


vestec listy 03-04.qxd  26.4.2011  9:52  StrÆnka 2



3

Od minulého vydání Vesteckých listů

došlo k událostem, některým vskutku his-

torickým, a jejich souhrn vám přináším na

následujících řádcích.

Zimní období je snad již definitivně za

námi, pracovní četa může odložit vybave-

ní na zimu a věnovat se již klasické údrž-

bě a péči o naší obec.

Na konci  března jsme se setkali se zá-

stupci obce, ROPu, starosty okolních obcí

a dalších pozvaných hostů při slavnost-

ním otevření naší nové mateřské školy.

Věřím, že školka bude dobře sloužit všem

vesteckým dětem, které do ní nastoupily

již 1. 4., ale i všem budoucím žáčkům. 

Za účasti mnoha občanů, vybavených

různými dopravními prostředky, proběh-

lo slavnostní otevření cyklostezek, které

navazují na sportovní centrum a zajiš�ují

dobré spojení s Hrnčíři a v budoucnu

snad i s Kunraticemi. 

Fotbalisté zahájili jarní sezónu sérií ví-

tězných zápasů, snad jejich nasazení vy-

drží až do konce a dosáhnou na vytouže-

ný postup do vyšší třídy. Za jejich účasti,

s pomocí kulturní komise a hasičů také

proběhl Vestecký masopust, kterého se

zúčastnilo přes 500 občanů. Věřím, že spo-

lečenský život v obci se bude nadále roz-

víjet a všem, kteří se na něm podílí, patří

poděkování.

Obecní stránky, především zásluhou je-

jich administrátora, Vaška Drahoše byly

oceněny v krajském kole soutěže Zlatý

erb, kdy jsme získali celkem tři ceny. Gra-

tuluji.

Přeji příjemné čtení.

Marek Kowalewski

redaktor

Úvodní slovo

VESTECKÉ LISTY - Kulturní a informační měsíčník obce Vestec

Vydavatel: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, IČO: 00507644, pod ev. č. MK ČR E 15020.

Číslo BŘEZEN — DUBEN 2011 vyšlo 24. 4. 2011.

Uzávěrka příspěvků je do 15. dne měsíce před vydáním.

Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Vydavatel si vyhrazuje právo jazykové korektury.

Doručováno do všech poštovních schránek obyvatel a firem v obci Vestec.

Náklad 1100 ks. Cena: ZDARMA

Kontakty: Redakce Vesteckých listů, OÚ Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec,
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redakce@vestec.cz
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Přijatá usnesení:

11/3/1 Zastupitelstvo obce schvaluje

následující pořad jednání:

1. Určení ověřovatelů zápisu

a zapisovatele

2. Schválení pořadu jednání

3. Změna č. 5 ÚP SÚ Vestec

4. MŠ Vestec

5. Příspěvek TJ Viktoria Vestec

6. Diskuse

11/3/2 Zastupitelstvo bere na vědomí

vyhodnocení připomínek, ná-

mitek a stanovisek uplatně-

ných v průběhu pořizovaní ná-

vrhu Změny č. 5 územního

plánu sídelního útvaru Vestec,

které jsou uvedeny v návrhu

pořizovatele na vydání změny

územního plánu ve sdělení č.j.

MEUC-063594/2010 z 15. 12.

2010.

11/3/3 Zastupitelstvo obce Vestec ově-

řuje, že návrh Změny č. 5

územního plánu sídelního

útvaru Vestec není v rozporu

s politikou územního rozvoje,

s územně plánovací dokumen-

tací vydanou krajem a se stano-

visky dotčených orgánů nebo

stanoviskem krajského úřadu.

11/3/4 Zastupitelstvo obce Vestec, pří-

slušné podle § 6 odst. 5 písm. c)

zákona č 183/2006 Sb. o územ-

ním plánování a stavebním řá-

du, ve znění pozdějších předpi-

sů (dále jen "stavební zákon"),

podle § 54 stavebního zákona

a za použití § 43 odst. 4 a § 55

odst. 2 stavebního zákona, § 13

a přílohy č. 7 vyhlášky

č. 500/2006 Sb., o územně ana-

lytických podkladech, územně

plánovací dokumentaci a způ-

sobu evidence územně pláno-

vací činnost, § 171 a následují-

cích zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve spojení s usta-

novením § 188 odst. 3 a 4 sta-

vebního zákona vydává Změ-

nu č. 5 územního plánu

sídelního útvaru Vestec for-

mou opatření obecné povahy.

