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Tibor Švec, starosta obce

editorial

Vážení čtenáři,

Přinášíme vám také tipy na dárek, 
možnost, jak přispět na dobrou věc 
a v neposlední řadě tip na bezpeč-
nou cestu při vašich výletech.

Vzhledem k současné situaci byly, 
s výjimkou jediné, zrušeny všechny 
kulturní akce, plánované do konce 
roku. Tou výjimkou je Betlémské 
světlo, které se bude předávat u vá-
nočního stromu na Vestecké, samo-
zřejmě s dodržením všech potřeb-
ných hygienických opatření. Přesný 
čas vám přineseme v prosincovém 
vydání listů a také na našem FB.

V rubrice Aktuálně přinášíme infor-
mace z posledního zasedání zastu-
pitelstva, které se sešlo v říjnu.

 ruce právě držíte listopado-vvé vydání Vesteckých listů. 
A co se v něm dozvíte?

Ve středu 18. 11. 2020 se vrátily do 
škol žáci 1. a 2. ročníků, obec proto 
opět obnovila provoz školního auto-
busu. Došlo k úpravě časů odjezdu 
v návaznosti na to, že není aktuálně 
provozována družina a také došlo 
k do-plnění spojů na lince 326, které 
zajíždí na zastávku u ZŠ Campanus. 
Podrobnější informace najdete na 
našem Facebookovém profilu.

Přeji vám příjemné čtení a klidné 
prožití předvánočního období.

Na přelomu října a listopadu jsme 
zahájili víkendové testování na 
COVID-19 pomocí antigenních tes-
tů, více informací včetně počtu 
testů a pozitivních výsledků najdete 
v rubrice Z obce. 
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Informace ze zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec

Dne 7. 10. 2020 se uskutečnilo v pořadí dvanácté zasedání našeho 
Zastupitelstva v tomto volebním období. Zastupitelstvo obce Vestec na tomto 
zasedání mimo jiné: 

ź schválilo nákup pozemků od soukromého vlastníka v lokalitě určené 
2územním plánem ke sportu a rekreaci, za jednotkovou cenu 500 Kč/m , tj. za 

celkovou cenu 2,259 mil. Kč. Jde o pozemky u stávajícího workoutového 
hřiště, resp. u mateřské školy. Nákup pozemků je financován z úvěru,

ź schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, na základě které bude po 
zakoupení výše zmíněných pozemků od Lesů ČR, jeden z těchto pozemků 
následně oddělen a převeden do soukromého vlastnictví. Jedná se 
o pozemek, který je dlouhodobě zaplocen a využíván jako zahrada 
rodinného domu, a to v souladu s platnou nájemní smlouvou,

ź schválilo rozpočtové opatření, kterým se zvyšují rozpočtové výdaje o částku 
4,839 mil. Kč. 

ź schválilo nákup pozemků od státního podniku Lesy České republiky za 
celkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem na 1,85 mil. Kč. Jedná se 
o lokalitu nazývanou Jelínkova zahrada, která se nachází mezi ulicemi 
Vestecká a K Vodárně. Po zakoupení pozemků bude prostor postupně 
vyčištěn a zrekultivován tak, aby se mohl do budoucna stát příjemným 
místem pro rekreaci obyvatel a návštěvníků obce, a to v souladu s projektem 
tzv. Zelené páteře. Nákup pozemků je financován z úvěru,

ź schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce až do roku 2024,

MATEŘSKÁ SKOLA13

ź Mateřská škola v období pandemie
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AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ

Pokud máte zájem o podrobné 
informace ze zasedání Zastupitel-
stva obce Vestec, tak kompletní 
zápisy, audiozáznamy, usnesení, 
nebo detailní rozpočet (vč. roz-
počtových opatření) naleznete na 
internetových stránkách obce, stej-
ně jako všechny podepsané smlou-
vy.

U běžných výdajů (celkové navýšení 
o 500 tis. Kč.) jde zejména o navý-
šení příspěvku pro Sportoviště obce 
Vestec, příspěvkovou organizaci, 
kterým se kryje předchozí ztráta 
a také propad příjmů, zejména   
z nájmů. Dále jde o částku např. za 
prořezy stromů.

U kapitálových výdajů (celkové navý-
šení o 4,339 mil. Kč) jde např. o výd-
aje na nový přístupový a zabezpeč-
ovací systém pro MŠ, na nákup výše 
uvedených pozemků a také na nový 
hasičský vysavač.

