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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
vítám vás na stránkách dalšího, posled-

ního letošního vydání Vesteckých listů.
Od minulého vydání se událo mnohé, vy-
bírám tedy jen přehled těch nejdůležitěj-
ších událostí.

Nejpodstatnější události byly komunál-
ní volby. Do obecního zastupitelstva byli
zvoleni jak lidé, kteří mají s prací v zastu-
pitelstvu Vestce zkušenosti a jsou tedy zá-
rukou kontinuity, tak nové tváře, které by
mohly přinést nové myšlenky a nápady
jak zlepšit obec pro nás všechny. Nově má
obec 15 zastupitelů (původně 9), z nichž
byl zvolen starosta, dvě místostarostky a
5členná rada.

Z projektů, které běží a blíží se jejich
dokončení, je to především Mateřská ško-
la, na jejíž otevření příští rok již čeká mno-
ho rodičů a jejich dítek. Do konce letošní-
ho roku by také měly být dokončeny nové
cyklostezky v okolí rybníka, které propojí
naši obec s Prahou.

Dokončila se také většina úprav ve
sportovním centru, které poskytuje záze-
mí nejen fotbalistům, ale i dalším činnos-
tem, jako je ping-pong, nohejbal, cvičení,
volejbal. Po fotbalovém hřišti neběhají jen
dospělí fotbalisté, ale máme zde již i dět-
skou přípravku, která by měla být přísli-
bem pro další rozvoj sportu v budoucnu.
Další informace o dění na hřišti najdete na
stránkách www.tjviktoriavestec.cz

Přeji příjemné svátky a úspěšný vstup
do roku 2011.

Marek Kowalewski
redaktor

Slovo starosty
Vážení občané, 
dovolte, abych především poděkoval

všem voličům za jejich účast v letošních
komunálních volbách a za důvěru, kterou
projevili všem kandidátům. 

Výsledek letošních voleb nám potvrdil
to, že se rozvoj obce ubírá správným smě-
rem a je pro nás samozřejmě také závaz-
kem do budoucna.  Uděláme vše pro to,
abychom dokončili jak projekty, započaté
v období 2006 - 2010, tak samozřejmě také
maximum pro splnění našich volebních
programů. 

Z akcí, které se dokončují, je to přede-
vším největší investice v historii obce,
stavba Mateřské školy a nové cyklostezky
od rybníka do Kunratic a Hrnčíř. V dalším
období nás čeká především dokončení
chybějící infrastruktury v obci s maximál-
ním využitím dotací. 

Protože práce pro obec je více než dost,
jsme rádi, že zástupci všech kandidátek,
přijali nabídku na účast ve výborech a ko-
misích. 

Přeji Vám Veselé Vánoce
a Š�astný Nový rok.

Tibor Švec
starosta
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10/1/1 Zastupitelstvo obce schvaluje
přidání odstavce f) volba členů
rady do bodu 3.

10/1/2 Zastupitelstvo obce schvaluje
navržený pořad jednání včetně
doplnění do bodu 3.

10/1/3 Zastupitelstvo obce stanovuje
počet místostarostů na dva.

10/1/4 Zastupitelstvo obce schvaluje
funkci starosty jako dlouhodo-
bě uvolněného podle § 71 záko-
na o obcích.

10/1/5 Zastupitelstvo obce schvaluje
způsob volby dle platného jed-
nacího řádu - aklamací.

10/1/6 Zastupitelstvo obce schvaluje
do funkce starosty p. Tibora
Švece.

10/1/7 Zastupitelstvo obce schvaluje
do funkce místostarostky
MUDr. Eleni Zikovou.

10/1/8 Zastupitelstvo obce schvaluje
do funkce místostarostky paní
Janu Stupkovou.

10/1/9 Zastupitelstvo obce schvaluje
do funkce člena rady pana Vác-
lava Drahoše.

10/1/10 Zastupitelstvo obce schvaluje
do funkce člena rady paní Ta�á-
nu Lejnarovou.

10/1/11 Zastupitelstvo obce schvaluje 5
členů finančního výboru a 7
členů kontrolního výboru.

10/1/12 Zastupitelstvo obce schvaluje
do funkce předsedy finančního
výboru pana Miroslava Paška.