11/3/5 Zastupitelstvo obce schvaluje

dodatek č 1 k zřizovací listině

Mateřské školy Vestec, přís-

pěvkové organizace.

11/3/6 Zastupitelstvo obce jmenuje ře-

ditelkou Mateřské školy Ves-

tec, příspěvkové organizace,

Mgr. Danielu Pořízkovou

s okamžitou platností.

11/3/7 Zastupitelstvo obce schvaluje

předloženou smlouvu o vý-

půjčce budovy č. p. 576, po-

zemků parc. č. st. 870, st. 871,

707/2 a 707/3, vše v katastrál-

ním území Vestec u Prahy, pro

Mateřskou školu Vestec, přís-

pěvkovou organizaci. V7půjč-

ka se sjednává bezúplatně na

dobu neurčitou. Zastupitelstvo

obce pověřuje starostu podpi-

sem této smlouvy.

11/3/8 Zastupitelstvo obce schvaluje

finanční příspěvek pro TJ Vik-

toria Vestec ve výši 200.000,-

Kč na financování činnosti TJ

Viktoria Vestec v roce 2011.

11/3/9 Zastupitelstvo obce schvaluje

doplnění zápisu z 2. zasedání

Výpis z usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 20.01. 2011
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ZO o větu: "Zastupitel Buchar

informoval členy zastupitel-

stva obce o tom, že jsou dva

způsoby pořízení nového

územního plánu".

11/3/10 Zastupitelstvo obce schvaluje

doplnění zápisu z 2. zasedání

ZO o větu: "Obyvatelé z ulice

U Strouhy upozornili zastupi-

telstvo na přetrvávající problé-

my se zaplavováním zahrad

v souvislosti s výstavbou na

sousedním pozemku".

Zápisy ze schůzí rady

Výpis z rady konané dne 14. 2. 2011 od

18:00

Přítomní členové rady obce:

Tibor Švec

MUDr. Eleni Ziková

Jana Stupková

Václav Drahoš

Ta�ána Lejnarová

Schválený pořad schůze rady obce:

1. Smlouvy SV-AGENCY a.s Sinkulova

1209/40, Praha 4, na hlídání 4 objektů

(OÚ, garáž, šatny, MŠ)

2. Darovací smlouva na pozemky pod ko-

munikacemi HARDEST a.s., Smolen-

ská 261/23, Praha 10

3. Zastavovací plán Sheridan a.s. na úze-

mí "Za kopcovitými lukami"

4. Informace o výstavbě cyklostezek

5. Žádost o koupi pozemků - manželé

Vykročilovi, č. p. 144, poz. č. 896/23

6. Žádost o příspěvek ZO ČSCH Vestec

7. Žádost o snížení ceny pronájmu cvi-

čebního sálu, Ing. Hana Zápotocká

8. Smlouva o provedení stavby

FLORPLANT s.r.o., Kaštanová

607/141, Brno na pozemku 480/1,

350/3 dle vzorové smlouvy

9. Odměny členů komisí a výborů, kteří

nejsou členy zastupitelstva

10.Žádost o příspěvek - OÚ Jesenice, č. j.

OúJ/162226/2010

11.Výběrové řízení na dodavatele interié-

ru MŠ Vestec

12.Nájem sportovního centra pro TJ Vik-

toria Vestec

Přijatá usnesení:

1. a) Smlouvy SV-AGENCY a.s Sinkulova

1209/40, Praha 4, na hlídání 4 objektů

(OÚ, garáž, šatny, MŠ)

b) Smlouva o reciprocitě SV-AGENCY

a.s., Sinkulova 1209/40, Praha 4

Přijaté usnesení:

Rada obce schvaluje a pověřuje starostu

obce podpisem předložených Smluvo

o poskytování služeb pultu centralizo-

vané ochrany v celkové ceně 6.440,- Kč

bez DPH měsíčně se společností SV-

AGENCY a.s., Sinkulova 1209/40, Pra-

ha 4 na hlídání 4 objektů obce (OÚ, ga-

ráž, šatny, MŠ) a Smlouvu

o reciprocitě.

