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Nabíjecí stanice byla uvedena do provozu.

TESLA SUPERCHARGER

Rekonstrukce Vídeňské Rekonstrukce Vídeňské 



v ruce právě držíte říjnové číslo Vesteckých listů. Co vám 
v něm přinášíme?

Hlavní téma je rekonstrukce Vídeňské. Možná vás napadne, 
proč jsme o ní neinformovali dříve. Protože jsme termín do 
poslední chvíle nevěděli a jakmile byl jasný, byly všechny 
dostupné informace zveřejněny na webových a FB stránkách 
obce. Jedná se o akci kraje, protože komunikace je v jeho 
vlastnictví. Zároveň s rekonstrukcí budou vybudovány nové 
autobusové zastávky a také semafory na křižovatce ulic 
Vídeňská a Průmyslová. Více informací včetně plánu 
jednotlivých uzavírek najdete v rubrice Aktuálně. 

Na začátku října došlo ke slavnostnímu otevření nabíječky 
elektromobilů a na konci listopadu nás čeká otevření první 
provozovny v novém obchodním centru. Více informací 
najdete v rubrice Aktuálně.

Z posvícení, které proběhlo v září, vám přinášíme fotogalerii 
v tomto čísle. A zároveň si vás dovoluji pozvat na další tradiční 
akce, které pro vás připravujeme. Čeká nás Mikulášská 
v sobotu 2. 12. a v neděli 3. 12. rozsvícení vánočního stromu.

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,

Přeji vám příjemné a klidné prožití podzimu.



v ruce právě držíte říjnové číslo Vesteckých listů. Co vám 
v něm přinášíme?

Hlavní téma je rekonstrukce Vídeňské. Možná vás napadne, 
proč jsme o ní neinformovali dříve. Protože jsme termín do 
poslední chvíle nevěděli a jakmile byl jasný, byly všechny 
dostupné informace zveřejněny na webových a FB stránkách 
obce. Jedná se o akci kraje, protože komunikace je v jeho 
vlastnictví. Zároveň s rekonstrukcí budou vybudovány nové 
autobusové zastávky a také semafory na křižovatce ulic 
Vídeňská a Průmyslová. Více informací včetně plánu 
jednotlivých uzavírek najdete v rubrice Aktuálně. 

Na začátku října došlo ke slavnostnímu otevření nabíječky 
elektromobilů a na konci listopadu nás čeká otevření první 
provozovny v novém obchodním centru. Více informací 
najdete v rubrice Aktuálně.

Z posvícení, které proběhlo v září, vám přinášíme fotogalerii 
v tomto čísle. A zároveň si vás dovoluji pozvat na další tradiční 
akce, které pro vás připravujeme. Čeká nás Mikulášská 
v sobotu 2. 12. a v neděli 3. 12. rozsvícení vánočního stromu.

Tibor Švec, starosta obce

e
d

it
o

ri
a

l

Vážení čtenáři,

Přeji vám příjemné a klidné prožití podzimu.



Vestecké listy - Kulturní a informační měsíčník obce Vestec
Vydavatel: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec, IČ: 00506744, pod.ev.č MK ČR E 15020

Číslo říjen bylo vydáno 22. 10. 2017

Doručováno do všech poštovních schránek obyvatel a �rem v obci Vestec.
Náklad 1150 kusů. Cena ZDARMA

Redakce Vesteckých listů: OÚ Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec 
tel.: 241 931 732
email: redakce@vestec.cz

šéfredaktor Vesteckých listů
Marek Kowalewski

redaktorka Vesteckých listů
Lenka Stará

gra�k Vesteckých listů
Daniel Kulfíř

AKTUÁLNĚ

obsah

tiráž

AKTUÁLNĚ

Nabíjecí stanice byla uvedena do provozu.

