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Tibor Švec, starosta obce

editorial

Vážení čtenáři,

v ruce právě držíte prosincové 
vydání Vesteckých listů.
Protože se jedná o letošní poslední 
číslo, tak bych všem, kteří nám 
pomohli zvládnout rok, který byl 
plný neplánovaných výzev, chtěl 
poděkovat. Ať už to byli 
zaměstnanci obce, příspěvkových 
organizací, obecní policie, hasiči, 
záchranáři, členové komisí, tak jste 
to byli také vy, naši občané, kteří 
jste nám nezištně pomáhali 
v mnoha oblastech. Vážím si toho 
a jsem hrdý na to, že žiji právě ve 
Vestci, kde vím, že se mohu 
spolehnout na to, že občané obci 
pomohou, když je to potřeba. 
Děkuji vám.

V minulém čísle jsem vám slíbil 
Betlémské světlo, termín najdete 
na vedlejší stránce.  

V rubrice Z obce najdete 
představení činností našich 
technických služeb, možná budete 
překvapeni, co vše pro nás dělají. 
Zároveň bych chtěl na tomto 
místě požádat, abyste uklízeli 
nejen po svých čtyřnohých 
miláčcích, ale i po sobě. Bohužel to 
stále ještě není standardem 
u všech a já věřím, že prostor pro 
zlepšení zde je a nám tak zbyde 
více času na další potřebné 
činnosti.

Vzhledem k uvolnění opatření se 
nám podařilo na poslední chvíli 
zorganizovat Mikuláše a věřím, že 
jsme tím především dětskou část 
obyvatel potěšili.

A jaké informace vám přinášíme 
v aktuálním vydání? Přeji vám příjemné čtení, 

pohodové prožití Vánoc a úspěšný 
vstup do roku 2021.
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PROVOZ POŠTY VE VESTCI
POŠTA PARTNER

aše pobočka pošty byla od N1. 12. 2020 posílena o další 
zaměstnankyni, nově se 

tak poskytování poštovních služeb 
věnují celkem 4 zkušené 
zaměstnankyně. I díky tomu vám 
budeme po většinu času schopni 
poskytnout provoz obou přepážek 
(s výjimkou dovolených a nemocí). 
A i když si mnozí z vás mohli 
všimnout, že Česká pošta na 
mnoha pobočkách omezuje 
provoz, my jsme tady pro vás 
i nadále od pondělí do pátku, od 
8.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00.

Někdy se stáváme terčem kritiky 
za nedoručení balíků, které jste si 
objednali s doručením domů. 
I když tuto kritiku chápeme, tak ji 
v případě, že si stěžujete u nás, 
nesměřujete na správné místo. 
O doručování balíků se totiž stará 
depo, které provozuje přímo Česká 
pošta a na naši pobočku jsou 
následně pouze doručeny ty balíky, 
které nebyly doručeny do 
domácností a firem rozvozem 
zajišťovaným Českou poštou.

                                                                                                               
SVS

onec roku byl pro náš Kspolek znamením, že se 
musíme ohlédnout zpět, 

zhodnotit svou činnost a zároveň 
plánovat, co příští rok navštívíme, 
uvidíme nebo objevíme. Letošní 
rok se hodně  lišil od předchozích, 
takže nedošlo na řadu 
plánovaných akcí a ani na valnou 
hromadu, která se měla jako každý 
rok konat v polovině prosince 

v Restauraci U Klimešů. 
Předvánoční posezení odpadlo, 
a proto chce organizační výbor 
SVS touto cestou popřát svým 
členům příjemné prožití 
vánočních svátků. Ať pohodová 
atmosféra vánoc a zdraví přetrvá 
nejen do Silvestra, ale ať nás 
všechny provází i po celý rok 2021.