2. Darovací smlouva na pozemky pod ko-

munikacemi HARDEST a.s., Smolen-

ská 261/23, Praha 10, pozemky

č. 112/14 o výměře 1.481 m2, 112/45

o výměře 1.732 m2, 112/13 o výměře

3.488 m2, 112/46 o výměře 1.138 m2

Přijaté usnesení:
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Rada projednala a doporučuje zastupitel-

stvu obce ke schválení předloženou

Darovací smlouvu na pozemky pod

komunikacemi od společnosti

HARDEST a.s., Smolenská 261/23, Pra-

ha 10, pozemky č. 112/14 o výměře

1.481 m2, 112/45 o výměře 1.732 m2,

112/13 o výměře 3.488 m2, 112/46

o výměře 1.138 m2.

3. Zastavovací plán Sheridan a.s., Slezská

1297/3, Praha 2 na území "Za kopcovi-

tými lukami"

Přijaté usnesení:

Rada obce projednala a doporučuje spo-

lečnosti předělat zastavovací plán dle

připomínek:

a) přeložka cyklostezky bude zrealizová-

na na pozemku P20, dále podél komu-

nikace s napojením na stávající trasu

cyklostezky (přeložku je nutné projed-

nat se SFDI),

b) vytvoření dětského hřiště o velikosti

800 m2 na pozemku P20,

c) návrh majetkového vyrovnání proběh-

ne před schválením zastavovacího plá-

nu.

4. Informace o výstavbě cyklostezek

Přijaté usnesení:

Rada obce bere na vědomí přesun dotace

ze SFDI na rok 2011, proběhlé kontrole

a posunu termínu dokončení na 15. 3.

2011.

5. Žádost o koupi pozemků - manželé

Vykročilovi, č. p. 144, poz. č. 896/23

Přijaté usnesení:

Rada obce projednala a doporučuje zastu-

pitelstvu ke schválení prodej pozemku

č. 896/23 v k. ú. Vestec o výměře

410 m2 za cenu 114.139,- Kč (dle usne-

sení ZO č. 09/24/13) a pověřuje staros-

tu vyhlášením záměru prodeje pozem-

ku.

6. Žádost o příspěvek ZO ČSCH Vestec

Přijaté usnesení:

Rada obce projednala žádost a schvaluje

příspěvek pro ZO ČSCH Vestec ve vý-

ši 20.000,- Kč.

7. Žádost o snížení ceny pronájmu cvi-

čebního sálu, Ing. Hana Zápotocká

Přijaté usnesení:

Rada obce projednala žádost a schvaluje

pronájem cvičebního sálu od 1. 3. 201

do 30. 6. 2011 Ing. Haně Zápotocké,

Luční 787, Jesenice za cenu ve výši

300,- Kč/hodina.

8. Smlouva o provedení stavby

FLORPLANT s.r.o., Kaštanová

607/141, Brno na pozemku 480/1,

350/3 dle vzorové smlouvy

Přijaté usnesení:

Rada obce projednala předloženou Sm-

louvu o provedení stavby spol.

FLORPLANT s.r.o., Kaštanová

607/141, Brno na poz. č. 480/1, 350/3

a pověřuje starostu podpisem smlou-

vy.

9. Odměny členů komisí a výborů, kteří

nejsou členy zastupitelstva

Přijaté usnesení:

Rada obce projednala a schvaluje odměny

pro členy komisí a výborů, kteří nejsou

členy zastupitelstva obce ve výši 1.500,-

Kč na člena za pololetí, pravidelné vý-

platy červen a prosinec.

10.Žádost o příspěvek - OÚ Jesenice, č. j.

