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Tibor Švec, starosta obce

editorial
Vážení čtenáři,

V neděli 13. 9. 2020 proběhla akce 
„Léto ještě nekončí“. Věřím, že jste 
si ji užili, jelikož nám počasí přálo a 
celé odpoledne bylo nabité zajíma-
vým programem. Fotogalerii najde-
te na konci tohoto vydání.

Epidemiologická opatření opět 
výrazněji zasahují do našeho života, 
zatím méně, než na jaře, ale je nutné 
se chovat ohleduplně vůči okolí a 
sledovat aktuální stav. Zatím napří-
klad běží fotbalové zápasy, ale není 
jisté, jak dlouho ještě budou možné 
za účasti fanoušků, takže jestli chce-
te přijít podpořit naše fotbalisty, 
najdete v rubrice Sport rozpis zápa-
sů.

Po uzávěrce vydání se konalo zase-
dání zastupitelstva obce, takže 
informace vám z něj přineseme v 
dalším čísle. V rubrice Aktuálně se 
věnujeme aktuálnímu tématu, kte-
rým jsou krajské volby. V článku 
najdete potřebné informace, záro-
veň sledujte náš FB, kde v případě 
jakýchkoliv změn budeme zařazo-
vat aktuální informace, najdete ho 
na adrese: 

Facebook je pro nás důležitým 

komunikačním kanálem, je vás už 
více než 1.500, kterým se líbí. Takže 
kdo ještě nedal „To se mi líbí“ nebo 
„Sledovat“ na náš pro�l, může tak 
učinit třeba právě teď.

www.facebook.com/vestecuprahy

v ruce právě držíte zářijové vydání 
Vesteckých listů. A co vám v něm 
přinášíme?

Kronikářka Blanka Pašková si pro 
vás připravila pokračování článku o 
historii hasičů ve Vestci, a protože 
jsou tam i fotogra�e ze 70. let, tak se 
tam jistě někteří z vás najdou.

Přeji vám příjemné čtení a co neklidnější podzim!
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Volby do zastupitelstev krajů budou s ohledem na stále trvající zhoršenou 
epidemiologickou s i tuaci  doprovázeny zvýšenými hygienicko-
protiepidemickými opatřeními.

Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech

rvní říjnový víkend se otevřou volební místnosti a budeme tak mít Pmožnost si vybrat své krajské zastupitele. Volby budou probíhat v pátek 2. 
října 2020 od 14.00 do 22.00, v sobotu 3. října od 8.00 do 14.00. Vestec má 

pouze jeden volební okrsek, volební místnost se nachází v areálu Mateřské 
školy Vestec, U Hřiště 576, v budově přístavby.

Informace pro voliče k průběhu voleb 2020

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje
ve dne 2. a 3. října 2020

- dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy; v případě, kdy 
okrsková volební komise z důvodu velikosti volební místnosti požaduje 
vstup jednotlivě, dodržujte tento pokyn

- dodržujte pokyny okrskové volební komise

- nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst (povinnost nosit 
roušky či obdobnou ochranu vyplývá z mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví)

Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny:

- roušku mějte nasazenou po celou dobu s výjimkou okamžiku, kdy vás 
okrsková volební komise vyzve k jejímu sejmutí pro účely identi�kace 
(poté si roušku opět nasaďte)

- využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce, které budou pro 
voliče připraveny

- okrskové volební komise budou pravidelně dezin�kovat či měnit psací 
potřeby pro úpravu hlasovacího lístku, přesto vám doporučujeme 
využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku 

- hlasujete do přenosné volební schránky? - nasaďte si i v takovém případě 
roušku a dbejte pokynů členů okrskové volební komise

Buďte ohleduplní ke členům okrskových volebních komisí a k ostatním voličům. 
Zároveň sledujte aktuální opatření, která se mohou změnit od doby zpracování 
tohoto článku do termínu voleb.
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Voliči, kteří budou v době voleb v 
izolaci nebo karanténě z důvodu 
COVID-19 nemohou volit ve voleb-
ních místnostech. Mohou však vyu-
žít zvláštní způsoby hlasování. Pro 
tyto voliče jsou zveřejněny informa-
ce na stránkách ministerstva vnitra: 
https://1url.cz/@volby2020  

Ze závažných důvodů se nemůžu 
dostavit do volební místnosti 
(mimo COVID-19)

Voličem do krajských voleb je občan 
České republiky, který nejpozději 3. 
řijná 2020 dovrší věku 18 let a je 
přihlášen k trvalému pobytu v obci, 
která náleží do územního obvodu 
Středočeského kraje. Hlasovací líst-
ky budou distribuovány voličům do 
schránek nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb, znovu upozorňujeme 
na to, že je nutné mít označenou 
schránku. 
V případě, že dojde ke ztrátě nebo 
poškození hlasovacích lístků, může 
volič požádat o vydání nových ve 
volební místnosti.

Volič musí ve volební místnosti pro-
kázat svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným občan-
ským průkazem, platným cestov-
ním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. V případě, že 
volič v den voleb zjistí, že nemá plat-
ný doklad totožnosti, je možné si na 
správním odboru Městského úřadu 
Černošice, Podskalská 19, Praha 2, 
nechat vystavit zdarma na počkání 
občanský průkaz s platností 1 
měsíc.

Jsem v izolaci/karanténě

Jak volit?

Přenosná volební urna ve dnech 
voleb neslouží pro občany v karan-
téně! O docházku s přenosnou 
urnou lze požádat v úředních dnech 
na tel.: 313 035 501, v pátek 2. 10. a v 
sobotu 3. 10. lze volat na tel.: 724 
090 907. Pochůzka bude probíhat v 
sobotu 3. 10. 2020 mezi 11-12 h.

Kdo může volit?

Ve volební místnosti volič obdrží 
prázdnou úřední obálku opatřenou 
úředním razítkem. Každý hlasuje 
osobně, zastoupení není přístupné. 
Hlasovací lístky pro volby do zastu-
pitelstev krajů jsou vytištěny pro 

každou politickou stranu, politické 
hnutí nebo koalici samostatně. S 
úřední obálkou a hlasovacími lístky 
se musí volič odebrat do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích líst-
ků. Na hlasovacím lístku je možné 
zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u 4 kandidátů uvedených na 
témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z nich dává přednost (pre-
ferenční hlas). Není možné krouž-
kovat jednotlivé kandidáty napříč 
různými hlasovacími lístky, do obál-
ky se vždy vkládá jen jeden hlasovací 
lístek.

Osobně je možné požádat do 30. 
září 2020 do 16.00 hod; volič se 
dostaví na úřad, prokáže svoji totož-
nost a úřad o žádosti učiní úřední 
záznam. 

Zákon nevymezuje žádnou konkrét-
ní lhůtu. Obecní úřad voličský prů-
kaz předá voliči osobně nebo tomu, 
kdo má plnou moc s ověřeným pod-
pisem voliče, nebo jej voliči zašle. 

Žádost obsahuje jméno a příjmení 
voliče, datum narození, adresu trva-
lého pobytu a případně požadovaný 
způsob doručení voličského průka-
zu. 

Pokud se volič, kterému byl vydán 
voličský průkaz, rozhodne hlasovat 
ve „svém“ volebním okrsku, musí 
voličský průkaz rovněž odevzdat 
okrskové volební komisi. Jinak mu 
komise hlasování neumožní.

Podáním v písemné nebo elektro-
nické podobě s doručením úřadu do 
25. září 2020 

Volič, který hlasuje na voličský 
průkaz, musí průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi. Komise 
mu poté vydá prázdnou úřední 
obálku a sadu hlasovacích lístků. 

Co se uvádí v žádosti 

- na listině opatřené úředně ověře-

ným podpisem voliče, nebo 

Jak a do kdy lze žádost podat 

Postup ve volební místnosti 

Pro žádost o voličský průkaz není 
předepsaný formulář. 

Kdy voličský průkaz dostanu 

- v elektronické podobě prostřed-
nictvím datové schránky voliče. 