V rámci bodu diskuse bylo na zákla-
dě dotazů členů ZO diskutováno 
např. memorandum se spol. AGRO 
Jesenice u Prahy a.s., které by mělo 
být již brzy podepsáno. Starosta 
konstatoval, že již dříve dohodnutá 
a realizovaná opatření v lokalitě 
Nad Kopcovitými lukami fungují, 
jelikož po letošních deštích nebyly 
v dané lokalitě zaznamenány žádné 
problémy. Dále bylo sděleno, že 
zemina navezená poblíž objektu 
mrazíren (vedle ulice K Jahodárně) 
je zde umístěna jen jako dočasná 
deponie. Daná lokalita bude v sou-
ladu s projektem tzv. Zelené páteře 
postupně zrekultivována a vznikne 
zde např. mokřad, louka a remízky. 
Již v dohledné době budou vysázeny 

ve spolupráci s nadací Partnerství 
nové stromy a objekt mrazíren 
bude částečně oddělen nově vznik-
lým valem. Členové ZO byli dále 
informováni o tom, že čištění stáva-
jící retenční nádrže, zejména odtě-
žení sedimentu ve spolupráci se 
spol. AGRO a zvětšení jejího obje-
mu, je plánováno na rok 2021. Do 
budoucna se dále počítá se změnou 
charakteru této retenční nádrže, 
která bude ve formě mokřadu plnit 
i další přírodní funkce v krajině.

Příští řádné zasedání Zastupitelstva 
obce Vestec se bude konat dne 
16.12. 2020.

Ing. Roman Fritschka
člen Zastupitelstva obce

Výplata sociálního programu za rok 2020

probíhá v podatelně OÚ ve dnech:

úterý   1.12.  08.00 – 12.00
středa    2.12.   08.00 – 12.00
čtvrtek    3.12.   08.00 – 12.00
pondělí    7.12.   13.00 – 17.00
úterý    8.12.   08.00 – 12.00
středa    9.12.   08.00 – 12.00
čtvrtek    10.12.   08.00 – 12.00
pondělí    14.12.   13.00 – 17.00

Připravte si prosím svůj občanský průkaz,
zastoupení není možné.

Upozornění: V případě nevyzvednutí propadá 
příspěvek bez možnosti náhrady!
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Z OBCE

Testování na COVID-19 
pomocí antigenních testů

Za dosavadní tři víkendy se 
provedlo celkem 88 testů, z kterých 

vyšlo 21 pozitivně testovaných. Tyto 
osoby byly odborně poučeny o tom, 
jak s výsledkem testu naložit.

Do doby uzávěrky tohoto vydání 
proběhla celkem tři víkendová 
testování s tím, že o víkendu 
14. a 15. 11. 2020 se do projektu 
testování zapojily i město Jesenice 
a obec Zlatníky-Hodkovice.

A jak testy dopadly? 

Cena testů pro občany Vestce 
s datem narození 1960 a dříve nebo 
2000 a později je 300 Kč, pro občany 
narozené mezi lety 1961 a 1999 je 
cena 500 Kč, pro vlastníky nemo-
vitostí a nájemce nemovitostí na 
území obce bez trvalého pobytu je 
cena 1.000 Kč.

 sobotu 31. 10. a neděli 1. 11. Vzačala obec Vestec, ve 
spolupráci s obcí Dolní 

Břežany, Asociací dobrovolných 
záchranářů České republiky, JSDH 
Vestec a JSDH Dolní Břežany 
s testováním na COVID-19 pomocí 
antigenních testů. 

Informace o dalších termínech 
testů najdete na Facebooku Vestec 
u Prahy – oficiální stránka.

Z OBCE

Ošetření stromů ve Vestci 
v průběhu roku 2020

ačátkem roku 2020 se nám Zpodařilo dohodnout dlouho-
dobou spolupráci na ošetře-

ní stromů v obci s dendrologem 
panem Svobodou. V rámci této spo-
lupráce proběhlo nejprve několik 
schůzek v obci na místech potřeb-
ných zásahů a následně během celé-
ho roku už probíhalo samotné ošet-
ření a zdravotní řezy stromů na 
celém území obce. Všímaví občané 
určitě tyto probíhající práce na ošet-
ření stromů zaregistrovali. 