10/1/13 Zastupitelstvo obce schvaluje
do funkce předsedy kontrolní-
ho výboru paní Radku Vávro-
vou.

10/1/14 Zastupitelstvo obce schvaluje
do funkce člena finančního vý-
boru Ing. Petra Krešňáka.

10/1/15 Zastupitelstvo obce schvaluje
do funkce člena finančního vý-
boru Ing. Jaroslava Koš�álka.

10/1/16 Zastupitelstvo obce schvaluje
do funkce člena finančního vý-
boru Ing. Markétu Krýslovou.

10/1/17 Zastupitelstvo obce schvaluje
do funkce člena finančního vý-
boru  pana Norberta Dostála.

10/1/18 Zastupitelstvo obce schvaluje
do funkce člena kontrolního
výboru Ing. Martina Votavu,
Ing. Vlastu Hilebrantovou, pa-
na Milana Petruse, pana Tomá-
še Jarolímka, Ing. Reného Tů-
mu a pana Petra Zderadičku.

10/1/19 Zastupitelstvo obce schvaluje
navrženou výši odměn jednot-
livých neuvolněných členů za-
stupitelstva dle § 72 zákona
o obcích - jako přílohu zápisu
č.1.

Přijatá usnesení:
10/33/1 Zastupitelstvo obce schvaluje

jako ověřovatele zápisu Janu
Stupkovou

10/33/2 Zastupitelstvo obce schvaluje
ing. Ludvíka Vopálenského ja-
ko ověřovatele zápisu.

10/33/3 Zastupitelstvo schvaluje navr-
žený pořad jednání.

10/33/4 Zastupitelstvo obce ruší sta-
vební uzávěru na pozemcích
p.č. 112/146, 112/147, 112/148,
112/149 na části rozvojové lo-
kality Z8 Vestec v k.ú. Vestec

Výpis usnesení ze dne 11.11.2010

Výpis usnesení ze dne  5.10.2010

vestec listy 11-12.qxd  1.12.2010  10:45  StrÆnka 4



5

u Prahy s podmínkou , že vý-
stavba bude respektovat "Ur-
banistickou studii zóny Z8" ,
kterou vypracoval ing. arch.
Zdeněk Ouředníček, včetně vý-
sadby zeleně, úpravy parkova-
cích míst, doplnění chodníků
a komunikace na veřejných po-
zemcích p.č. 112/120, 112/150,
112/10, a 80/6

10/33/5 Zastupitelstvo obce schvaluje
předloženou smlouvu o po-
skytnutí dotace k zajištění pe-
čovatelské služby s Občan-
ským sdružením  "Most
k domovu" na zřízení pečova-
telské služby pro seniory v Ob-
ci Vestec a pověřuje starostu
jejím podpisem.

10/33/6 Zastupitelé Obce Vestec schva-
lují předloženou Dohodu o vzá-
jemné spolupráci při zabezpečo-
vání místních záležitostí
veřejného pořádku a pověřují
starostu podpisem této smlouvy.

10/33/7 Zastupitelé Obce Vestec schva-
lují předloženou nájemní
smlouvu na nemovitost na po-
zemku st. 284, č.p.2 a pověřují
starostu podpisem této smlou-
vy.

10/33/8 Zastupitelstvo obce schvaluje
předloženou smlouvu o dílo
s firmou SUBTERRA a.s. IČ:
45309612 ve výši 13855
842,95,- Kč bez DPH a pověřu-
je starostu Obce podpisem této
smlouvy.

10/33/9 Zastupitelstvo obce schvaluje
předloženou "Dohodu o narov-
nání"  Obce Vestec a TJ Viktoria
Vestec v dohodnuté ceně 350
000,- Kč  a pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy

10/33/10 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2010.
Tímto rozpočtovým opatřením
se navyšují rozpočtové příjmy
o částku 10 154 200,- Kč a to na
částku 79 809 613,03,- Kč . Roz-
počtové výdaje se navyšují
o částku 11 050 000,- Kč na celko-
vou částku 119 668 000,- Kč.
Schodek rozpočtu po rozpočto-
vém opatření činí 39 858 386,97 ,-
Kč a bude plně kryt z finančních
prostředků z přebytků hospoda-
ření obce v roce 2009 a předcho-
zích rozpočtových obdobích.

10/33/11 Zastupitelstvo Obce Vestec
jmenuje do funkce ředitelky
MŠ Vestec, příspěvkové orga-
nizace paní Mgr. Danielu Po-
řízkovou s účinností ke dni zá-
pisu  MŠ do rejstříku škol
a školských zařízení.

Ostatní:
Zastupitelstvo obce bere na vě-
domí stav plnění úkolů vyplý-
vajících z přijatých usnesení
z 32. zasedání zastupitelstva
obce.

" Zastupitelstvo obce bere na vě-
domí informaci o ukončení in-
vestiční akce "Vodovod a kana-
lizace Šátalka".
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Představujeme vám nové vedení obce
Dne 11.11.2010 proběhla ustavující schůze zastupitelstva obce Vestec.

Starostou byl zvolen pan Tibor Švec, místostarostkou byla zvolena MUDr. Eleni Ziková
a paní Jana Stupková, kteří jsou zároveň členy rady. Dalšími členy rady obce byli zvoleni
paní Táňa Lejnarová a pan Václav Drahoš.

Informační SMS systém
Komise pro dopravu a bezpečnost zpro-

voznila pro občany od 01. 09. 2009 infor-
mační SMS systém, jako nástupce obecní-
ho rozhlasu, který zde sloužil dlouhá léta,
ale již nepokrýval celé území obce.

Informační SMS systém je řešení přiná-
šející zjednodušení komunikace mezi
Obecním úřadem a občany. Systém umož-
ňuje Obecnímu úřadu zcela jednoduše,
a to a� jednotlivě nebo hromadně rozesílat
informační SMS zprávy (například obyva-
telům obce či vedení obce) a případně při-
jímat odpovědi na ně posílané zpětně na
centrální telefonní číslo +420 720 001 676.

Výhody systému
• Zefektivnění komunikace s občany či

správou obce (např. hromadné odesílá-
ní upozornění občanům v případě ha-
varijních situací).

• Možnost přihlášení/odhlášení k odběru
zpráv (pomocí definované zprávy, ob-
čané si sami mohou rozhodnout, zda
chtějí zprávy dostávat).

• Personalizované nastavení systému pro
Obecní úřad (vlastní seznam kontaktů,
skupin příjemců).

• Jednotné centrální číslo, přes které ko-
munikace probíhá (tj. občané nemusí ře-
šit komu poslat zprávu a na jaké číslo).

Přihlášení/odhlášení k odběru informací
Automaticky zpracovávané přihlášení

a odhlášení občanů k odběru informací
z Obecního úřadu probíhá pomocí "samo-
registrace". Registrace bude porovnána 5
s trvalým bydlištěm občana ve Vestci
a v případě shody autorizována ze strany

Obecního úřadu. Uživatel pošle předem
definovanou SMS zprávu ve tvaru:

"P?Prijmeni,Jmeno,Ulice?CP,Firma(ne-
povinně)

Text začíná hvězdičkou, symbol ? ozna-
čuje mezeru, položky musí být odděleny
čárkou bez mezer.

Například pan Novák Jan, který bydlí
v Hlavní ulici č. p. 50 a bude se chtít re-
gistrovat, odešle ze svého telefonu násle-
dující zprávu:
"P?Novak,Jan,Hlavni?50

V případě, že by pan Novák podnikal
a chtěl by se zaregistrovat jako firma, do-
plní ještě název své firmy Novák&Syn
a odešle ze svého telefonu následující
zprávu:
"P?Novak,Jan,Hlavni?50,Novak&Syn

a to na telefonní číslo +420 720 001 676.
Registrace bude provedena na číslo, ze

kterého byla odeslána registrační SMS
a následně budezaregistrovaný uživatel
dostávat zprávy z Obecního úřadu až do
případného zrušení registrace.

Systém samozřejmě umožňuje i zrušení
registrace, odhlásit se lze pomocí SMS

zprávy ve tvaru:
"P

Tuto SMS je nutné poslat z registrova-
ného telefonního čísla na telefon +420 720
001 676.

Věříme, že v dnešní moderní, uspěcha-
né době, bude tato služba pro naše občany
přínosem.

Vašek Drahoš
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ŽALUZIE PŘÍMO 
OD VÝROBCE!!!
ISO ŽALUZIE NA PLASTOVÁ A EURO OKNA, 
SHRNOVACÍ DVEŘE, SÍŤKY PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

Změřte si rozměr skel, zavolejte, nebo 
zašlete rozměry e-mailem, my vypočítá-
me cenu a kalkulaci obdržíte tentýž den.

777 208 491, 
info@har.cz

a výroba 
a prodej 
a montáž 

a opravy
a záruka 36 měsíců
a pozáruční servis

Po předložení tohoto kuponu

SLEVA 55 %
z montáže žaluzií.
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Od 1.11. 2010 provozuje Občanské
Sdružení Mostk domovu pečovatelskou
službu v obci Vestec. Obec Vestec se na tu-
to službu, pro své občany, podílí měsíční
dotací.

Posláním pečovatelské služby je umož-
nit seniorům a zdravotně postiženým ob-
čanům zůstat co nejdéle ve svém domá-
cím prostředí. Pečovatelka pomáhá
klientům, kteří si již nemohou z důvodu
stáří či nemoci zajistit základní životní po-
třeby bez pomoci druhé osoby. Financo-
vání této služby je zajiš�ováno z dotace
obce Vestec  a poplatků samotných uživa-
telů služeb.

Rozsah poskytovánípečovatelské služ-
by: Pečovatelská služba se poskytuje oso-
bám uvedeným v úvodu. Základní čin-
nosti při poskytování pečovatelské služby
se zajiš�ují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc a podpora při zvládání běžných

úkonů péče o vlastní osobu:
- pomoc a podpora při podávání jídla a pi-

tí,
- pomoc při oblékání a svlékání včetně

speciálních pomůcek,
- pomoc při prostorové orientaci, samo-

statném pohybu ve vnitřním prostoru,
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskyt-

nutí podmínek pro osobní hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygieny,
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
- pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajiš-

tění stravy:
- zajištění stravy odpovídající věku, zása-

dám racionáln ívýživy a potřebám diet-
ního stravování,

- dovoz nebo donáška jídla,
- pomoc při přípravě jídla a pití,
- příprava a podání jídla a pití, 
d) pomoc přizajištění chodu domácnosti:
- běžný úklid a údržba domácnosti,
- údržba domácích spotřebičů,

- donáška vody,
- topení v kamnech včetně donášky a pří-

pravy topiva, údržba topných těles,
- běžné nákupy a pochůzky,
- velký nákup, například týdenní nákup,

nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti,

- praní a žehlení ložního prádla,
- praní a žehlení osobního prádla,
e) zprostředkování kontaktu se společen-

ským prostředím:
- doprovázení dětí do školy, školského za-

řízení,k lékaři a doprovázení zpět,
- doprovázení dospělých do školy, škol-

ského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
orgány veřejné moci a instituce posky-
tující veřejné služby a doprovázení
zpět.

Pečovatelská služba neposkytuje
své služby:
- občanům s infekčním či přenosným one-

mocněním,
- občanům v karanténě,
- občanům závislým na návykových lát-

kách a v akutní fázi intoxikace,
- občanům v akutním stádiu psychického

onemocnění.
Služby jsou poskytovány přímo v do-

mácím prostředíklientů tak, jak to umožní
pracovní a časové vytížení pracovnice.

V případě zájmu žadatele o námi po-
skytovanou službu je třeba vyplnit formu-
lář - Žádost  o poskytování pečovatelské-
služby, který naleznete v naší kanceláři
nebo na stránkách OS. Poskytování pečo-
vatelské služby je zahájeno na základě
schválené smlouvy, která nabývá platnos-
ti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
Součástí smlouvy jsou stanovená vnitřní
pravidla, se kterými je uživatel vždy osob-
ně seznámen, aceník výše úhrad. Při sta-
novení konkrétní výše úhrad u jednotliv-
ce postupujeme dle vyhlášky č. 340/2007
Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006

Pečovatelská služba Most k Domovu 
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Sb., kterou se provádí některá ustanovení
zákona o sociálních službách ve zněnívy-
hlášky č. 166/2007 Sb.