Na voličský průkaz může volič hla-
sovat i v jiném volebním okrsku, než 
do kterého náleží podle místa trva-
lého pobytu. Ve volbách do zastupi-
telstev krajů může volič takto hlaso-
vat jen ve volebním okrsku spadají-
cím do územního obvodu kraje, kde 
jsou volby vyhlášeny a v jehož územ-
ním obvodu je volič přihlášen k trva-
lému pobytu (v našem případě tedy 
pouze ve Středočeském kraji).

Kde lze o voličský průkaz žádat 

Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát. 

Budu mimo obec, jak mohu volit?

U obecního úřadu (magistrátu, 
městského úřadu, úřadu městyse, 
úřadu městské části nebo městské-
ho obvodu územně členěného sta-
tutárního města) v místě trvalého 
pobytu voliče. 
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Vestecký cvičák
Máte nebo se chystáte pořídit si pejska 
a už jste byli na vesteckém cvičáku?

Nabízíme socializaci a výcvik pro 
štěňátka, hodiny poslušnosti pro 
větší pracovní plemena, agility hrát-
ky, hodiny pozitivního posilování. 
Pro zájemce můžeme nabídnout 
i nosework, hlavolamy pro psy        
a další. Pořádali jsme i kurzy základ-
ní a pokročilé poslušnosti. O prázd-
ninách jsme také dělali interaktivní 
program pro děti z příměstského 
tábora ve Vestci.

okud je vaše odpověď na otáz-Pku NE, rozhodně pokračujte 
ve čtení. A pokud jste odpově-

děli ANO, tak taky, protože máme 
spoustu novinek.

Nejprve trocha historie. Naše 
Základní kynologická organizace 
Vestec byla založena už v roce 2003, 
máme tedy za sebou již pěknou 
řádku let zkušeností, které dále roz-
víjíme. Naši trenéři navštěvují různé 
semináře a kurzy, na kterých se 
v z d ě l á v a j í  a  n a s á v a j í  n o v é 
„kynologické trendy“. Nemusíte se 
tedy obávat nudných a nezajíma-
vých hodin.

Aktuálně nás navštěvuje více jak 60 
pejsků převážně z Vestce a blízkého 
okolí. Cvičíme nejen o víkendech, ale 
už i v týdnu. 

trenérka ZKO Vestec

A jaký pes by měl navštěvovat cvičá-
k? Odpověď je velice jednoduchá - 
každý! Ať už máte štěňátko, nebo 
puberťáka, aktivitu ale potřebuje i 
pes senior. 

Kontaktovat nás můžete prostřed-
nictvím Facebooku „Cvičák Vestec“ 
a samozřejmě nás najdete na webo-
vých stránkách www.cvicakves-
tec.cz.

Cvičák v novodobém pojetí tedy už 
není jen o drilu poslušnosti, ale stále 
více i o socializaci, o vzdělávání (pso-
voda i pejska), o učení pejska pře-
mýšlet samostatně (například řešit 
hlavolam). Pod vedením trenéra 

(a neplatí to jen v kynologii, ale 
obecně) jste schopni dosáhnout 
lepších výsledků, vyvarovat se pří-
padných chyb nebo opravit již vžité 
chyby cviků (trenér slouží i jako 
pozorovatel).

Pokud byste tedy rádi s pejskem 
„něco dělali“ a nemáte nápady, nebo 
si nejste jistí, zda to děláte správně, 
zastavte se a společně se na to podí-
váme.

Aktivitu psa lze rozdělit na pohybo-
vou (procházky, výlety) a mentální 
aktivitu (učení se nových věcí, čin-
ností, triků). Mentální aktivita je 
minimálně stejně důležitá, jako ta 
pohybová. A nejspokojenější pes je 
ten, který má oboje. Samozřejmě 
v každém věku je procentuální 
poměr aktivity pohybové a mentál-
ní jiný. Například již pes senior prav-
děpodobně nebude potřebovat 
denně procházku o délce dvaceti 
kilometrů, ale zase uvítá více men-
tální aktivity. Karolína Janoutová

Z OBCEZ OBCE

září 2020 září 2020
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Kratší zastávka v Litoměřicích, 
prohlídka náměstí, památníku K. H. 
Máchy, zakončila výletní den, který 
jsme věnovali Českému středohoří. 

8. 7. zámek Blatná, Rožmitál pod 
Třemšínem

Jarní covidové období nutilo seni-
ory zdržovat se doma. Léto bylo 
příznivější, tak si to vynahradili. 
Uskutečnili několik výletů nejen 

do Prahy, ale i do jiných krajů.

Zhruba na poloviční trase jihozá-
padně mezi Prahou a Českými Budě-
jovicemi se nachází na řece Lomnici 
město Blatná se stejnojmenným 
zámkem. Zámek s velkou oborou je 
vsazený do mírně zvlněné jihočeské 
krajiny a obklopený hladinami pře-
krásných rybníků. A to je důvod, 
proč tuto lokalitu rádi vyhledávají 
�lmaři. Samotná Blatná se kdysi 
chlubila přívlastkem města růží. 
Obnovit zašlou slávu více než stole-
té tradice se zatím nepodařilo. Růže 
jsme nikde neviděli. K zámku přilé-
há park o rozloze 42 hektarů, ve 

kterém jsme obdivovali početné 
stádo daňků skvrnitých. Byli velmi 
krotcí, stejně jako hejno pávů. V 15. 
století a na počátku 16. století byla 
Blatná hlavním sídlem Pánů z Rož-
mitálu. zámecké vinařství, a tak 
bylo pro všechny milým překvape-
ním, že součástí prohlídky byla 
degustace vína z roudnických vinic. 
Odpoledne jsme se rozběhli do his-

torického centra, na náměstí. 
Někdo zašel do Galerie moderního 
umění v bývalé zámecké jízdárně na 
výstavu obrazů, jiní zkusili zdolat 
nevysokou Kratochvílovu rozhled-
nu. Nakonec se všichni sešli na 
náměstí v cukrárně na kávě.

Prázdninové výlety seniorů

Co mají tato města společného? 
Odděluje vzdálenost necelých 
třiceti kilometrů. Pyšní se úrodnou 
zemědělskou krajinou, kterou se 
jako modrá páska vine řeka Labe. 
Půda je vhodná i pro pěstování 
vinné révy, slaví se zde tradiční 
podzimní slavnosti vinobraní , 
z ahradn íky  a  ovo cnáře  v í tá 
každoročně Zahrada Čech. 

26. 8. Mořský svět, Výstaviště, 
M a ro l d o v o  p a n o ra m a  b i t v y 
U Lipan

12. 8.  - Roudnice nad Labem, 
Litoměřice

Kratší zastávka v Litoměřicích, 
prohlídka náměstí, památníku K. H. 
Máchy, zakončila výletní den, který 
jsme věnovali Českému středohoří.

Naším dalším cílem bylo podbrdské 
městečko Rožmitál pod Třemší-
nem.  Městečku pod vrchem 
Třemšínem jsme věnovali už kratší 
čas, část výletníků navštívila Pod-
brdské muzeum s památníkem 
Jakuba Jana Ryby, autora  České mše 
vánoční, galerii, výrobky lidové tvo-
řivosti   a expozicí historických 
automobilů. 

Zámek Roudnice nad Labem byl 
po  vá lce  zestátněn ,  dnes  je 
v  s o u k r o m ý c h  r u k o u  r o d u 
Lobkov iců  a  j e  zpř í s tupněn 
veřejnosti. Dříve spíš opomíjený 
ob j ek t ,  k te r ý  by l  na  okra j i 
turistického zájmu, nám nabídl 
z a j í m a v o u  k o m e n t o v a n o u 
prohl ídku.  Prohlédl i  j sme s i 
pozůstatky románského hradu, 
prošli se po na nádvoří, nahlédli do 
zámecké kaple a dalších interiérů. 
Na zámku sídlí také Lobkovické 
zámecké vinařství, a tak bylo pro 
všechny milým překvapením, že 
součástí prohlídky byla degustace 
v í n a  z  r o u d n i c k ý c h  v i n i c . 
Odpoledne jsme se rozběhli do 

historického centra, na náměstí. 
Někdo zašel do Galerie moderního 
umění v bývalé zámecké jízdárně na 
výstavu obrazů, jiní zkusili zdolat 
n e v y s o k o u  K r a t o c h v í l o v u 
rozhlednu. Nakonec se všichni sešli 
náměstí - v cukrárně na kávě.

Výlet seniorů do Prahy 26. 8. 2020 
měl za cíl navštívit ZOO Mořský 
svět na pražském Výstavišti. Stálá 

Daňci v oboře blatenského zámku.

SENIOŘISENIOŘI

září 2020 září 2020



10 11

Kratší zastávka v Litoměřicích, 
prohlídka náměstí, památníku K. H. 
Máchy, zakončila výletní den, který 
jsme věnovali Českému středohoří. 

8. 7. zámek Blatná, Rožmitál pod 
Třemšínem

Jarní covidové období nutilo seni-
ory zdržovat se doma. Léto bylo 
příznivější, tak si to vynahradili. 
Uskutečnili několik výletů nejen 

do Prahy, ale i do jiných krajů.

Zhruba na poloviční trase jihozá-
padně mezi Prahou a Českými Budě-
jovicemi se nachází na řece Lomnici 
město Blatná se stejnojmenným 
zámkem. Zámek s velkou oborou je 
vsazený do mírně zvlněné jihočeské 
krajiny a obklopený hladinami pře-
krásných rybníků. A to je důvod, 
proč tuto lokalitu rádi vyhledávají 
�lmaři. Samotná Blatná se kdysi 
chlubila přívlastkem města růží. 
Obnovit zašlou slávu více než stole-
té tradice se zatím nepodařilo. Růže 
jsme nikde neviděli. K zámku přilé-
há park o rozloze 42 hektarů, ve 

kterém jsme obdivovali početné 
stádo daňků skvrnitých. Byli velmi 
krotcí, stejně jako hejno pávů. V 15. 
století a na počátku 16. století byla 
Blatná hlavním sídlem Pánů z Rož-
mitálu. zámecké vinařství, a tak 
bylo pro všechny milým překvape-
ním, že součástí prohlídky byla 
degustace vína z roudnických vinic. 
Odpoledne jsme se rozběhli do his-

torického centra, na náměstí. 
Někdo zašel do Galerie moderního 
umění v bývalé zámecké jízdárně na 
výstavu obrazů, jiní zkusili zdolat 
nevysokou Kratochvílovu rozhled-
nu. Nakonec se všichni sešli na 
náměstí v cukrárně na kávě.

Prázdninové výlety seniorů

Co mají tato města společného? 
Odděluje vzdálenost necelých 
třiceti kilometrů. Pyšní se úrodnou 
zemědělskou krajinou, kterou se 
jako modrá páska vine řeka Labe. 
Půda je vhodná i pro pěstování 
vinné révy, slaví se zde tradiční 
podzimní slavnosti vinobraní , 
z ahradn íky  a  ovo cnáře  v í tá 
každoročně Zahrada Čech. 

26. 8. Mořský svět, Výstaviště, 
M a ro l d o v o  p a n o ra m a  b i t v y 
U Lipan

12. 8.  - Roudnice nad Labem, 
Litoměřice

Kratší zastávka v Litoměřicích, 
prohlídka náměstí, památníku K. H. 
Máchy, zakončila výletní den, který 
jsme věnovali Českému středohoří.

Naším dalším cílem bylo podbrdské 
městečko Rožmitál pod Třemší-
nem.  Městečku pod vrchem 
Třemšínem jsme věnovali už kratší 
čas, část výletníků navštívila Pod-
brdské muzeum s památníkem 
Jakuba Jana Ryby, autora  České mše 
vánoční, galerii, výrobky lidové tvo-
řivosti   a expozicí historických 
automobilů. 

Zámek Roudnice nad Labem byl 
po  vá lce  zestátněn ,  dnes  je 
v  s o u k r o m ý c h  r u k o u  r o d u 
Lobkov iců  a  j e  zpř í s tupněn 
veřejnosti. Dříve spíš opomíjený 
ob j ek t ,  k te r ý  by l  na  okra j i 
turistického zájmu, nám nabídl 
z a j í m a v o u  k o m e n t o v a n o u 
prohl ídku.  Prohlédl i  j sme s i 
pozůstatky románského hradu, 
prošli se po na nádvoří, nahlédli do 
zámecké kaple a dalších interiérů. 
Na zámku sídlí také Lobkovické 
zámecké vinařství, a tak bylo pro 
všechny milým překvapením, že 
součástí prohlídky byla degustace 
v í n a  z  r o u d n i c k ý c h  v i n i c . 
Odpoledne jsme se rozběhli do 

historického centra, na náměstí. 
Někdo zašel do Galerie moderního 
umění v bývalé zámecké jízdárně na 
výstavu obrazů, jiní zkusili zdolat 
n e v y s o k o u  K r a t o c h v í l o v u 
rozhlednu. Nakonec se všichni sešli 
náměstí - v cukrárně na kávě.

Výlet seniorů do Prahy 26. 8. 2020 
měl za cíl navštívit ZOO Mořský 
svět na pražském Výstavišti. Stálá 

Daňci v oboře blatenského zámku.

SENIOŘISENIOŘI

září 2020 září 2020



12 13

Jelikož v areálu výstaviště se nachází 
Panorama bitvy U Lipan od Luďka 
Marolda, byla jeho prohlídka ještě 
před obědem, dalším zpestřením 
programu.  

expozice je v provozu od roku 2002 
a nabídla nám svět mořských, ale i 
sladkovodních ryb, ale i jiných živo-
čišných druhů. Od roku 2006 má 
expozice statut zoologické zahrady. 
I když tomuto zařízení, co se týká 
plochy, stačí mnohem méně čtve-
rečných metrů než by se přepoklá-
dalo, o to více litrů vody vyžaduje 
náročný provoz a tomu odpovídá i 
cena vstupného.  Unikátní vodní 

zoo nabízí malá i velká akvária, jes-
kyni, ale i aktivní podlahovou pro-
jekci, která reaguje na pohyb. 

SENIOŘI

Nejbližší plánované akce seniorů
  8. 10. Divadlo Kalich:” Kočka v oregánu” od 19.00, odjezd 17.30 od OÚ
22. 10. Státní opera: ”La Traviata” (Verdi) od 19.00, odjezd 17.30 od OÚ
12. 11. Divadlo Brodway, muzikál ” Zasněžená romance”

Galerie z výletů

Roudnice - Galerie moderního umění v zámecké jízdárně

Kratochvílova rozhledna v Roudnici/Labem

Ochutnávka vína na zámku v Roudnici

Panorama Bitvy u Lipan 

V pos ledních týdnech doš lo 
k poškození laku na několika 
vozidlech, vzhledem ke způsobené 
škodě se jedná o trestný čin. 
V případě, že byste ve vašem okolí 
zaznamenali takové protiprávní 
jednání, ozvěte se prosím buď na 
telefon Obecní policie Vestec: 739 
156 156, případně na tísňovou linku 
Policie ČR 158.

Poškozování aut

Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE

OBECNÍ POLICIE

Dopravní nehoda
Dne 12. 8. 2020 vyjela hlídka Obecní 
policie Vestec na oznámenou 
dopravní nehodu se zraněním na 
silnici č. II/101 v katastru obce 
Dobřejovice.

Po příjezdu na místo byl již zraněný 
řidič v péči záchranářů. Nehoda se 
zřejmě udála tak, že dodávka 
projížděla křižovatku vysokou 
rychlostí po hlavní silnici směrem 
od Jesenice a z vedlejší silnice od 
Herinku jí nedal přednost řidič 
Škody Octavia. Řidič dokonce uvedl, 

že jel rychlostí cca 180 km/h.

Na místo byly přítomny všechny 
složky IZS. Hlídka Obecní policie 
Vestec usměrňovala provoz do 
vyšetření nehody Policií ČR.
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OBECNÍ POLICIE

Dne 11. 8. 2020 na linku Obecní 
po l i c i e  Ves tec  ve  večern ích 
hodinách oznámil člen rybářské 
stráže, že na Vesteckém rybníku, na 
kruzích vedle lávky, zřejmě dochází 
k pytlačení.

Pytláci ryb Muži nespolupracovali a neměli u 
sebe žádné doklady, proto byli po 
domluvě s operačním důstojníkem 
Policie ČR – služby cizinecké policie, 
převezeni na služebnu Obecní 
policie Vestec, kde byli předáni 
hl ídce Policie ČR ke zj ištění 
totožnosti a dalšímu opatření.

Později se zjistilo, že muži do České 
republiky přicestovali v době, kdy to 
bylo zakázáno pro občany mimo EU, 
cizineckou policií tak byli zajištěni a 
bylo s nimi zahájeno správní řízení o 
vyhoštění.

Po příjezdu na místo, zde byli 
zj ištěni dva muži moldavské 
národnosti. Jeden z nich seděl na 
igelitové tašce, která obsahovala 
několik ryb, vedle nich byl nalezen 
připevněný vlasec s háčkem. Ryby si 
převzal člen rybářské stráže.

Velice důležité je dopřát si dostatek 
spánku. Snažte se spát alespoň  
7 hodin denně, v klidném prostředí. 
Pokud se vám nedaří usnout, zkuste 
si před spaním dopřát relaxační 
koupel s různými uvolňujícími 
bylinkami (mučenka, šafrán, kozlík, 
třezalka…), nebo si vypít meduňko-
vý čaj. 

Každodenní změny počasí, klesající 
teploty, vstávání skoro za tmy, nedo-
statek sluníčka... To vše se negativně 
odráží na naší psychice. Často pak 
propadáme špatné náladě, smutku, 

únavě a melancholii.  Někoho potrá-
pí častější bolesti hlavy, zad, žalud-
ku. Jiný je neustále podrážděný, 
smutný a skleslý. Můžou se dostavit 
také problémy se spánkem, pocity 
úzkosti, nechutenství a nezájem 
o dění okolo vás. Dobrou zprávou 
je, že si na sychravé počasí zvykne-
te a negativní pocity zmizí. 

Méně slunce, více únavy

ny plné slunečního svitu, Ddovolených a výletů jsou 
nenávratně pryč a za okny 

začíná kralovat sychravý podzim. 
Pomalu se vracíme do reality všed-
ních dnů, ze všech stran se na nás 
valí povinnosti, nad kterými jsme 
v létě jen mávli rukou. Mnoho lidí 
má tendenci jakýkoliv splín označo-
vat za depresi. Jenže smutek      
a depresivní nálada dříve či později 
odezní. Ale deprese? Té se jen tak 
lehce nezbavíte – je to nemoc, a jako 
takovou je potřeba ji léčit. 

Jak bojovat s podzimní 
depresivní náladou? 

Jak si užít podzim bez depresivní nálady? 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
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Když je všude kolem vás šero a slu-
níčko v nedohledu, bojujte proti 
tomu po svém. Obklopte se barva-
mi, ať už veselými bytovými doplň-
ky, povlečením, nebo barevným 
oblečením. 

Pár chvilek byste si měli urvat také 
jen a jen pro sebe. Kolotoč povin-
ností a blížící se maraton pracov-
ních večírků je nutné někdy zasta-
vit. Zkuste chvíli jen tak být, na nic 
nemyslet, nic neřešit. Uvidíte, že i 
pět minut ležení na gauči a hluboké-
ho dýchání vydá za půlhodinu spán-
ku. 

Využijte zbytek slunečných dnů 
a neseďte zavřeni doma. Raději si 
vyrazte na procházku do přírody. 
Velkou roli pro psychickou pohodu 
hraje také dostatek pohybu. Leno-
šit na gauči pod dekou je sice lákavé, 
ale dlouhodobě to tělu ani psychice 
neprospěje. Alespoň jedenkrát 
denně si proto dopřejte nějaké pro-
tažení, nejlépe opět na čerstvém 
vzduchu. 

Nezapomínejte na přísun vitamínů, 
snažte se jíst zdravou a vyváženou 
stravu. Zejména v sychravých měsí-
cích je pro tělo důležitý zvýšený 
přísun vitaminu C a D, které posilují 
vaši obranyschopnost a pomáhají 
udržet energii. 

A rada na závěr? Neděste se, že 
nejste dennodenně nabití energií a 
optimismem. Každý splín jednou 
odezní. 

Nezapomínejte se radovat z malič-
kostí. Pusťte si oblíbenou hudbu při 
vaření, podívejte se večer na oblíbe-
ný �lm, zajděte do divadla, nebo jen 
tak posedět s přáteli. O víkendu se 
snažte relaxovat, nebo se věnujte 
svým koníčkům. 

A rada na závěr? Neděste se, že 
nejste dennodenně nabití energií a 
optimismem. Každý splín jednou 
odezní. 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

www.mojra.cz

Pokud řešíte podobný, nebo jiný 
problém, můžete si objednat konzultaci 
na www.mojra.cz. Použijte slevový kód 
VESTEC a získáte slevu 10 % z ceny 
objednávky. 

Vzhledem k vývoji epidemiologické 
situace sami nevíme, jak dlouho 
ještě bude soutěž pokračovat, tak 
vás zveme alespoň na nejbližší 
zápasy. A také děkujeme fanouškům 
za podporu, největší návštěvě se 
klasicky dostalo derby s Jesenicí, 
které skončilo remízou 4:4. Další 
výsledky a program následujících 
kol najdete v tabulkách.

Po 4. kolech je A mužstvo na 2. místě 
tabulky, B mužstvo na 4. místě 
tabulky. V A mužstvu zároveň k 31. 
8. 2020 ukončil své působení trenér 
Zdeněk Hruška a na jeho místo 

nastoupil ostří lený fotbalový 
profesionál Jiří Novotný.

o nucené jarní přestávce, kdy Po b ě  m u ž s t v a  m ě l a 
postupovou naději, ale kvůli 

ukončení soutěže nakonec nebyly 
výsledky nijak započteny, se nám v 
srpnu rozjela podzimní část sezony 
2020/2021.

Fotbalová sezona 2020/2021 – podzimní část
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nešní článek se bude ještě Dvěnovat tématu Sboru 
dobrovolných hasičů ve 

Vestci.
Díky kronice víme kým, a kdy byl 
založen. Bohužel se zatím nepo-
dařilo sehnat v archivech průkaz-
né dokumenty. Snad se do roku 
2022 (120 let trvání sboru) poda-
ří něco dohledat.
Možná nevíte, že dobrovolné 
hasičské sbory se musely samy 
větším dílem starat o získávání 
�nančních prostředků. Tehdejší 
c. k. úřady počítaly s tím, že nej-
větší tíhu ponesou sami členové 
tvořících se hasičských sborů. 
Nezbylo než střádat korunku ke 
korunce, haléř k haléři. Napří-

klad pořádáním kulturních akcí. 
Také knihovny a divadelní sbory 
sloužily k získávání peněz na nut-
nou hasičskou výbavu. Zároveň 
podněcovaly k utužení národní-
ho uvědomění a sebevzdělanosti 
obyvatel. Vestec měla také diva-
delní sbor, a to velmi populární. 
Pod vedením p. Engelberta Rozu-
ma, který byl jakýmsi dramatur-
gem a přímo duší celého soubo-
ru, zažili „herci“ a vděčné publi-
kum mnoho hezkých chvil. 
Výnos z divadelních her byl odvá-
děn osvětové komisi, která určo-
vala, jak s penězi naložit (hasič-
ská výbava, knihy, podpora chu-
dým, event. společné výlety).

Dějiny obce Vestec
Sbor dobrovolných hasičů

KRONIKA
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Blanka Pašková

Sbor byl vždy připraven pomoci 
občanům při zdolávání požárů 
a likvidaci následků ostatních 
živelných pohrom. Během svého 
dlouholetého působení byl i nosi-
telem kulturního a společenské-
ho života v obci. Pravidelně byly 
pořádány hasičské plesy, ukázky 
hasičských cvičení a soutěže 
v hasičských dovednostech, 

významná byla  i  účast  na 
pohřbech. Svůj hasičský sbor 
založily vestecké ženy a i mládež 
se ráda do hasičských aktivit 
angažovala, jak dokumentují 
fotogra�e ze 70. let. 

Výňatek ze Staré kroniky, kde jsou evidovány požáry do roku 1912 a po založení sboru.
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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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