V létě proběhlo ošetření mladých 
stromů v ulici Na Hřišti kvůli formo-
vání koruny a také aby projíždějící 
zásobovací auta nelámala přerostlé 
větve. V průběhu září a října pan 
Svoboda se svými lidmi pokračoval 
zdravotními řezy a formováním 
korun na 127 stromech v ulicích Ve 
Stromkách, Okružní, Lipová a Weri-
chova.

Koncem října pak byly ještě ošetře-
ny lípy a jasany na hrázi rybníka. 
Práce na vzrostlých stromech pro-
běhly opět se zaměřením zejména 

V jarních měsících proběhlo ošetře-
ní všech stromů v ulici Vestecká, 
zejména opět se zaměřením na 
odstranění suchých a potenciálně 
nebezpečných větví se současným 
formováním koruny stromů. Rov-
něž proběhla kontrola bezpečnost-
ních vazeb v korunách vzrostlých 
stromů.
 

Jako první pan Svoboda v březnu 
zkontroloval ukotvení všech nových 
132 stromů v Aleji svobody vysaze-
né na podzim 2019 a kde bylo třeba, 
tak provedl zdravotní řez vysáze-
ných stromů. Dále byly ošetřeny 
přerostlé vrby na obou koncích 
lávky přes Vestecký rybník, zejména 
proběhla redukce větví, které 
mohly spadnout na lávku a poško-
dit ji nebo někoho zranit.

listopad 2020 listopad 2020
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Z OBCEZ OBCE

na odstranění suchých a nebezpeč-
ných větví, které by mohly ohrozit 
chodce nebo cyklisty na často využí-
vané stezce po hrázi rybníka.

Do konce roku ještě proběhne ošet-
ření a průklest stromů v lokalitě 
mezi rybníkem a pódiem se zamě-
řením na odstranění suchých, 
nemocných a neperspektivních 
stromů a také zdravotní řez 50 nově 

vysazených třešní za školkou. 

S kvalitou provedených prací pana 
Svobody jsme velmi spokojeni, a tak 
jsme se s ním již dohodli na pokra-
čování spolupráce na profesionál-
ním ošetření obecní zeleně i v dal-
ších letech.

Chcete pomoci? 
Můžete finančním příspěvkem

ź podpora budoucího rozvoje TJ 
Viktoria Vestec a jejích sportov-
ních oddílů po obnovení činnosti 
spolku,

ź podpora údržby sportovišť po 
dobu uzavření a v období po 
zahájení soutěží.

Předseda výkonného výboru        
TJ Viktoria Vestec, z. s.

V současné obtížné době, kdy 
jsou naše sportoviště uzavře-
ná a amatérské soutěže se 

zastavily na všech úrovních dospě-
lých i mládeže, Viktorka založila 
transparentní účet, kam mohou 
přispívat dobrovolní dárci svými 
finančními dary na podporu těchto 
vybraných oblastí (zejména, ale 
nejen těchto):

ź podpora vesteckých seniorů 
a  da lš ích občanů Vestce          
v obtížných životních situacích,

Transparentní účet je skutečně 
transparentní a kdokoliv může 
nahlédnout na veškeré pohyby na 
účtu prostřednictvím odkazu:   
http://1url.cz/@viktorka (jedná se 
o zkrácený odkaz, plný odkaz je: 
www.csas.cz/cs/transparentni-
ucty#/0000005828568379/Telovy-
chovna-jednota-Viktoria-Vestec,-
z.s.)
Věřím, že se najdou příznivci     
a fanoušci Viktorky, kteří nám 
budou chtít pomoci v dnešní neleh-
ké situaci. Za jakýkoliv finanční přís-
pěvek předem děkujeme.

Jiří Řízek

Senioři děkují

oronavirus nám výrazně Kzasáhl do každodenního 
života. Již půl roku jsme 

stále omezováni protiepidemický-
mi nařízeními a nové restrikce mění 
naše zvyklosti. 

Může nás v této době něco potěšit? 
Může. Tak třeba dárkově balená 
krabice se stuhou nedávno potěšila 
každého seniora z našeho klubu. 
Uvnitř krabice jsme našli vitamíny, 
čaje a lékárenské přípravky. Kdo se 
o toto překvapení postaral? Za 
dobrý nápad děkují senioři přede-
vším starostovi Tiboru Švecovi. Dále 
naší člence Jitce Drahošové a celé-
mu realizačnímu týmu složenému 
ze zaměstnanců obecního úřadu 
a Technických služeb obce Vestec. 

Ponožky od babičky
Přemýšlíte nad dárkem k Vánocům? 
Máme pro vás tip na dárek, který 
zahřeje na nohou, ale také u srdce. 
N a  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h        
www.elpida.cz/ponozky máte mož-
nost si objednat ponožky, které 

plete více než 200 babiček z celé ČR, 
kdy každá má svůj styl a každý pár je 
unikátní. Veškeré informace najde-
te na uvedených stránkách, případ-
ně také na Facebooku projektu 
ponožky od babičky.
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Kudy bezpečně 
do Průhonické parku?

První trasa vede z ulice Vestecká, 
přes ulici Na Průhoně a poté ulicí 
Ke Skále, na kterou navazuje cyk-
lostezka, dále je možné ze Zdiměřic 
pokračovat několika možnými tra-
sami, vedenými po místních komu-
nikacích. 

Mnozí z vás se vydávají na 
výlety, ať už na kole nebo 
pěšky, do Průhonic a Prů-

honického parku. V případě, že jede-
te z Vestce, máme pro vás dvě dopo-
ručení na bezpečné trasy, kde se 
vyhnete průjezdu nebo průchodu 
části ulice Vestecká od           Hrn-
čířské až po křižovatku Vestec                  
x Zdiměřice x Hrnčíře.

Druhá trasa vede kolem ryb-
níka po cyklostezce do Hrn-
číř, dále opět po místních 

komunikacích a cyklostezce na Roz-
koš, odkud je možné pokračovat jak 
do Průhonic, tak do parku.

Věříme, že používání těchto dopo-
ručených tras zvýší váš komfort při 
výletech do přírody, a hlavně přispě-
je k vaší větší bezpečnosti.
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Mateřská škola 
v období pandemie

Letošní školní rok začal sice 
s určitými obavami a nejistotou 
díky šíření nemoci Covid-19, ale my 
jsme si až téměř do konce října 
užívali běžného režimu, tak jak nás 
to těší. Dbali jsme a dbáme na 
zvýšenou hygienu, využíváme 

dezinfekci pomocí ozonizérů 
a omezujeme setkávání dětí 
i pedagogů na nutné minimum. 

Zavedli jsme čipový systém, který 
skvěle zajistí větší bezpečnost dětí 
a rodičům zjednoduší vstup do 

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Z knihy událostí

Dne 25. 9. 2020 byl při hlídkové čin-
nosti zjištěn osobní automobil, 
který se nacházel mimo komunikaci 
v poli. Řidič uvedl, že v důsledku 
mokré vozovky dostal smyk a po-
razil stromek u silnice. Řidič byl bez 
zranění a dechová zkouška na pří-
tomnost alkoholu byla negativní. 
Hlídka strážníků na místě vyčkala 
do příjezdu Policie ČR, skupiny 
dopravních nehod, která si věc pře-
vzala k dalšímu šetření.

Dopravní nehoda v Ohrobci

Požár návěsu na území Modletic
Dne 28. 9. 2020 hlídka Obecní 
policie Vestec vyjížděla spolu 
s ostatními složkami IZS k požáru 
nákladního automobilu s přívěsem. 
Po příjezdu hlídky na místo bylo 
použití hasících přístrojů neúčinné, 
proto strážníci zabezpečili místo 
události a vyčkali do příjezdu 
hasičů, kteří ihned započali hašení. 
Po dohodě s velitelem hasičů byl 
uzavřen průjezd komunikací.

Na místo se poté dostavily další 
jednotky HZS a Policie ČR. Řidiči, 
který se nadýchal kouře, byla 
přivolána ZZS. Celou událostí se 
dále budou zabývat policisté.
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OBECNÍ POLICIEMATEŘSKÁ ŠKOLA

ředitelka MŠ Vestec

Nakonec nás však Covid-19 stejně 
dostihl a skutečně překvapil v jaké 
míře. Byl to šok a o to větší, když 
nám krajská hygienická stanice 
zavřela na deset dní celou školku 
a během několika dní uvalila 
karanténu na všech pět tříd. 
Celkově tedy ve výsledku bylo 
pozitivně testovaných 8 členů 
pedagogického sboru a dle 
informací od rodičů, které máme 
k dispozici, 7 dětí z různých tříd. 

Naštěstí nikdo neměl závažný 
průběh onemocnění, a tak jsme po 
dvou týdnech opět mohli otevřít. 
Chtěla bych tímto velice poděkovat 
rodičům, kteří vyslyšeli naši prosbu 
a nechali si děti doma ještě o týden 
déle. Takových rodičů bylo opravdu 
hodně. My jsme tak mohli nechat 
doléčit nemocné a doběhnout 
karantény těm, kteří je měli 
nařízené. Od středy 18. 11. 2020 
jsme mohli opět obnovit plný 
provoz. Nyní pevně věříme, že se 
nám bude Covid-19 už jen vyhýbat.

Snažíme se co nejvíce zachovat 
běžný režim, ale přeci jen ne úplně 
všechno lze uskutečnit, tak jak jsme 
zvyklí. Děti se ale přesto mohou 
těšit, že za námi přijde Mikuláš 
a proběhne i nějaká ta vánoční 
nadílka nových hraček do tříd.

Ve školce jsme v říjnu přivítali 
papoušky, kteří byli úžasní, a užili 
jsme si s nimi spoustu legrace. Děti 
zjistily, že papoušci jsou velcí 
srandisti a také, kolik zajímavých 
věcí se umí naučit. Každý, kdo byl 
odvážný, si mohl udělat fotku 
s papouškem na památku.

mateřské školy, z hlediska přivádění 
a vyzvedávání dětí. 

V období uzavření mateřské školy 
a i posléze, jsme pro naše před- 
školáky, kteří mají vzdělávání již 
povinné, připravili dvakrát v týdnu 
on-line distanční výuku. Těšíme se 
ze zájmu, který o tuto možnost 
vzdělávání rodiče projevili a věříme, 
že to v této nestandardní době bylo 
pro děti zajímavé a obohacující 
zpestření. 

Všem přejeme za mateřskou školku 
pevné zdraví a brzké rozvolnění 
restrikcí, které nám znemožňují 
konat akce, které máme všichni 
rádi.

Mgr. Dita Klímová
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mateřské školy, z hlediska přivádění 
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ze zájmu, který o tuto možnost 
vzdělávání rodiče projevili a věříme, 
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rádi.

Mgr. Dita Klímová



vozidlem zablokovala, aby nemohl 
pokračovat v jízdě. Neznámý muž 
ihned vyběhl z vozidla, bez váhání 
skočil do Vltavy a začal plavat od 
obce Měchenice směrem na Vrané 
nad Vltavou. Muž byl pouze v triku 
a kraťasech.

Na druhou stranu řeky byly nepro-
dleně vyslány hlídky Policie ČR. 
Strážníci se pokusili sehnat loďku, 
kterou by se dostali na druhou 
stranu, což se podařilo, ale ve chvíli, 
kdy už byl muž skoro na druhé 
straně řeky.

Později se zjistilo, že majitel firmy, 
na kterou bylo vozidlo přihlášeno 
oznámil, že bylo odcizeno.

Spolu s dalšími hlídkami bylo 
provedeno na druhé straně pátrání, 
ale vzhledem ke skalnatému terénu 
a hustému lesnatému porostu se 
muže nepodařilo najít. Celou věc si 
převzala k dalšímu šetření Policie 
ČR, která také zajistila odtažení 
vozidla.
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Řidič užil návykové látky
Dne 9. 10. 2020 v odpoledních hodi-
nách nedal na katastru obce Zlatní-
ky-Hodkovice služebnímu vozidlu 
přednost z pravé strany řidič osob-
ního automobilu Škoda Fabia s pří-
pojným vozíkem. Vozidlo bylo 
proto zastaveno, řidič byl v celé věci 
poučen.

Byla provedena zkouška na přítom-
nost alkoholu, která byla negativní. 

Test na přítomnost návykových 
látek byl však pozitivní na přítom-
nost metamfetaminu. Řidič přiznal 
před jízdou užití pervitinu.

Na místo byla přivolána hlídka Poli-
cie ČR Jesenice, která si celou věc 
převzala k dalšímu šetření.

Dne 9. 10. 2020 v odpoledních hodi-
nách hlídka Obecní policie Vestec 
na základě veřejnoprávní smlouvy 
měřila rychlost v obci Vrané nad 
Vltavou v místě, kde je zvýšený 
pohyb chodců a cyklistů, protože se 
zde poté napojuje cyklostezka 
vedoucí podél Vltavy na Prahu.   
V obci Vrané nad Vltavou je doprav-
ním značením „ZÓNA“ snížena rych-
lost na 40 km/h.

Ujíždějící řidič přeplaval řeku

Za protijedoucím vozidlem tovární 
značky Mercedes, které překročilo 
nejvyšší povolenou rychlost 
o 20 km/h, se hlídka strážníků roz-
jela a dávala mu signál k zastavení 

prostřednictvím světelného a zvu-
kového zařízení. Řidič na toto zare-
agoval sešlápnutím pedálu a riskan-
tní jízdou ve vysoké rychlosti před-
jížděl vozidla i po chodníku       
a v silném provozu. Jeho rychlost se 
vyšplhala až k 200 km/h. Hlídka 
obecní policie muže pronásledovala 
a o celé věci vyrozuměla operačního 
důstojníka Policie ČR, kterému udá-
vala směr jízdy a polohu pro součin-
nost s dalšími hlídkami.

Když po cca 10 minutách řidič   
s vozidlem nemohl pokračovat dál 
kvůli zúžení, semaforu a proti-
jedoucím vozidlům, prudce 
zastavil. Hlídka jej služebním 
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Ztráta práce a snížení rodinného 
rozpočtu jsou jednou z nejvíce stre-
sujících situací, které vás v životě 
mohou potkat. Najednou jako byste 
přišli o své vydobyté místo ve spo-
lečnosti. Připadáte si, že se na vás 
všichni dívají přes prsty, neumíte se 
smířit s tím, že obracíte každou 
korunu a nemůžete si dovolit to, co 
dříve. Nevíte, jak to vysvětlit dětem. 

A k tomu teď musíte myslet také na 
to, jak zvládnout vánoce s minimál-
ním rozpočtem. Z Vánoc se stal jeden z nejkon-

zumnějších svátků roku, 
který si lidé spojují s potře-

bou se pořádně najíst, napít a obda-
rovat se co nejvíce a co možná nej-
dražšími věcmi. Kvalita a kvantita 
jdou ruku v ruce bez ohledu na peně-
ženku. Jenže někdy se situace 
změní a vy jste nuceni v podstatě ze 
dne na den vystoupit ze své kom-
fortní zóny. 

Investujte čas a pozornost 
namísto peněz
Proč lidé utrácejí na vánoce tolik 
peněz? Kvůli obavám ze sociálního 
srovnávání, určitému společenské-
mu statusu anebo prostě jen ze 
zvyku. Někteří jsou kvůli strachu     
z toho, že by je okolí označilo za 
chudáky, schopni se kvůli Vánocům 
zadlužit,  a ne málo. Jenže půjčky 
vaši finanční situaci nevylepší,   
v konečném důsledku vedou spíš 
k naprosté likvidaci jedince. Zejmé-
na pokud nemáte práci a dostateč-
né příjmy. 

Vánoce s omezeným rozpočtem? 
Zvládnete to i bez drahých dárků!
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Příčinou dopravní nehody byla zřej-
mě chyba řidiče, ale celá událost je 
i nadále v šetření.

Dopravní nehoda motorkáře    
v Dolních Břežanech
Dne 18. 10. 2020 přijala obecní poli-
cie oznámení o dopravní nehodě 
motocyklu v ul. Pražská v Dol-ních 
Břežanech. Po příjezdu na místo se 
zde již nacházelo několik dalších 
osob, avšak nikdo z nich nebyl pří-
mým svědkem dopravní nehody. 
Motorkář si stěžoval na bolest rame-
ne a zad a nevěděl, co se stalo. Zra-
něnému muži byla poskytnuta 
první pomoc a byl předán Zdravot-
nické záchranné službě, která jej 
převezla na další ošetření do 
nemocnice. Na místo se dostavila 
hlídka Policie ČR z Jesenice. Hlídka 
obecní policie po dobu vyšetření 

nehody na místě usměrňovala pro-
voz.

Srážka osoby s vlakem na Jarově
Dne 15. 11. 2020 došlo v osadě Jarov 
ve večerních hodinách ke střetu 
osobního motorového vlaku s chod-
kyní.

Na místo byly vyslány posádky RZP 
a RV ZZS ASČR, dále hlídky PČR 
Jílové u Prahy a DI PČR Praha ven-
kov – jih, Obecní policie Vestec,       
a v neposlední řadě jednotky HZS 
SČK ze stanice Jílové u Prahy, HZS 

Praha ze stanice Modřany a HZSp 
SŽ ze stanice Praha – Michle.

Přivolaní záchranáři už bohužel 
ženě nemohli pomoci a lékař u ní 
konstatoval smrt. Hasiči zajistili 
místo nehody, provedli nasvícení 
stezky vedoucí podél trati, po které 
následně provedli evakuaci cestují-
cích z vlaku. Těm byl na hlavní silni-
ci přistaven autobus.
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 této dlouhé covidové době Vse i my v RC Baráček stejně 
jako vy doma snažíme sklou-

bit domácnost, péči o děti, práci, ale 

v rámci našich možností také pod-
porovat lidi kolem nás. Po odmlce 
vás chceme informovat o tom, co je 
u nás nového. 

„Tvořte a podpořte“ 
s RC Baráček

Přesunuly jsme své působení do 
online prostředí, kde teď můžete 
najít např. i online bazárek a v mi-
nulém měsíci jsme svým facebooko-
vým fanouškům představily akci 
s názvem: „Tvořte a podpořte!“.

Nabídly jsme vám tvořící sady a kre-
ativní materiál,  jejichž zakoupením 
jste mohli přispět do sbírky na dob-
roty pro sestřičky a zdravotnický 
personál, kterých si všichni moc 
vážíme. Děkujeme všem, kteří se 
zúčastnili a podpořili tak sestřičky 
z oddělení ARO Vinohradské 
nemocnice, kde pečují mj. i o covi-
dové pacienty. První kolo už sice 
skončilo, svačinky byly předány, ale 
už chystáme kolo druhé :) 

Opět vám na našem Facebooku 
nabízíme nové kreativní sady na 
jednoduché tvoření s dětmi, nebo 
bez nich. Vytvořte si něco pěkného 
před blížícím se adventem a svým 
nákupem přispějte na dobrou věc. 
Vybrané příspěvky budou opět pou-
žity na nákup ovoce a trvanlivých 
svačinek pro naše zdravotníky. 
Pokud máte nápad komu a jak 
bychom ještě mohly udělat radost, 
neváhejte nás kontaktovat na 
našem FB, mailu nebo telefonicky. 

Přejeme vám všem co nejklidnější 
předvánoční čas a pevné zdraví!

Tým RC Baráček
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Nezapomínejte také na sebe. Vše-
chen ten shon a stres hoďte na chvíli 
za hlavu a dopřejte si nějakou formu 
relaxace. Stačí, když si vymezíte 
chvíli jen pro sebe. A pokud o nad-
cházejících Vánocích musíte neu-
stále přemýšlet, zkuste se na ně 
dívat jinak. Když se naučíte slavit je 
jinak než penězi, nejen že ušetříte, 
ale i vyděláte. Protože chvíle s rodi-
nou, pohodu a štěstí si za peníze 
koupit nemůžete.

Pokud jste byli zvyklí vyrazit každo-

ročně na nějakou vánoční dovole-
nou, budete se i s tímto muset roz-
loučit. Ale nezoufejte. I tohle má své 
řešení. Vydejte se s rodinou na něja-
ký vánoční výlet po okolí. Klidně jen 
na delší procházku. Pokud napadne 
sníh, postavte sněhuláka. Nebo si 
jen tak povídejte. A doma si pak 
uvařte hrnek horké čokolády. Čas 
trávený s rodinou je totiž     k nez-
aplacení a je naprosto jedno, jestli 
jste doma, nebo v Alpách. 

Partnerovi, rodičům, tchyni i kama-
rádkám určitě udělají radost dárky 
ve stylu „urob si sám“. Zručné ženy 
mohou naplést čepice, ponožky, 
šály, upéct oblíbené sušenky a zaba-
lit je do hezké krabičky. Muži 
mohou nabídnout své manuální 
schopnosti, vyrobit poličku, posta-
vit ptačí budku, udělat domeček pro 
panenky. A pokud nepatříte k těm 
manuálně zručným? Vsaďte na 
domácí poukazy! Uvidíte, že part-
ner ocení poukaz na domácí masáž, 
maminku voucher na jarní úklid, 
tatínka na ruční mytí auta. Fantazii 
se meze nekladou, určitě přijdete 
na něco, co obdarovaného zprostí 
nepříjemných povinností. 

Proto se zkuste nadechnout   
a oprostit se od komerčního pojetí 
Vánoc. Netrapte se kvůli vaší zhor-
šené finanční situaci, stát se to 
může každému. Svolejte co nejdříve 
rodinnou radu a domluvte se, že 
letos si dáte pod stromeček jen sym-
bolické dárky. Pokud máte malé 
děti, zkuste jim vhodným způso-
bem vysvětlit, že letos jim Ježíšek 
nemůže donést vysněné lego za tři 
tisíce. A aby se necítily ochuzené, 
zkuste nahradit kvalitu kvantitou – 
děti totiž často počítají, kolik dárků 
pod stromečkem dostaly. Dá se 
pořídit spousta dárků s velmi přija-
telnou pořizovací cenou. 
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šály, upéct oblíbené sušenky a zaba-
lit je do hezké krabičky. Muži 
mohou nabídnout své manuální 
schopnosti, vyrobit poličku, posta-
vit ptačí budku, udělat domeček pro 
panenky. A pokud nepatříte k těm 
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maminku voucher na jarní úklid, 
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tisíce. A aby se necítily ochuzené, 
zkuste nahradit kvalitu kvantitou – 
děti totiž často počítají, kolik dárků 
pod stromečkem dostaly. Dá se 
pořídit spousta dárků s velmi přija-
telnou pořizovací cenou. 



hlavního města a předměstí byla 
citelně znát. Fronty na potraviny 
byly běžným jevem, začal útok na 
venkov a kvetl směnný obchod. 
Především za cukr, ale i za kávu, 
látky nebo tabák se platilo vejci, 
máslem nebo moukou. Denní dávka 
na osobu byla 340 gramů. Nastala 
doba rekvizic (zabírání potravin 
a jiných materiálních potřeb vojen-
skými nebo veřejnými orgány). Tato 
okolnost měla za následek, že lidé 
potraviny ukrývali. Důslední komi-
saři za asistence četníka vizitýrovali 
poloprázdné stodoly, sýpky ale 
i skříně, postele. Válečné běsnění se 
sice odehrávalo daleko, stovky kilo-
metrů od obce, ale v celé zemi byl 
velký hlad a nouze. 

Na závěr tohoto smutného vyprávě-
ní pár pozitivních vět. Kronikář 
s vděkem vzpomíná na 10 srbských 
zajatců, kteří pracovali ve Vestci 
během války. Pomáhali těžce zkou-
šeným místním občanům překoná-
vat potíže, která přinášela krutá 
válka.

Blanka Pašková

Během války řada vesteckých mužů 
utrpěla zranění či padla do rukou 

protivníka. Legionáři František 
Škorpa, Josef Klouček a Bohouš 
Klimeš byli v ruském zajetí a posled-
ní z nich se domů vrátil po letech, 
po strastiplné anabázi přes Sibiř, 
dále Indii a Suez. A devět mužů se 
z válečných polí do Vestce nevrátilo 
nikdy. 
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Dějiny obce Vestce
I. světová válka ve Vestci

I vestečtí muži odešli bojovat za 
císaře pána a doma zanechali opuš-
těné ženy, staré muže a děti. Je 
pochopitelné, že brzy začaly na 
venkově chybět pracovní síly, které 
by udržovaly hospodářství v chodu 
a obdělávaly polnosti. Nechyběly 
jenom ruce, zoufalou situaci ještě 
ztěžovaly odvody koňů a hovězího 
dobytka. Musím připomenout, že 
i někteří psi byli odvedeni. Válečný 
stav nutil hospodáře odvádět kon-
tingenty obilí. A blízkost hladového 

sal se rok 1914, byla letní Pneděle 28. 6. a v Sarajevu byl 
spáchán atentát na habsbur-

ského následníka trůnu Ferdinanda 
d´Este s chotí Žofií. Historická udá-
lost, která se stala roznětkou pro 
válečný konflikt. A ten na sebe nene-
chal dlouho čekat. Od atentátu uply-
nul měsíc, ale v habsburském štábu 
o válce se Srbskem bylo rozhodnuto 
prakticky hned po osudných výstře-
lech. Císař František Josef manifes-
tem ”Mým národům” apeloval na 
své občany, na sv. Annu (26. 7. 1914) 
vylepovali úředníci z hejtmanství 
po vsích a městech veliké plakáty. 
Byla vyhlášena mobilizace. Válka 
způsobila obrovské zděšení, ale 
všichni se utěšovali nadějí, že musí 
brzy skončit. Bohužel, učebnice 

dějepisu uvádí skutečnost jinak. 
Začala I. světová válka. Nejdříve 
k o n f l i k t  m e z i  R a k o u s-
kem–Uherskem a Srbskem, který 
pak strhl do válečného šílenství 
další země. 
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