Klienti se mohou vždy sami rozhod-
nout, které z nabízených služeb budou
využívat.Vedoucí pracovník jim může být
nápomocen při stanovení a formulování-
cílů a očekávání. Dle osobních cílů uživa-
tele a jeho potřeb je potom navržen druh
služby a její frekvence.

Ostatní informace o naší nabídce si mů-
žete vyžádat na tel.čísle 603 239 255. Na-

dále budou také postupně zveřejňoványv
dalších číslech časopisu a na interneto-
vých stránkách občanského sdružení.
Kontakty:

Markéta Micková - vedoucí pečovatelské
služby

Tel.: 733 723 566, email: mostkdomo-
vu@seznam.cz, www.mostkdomovu.cz

Jiří Kabát
ředitel Most k domovu, o.s. 
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Pozvánka
Městský úřad Černošice vás zve na veřejné projednání o upraveném

a posouzeném návrhu změny číslo 5 územního plánu sídelního útvaru

Vestec, které se koná:

ve středu 01.12.2010 od 16:00 hodin

Na obecním úřadě Vestec, Vestecká 3, 252 42 Jesenice

Pořizovatel na veřejném projednání předloží Návrh Změny číslo 5

územního plánu sídelního útvaru vestec zpracovaný Ing. arch. Vlastou

Poláčkovou, ČKA 00 841 podle zadání Změny číslo 5 územního plánu

sídelního útvaru vestec, schváleného Zastupitelstvem obce Vestec

dne 23.06.2010. Návrh Změny číslo 5 územního plánu sídelního útvaru

Vestec byl posouzen Krajským úřadem Středočeského kraje ve stano-

visku č.j.: 144256/2010/KUSK ze dne 24.09.2010.

Tato změna územního plánu se týká změny funkčního využití pozem-

ku podél komunikace Hodkovická pro výstavbu projektu NBBC (Ná-

rodní Biotechnologické a Biomedicínské Centrum), který bude nava-

zovat na připravovaný projekt "Biocev".
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Sportovní centrum TJ Viktoria Vestec

Vesteckému fotbalu se daří
Po postupu z minulé sezóny byla naše Viktorka plná optimismu a díky zázemí, které se

nám dostalo ve formě nové Sportovního centra, díky výkonnosti našeho mužstva a podpo-
ry sponzorů, nám optimismus a nadšení zůstalo. 

V III.A třídě,sk.A  kterou hrajeme, jsme považováni za "drzého" nováčka, co bere body fa-
voritům soutěže a hlavně díky tomu jsme stále ve vrchní polovině tabulky. Po podzimní
části je Viktoria Vestec na krásném 6.místě se ztrátou 7 bodů na vedoucí Krňany. O lepší
umístění se zcela jistě ještě pokusíme poprat. 

Mezi hlavní posily týmu patřili i tuto sezónu Jiří Sýkora, Michal Macůrek a naše turecká
posila a tahoun mužstva Gockman Kore, který vede tabulku střelců celé soutěže .

Přes zimní přestávku se nám snad povede posílit mužstvo a půjdeme společně za naším
hlavním cílem a to skončit soutěž před sousedy z Jesenice:, pokud se povede více, jen dob-
ře.

V mužstvu vládne dobrá nálada a pohoda a to je to hlavní.
Přes zimní přestávku plánujeme uspořádat taneční zábavu, výlet mašinkou a další spole-

čenské a sportovní akce pro naše fanoušky.
Veškeré dění v TJ Viktoria Vestec naleznete na našich internetových stránkách www.tj-

viktoriavestec.cz

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Krňany 13 9 1 3 46: 25 28 ( 7)

2. Psáry 13 8 2 3 41: 27 26 ( 8)

3. Zvole B 13 8 1 4 53: 35 25 ( 7)

4. Jesenice B 13 7 4 2 31: 18 25 ( 4)

5. Davle 13 7 3 3 29: 16 24 ( 3)

6. Vestec 13 7 0 6 40: 31 21 ( 3)

7. Libeř 13 6 2 5 35: 27 20 ( -1)

8. D. Břežany 13 5 3 5 39: 35 18 ( 0)

9. Bojanovice 13 4 4 5 21: 21 16 ( -2)

10. Hradištko B 13 4 1 8 34: 42 13 ( -8)

11. Vrané 13 3 4 6 17: 39 13 ( -5)

12. Slapy 13 4 0 9 19: 38 12 ( -9)

13. Hvozdnice B 13 2 3 8 24: 46 9 (-12)

14. Mníšek B 13 3 0 10 17: 46 9 ( -9)

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
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Sportovní centrum se rozrůstá
Díky skvělému sportovnímu zázemí se rozjíždí provoz sportovního centra a to hlavně dí-

ky nadšencům z řad fotbalové Viktorky.
Tahouny rozvoje sportovního centra jsou správce Jirka Zeman, Jarda Málek a Vašek Dra-

hoš za obrovské podpory Obecního úřadu.
Ve sportovním centru se povedlo během pár měsíců založit nové oddíly TJ Viktoria Ves-

tec a to oddíl nohejbalu a oddíl mládeže fotbalu, v přípravě jsou oddíly ping-pongu a oddíl
volejbalu. 

Dále se v centru rozjíždí i cvičení od nejmenších v podobě tanečního studia až po cvičení
pro ženy v podobě aerobiku, další aktivity v podobě připravovaných turnajů v piškvorkách
a ping-pongu na sebe nedají dlouho čekat.

V případě, že máte zájem nám pomoci, neváhejte nás kontaktovat.
Více informací o sportovním centru naleznete na obecních stránkách

www.vestec.cz/sctjvv.html, nebo na stránkách www.tjviktoriavestec.cz.
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Mateřská škola Vestec 
Poslání naší mateřské školy

Vytvořit takové prostředí, ve kterém budou děti prožívat pohodu - citovou, fyzickou i so-
ciální. Celý výchovně vzdělávací program orientujeme tak, aby se děti učily prožívat a chá-
pat svět kolem sebe, měly chu� poznávat, tvořit a přemýšlet. Zajistit dětem bezpečné a do-
statečně podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a svobodně. Velký důraz
klademe na spolupráci s rodinou.Škola  vytváří vlastní školní vzdělávací program Zdravá
mateřská škola, podle kterého bude pracovat.

Režim dne

Ranní činnosti od 7:00 - čekáme na kamarády, volná hra

Motivační cvičení 8:30-9:00

Dopolední svačina  9:00- 9:15

Učení hrou - aktivity 9:15-10:00

Pobyt venku 10:15-12:00

Poledne 12-12:30 - hygiena, společný oběd, čistění zoubků

12:30  vyzvedávání dětí 

po 12:30 - Odpolední odpočinek / Předškoláci - Veselá pastelka

Odpoledne - tvořivé činnosti, pohybové aktivity, zájmové kroužky 

Ve 14:00 - 15: 00 hod dochází k postupnému probouzení a vstávání, probíhá odpolední svačina 

15:00 - 17:00 hod po svačině odpolední aktivity

Zájmové kroužky a aktivity
Angličtina - základy angličtiny nenásilnou formou hry a zábavných činností (písničky, ří-

kanky, výtvarné, pohybové aktivity) v návaznosti na probíhající učivo dle programu MŠ
Keramika - budeme pracovat s keramickou hlínou,  modelovat  z volné ruky, odlévat do

sádrových forem, vykrajovat různé tvary a další. Dále se děti seznámí s glazováním a de-
korováním  vyrobených předmětů.

Výtvarný kroužek
Hudebně-pohybový kroužek
Sportovní  hry - děti seznámí s různými druhy sportů,  součástí  bude metodická prů-

prava přiměřená věku. Děti tak poznají např. základy míčových her (vybíjené, fotbalu), leh-
ké atletiky (běh, skok, hod),  jízdu na kole a koloběžce, seznámí se s jednoduchými gymna-
stickými cviky.

Kritéria
Do MŠ se přijímají děti zpravidla od tří let.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 
1. Trvalé bydliště obou rodičů (zákonného zástupce) nebo samoživitele    

žijícího s  dítětem (dětmi) osamoceně, v obci Vestec 
2. Děti, které v následujícím školním  roce zahájí povinnou školní  

docházku a děti, které mají rozhodnutí o odkladu povinné školní  
docházky. (Vyhláška č. 14 z 29. 12. 2004, zákon č. 561/2004)
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3. Děti zaměstnanců obecního úřadu a školy
4. Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje MŠ Vestec

Splňují -li všechny děti stanovené podmínky, rozhoduje věk dítěte (od nejstarších).
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Turnaj v PIŠKVORKÁCH
Obec Vestec a TJ Viktoria Vestec
poøádají dne 23. 12. 2010
od 14:00 turnaj ve høe

X O
PIŠKVORKY

O X X X
všech vìkových kategorií. Turnaj se odehraje
v Klubovnì Sportovního centra TJ Viktoria Vestec.
Pøihlášky na tel. 602 603 668, mail zemanscv@seznam.cz
Rozlosování podle poètu pøihlášených.

Ping-Pong turnaj DREVIS VESTEC CUP

Obec Vestec a TJ Viktoria Vestec pořádají
ve dnech 29.12.2010 od 18:00 první ročník

silvestrovského turnaje dvoučlenných družstev ve stolním tenisu 

DREVIS Vestec cup 2010
Turnaj proběhne ve sportovním sálu

Sportovního centra TJ Viktoria Vestec.

Přihlášky na tel. 602 603 668
email zemanscv@seznam.cz
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Kulturní komise na prosinec
Kulturní  komise se po volbách rozšířila o další členy a  ještě před  řádným jmenováním

se ujala přípravy  akcí na  prosinec. Neponechává nic náhodě ani na příští rok.
Dovolím si Vám představit naše členy. Stálicemi jsou  Dana  Zemanová, Petra Málková,

František Špaček, Mirek Pašek, , Zdeněk Rožánek, a Táňa Lejnarová. Všichni jsme se spo-
lečně se snažili o zdárný průběh akcí v uplynulých letech.

Nově k nám přibyli Iva Opeltová, Lukáš Jindřich, Radka Vávrová a Michal Šíma.
Jako externistu počítáme Jirku Zemana, který bude koordinovat naše akce konané ve

sportovním centru a Blanka Pašková, která jako kronikářka do kulturní komise jaksi patří. 
Doufám, že nám zůstanou nakloněny a budou i nadále pomáhat  děvčata z jesenické

školky Jarka Šilhanová a  Iva Gertstnerová .A nebyly to jen ony, vždycky jsme našli  nějaké
ochotné lidičky, kteří pomohli. Děkujeme a nebojte se přidat, počítáme s vámi i nadále. 

A te� k programu na prosinec:
V neděli 5.12.2010 od 14,00hodin pořádáme Mikulášskou besídku s nadílkou, která se již

potřetí bude konat v motelu U Krbu. Víme, že je to trochu z ruky, ale bohužel, nikde blíž
není přívětivější prostředí, které vyhovuje programu našich Mikulášských besídek. Tento-
krát je připravena  pohádka, děti se pak mohou těšit na zmrzlinový pohár. Určitě si s námi
zahrajete nějaké hry o ceny a nakonec opravdu přijde Mikuláš s celou svojí družinou. Bu-
deme se na vás všechny opět moc těšit a doufám,že si to užijeme!

17.12. 2010 v pátek od 17,00hodin
proběhne setkání jubilantů, podobné tomu, které se konalo již v polovině roku. Na toto

setkání budou rozeslány osobní pozvánky.  O zábavu se postará harmonikář a občerstvení
pro všechny  připraví paní Opeltová a paní Zemanová. Setkání se bude konat na Obecním
úřadě ve Vestci.

18.12. 2010 v sobotu od 15 hodin
v klubovně na hřišti připravuje paní Petra Málková opět dílničku pro malé i velké, ten-

tokrát se budou vyrábět vánoční dekorace.  Dílnička proběhne už po třetí a vždycky  z ní
vyšly moc pěkné věci. Určitě přij�te, odnesete si sebou kousek vánoční pohody. 

23.12.2010 ve čtvrtek od 16,00 hodin
se bude konat vánoční besídka a jako loňský rok si budete moci  odnést Betlémské svět-

lo. A protože se nás minulý rok sešlo hodně a před Obecní úřad bychom se nevešli, rozhodli
jsme se uspořádat tuto akci u fotbalového hřiště.  Lukáš Jindřich tentokrát domluvil skupi-
nu Kriskroskvintet  a určitě se máme nač  těšit. Zazpívají od 16,00, proto přij�te včas, abys-
te si užili trochu té předvánoční kultury, ozdobíme si na hřišti stromeček, můžete proto při-
nést sebou nějaké vánoční ozdoby, fantazii se meze nekladou. 