OúJ/162226/2010

Přijaté usnesení:

Rada obce projednala žádost OÚ Jesenice

o příspěvek za ušlé nájemné z prostor

pro obvodní oddělení Policie ČR ve vý-

ši 109.000,- Kč z celkové výše 496.800,-

Kč. Rada obce tento příspěvek nes-

chvaluje a navrhuje nabídnout Policii

ČR vhodné nebytové prostory v obci

Vestec, které by hradila obec Vestec.

Tímto by obci Jesenice nevznikala žád-

ná újma.

11.Výběrové řízení na dodavatele interié-

ru MŠ Vestec

Přijaté usnesení:

Rada obce projednala zprávu hodnotící

komise VŘ na dodavatele interiéru MŠ

Vestec a schvaluje pořadí určené hod-

notící komisí, tj. 1. Benjamin s.r.o., 2.
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Artspect a.s. Z důvodu odstoupení 1.

uchazeče schvaluje rada smlouvu o dí-

lo se společností Artspect a.s. a pověřu-

je starostu podpisem této smlouvy.

12.Nájem sportovního centra pro TJ Vik-

toria Vestec

Přijaté usnesení:

Rada obce projednala žádost o projednání

ceny nájmu sportovní centra pro TJ

Viktoria Vestec a schvaluje výši nájem-

ného pro TJ Viktoria Vestec 6 hodin no-

hejbalu a 8 hodin ping-pongu za cení-

kovou cenu se slevou 80 %.

Výpis z rady konané dne 7. 3. 2011 od

18:00

Přítomní členové rady obce:

Tibor Švec

MUDr. Eleni Ziková

Jana Stupková

Václav Drahoš

Ta�ána Lejnarová

Schválený pořad schůze rady obce:

1. Žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných

hasičů Vestec

2. Dotace pro Honební společenstvo Jese-

nice - Vestec

3. Směrnice č. 1/2011

4. Pořízení PD na intenzifikaci ČOV

5. Sheridan a.s.

6. Územní plán

7. Dotace

Přijatá usnesení:

1. Žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných

hasičů Vestec

Přijaté usnesení:

Rada obce schvaluje příspěvek pro SH

ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ves-

tec, IČ 22900969, sídlo Vestecká 3, Ves-

tec ve výši 20.000,- Kć na provoz sdru-

žení a mimořádný příspěvek na nákup

techniky ve výši 30.000,- Kč, vyúčtová-

ní příspěvku předloží do 31. 12. 2012.

2. Dotace pro Honební společenstvo Jese-

nice - Vestec

Přijaté usnesení:

Rada obce schvaluje příspěvek ve výši

20.000,- Kč pro Honební společnost Je-

senice - Vestec na rok 2011, společen-

stvo předloží vyúčtování příspěvku do

31. 1. 2012.

3. Směrnice č. 1/2011

Přijaté usnesení:

Rada obce projednala a schvaluje předlo-

ženou Směrnici č. 1/2011 pro zadávání

zakázek malého rozsahu obcí.

4. Pořízení PD na intenzifikaci ČOV

Přijaté usnesení:

Rada obce bere na vědomí informaci o VŘ

na pořízení PD na intenzifikaci ČOV, 1.

PROVOD s nabídkovou cenou

1.850.000,- Kč bez DPH, 2. ATIKING

1.899.000,- Kč bez DPH.

5. Sheridan a.s.

Přijaté usnesení:

Rada obce bere na vědomí akceptaci všech

připomínek k zastavovací studii spo-

lečností Sheridan a.s., souhlas společ-

nosti ke směně pozemků pro přesun

cyklostezky a souhlas s financováním

kanalizace ve výši cca 8.000.000,- Kč.

6. Územní plán

Přijaté usnesení:

Rada obce bere na vědomí postup při po-

řízení nového ÚP - poptána technická

pomoc při zadání ÚP (3 nabídky) - za-

pracování: 1. náměstí, 2. trasy metrobu-

su, 3. areálu AGRO, 4. plochy v prů-

myslové zóně směrem k obchvatu -

věda a výzkum, biotechnologie, 5. tech-

nické opravy v intravilánu obce, orien-

tační ceny technické pomoci při zadání

do 50.000,- Kč, zpracování ÚP do

300.000,- Kč.