5

ź Tesla Supercharger
ź Výplata sociálního programu
ź Billa nově ve Vestci
ź Rekonstrukce Vídeňské
ź Volby do poslanecké sněmovny

ZVEME VÁS15

ź Den otevřených dveří v BIOCEVu

POLICIE16

ź Z knihy událostí

SENIOŘI13

ź Orlické hory
MATEŘSKÁ ŠKOLA VESTEC21

ź Co nového ve školce
ź Drakiáda

RC BARÁČEK18

ź Podzimní Baráček
ź Pozvánka na Jarmark 

FOTOGALERIE23

ź Posvícení
ź Dýňohraní

říjen 2017 5

TESLA SUPERCHARGER

 p o n d ě l í  2 .  1 0 .  b y l a Vs l avnos tně  uvedena  do 
p r o v o z u  n a b í j e č k a 

elektromobilů Tesla Supercharger, 
nachází se hned vedle Motelu 
U Krbu, jen pár metrů od sjezdu 
z okruhu.

Tato nabí ječka ,  která  zdatně 
konkuruje zatím největší nabíječce 
od E.Onu u Humpolce, disponuje 

t ř e m i  r y c h l o d o b í j e č k a m i 
CSS/CHAdeMO/Mennekes a osmi 
stojany Tesla Supercharger.

Výhodou Superchargeru je to, že 
nabíjení vozidel netrvá obvyklé 
h o d i n y ,  a l e  p o h y b u j e  s e 
v desítkách minut. V sobotu 23. 9. 
2017 se na místě také konal sraz 
majitelů vozidel Tesla, kdy se sjelo 
přes 30 vozidel této značky.
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 případě, že jste si požádali o výplatu příspěv-Vku v rámci sociálního programu v hotovosti 
(žádosti podané do konce října 2017), je 

možné si peníze vyzvednout od 4. 12. do 18. 12. 
2017 v budově OÚ. 

Výplata bude probíhat v pondělí od 11 – 12 hodin 
a od 13 – 17 hodin, ve středu od 8 – 12 hodin a od 
13 – 18 hodin. Ti z vás, kteří jste požádali o výplatu 
na účet, obdržíte peníze na číslo účtu uvedené 
v žádosti do konce letošního roku.

Výplata 
sociálního programu

ktuální téma, s kterým se budeme potkávat ještě minimálně měsíc. ARekonstrukce Vídeňské. V říjnu rozhodl Středočeský kraj o rekonstrukci 
povrchu hlavní tepny v naší obci. Silnice je v majetku kraje, a tak veškeré 

záležitosti spojené se stavbou řešil kraj, samozřejmě v koordinaci s dalšími 
subjekty. Odhadované náklady na celou rekonstrukci se pohybují v úrovni cca 
150 milionů Kč a jsou plně hrazeny z krajských prostředků. Jedním z hlavních 
cílů rekonstrukce je snížení hlučnosti. Silnice nebyla po desetiletí kompletně 
rekonstruována, s její opravou se počítalo ještě před stavbou okruhu, poté 
v době otevření okruhu v roce 2010 a poté byla několik let odkládána. 

Některé z vás možná napadne otázka, proč se rekonstrukce nedělá v době 
letních prázdnin. Má to několik důvodů, letos v létě byly uzavřeny Hrnčíře, 
takže nebylo možné uzavřít ještě Vídeňskou. A v příštím roce se opět v období 
léta očekává uzavírka Hrnčíř a od jara dlouhodobá uzavírka Písnice. Takže kraj 
byl postaven před volbu buď teď a nebo nejdříve za dva roky a to ještě s otazn-
íkem.

Oprava je rozdělena na několik etap, kdy kromě jedné jsou všechny spojeny 
s úplnou uzavírkou opravovaného úseku. Vzhledem k intenzitě provozu nebylo 
možné řešit kyvadlový provoz, priorita byla kladena na průjezd autobusů 
a vozidel IZS. Všechny autobusy tak i během opravy jezdí po svých pravidel-
ných trasách, pouze v době uzavírky konkrétního úseku jsou uzavřeny i zastá-
vky, které se v něm nachází.

Rekonstrukce Vídeňské 

AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

bchodní centrum Vestec nám roste přímo před očima, každý, kdo se Opohybuje po Vídeňské ulici, měl možnost si všimnout, jak postupují 
práce. A máme pro vás dobrou zprávu, obchod BILLA se pro zákazní-

ky otevře ve čtvrtek 23. 11. 2017. Den předtím bude vyhrazen slavnostnímu 
otevření, od čtvrtka bude otevřeno pro veřejnost. 

Vítáme, že dojde k rozšíření výběru, kam jít na nákup. Na začátku příštího 
roku otevřou i další obchody, které jsou součástí obchodního centra, infor-
mace vám přineseme v některém z dalších vydání a také vám přineseme 
reportáž ze slavnostního otevření.

Billa nově ve Vestci od 23. 11. 2017
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2. etapa v úseku Vestecká - Albert 
je plánována v termínu 23. 10. – 29. 10., 
v plánu označena jako b

3. etapa v úseku Průmyslová
je plánována v termínu 30. 10. – 05. 11., 
v plánu označena jako c

4. etapa v úseku Nad Jezerem - kruhový objezd 
je plánována v termínu 6. 11. – 12. 11., 
v plánu označena jako d

1. etapa v úseku Šátalka - Vestecká 
začala 16. 10. s předpokládaným dokončením 22. 10., 
v plánu je označena jako a

8 9říjen 2017 říjen 2017

 -  Nad Jezerem
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AKTUÁLNĚAKTUÁLNĚ

5. etapa v úseku Albert - Průmyslová 
je plánována na 13. 11. – 19. 11., 
v plánu je označená jako e

6. etapa v úseku kruhový objezd - hranice Prahy 
je plánována v termínu 20. 11. – 26. 11., 
v plánu označena jako f, tato etapa bude prováděna 
v nočních hodinách za kyvadlového provozu.

Na dokončení opravy povrchů ještě naváže v termínu 27. 11. – 3. 12. vyznače
ní vodorovného dopravního značení a úprava krajnic, to by už však mělo být 
spojeno pouze s částečným omezením provozu. Termíny jsou uvedeny 
k době uzávěrky Vesteckých listů, mohou se ještě měnit s ohledem na 
klimatické podmínky. Aktuální informace se dozvíte na Facebooku obce.

Ale to není vše, co se v průběhu rekonstrukce odehraje. Po jejím dokončení 
se můžete těšit na nové autobusové zastávky u obchodního centra a světelně 
řízenou křižovatku ulic Vídeňská a Průmyslová.

Věříme, že i přes určité dočasné nepohodlí, které tato akce přinese, oceníte 
její výsledek.

10 11říjen 2017 říjen 2017
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AKTUÁLNĚ

víkendu 20. – 21. 10. 2017 proběhly volby Odo PSP, výsledky hlasování ve Vestci vám 
přinášíme v tabulce, seřazené podle počtu 

hlasů. Vážíme si účasti prvovoličů, kteří také přišli 
vhodit svůj hlas. Potěšující je také skutečnost, že 
volební účast byla 72,91 % oprávněných voličů, 
zatímco celorepublikový průměr byl 60,84 %.

Č
Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

21 ANO 2011 233 22,57 

1 ODS 188 18,21 

15 Česká pirátská strana 183 17,73 

20 TOP 09 113 10,94 

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 75 7,26 

29 SPD - Tom io Okam ura 72 6,97 

4 ČSSD 35 3,39 

12 Strana svobodných občanů 34 3,29 

24 KDU - ČSL 29 2,81 

8 KSČM 25 2,42 

9 Strana zelených 24 2,32 

26 REALISTÉ 8 0,77 

10 ROZUM NÍ - stop m igraci, diktátu EU 4 0,38 

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 2 0,19 

13 Blok proti islam izaci - Obrana domova 2 0,19 

2 Řád národa - Vlastenecká unie 1 0,09 

6 Radostné Česko 1 0,09 

23 SPR - Republikánská strana Československá M . Sládka 1 0,09 

28 DSSS 1 0,09 

30 Strana práv občanů 1 0,09 

14 Občanská demokratická aliance 0 0 

17 Unie H.A.V.E.L. 0 0 

19 Referendum  o Evropské unii 0 0 

22 Dobrá volba 2016 0 0 

25 Česká strana národně sociální 0 0 

27 SPORTOVCI 0 0 

 

(pozn. redakce – součet nečiní 100 % kvůli 
zaokrouhlení výsledků jednotlivých 
stran na dvě desetinná místa).