PŘEDVÁNOČNÍ BILANCE
INFORMACE Z SVS
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SNÍŽENÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ
ROZPOČET NA ROK 2021

ak jako další obce a kraje, Ti my řešíme dopad snížení 
daně z příjmů fyzických 

osob a navýšení slevy na 
poplatníka. Poté, co Sněmovna 
odhlasovala verzi, která měla 
zásadní dopad nejen na příjmy 
státu, ale také obcí a krajů, 
zavládlo na všech frontách 
zděšení. Dokonce 
i u předkladatelů, kteří 
nepředpokládali, že projdou obě 
varianty. Senát návrh vrátil 
Sněmovně s tím, že zachoval nižší 
zdanění, upravil navýšení slevy na 
dani a navrhl refundaci 80 % 
příjmů, o které obce a kraje 
přijdou. 

Zároveň v době, kdy by obce měly 
mít již vyřešené rozpočty na další 
rok, nemají jistotu toho, s jakými 
příjmy mohou počítat a z důvodu 
opatrnosti tak raději na straně 
výdajů škrtají vše, co je možné. 
A někdy i to, co by škrtat neměly, 
ale nic jiného jim nezbývá, protože 
se na rozdíl od představitelů státu 
snaží chovat zodpovědně.

Rozpočet jsme tak připravili na 
nejhorší možný scénář a nezbývá 
nám, než doufat, že zákonodárci 
se zamyslí nad tím, jaké úpravy 
nakonec prosadí a jaký bude reálný 
dopad na obce.

52. týden -  (všechny nádoby bez ohledu na 14 denní svozy)v pátek 25. 12. 2020

Svoz odpadu o vánočních svátcích bude probíhat následovně:

53. týden -  (všechny nádoby bez ohledu na 14 denní svozy)v sobotu 02. 01. 2020

1. týden -  (pouze týdenní)v pátek 08. 01. 2021

NA KONCI ROKU
SVOZ ODPADU 

prosinec 2020 7prosinec 2020

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ

VÝSADBA STROMŮ
CHCEME POKRAČOVAT

 minulém vydání jsme vás Vinformovali o údržbě 
stromů ve Vestci, ale nejen 

že udržujeme, my také 
vysazujeme. Určitě si mnozí z vás 
vzpomenou na loňskou výsadbu 
Aleje Svobody za pomoci Nadace 
partnerství, která vede od rybníka 
do Hrnčíř a za rok se již stala 
oblíbeným cílem vycházek. V aleji 
jsme tehdy vysadili 132 ovocných 
stromů, které všechny zdárně 
rostou a obec se o ně pečlivě stará. 

S výsadbou nových stromů 
chceme pokračovat i v dalších 
letech a přes obtížnou 
epidemiologickou situaci jsme 
letos během října a listopadu 
vysadili dalších 100 stromů, a to 

na louce mezi školkou a areálem 
mrazíren, tentokrát to jsou různé 
odrůdy třešní.

Těší nás, že v obci máme o dalších 
sto stromů víc, tím ale určitě 
nekončíme, a i v dalších letech 
chceme v podobných akcích 
pokračovat. Věříme, že budeme 
moci opět vyhlásit veřejné sázení 
za pomoci vás, občanů Vestce.

Protože jsme, vzhledem k vládním 
omezením, nemohli vyzvat občany 
k pomoci při výsadbě, tak stromy 
vysázeli v několika etapách 
zaměstnanci našich technických 
služeb za pomoci vesteckých 
hasičů a my tímto všem, kteří se 
na výsadbě podíleli, děkujeme.
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Z OBCEZ OBCE

prosinec 2020 prosinec 2020

TECHNICKÉ SLUŽBY OBCE VESTEC, p. o. 

nozí z vás se potkávají s činností našich Mtechnických služeb, možná ale i vás překvapí, co 
všechno mají právě technické služby na starost.

Na to, jaká je jejich historie a současnost, jsme se zeptali 
Zdeňka Cihláře, ředitele příspěvkové organizace.

CO VŠE PRO VÁS DĚLÁME

Technické služby obce Vestec, p. o., 
byly zřízeny zakládací listinou ke 
dne 1. 1. 2012 a navázaly na práci 
tehdejší pracovní čety, která 

spadala pod obecní úřad. Od 
května 2019 se rozsah našich 
činností poměrně hodně rozšířil 
a zahrnuje (nejen) následující:

- údržbu veřejné zeleně,
- sběr odpadu 

u kontejnerových míst 
a podél komunikací,

- úklid veřejných 
prostranství, grilovacích 
míst, v celé obci také 
zajišťujeme sběr 
exkrementů jak z košů, tak 
i z veřejných prostranství, 

zde bych rád apeloval na 
větší zodpovědnost 
majitelů psů při úklidu,

- zimní údržbu obecních 
komunikací a chodníků,

- pasportizaci a čistění 
dešťové kanalizace,

- správu, údržbu a opravy 
dětských hřišť,

- údržbu dopravního značení 

- odvoz objemného odpadu 
na základě objednávky 
občanů.

- údržbu autobusových 
zastávek,

- péči o květinovou výzdobu, 
- zálivku stromů,
- letní a zimní údržbu areálu 

vodárny,

na obecních komunikacích, - prodej povolenek na lov 
ryb, doplňování ryb 
a údržbu rybníka a jeho 
okolí,

Rád bych na tomto místě 
poděkoval všem zaměstnancům 
Technických služeb obce Vestec za 
jejich pracovní nasazení, které 
pomáhá ke zkvalitnění života nás 
všech ve Vestci a také popřál 
mnoho úspěchů dvěma našim 
bývalým zaměstnancům, Zdeně 
a Milanovi, kteří po dlouholeté 
práci pro naši obec letos odešli do 
zaslouženého důchodu.

Toto vydání Vesteckých listů jste 
dostali do schránky také díky 

nám, zaměstnancům Technických 
služeb obce Vestec. 

V technických službách je nás 
devět zaměstnanců a máme 
k dispozici širokou škálu techniky, 
zapůjčené obcí Vestec. Jedná se 
o traktor John Deere, menší 
traktor Ergit, dva víceúčelové 
stroje Rondo, cisternu, multikáru 

a další techniku. Také máme 
k dispozici dvě elektrické tříkolky, 
které svým bezemisním provozem 
přispívají k lepšímu ovzduší v naší 
obci. Letos nám přibyl do výbavy 
Spider, což je stroj, určený k sekání 
travnatých ploch, vybavený 
dálkovým ovládáním, díky 
kterému se nám podařilo 
zefektivnit sekání velkých a špatně 
přístupných svažitých ploch. Ale nejsou to jen pravidelné 

činnosti, které děláme, zasahovali 
jsme také například při záplavách 
v lokalitě Nad Kopcovitými lukami. 
V letošním roce jsme v rámci 
spolupráce s obcí připravovali 
a distribuovali dezinfekci 
a zajišťujeme nákupy seniorům. 
Pomáháme také s výsadbou 
stromů, ať už se jednalo o loňskou 
výsadbu Aleje Svobody, tak letošní 
výsadbu mezi školkou 
a mrazírnami.

ezi další činnosti, které Mzajišťujeme, patří 
například, ve spolupráci 

s kulturní komisí, zajišťování 
kulturních akcí, dále provozujeme 
pro Technické služby 
Dolnobřežanska, s.r.o. sběrný dvůr 
a provádíme údržbu zeleně 
v Dolních Jirčanech.
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TECHNICKÉ SLUŽBY OBCE VESTEC, p. o. 

nozí z vás se potkávají s činností našich Mtechnických služeb, možná ale i vás překvapí, co 
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STAVING OLOMOUC
BILANCUJE UPLYNULÝ ROK

tejně jako v minulých letech Sjsme věnovali spoustu 
energie přípravě nových 

projektů, v tomto směru se pro 
nás ani v době covidové nic 
nezměnilo. Při vlastní realizaci 
jsme samozřejmě naráželi na 
problémy s nedostatkem 
pracovníků na stavbách a někdy 
i s pozdními dodávkami 
materiálů či subdodávek, které se 
situací kolem pandemie úzce 
souvisí. Nicméně, mohu 
konstatovat, že se nám podařilo 

vše zvládnout a vyhnout se 
větším termínovým skluzům, se 
kterými se řada firem ve 
stavebnictví letos hojně potýká. 
Z hlediska prodeje jsme 
zaznamenali zvýšený zájem 
o naše projekty. Je to dáno 
pravděpodobně tím, že v této 
době plné změn a pochybností 
řada lidí sází na jistotu 
a investuje finanční prostředky 
právě do nákupu nemovitostí.

Máme tu období adventu a pomalu 
se blíží konec roku, který byl velmi 
specifický a ovlivnil mnoho oborů 
podnikání. Jak se události letošního 
roku promítly do činnosti 
společnosti STAVING Olomouc, 
jsme se zeptali jednatele, pana 
Milana Zetochy.

Milan Zetocha

PŘEDSTAVUJEMEPŘEDSTAVUJEME

inzerce

MZ: V roce 2020 proběhla 
kolaudace první a druhé etapy, 
v rámci které bylo vystavěno 
celkem 13 řadových rodinných 
domů. V červnu jsme uvolnili do 
prodeje 3. etapu, která zahrnuje 
dalších 7 řadových rodinných 
domů. Všechny domy jsou již 
zarezervovány, výstavba probíhá 
a kolaudace je plánována na 
podzim příštího roku.

Zajímá nás, jak se vyvíjí 
projekt Na Výsluní, který Vaše 
společnost realizuje v jižní 
části obce Vestec.

V říjnu byl zahájen prodej 4. etapy, 
která nabídne poslední čtyři 
dvojdomy s dispozicí 5+kk. 

V rámci projektu Na Výsluní 
disponují tyto domy největší 

2užitnou plochu 231-234 m  
2a pozemky 721-809 m . Ve spojení 

s jihozápadní orientací obytné 
části se jedná o domy bez 
kompromisu. Praktičnost těchto 
domů je řešena komplexně 
a podtržena uspořádáním 
vnitřních dispozic v souladu 
s aktuálními trendy a nároky na 
bydlení. V přízemí domů se 
nachází prostorný obývací pokoj 
s komfortní terasou (více než 50 

2m ) orientovanou na již zmíněný 
jihozápad. Dále je zde k dispozici 
pracovna, toaleta, technická 
místnost a stále více žádaná garáž 

2pro dvě vozidla (40 m ). V patře 
jsou navrženy tři ložnice (jedna 

Vizualizace dvojdomy

Vizualizace dvojdomy
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V červnovém vydání VL jste 
informoval o skutečnosti, že 
v rámci projektu vznikne také 
bytový dům, můžete nám, 
tento záměr blíže přiblížit?

Aktuálně připravujeme webovou 
prezentaci tohoto bytového domu. 
Spuštění stránek i prodeje bytů 
plánujeme na leden 2021.

Ano, výstavba již započala v září 
letošního roku. Jedná se o bytový 
dům Vestecké terasy II, který 
naváže na úspěšný projekt 
v sousedství. Tento 
architektonicky velmi zajímavý 
bytový dům, jejímž autorem je 
opět architektonické studio Foglar 
Architects, nabídne ve dvou 
podlažích celkem 13 bytových 
jednotek s dispozicí 1+kk až 3+kk. 
Komfortní byty s vysokým 

2standardem o výměře  43-87 m  
jsou vybaveny prostornými 
terasami s úložnými boxy. 

Přízemní byty pak navíc 
oblíbenými předzahrádkami. Ke 
každému bytu bude k dispozici 
parkovací stání a možnost 
dokoupení prostorné sklepní kóje. 

2s výstupem na terasu 12,7 m ), dvě 
šatny, dvě koupelny a ještě 
samostatné WC. Výstavba této 
etapy již byla zahájena a první 
domy této etapy budou 
zkolaudovány na podzim příštího 
roku.

Stejně jako v celé lokalitě Na 
Výsluní je z hlediska provedení na 
prvním místě kvalita. 
Samozřejmostí je použití 
kvalitních výplní otvorů (trojskla 

-2 -1U=0,5 Wm K ) či kontaktního 
zateplovacího systému s hodnotou 
součinitele prostupu tepla U = 0,17 

-2 -1Wm K . Nicméně největší nároky 
byly kladeny na výběr zdících 
materiálů (vápenopískové bloky) 
a stropů (monolitické betonové). 
Tyto materiály mají díky své 
objemové hmotnosti 
a v kombinaci s dalšími opatřeními 
schopnost nejlépe splnit přísnou 
hlukovou normu, jejíž dodržení je 
zejména v bytové výstavbě zcela 
zásadní.  Věříme, že náš důraz na 
kvalitu budoucí majitelé bytů 
ocení.

Náš rozhovor spěje k závěru, 
máte pro naše čtenáře ještě 
nějaké sdělení.

Rád bych využil této příležitosti 
a popřál všem pohodové prožití 
vánočních svátku a do nového 
roku hlavně pevné zdraví, spoustu 
štěstí a úspěchů v rodinném 
i pracovním životě. Zároveň si 

dovolím vyslovit přání a myslím, 
že nejen za sebe, aby ten příští rok 
přál více setkávání mezi lidmi, aby 
se místní komunita mohla dále 
rozvíjet. Pokud nám to vládní 
opatření umožní, jsme připravení 
rozvoj komunitního života v obci 
opět začít podporovat, a to nejen 
prostřednictvím našeho Programu 
na podporu aktivit!

Více informací o projektu Na Výsluní naleznete na 
www.bydleni-vestec.cz / tel.: 702 131 500

Vizualizace Vestecké Terasy II

Foto výstavba rodinných domů

Foto výstavba rodinných domů

PŘEDSTAVUJEMEPŘEDSTAVUJEME
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OBECNÍ POLICIEOBECNÍ POLICIE
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Všichni řidiči byli v součinnosti 
s PČR Jesenice ztotožněni a došlo 
k provedení dechových zkoušek 
s negativními výsledky. Jeden 
z nich si stěžoval na bolest za 
krkem, proto mu byl nasazen 
krční límec, pomoc záchranné 
služby ale odmítl.

Jako příčinu nehody uvedl, že 
zavadil o ostrůvek, to jej rozhodilo 
a on kvůli tomu vyjel mimo 

komunikaci do pole. Po příjezdu 
ZZS na místo byl předán k dalšímu 
ošetření. Na místo se dostavila 
také hlídka Policie ČR.
Během tohoto se však udála další 
dopravní nehoda. Kvůli 
nepozornosti okolo projíždějící 
řidič, který nestihl dobrzdit, 
narazil do před ním zastavujících 
vozidel, kdy vznikla škoda na třech 
vozidlech.

Dne 22. 10. 2020 telefonicky 
oznámil muž, že byl v ul. Jesenická 
ve Zlatnících – Hodkovicích 
svědkem dopravní nehody 
motorkáře, což se po příjezdu 
hlídky na místo potvrdilo. Řidiči 
motocyklu byla poskytnuta první 
pomoc nasazením krčního límce, 
byl použit oxymetr a termofolie. Hlídka strážníků na místě vyčkala 

do příjezdu Policie ČR skupiny 
dopravních nehod a usměrňovala 
provoz.

Dopravní nehoda

Při spatření hlídky se řidič začal 
rychle otáčet a odjížděl pryč. 
Hlídka se za ním za použití 
výstražného světla modré barvy 
a zvukového zařízení, doplněného 
nápisem "STOP", rozjela a dávala 
mu pokyn k zastavení. Na toto 
však řidič nedbal a pokračoval 
v jízdě. Na křižovatce ul. Nádražní 
a U Pošty najel na chodník, kde 
ohrozil procházející ženu, která 
kvůli němu musela uskočit. Poté, 
co se vrátil zpět na komunikaci, se 
jej podařilo služebním vozidlem 
předjet a zastavit.

Muž uvedl, že při jízdě po 
chodníku zavadil nohou o sloupek 
a stěžoval si na bolest kotníku, 
proto byla kromě Policie ČR na 
místo přivolána i ZZS, která si 
muže převzala k ošetření.

Test na přítomnost návykových 
látek řidič hlídce OP Vestec odmítl, 
později se však podrobil Policii ČR 
s pozitivním výsledkem na 
přítomnost látky metamfetamin.
Řidič motocyklu byl převezen na 
ošetření do nemocnice za 
doprovodu policistů a hlídka 
strážníků na místě vyčkala do 
příjezdu Policie ČR, skupiny 
dopravních nehod, která si 
převzala motocykl k odtahu 
a celou událost k dalšímu šetření.

Když se začal opět otáčet, 
zavrávoral a slezl z motocyklu. 
Následně byl za použití 
donucovacích prostředků sveden 
na zem a byla mu přiložena 
služební pouta.

Ujížděl na motorce

Muž byl ztotožněn 
a prostřednictvím dostupných 
evidencí bylo zjištěno, že má 
uložen platný zákaz řízení 
motorových vozidel. Dále bylo 
zjištěno, že motocykl byl vyřazen 
z provozu, registrační značka byla 
přidělena k jinému vozidlu a nemá 
platné povinné ručení.

Dne 3. 11. 2020 byl při hlídkové 
činnosti ve Skochovicích zjištěn 
protijedoucí motocykl žluté barvy, 
který byl již v minulosti zastaven 
a řidič měl uložen zákaz řízení 
motorových vozidel.
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Hlídka na místě oznámení 
prověřila a mimo jiné zde nalezla 
plně naložený nákladní automobil 
s polskými registračními 
značkami, který sjel z nezpevněné 
vozovky a hrozilo jeho převrácení. 
Celá věc byla konzultována s hasiči 
a Správou a údržbou silnic. Řidiči 
byla poskytnuta pomoc při 
sehnání firmy na vyproštění a poté 
byla krátkodobě uzavřena 
komunikace, aby při vytažení 
nedošlo k ohrožení bezpečnosti 
silničního provozu. Řidiči byla 
uložena pokuta v příkazním řízení 
za stání na silniční vegetaci.

Dne 10. 11. 2020 bylo přijato 
oznámení o neoprávněném stání 
nákladních automobilů na sil. 
č. II/10 na katastru Modletic.

Zapadlý kamion

Dne 24. 11. 2020 byla hlídka 
obecní policie vyslána k dopravní 
nehodě na ulici Hodkovická, kdy 
na katastru Zlatník – Hodkovic 
sjelo dodávkové vozidlo z náspu 
u mostu do pole. Řidič si stěžoval 
na bolesti hrudníku, na místo tak 
byla vyslána i posádka záchranné 
služby, dále dorazila hasiči 

z Jílového a hlídka skupiny 
dopravních nehod Policie ČR. Řidič 
byl hlídkou podroben zkoušce na 
alkohol s negativním výsledkem 
a po ošetření na místě byl 
převezen vozidlem záchranné 
služby do nemocnice. O vyproštění 
havarovaného vozidla se postarala 
specializovaná firma.

Nehoda na namrzlé vozovce

ořídit si dalšího člena rodiny Podrazuje spíše rodiče, 
protože si plně uvědomují 

všechny nároky, které takové 
zvířátko má. A tak se vymlouvají, 
odkládají a slibují, že možná za 

rok, až trochu vyrosteš. Pojďme se 
podívat, jak může domácí 
mazlíček ovlivnit psychiku vašeho 
dítěte. Možná vám to usnadní 
rozhodování. 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

MAMI, TATI, KUPTE MI ZVÍŘÁTKO! 
ANEB PROČ (NE)POŘÍDIT DÍTĚTI DOMÁCÍHO MAZLÍČKA

Kamarád na celý život

Mnoho vědeckých studií dokazuje, 
že zvířata mají na psychiku dítěte 
většinou pozitivní vliv. Ne 
nadarmo se používají při terapii 
u dětí s poruchou smyslů, 
s autismem apod. Musíte si však 
uvědomit, že zvíře není jen tak 
nějaká věc, kterou odložíte, když 
vás přestane bavit. Je to především 
zodpovědnost. 

Dítě v různých etapách svého 
vývoje přistupuje k mazlíčkovi 
jinak. Miminka a batolata vnímají 
chlupaté mazlíčky spíše jako 
hračku. Jako něco, k čemu se 
můžou přitulit, ožužlat to a capkat 
za tím po bytě. U dětí 
v předškolním věku se vztah ke 
zvířátku mění. Dítě si buduje svůj 
okruh kamarádů a mazlíček se 
stává plnohodnotným členem jeho 
party. Je to kamarád do nepohody, 
jeden druhého potřebují, stávají se 
z nich nejlepší kamarádi. Mladší 
školáci zvládnou převzít 

zodpovědnost a o zvířátko se 
plnohodnotně postarat. A děti 
v pubertě? Ti vnímají mazlíčka 
jako nejlepšího kamaráda 
a zpovědníka. Je to tvor, který je 
vždy vyslechne a nikdy neodsoudí. 
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Pokud dítě odmalička vyrůstá 
v domácnosti, kde je nějaké 
zvířátko, vytvoří si k němu silné 
citové pouto, které přetrvává až do 
dospělosti. Tudíž mazlíček 
napomáhá v utváření a budování 
citové složky dítěte. Kromě toho 
jej učí zodpovědnosti. Dítě má 
určité povinnosti, zjistí, že nemůže 
jen tak odejít z domu a nepostarat 
se o mazlíčka, nevyvenčit ho, 
nedat mu napít. Samozřejmě dítěti 
zprvu pomáhají rodiče, ale 
postupně je schopno se postarat 
o zvířátko samo. Naučit dítě 
zodpovědnému chování 
a uvažování je pro jeho správný 
vývoj opravdu důležité. 

Proč pořídit dítěti domácího 
mazlíčka? 

Mezi další pozitiva jistě patří také 
to, že si dítě osvojí zásady 
ohleduplného chování 
a trpělivosti. Rodiče dítěti 
vysvětlují, že tahat zvířátko za 
ocas je špatné, že mu tím ubližuje. 
O tom, že naučit mazlíčka 
poslušnosti je běh na dlouhou trať 
ani nemluvíme. Dítě však díky 
tomu nenásilnou formou zjistí, že 
trpělivost přináší růže. A uvidíte 
jeho radost, až pejsek poprvé 
poslechne jeho příkaz, nebo si 
kočička sama zajde na záchod, 
který ji dítě připravilo. Domácí 
mazlíček je mimo jiné silným 
motivátorem a působí preventivně 
proti stresu. Dítě se mu může bez 

obav se vším svěřit, může si před 
ním zanadávat, zaplakat a nikdo 
jej neodsoudí. 

Kdy zvířátko pořídit? 
Na to neexistuje jednoznačná 
odpověď. Doporučujeme však 
pořídit ho v době, kdy budete i vy 
sami ochotni přijmout za něj 
zodpovědnost. Hned od začátku 
na domácího mazlíčka musíte 
pohlížet jako na nového 
a plnohodnotného člena rodiny. 
Pokud si nejste s čímkoliv jistí, 
nebojte se pořízení mazlíčka 
odložit. Nejprve si také zjistěte, co 
vše péče o dané zvířátko obnáší, 
jak se pohybují finanční náklady, 
kolik času mu budete muset 
věnovat. Pokud často cestujete, 
zjistěte si, jaké máte možnosti 
hlídání, nebo zda bude možné brát 
mazlíčka na dovolené s vámi. 
A pokud si nejste jisti 
připraveností dítěte, zkuste si 
o tom promluvit např. s učitelkou, 
s výchovnou poradkyní nebo 
dětskou psycholožkou. Vše je však 
většinou otázkou intuice. 

ak kdysi pravil jeden moudrý Jmuž: Politika v demokracii by 
byla celkem jednoduchou 

záležitostí, kdyby nebylo třeba stále 
znovu vyhrávat volby. V naší nově 
vzniklé republice se volby musely 
zákonitě konat a měly novou 
podobu. Významným pokrokem 
bylo, že bylo zavedeno všeobecné, 
rovné a tajné hlasovací právo pro 
všechny občany od 21 let s alespoň 
tříměsíčním pobytem v obci. 
K volbám mohly poprvé i ženy. 
Volební období bylo čtyřleté. První 
místní volby po vzniku 
Československé republiky se 
konaly 15. června 1919. Volilo se 
ale jen v Čechách, na Moravě 

a v části Slezska. Nevolilo se na 
Slovensku, Podkarpatské Rusi a na 
územích, jejichž příslušnost 
k československému státu nebyla  
ještě ujasněna. 

A jak se volilo ve Vestci? 
Prvním poválečným vesteckým 
starostou se stal Antonín Hrubý. 
Kandidoval sice za republikánskou 
stranu českého venkova, která 
získala 68 hlasů oproti straně 
sociálně demokratické, která jich 
měla více – 87. Vítězná strana 
přistoupila na volbu 
republikánského starosty, jelikož 
jejich kandidát měl stálé 
zaměstnání mimo obec. Toho času 
měla Vestec kolem 390 obyvatel 
a v obci stálo 50 domů.

Volby ve Vestci 

DĚJINY OBCE VESTEC
PRVNÍ VOLBY V NOVÉ 
REPUBLICE V ROCE 1919

KRONIKA
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ještě ujasněna. 

A jak se volilo ve Vestci? 
Prvním poválečným vesteckým 
starostou se stal Antonín Hrubý. 
Kandidoval sice za republikánskou 
stranu českého venkova, která 
získala 68 hlasů oproti straně 
sociálně demokratické, která jich 
měla více – 87. Vítězná strana 
přistoupila na volbu 
republikánského starosty, jelikož 
jejich kandidát měl stálé 
zaměstnání mimo obec. Toho času 
měla Vestec kolem 390 obyvatel 
a v obci stálo 50 domů.

Volby ve Vestci 

DĚJINY OBCE VESTEC
PRVNÍ VOLBY V NOVÉ 
REPUBLICE V ROCE 1919
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estečtí však nežili jenom Vvolbami. Stále na ně těžce 
doléhalo tzv. vázané 

hospodářství. Co to znamenalo? 
Aby byla zajištěna výživa 
obyvatelstva, dostávala obec od 
okresu předpis kontingentu, tedy 
povinnou dodávku obilí a brambor 
na každého hospodáře, kterou 
odváděla komisionářům – 
vykupovačům. Konec starých časů, 
říkali někteří. Úředníci na úřadech 
byli strozí a razantní, vytrácela se 
noblesa. Všechny peníze byly 

okolkovány a majiteli se vrátila 
pouze polovina bankovek. Druhá 
polovina byla zadržena jako 
nucená státní půjčka, úrokovaná 
jedním procentem. Není proto 
divu, že všechny tyto okolnosti 
vyvolaly v lidech obrovskou 
nespokojenost a někde dokonce 
propukaly sociální bouře. Všechna 
tato fakta a mnohé další jistě 
ovlivnily výsledky voleb, které 
v řadě jiných obcí dopadly 
obdobně. 

Národně sociální strana   3 2
Sociálně demokratická strana   79 63

1919  starosta: Šimeček Antonín, radní: Skřivan Václav, Smolík František 
1919-1923 starosta: Hrubý Antonín, radní: Dobiáš J. E., Táčner Vojtěch

Republikánská strana českého venkova 69 63

Živnostenská strana    5 3

Představitelé obce:
1911-1918 starosta: Šimeček Antonín, radní: Skřivan Josef, Skřivan Václav

senát sněmovna

Následující rok se konaly volby do senátu a sněmovny s těmito výsledky:

Blanka Pašková
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