7. Dotace

Přijaté usnesení:

Rada obce bere na vědomí stav u dotace

na kamerový systém - nepodpořena

z důvodu nesplnění kritéria 14 kamer

pro 8.000 obyvatel.

Dotace na sběrný dvůr - řeší se PD pro

územní souhlas, předpokládaná inves-

tice 5.000.000,- Kč, poptány firmy pro

zpracování žádosti o dotaci.
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Dotace na čistící vůz (vysavač a kropička)

- společnost CTS podala nabídku do

konce března na zpracování žádosti

o dotaci.

Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo se

společností CTS corp., s.r.o., zastoupe-

nou Ing. Petrem Dvořákem, se sídlem

Nad Košíkem 1191/8, Praha 10 na zho-

tovení dokumentace potřebné k podání

žádosti a vypracování samotné žádosti

v rámci Operačního programu Životní

prostředí, prioritní osa 2, opatření 2.1.3

- Snížení imisní zátěže omezením praš-

nosti z plošných zdrojů ve výši

250.000,- Kč + DPH ve výši 20% a po-

věřuje starostu podpisem předložené

smlouvy.

Výpis z rady konané dne 28. 3. 2011 od

18:00

Přítomní členové rady obce:

Tibor Švec

MUDr. Eleni Ziková

Jana Stupková

Václav Drahoš

Ta�ána Lejnarová

Schválený pořad schůze rady obce:

1. Rámcová mandátní smlouva a Doda-

tek č. 1 Rámcové smlouvy JUDr. Petra

Sršně

2. Výběrové řízení - technická pomoc při

zpracování zadání územního plánu

3. Zastavovací plán Sheridan a.s., Slezská

1297, Praha 2

4. Zastavovací studie lokality Z8 -

STAVING Olomouc, s.r.o.

5. Dodatek č. 1 k Dohodě o užívání neby-

tových prostor SCTJVV pí Doudová

Přijatá usnesení:

1. Rámcová mandátní smlouva a Doda-

tek č. 1 Rámcové smlouvy JUDr. Petra

Sršně

Přijaté usnesení:

Rada obce schvaluje předloženou Rámco-

vou mandátní smlouvu a Dodatek č. 1

s JUDr. Petrem Sršněm, Pod Věží

2192/1, Praha 6 a pověřuje starostu

podpisem smlouvy a dodatku.

2. Výběrové řízení - technická pomoc při

zpracování zadání územního plánu

Celkem tři poptávky, FOGLAR

ARCHITECTS, Ing. arch. Benda,

Ing. arch. Ouředníček.

Předloženy dvě nabídky, Ing. arch. Petr

Benda s nabídkovou cenou 55.000,- Kč

bez DPH, FOGLAR ARCHITECTS

s nabídkovou cenou 45.000,- Kč bez

DPH.

Přijaté usnesení:

Rada obce schvaluje nabídku technické

pomoci při zpracování zadání ÚP obce

ateliéru FOGLAR ARCHITECTS, Ku-

bištova 6, Praha 4 za cenu ve výši

45.000,- Kč bez DPH a pověřuje staros-

tu podpisem smlouvy.

3. Zastavovací plán Sheridan a.s., Slezská

1297, Praha 2

Přijaté usnesení:

Rada obce projednala a doporučuje zastu-

pitelům obce ke scvhálení zastavovací

plán společnosti Sheridan a.s., zpraco-

vaný Ing. arch. Radkem Zemanem.

4. Zastavovací studie lokality Z8 -

STAVING Olomouc, s.r.o.

Přijaté usnesení:

Rada obce projednala zasavovací studii

STAVING Olomouc, s.r.o. číslo 3/2011

a společnosti doporučuje přehodnocení

pozemku veřejné zeleně (sloučení

dvou prostranství veřejné zeleně do

jednoho) a vytvoření minimálně dvou

pozemků s plochou 1.200 m2.

5. Dodatek č. 1 k Dohodě o užívání neby-

tových prostor SCTJVV pí Doudová

Přijaté usnesení:

Rada obce schvaluje předložený Dodatek

č. 1 k Dohodě o užívání nebytových

prostor SCTJVV se Zuzanou Doudo-

vou, Ke Kateřinkám 1369/4, Praha 4.
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Na slavnostní otevření navázalo zaháje-

ní provozu, kdy od 1. 4. 2011 již školka

funguje pro 50 dětí, které jsou rozděleny

do dvou tříd a od 1. 9. přibyde ještě další

třída a tím dojde k naplnění kapacity na

plánovaných 75 dětí. 

V pátek 15. 4. 2011 jsem se zeptal ředi-

telky Mgr. Daniely Pořízkové na zhodno-

cení fungování školky:

Máme za sebou 11 dnů provozu v naší

mateřské škole. Do konce dubna stále ješ-

tě probíhá adaptační režim dětí a to i těch,

které prostředí mateřské školy znají, pro-

tože již školku navštěvovaly. Někdy se tě-

ší, někdy se pláče, nevěří se, že maminka

opravdu přijde a někdy se domů nechce,

protože to opravdu potřebuji dostavět…

Zvídavost, kamarádi a nápady našich pa-

ní učitelek jistě pomohou překlenout nové

začátky. 

Ale nejsou to jen děti, které si zvykají na

nové prostředí. Všichni zaměstnanci škol-

ky vykročili do nového. Jak paní učitelky,

které se velmi rychle sehrály mezi sebou,

tak i celý gastronomický provoz. I rodiče

si musí zvyknout, seznámit se, jak to cho-

dí, kdo kam patří, co je třeba respektovat,

kde se dozví informace, která je ta jejich

paní učitelka, kdo je paní kuchařka, hos-

podářka či školnice.

Zabydlení se v nové budově, s novým

vybavením a hračkami je radost. Přesto

stále, postupně, dovybavujeme vše po-

třebné, tak aby pobyt ve školce byl pří-

jemný pro všechny děti.

A co nás čeká? Velikonoční dílna pro

děti a rodiče, zápis do mateřské školy, kte-

rým ještě naplníme jednu třídu, každý

měsíc divadlo ve školce, od května zájmo-

vé kroužky, logopedické a oční vyšetření

přímo v mateřské škole a další a další ak-

tivity. Nejvíc se těšíme na osázení zahrady

a možnost ji dosyta využít. Plánů je dost,

tak jen si společně popřát š�astné a veselé

děti, dobrou spolupráci s rodiči,  obcí

a nás všech z mateřské školky. 

Za redakci přeji dětem, a� se jim ve škol-

ce líbí a všem zaměstnancům a� se jim

v naší školce daří.

Marek Kowalewski
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Informace z obce

Slavnostní otevření MŠ

Dne 30. 03. 2011 jsme se stali svědky pro obce historické události, a to otevření Mateřské

školy Vestec. 

Za účasti pozvaných hostů starosta Tibor Švec krátce shrnul historii projektu a poté již ná-

sledovala prohlídka prostor školky. Hosté si se zájmem prohlédli jak jednotlivé třídy, tak

zázemí v podobě kuchyně, sborovny, bytu správce a snad všichni ocenili i drobné pohoště-

ní, které pro ně bylo připraveno.

S výstavbou školky byly spojeny i další investiční akce, kterými bylo především vybudo-

vání nových sítí a komunikací v okolí školky, což přispělo také ze zkvalitnění života oby-

vatel bydlících v lokalitě okolo hřiště.

Za redakci bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na úspěšném ukončení tohoto pro-

jektu, za jejich práci a pomoc.

Marek Kowalewski

Zahájení provozu mateřské školy
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Sportovní centrum TJ Viktoria Vestec vítá jaro…

S příchodem jara se ve Sportovním cent-

ru rozjel život na plné obrátky. Ke cviče-

ním ve cvičebním sálu, která fungují již od

podzimu, přibývají i venkovní aktivity.

Nově vznikající oddíly ping - pongu do-

spělých i mládeže, oddíl volejbalistů a již

zaběhlé oddíly fotbalu mužů, mládeže

a nohejbalistů zvou do svých řad nové čle-

ny. