mi dostal v archivu Pmimo jiné do rukou Protokol 
z veřejného sezení výboru 

obce Vestce ze dne 11. 5. 1902. Hned 
na první straně mne zaujala zmínka, 
že předmětem rokování je vyjedná-
vání o povolení obnosu na vyhotove-
ní plánů pro stavbu dráhy z Krče do 
Jesenice. Překvapilo mne to. Kroni-
kář, který byl t. č. na dokumentu 
starostou, se o tom nikde písemně 
nezmiňoval. Nicméně, dokumenty 
uložené v Praze v Národním archivu 
skutečně potvrzují, že Projekt míst-
ní dráhy Krč-Kunratice-Vestec-
Jesenice skutečně existoval.

V letech 1850 - 1851 byla postupně 
dokončena státní dráha z Prahy až 
do Podmokel (dnešní Děčín)              
a pak dále přes hranice do Saska. Síť 
hlavních tratí nemohla pochopitel-
ně uspokojit potřeby regionů. Zvy-
šovala se poptávka po výstavbě míst-
ních (lokálních) drah. Nebylo divu. 
Mnohá města a vesnice byly stále 
odkázány na pomalou a nevýkon-
nou dopravu koňských či volských 
potahů. Proto se stát rozhodl pod-
porovat technicky i finančně výstav-
bu vedlejších místních tratí. Obce, 
které měly zájem, musely se na 
jejich výstavbě podílet alespoň čtvr-
tinou stavebních nákladů.

Na základě výslovných usnesení 
obecních výborů obcí Kunratice, 
Vestec, Hodkovice, Jesenice a Osni-
ce se dne 16. listopadu 1902 sešli 
i starostové obcí, a to, v místnostech 
obecního úřadu v Kunraticích, aby 
za předsednictví urozeného pána 
Ludvíka barona Korba z Weidenhei-
mu porokovali o potřebnosti stavby 
místní dráhy ze stanice Krče přes 
Kunratice do Jesenice. Z listopado-
vého setkání vzešlo usnesení, které 
bylo adresováno slavnému Zemské-
mu výboru království českého. Ve 
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Na počátku tohoto zajímavého 
tématu se budeme věnovat trochu 
historii železnic v Česku. Začneme 
v 19. století, kterému se zbytečně 
neříká století páry. První železnice 
na našem území za Rakouského 
císařství byla koněspřežná a vedla 
z Lince do Českých Budějovic 
(1828). Po trati se celoročně převá-
žela sůl a dřevo, v létě fungovala 
i pro osobní dopravu. Od čtyřicá-
tých let zmíněného století pak   
z rozhodnutí císaře Ferdinanda pře-
vzal výstavbu hlavních tratí do 
svých rukou stát.

řed časem mi dostal v archivu Pmimo jiné do rukou Protokol 
z veřejného sezení výboru 

obce Vestce ze dne 11. 5. 1902. Hned 
na první straně mne zaujala zmínka, 
že předmětem rokování je vyjedná-
vání o povolení obnosu na vyhotove-
ní plánů pro stavbu dráhy z Krče do 
Jesenice. Překvapilo mne to. Kroni-
kář, který byl t. č. na dokumentu 
starostou, se o tom nikde písemně 
nezmiňoval. Nicméně, dokumenty 
uložené v Praze v Národním archivu 
skutečně potvrzují, že Projekt míst-
ní dráhy Krč-Kunratice-Vestec-
Jesenice skutečně existoval.

V letech 1850 - 1851 byla postupně 
dokončena státní dráha z Prahy až 
do Podmokel (dnešní Děčín)              
a pak dále přes hranice do Saska. Síť 
hlavních tratí nemohla pochopitel-
ně uspokojit potřeby regionů. Zvy-
šovala se poptávka po výstavbě míst-
ních (lokálních) drah. Nebylo divu. 
Mnohá města a vesnice byly stále 
odkázány na pomalou a nevýkon-
nou dopravu koňských či volských 
potahů. Proto se stát rozhodl pod-
porovat technicky i finančně výstav-
bu vedlejších místních tratí. Obce, 
které měly zájem, musely se na 
jejich výstavbě podílet alespoň čtvr-
tinou stavebních nákladů.

Na základě výslovných usnesení 
obecních výborů obcí Kunratice, 
Vestec, Hodkovice, Jesenice a Osni-
ce se dne 16. listopadu 1902 sešli 
i starostové obcí, a to, v místnostech 
obecního úřadu v Kunraticích, aby 
za předsednictví urozeného pána 
Ludvíka barona Korba z Weidenhei-
mu porokovali o potřebnosti stavby 
místní dráhy ze stanice Krče přes 
Kunratice do Jesenice. Z listopado-
vého setkání vzešlo usnesení, které 
bylo adresováno slavnému Zemské-
mu výboru království českého. Ve 
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Masopust

Následující rok probíhala na místě 
samém šetření a v témže roce došel 

na kunratický obecní úřad výsledek, 
tzv. komerciální zpráva s topografic-
kou mapkou.

stručnosti lze říct, že ve třech 
bodech, řečeno současným slovní-
kem a terminologií, byl v žádosti 
kladen důraz na rozvoj kvalitnější 
dopravy ve zmíněném regionu, 
logistiku, lepší dostupnost, ale   
i rekreaci.

Nám je známo, že železnice obcí, ani 
v její blízkosti nevede. Proč tomu 
tak je, si řekneme v příštím vydání 
VL.

                                                                                              

GALERIE
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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.
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