říjen 2017 říjen 2017

Strana

Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR 2017 
ve Vestci

12 13

SENIOŘI

Jeden celý zářijový týden strávili 
ve s teč t í  s en ioř i  v  Or l i ckých 
horách.  V zimě horám prý vládne 
dobrý duch Rampušák a v létě pro 
změnu jeho společnice Kačenka.  
Ochránce hor je odpovědný za 

počasí, chrání sportovce a my 
m ů ž e m e  p o t v rd i t ,  ž e  n á m  - 
seniorům, dopřál během pobytu 
vcelku příznivé počasí.  Vždyť 
vyjasněné nebo zatažené nebe 
v  podstatě  rozhodovalo,  kdy 
a kam se máme vypravit. 

Nevtíravé a neokázalé scenérie 
Orlických hor se staly inspirací pro 
řadu malířů, kteří ve svých obra-
zech detailně zachytili krásu této 
končiny. Nejen malířům patřil 
tento kraj.  I národní buditelé, 
spisovatelé, zde zanechali svou 
stopu. Příznačná krása této oblasti 

je dotvářena zachovalou lidovou 
architekturou.  V neposlední řadě 
je  tato  pokl idná kra j ina  hor, 
divokých říček a potoků, polních 
cest, alejí a vesnických roubenek 
zázemím pro rekreanty, cyklisty, 
sportovce i pro ty, co se jen tak 
rádi toulají přírodou.

Orlické Hory si každý spojuje 
s nejvyšší horou Velká Deštná, 
jenže my jsme vyrazili na ten 
nejnavštěvovanější  cíl - Šerlich 
( 1 . 0 1 9  m  n . m . ) ,  s e  z n á m o u  
Masarykovou chatou.  V nižších 
polohách Orlicka jsme nevynechali 
Rychnov n/Kněžnou – podhorské 
městečko, které zůstává v našem 
povědomí jako dějiště půvabné 
Poláčkovy knížky ”Bylo nás pět”. 
Nejen tito roztomilí uličníci byli 
p ř e d m ě t e m  f o t o g r a f o v á n í . 
Společnou fotogra�i u zvonice 
rychnovského zámku si mnozí 
určitě zařadí do svých vzpomínek.

Jiný zážitek nabízela návštěva 
pohraniční vesničky Neratov, kde 
po roce 1945 a následném vysídle-
ní život jakoby vymizel. Domy byly 
prázdné, osiřelé a  kostel, který na 
konci II. světové války vyhořel, 
přišel o střechu. Nechybělo moc 
a měl být i zbourán. Dnes je tento 
církevní objekt opraven, částečně 

Vestečtí senioři 
v Orlických horách



AKTUÁLNĚ

víkendu 20. – 21. 10. 2017 proběhly volby Odo PSP, výsledky hlasování ve Vestci vám 
přinášíme v tabulce, seřazené podle počtu 

hlasů. Vážíme si účasti prvovoličů, kteří také přišli 
vhodit svůj hlas. Potěšující je také skutečnost, že 
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Č
Platné hlasy 

číslo název celkem v % 
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24 KDU - ČSL 29 2,81 

8 KSČM 25 2,42 
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27 SPORTOVCI 0 0 

 

(pozn. redakce – součet nečiní 100 % kvůli 
zaokrouhlení výsledků jednotlivých 
stran na dvě desetinná místa).
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ZVEME VÁSSENIOŘI

zastřešen prosklenou střechou ve 
tvaru kříže a svou celkovou atrakti-
vitou přitahuje každým rokem 
stále více návštěvníků.  Originálně 
prosklená střecha kostela nás sice 
ochránila před deštěm, nicméně 
trasa naučnou stezkou v zúžené 
části údolí Divoké Orlice zvaná 
Zemská brána, už probíhala bez 
pláštěnek. Zemská brána je chráně-
ný přírodní výtvor a oblíbené 
výletní místo. Skalnatý úsek  -  
vstupní část do údolí říčky Divoké 

Orlice byla před staletími branou 
i pro ty, kteří pašovali různé zboží 
Pruska do Čech. Průchod horami je 
obestřený různými pověstmi. Cesta 
vedla kolem Ledříčkovy skály 
i samostatného pěchotního srubu 
R-S 54, postaveného v letech 1937 - 
1938. Srub je součástí linie těžkého 
opevnění. 

Společný výlet se uskutečnil i do 
Vamberka, do města neodmyslitel-
ně spjatého s paličkovanou kraj-
kou. Tradici krajkářství, které má 
v kraji více než čtyřsetleté trvání, 
přibližuje expozice Muzea krajky 
Vamberk. 

Vyjmenovala jsem jen hlavní , 
společné výlety. Nabízela se i mo-
žnost i kratších, individuálních 
akcí. Po krajině je rozeseto velkém 
množství  betonových bunkrů 
(řopíků) ,  které  j sou součást í 
soustavy tzv. pohraničního opevně-
ní, budovaného v Československu 
ve druhé polovině 30.  let  20. 
století .  A pokud nebyl zrovna 
zájem o obří betonové kvádry, 
v  kra j i  by lo  rozeseto  takové 
množství hub, že dušička každého 
houbaře musela plesat radostí.

Nakonec dvě poděkování: první 
patří Rampušákovi – ochránci hor 
RAMPUŠÁKU - strážce orlického 
kraje, dovolil´s nám poznat jeho 
taje -  města, zámky, Zemskou 
bránu, vrcholy i údolí, a přesto, že 
nás nohy občas zabolí, nad tou 
krásou srdce naše taje.

A druhé předsedkyni SVS Martě 
Belháčové: Itinerář na každý den 
pobytu byl díky Martě, předsedky-
ni SVS, pečlivě a prakticky připra-
vený. Měli jsme k dispozici potřeb-
né informace, mapky. Popis a roz-
vržení výletů bylo vždy promyšle-
né. Na každý den jsme měli popsa-
né možnosti a doporučení, kam se 
jít podívat, věděli jsme, kde  koupit 
vstupenky, kde se ev. zastavit na 
oběd či na kávu. Účastníci pobytu 
v Orlických horách jí za tuto péči 
moc děkují.

Spolek Vesteckých seniorů
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OBECNÍ POLICIEOBECNÍ POLICIE

Řidič pod vlivem drog
Dne 7. 9. 2017 byl hlídkou PČR kontrolován další neukázněný řidič na ulici 
Vídeňská, kdy byla dechová zkouška negativní. Řidič se dále dobrovolně 
podrobil orientačnímu testu na OPL (omamné a psychotropní látky) testova-
cí sadou DrügWipe 5S s pozitivním výsledkem na Cannabis, následně se na 
výzvu policejního orgánu odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojené 
s odběrem biologického materiálu na zjištění ovlivnění OPL. Byla mu zakázá-
na další jízda a věc je na obvodním oddělení v Jesenici řešena jako přestupek.

Další krádež na stavbě
V noci ze 7. 9. 2017 na 8. 9. 2017 neznámý pachatel nebo pachatelé na stavbě 
obchodní centra na Vídeňské ulici, nezjištěným a nepoškozujícím způsobem 
vnikl na zcela oplocený pozemek staveniště, odkud následně ze stavebních 
kontejnerů odcizil různé ruční a elektrické stavební nářadí, kdy tímto svým 
jednáním způsobil celkovou škodu na odcizených předmětech vyšší než 
100.000 Kč. Věc je šetřena jako trestný čin.

Dopravní nehoda
V neděli 15. 10. 2017 došlo v ulici Vídeňská ke střetu 4 osobních automobilů. 
Hlídka obecní policie se v době, kdy 
k nehodě došlo, nacházela poblíž 
a strážníci tak byli prvními, kdo začali 
poskytovat pomoc jejím účastníkům. 
Strážníci na místě museli vyprostit 
z jednoho vozidla, kterému hrozil 
bezprostředně požár, pět osob 2 dosp-
ělé a 3 děti, jednomu ze zraněných 
dětí byla navíc poskytnuta první 
pomoc. Dále po příjezdu záchranné 
s lužby na místo až do vyšetření 
nehody řídila kyvadlově dopravu.

Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE 
Vestec

V období od 1. 9. 2017 do 31. 9. 2017 řešila Obecní policie Vestec 554 událos-
tí. Zjištěno bylo 139 přestupků, z toho 124 přestupků spadá do oblasti 
dopravy. 77 přestupků bylo projednáno dle nově platné legislativy tzv. 
„příkazem na místě“, ostatní přestupky jsou v řešení příslušných správních 
orgánů. 

V obci Vestec bylo řešeno celkem 83 událostí. Většinou řešili strážníci stíž-
nosti na nedovoleně zaparkovaná motorová vozidla, která např. překážela 
chodcům na chodnících, parkovala ve vjezdech, nebo na vyhrazených mís-
tech pro invalidy. Ve věci veřejného pořádku se jednalo nejčastěji o přestupky 
proti občanskému soužití, znečišťování veřejného prostranství, nebo rušení 
nočního klidu.

Opilý řidič za volantem
Dne 1. 9. 2017 ve večerních hodinách byl na hlavní komunikaci směrem na 
Prahu zastaven hlídkou PČR řidič motorového vozidla Škoda Felicia, který se 
v rámci silniční kontroly podrobil odbornému měření na přítomnost alkoho-
lu v krvi, kde mu bylo zjištěno požití alkoholických nápojů před jízdou a to 
v hodnotě 1,40 promile alkoholu v krvi. Následným opakovaným měřením 
byla naměřena hodnota 1,34 promile alkoholu v krvi. Řidiči byl zadržen 
řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda. Věc je řešena jako trestný čin.

Krádež na stavbě
Dne 4. 9. 2017 hlídka PČR vyjela na místo činu, kdy neznámý pachatel v době 
od 18.00 do 5. 9. 2017 07.00 vstoupil na neoplocený pozemek stavby rodin-
ného domu, situovaný v ulici U Hrnčíř, a z vnitřních prostor stavby domu 
odcizil 29 kusů kovových opěrných stojek. Tímto svým jednáním neznámý 
pachatel způsobil několikatisícovou škodu.
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BARÁČEKBARÁČEK

Podzim je v plném proudu, listí na stromech už získalo krásné zlatavé 
barvy a zahrádky jsou již téměř připravené na zimu. Je nejlepší čas 
někam vyrazit a užít si s dětmi trochu zábavy, než přijdou Vánoce. Co 

byste mohli podniknout s námi?

Úterní Sdílna na téma ZDRAVÍ
Listopad budeme věnovat péči o naše duševní a fyzické zdraví. Každé úterý 
dopoledne můžete přijít k nám do herny a popovídat si s maminkami o tom, 
co vás trápí, jak zlepšit váš životní styl, jak si najít chvilku na pravidelné 
cvičení, zkrátka, co vás napadne ohledně vašeho zdraví a zdraví vašich dětí. 
Setkáte se s dalšími maminkami, předáte si zkušenosti a rady a strávíte u nás 
příjemné dopoledne. Vstupné: 40 Kč na celé dopoledne, včetně kávy nebo 
čaje pro Vás. Registrace předem není potřeba.

Halloweenská pevnost Boyard – 
28. 10. od 15.00 (pro děti 4-8 let)
Vyrazte s dětmi na skvělou halloween-
skou soutěž v duchu televizní soutěže 
Pevnost Boyard! Na děti čeká řada 
soutěží a úkolů a ten nejlepší tým 
vyhraje báječnou odměnu. Týmy budou 
složené ze 6 dětí různého věku, vítány 
jsou skupiny kamarádů ze školky 
a sourozenci. A aby si soutěžení děti 
užily ještě více, čekáme, že dorazí 
v pohádkově strašidelných maskách! 

Vstupné: 50 Kč/dítě. Kapacita je omezená, proto své děti přihlaste co nejdří-
ve na email: rcbaracek@gmail.com. Uveďte prosím jméno dítěte a věk, příp. 
poznámku o tom, s kým by chtělo být v týmu.

Rodinné focení – 11. 11. od 9.30 do 17.00
Chcete mít krásné fotogra�e s vašimi dětmi? Zarezervujte si svůj termín na: 
rcbaracek@gmail.com a přijďte do naší herny, kde se na vás těší paní   

fotogra�a, Veronika Březinová. Získáte krásnou vzpomínku v podobě 
9 fotogra�í a 1 vánočního přání. Cena: 880 Kč za 45 minut focení,                 
9 fotogra�í a 1 přání (v elektronické podobě).

6. Vestecký Jarmark a Restaurant Day – 18. 11. od 13.00 do 17.00
Opět vás zveme na náš Vestecký Jarmark do sportovní haly u fotbalového 
hřiště, kde můžete ochutnat skvělé domácí pochoutky nebo si vybrat z nabí-
dky neobyčejných rukodělných výrobků. Pokud umíte připravit senzační 
dobrotu nebo třeba vyrábíte krásné šperky a chcete je v rámci jarmarku 
nabídnout ostatním návštěvníkům, neváhejte a ozvěte se na email:       
mar.strnadova@email.cz. Poplatek za stánek je symbolických 30 Kč, při 
prodeji domácího jídla není poplatek žádný – připojte se s námi k celosvěto-
vému festivalu jednodenních restaurací Restaurant Day.

V rámci letošního Jarmarku máme připravený bohatý doprovodný program. 
Budeme vybírat vítězné obrázky naší výtvarné soutěže „O nejhezčí Baráček“ 
a 6 nejlepších autorů získá cenu. Do soutěže se mohou přihlásit děti se svými 
obrázky, na kterých se objeví naše logo modro-červeného domečku. Své 

obrázky doručte do herny (nejpozději 
17. 11.), na Jarmarku budou vystaveny 
a návštěvníci  budou svými hlasy 
rozhodovat o vítězích. Vyhlášení 
proběhne v 16.00, po skončení divadel-
ního představení loutkového divadla 
Dokola „Čert a Káča“- divadlo začíná 
v 15.00, vstupné je 30 Kč za dítě. 
Zatímco děti  shlédnou klasickou 
českou pohádku o tom, jak to dopad-
ne, když si popletený čert odnese do 
pekla místo lakotného starosty huba-

tou a tance chtivou Káču, vy si zatím můžete projít stánky ve sportovní hale 
a ochutnat speciality z našeho Jarmarku. Po celé odpoledne budou připrave-
né také kreativní dílny a dětský koutek. Od 16.30 vystoupí Orientální tanečni-
ce z tanečního studia Dalila. Letos se zkrátka máte na co těšit!

Beseda „Vliv psychiky na lidské zdraví“ – 21. 11. od 10.00
V duchu našich listopadových Sdílen uvádíme besedu paní Radmily 
Kara�átové, ve které bude odpovídat na otázky týkající se souvislosti mezi 
duševním a fyzickým zdravím. Co můžeme udělat, abychom odbourali naše 
psychické bloky? Přijďte diskutovat v úterý dopoledne do naší Sdílny. 
Vstupné: 90 Kč na celé dopoledne, včetně vstupu s dítětem a kávy nebo čaje 

Podzimní Baráček
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MATEŘSKÁ ŠKOLABARÁČEK

pro Vás. Registrace předem na: rcbaracek@gmail.com, do neděle 19. 11. 
Beseda „Děti a tablet“ – 25. 11. od 9.30

Bojíte se, že se vaše dítě stane závislé na tabletu nebo chytrém mobilním 
telefonu? Přijďte k nám do herny na přednášku s Michelou Slussare�, 
zakladatelkou iniciativy SMARTdudlik a lektorkou Univerzity Karlovy. 
Dozvíte se, na co dát pozor, aby vaše dítě mělo zdravý přístup k digitálním 
technologiím. Ukážeme si i konkrétní herní a vzdělávací aplikace, které 
mohou být pro děti přínosné. Vstupné: 140 Kč, v ceně je vstup s dítětem do 
herny a káva nebo čaj pro Vás. Registrace předem na: rcbaracek@gmail.com, 
do čtvrtka 23. 11.

Doufáme, že si z naší bohaté nabídky vyberete a uvidíme se na některé 
z našich akcí. 

Za tým dobrovolníků RC Baráček, Petra Vovsová
www.rcbaracek.cz

Máme za sebou první měsíc 
nového školního roku     
a v naší mateřské škole se 

pořád něco děje. Nové děti si už 
převážně zvykly v novém prostředí 
a děti, které už školku navštěvova-
ly, jsou jim oporou. Pro nový školní 
rok máme k dispozici úžasnou 
pomůcku v podobě obrovského 
Multiboardu. Jedná se o formu 
interaktivní tabule, na které může 
pracovat zároveň několik dětí 
najednou. Rodiče si  ho mohli 
prohlédnout hned v prvních dnech 
provozu školky. Je umístěn ve 
vestibulu hlavní budovy, je mobilní 
a lze ho tak přesunovat do většiny 
tříd dle potřeby. Také se nám na 
zahradě buduje nový venkovní 
prvek, který obohatí už tak velmi 
podnětné a krásné prostředí naší 
školní zahrady.

Dět i  se  zúčas tn i l y  dopravně 
preventivního programu, kterým 
je provedl klaun TÚTÚ. Akce se 
z důvodu nepříznivého počasí 
konala v multifunkční hale u fot-
balového hřiště, což vůbec nevadi-
lo. Děti celé představení nejen, že 
pozorně sledovaly, ale především 
se aktivně zapojovaly a s klaunem 
spolupracovaly. Dozvěděly se jak 
bezpečně přecházet přes silnici, 
j ak  se  re�exně  ob léknout  č i 
označit a že se v autě musí připá-
sat. Nových informací a zážitků 
bylo opravdu hodně.

Také za námi přijelo divadlo přímo 
do školky.  Už samotný název 
„Evel ínko nauč se pozdravit“ 
napovídá, že se jednalo o pořad, 
který dětem připomněl základy 
slušného chování. Představením 
děti provedly dvě slepičky Evelínka 
a Květuška, které velmi vtipně 
demonstrovaly různé situace, do 
kterých se děti mohou dostat.  

Měsíc  zář í  j sme zakonči l i  j iž 
tradičním barevným dnem. Děti 
přišly v oblečení, které reprezento-
valo barvu třídy. Společně jsme se 
sešli v hale hlavní budovy, kde byla 
úžasná podívaná pro oči. Hemžilo 
se to krásnými modrými, červený-
mi, zelenými, oranžovými, žlutými 
a tyrkysovými barvami. Vše bylo 
završeno společným fotografová-
ním.

Na celý školní rok je naplánována 
spousta dalších akcí,  takže je 
rozhodně na co se těšit. 

Mgr. Dita Klímová
paní učitelka Delfínků

Co nového ve školce
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Drakiáda
e t o š n í  ro č n í k  d r a k i á d y Lmůžeme označit jednoznač-
ně za velmi povedený. Proti 

předchozím ročníkům nám počasí 
opravdu přálo.  Krásně svíti lo 
sluníčko a ideálně foukal vítr. 
Účast rodičů i dětí byla veliká, což 
je skvělé. Na obloze bylo k vidění 
spoustu klasických, krásně barev-
ných draků, ale také jsme mohli 
obdivovat  or ig inály,  jako byl 
bezpochyby lodní koráb, který nad 

loukou vznešeně plul, i vlastnoruč-
ně vyrobené draky. Děti si kromě 
pouštění mohly také pohrát se 
spoustou kaštanů a něco pěkného 
vytvořit. Ke zpříjemnění atmosféry 
přispělo i občerstvení, které bylo 
k dispozici. Těší nás, že se drakiá-
da povedla a příští rok se budeme 
těšit, že nám bude opět foukat 
příznivý vítr.

Mgr. Dita Klímová

Posvícení 
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OBEC VESTEC

 Mikulášská s Michalem Nesvadbou z Kouzelné školky

Mikulášská nadílka za doprovodu anděla a čertů

2. 12. 2017
Hotel U Krbu

pro děti 
z Vestce

 Mikulášská 
nadílka 

od 14.00 hod. 