Na všechny tyto akce bude ještě anonce s přesným programem na informačních tabulích
ve Vestci i na vesteckých webových stránkách .Neponecháme nic náhodě a ještě vám je ho-
díme i do schránek. 

Příště vám prozradíme,  co plánujeme na příští rok. 
Za kulturní komisi Táňa Lejnarová
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Den otevřených dveří
v jesenické základní

škole
čtvrtek 13. ledna 2011

8.45 - 12.00
možnost návštěvy vyučovacích hodin

v 9.00, v 11.00 a v 16.00 hodin
prohlídky školy s průvodcem

Zápis do prvních tříd
základní školy

pro školní rok 2011/2012
20. ledna 2011

14.00 - 18.00 hodin v budově základní školy,
K Rybníku 800, Jesenice.

K zápisu přive�te budoucího prvňáčka a přineste rodný list dítěte,
občanský průkaz rodiče, případně potvrzení o povoleném odkladu.

Pořadí přijímaných žáků se řídí kritérii ředitele školy pro zápis žáků
do 1. ročníku ZŠ Jesenice (zveřejněných ve vitrínách školy a na webu).

Mgr. Josef Buchal
ředitel školy
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Tarif Rychlost Cena Doporu ení  pro ú ely

Free* 64/16Kbps zdarma

Start1 128/32Kbps 145 K /m síc

Start2 0,5/0,12Mbps 300 K /m síc

uspokojivé prohlížení 

webových stránek bez 

omezení služeb

Standard1 1/0,25Mbps 400 K /m síc

základní p ipojení k internetu 

pro b žné užívání

Standard2 2/0,5Mbps 550 K /m síc

standard pro p ipojení k 

internetu

Pro4 4/1Mbps 650 K /m síc

Pro6 6/1,5Mbps 750 K /m síc

Pro8 8/2Mbps 850 K /m síc

Firma** 1/1Mbps 900 K /m síc profesionální využití

* Zdarma prvních 12 m síc , dále poplatek 150 K  ro n

** Tarif Firma lze aplikovat až do rychlosti 8Mbps/8MMbps

Veškeré tarify jsou bez omezení množství p enesených dat

SERVIS – ELEKTRO – PRAHA, s.r.o.              

K Hrn í m 17 PS :149 00  Praha 4

Tel.: +420 777 136 566; +420 777 752 352

Tel./fax: +420 244 911 659

internet@sepr.cz

Otevírací doba :  

po - t  8,00 – 17,00 hod

pá 8,00 – 14,30 hod

nebo po domluv

www sepr cz internet

Nabídka p ipojení k internetu 

prost ednictvím WiFi sít

komfortní p ipojení k 

internetu se zvýšenou 

rychlosí odesílání dat pro 

náro né uživatele

nenáro né prohlížení 

webových stránek

Dále nabízíme montáže a prodej anténní a satelitní techniky 

pro p íjem TV

www.sepr.cz internet

www.serviselektro.cz  antény
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www.tondach.cz

Kontaktujte obchodního zástupce
Michala Štumpfa na mobil: 602 754 439
nebo e-mail: stumpf@tondach.cz

SOUSEDÉ MAJÍ SLEVU
20 % na základní posuvné střešní tašky Hranice 11, Samba 11 
a Stodo 12 ve všech barevných úpravách.

• akce se týká staveb a rekonstrukcí v okruhu vymezeném mapou cca 15 km 
od centrálního skladu TONDACH v Jir anech

• podmínkou pro poskytnutí slevy je registrace u obchodního zástupce, 
který Vám sd lí íslo Vaší objektové slevy. Bez ísla objektové slevy 
nebude "sousedská" sleva poskytnuta.

• slevu si nárokujte u svého dodavatele st ešní krytiny

• zboží bude dodáno dopravou TONDACH za pouhých 500 K  bez DPH 
do 15 dn  od objednání, vykládka zboží je hrazena zvláš

• provádíme výpo et st echy zdarma, doporu íme realiza ní firmy

• slevu nelze s ítat s žádnou další ak ní slevou firmy TONDACH R
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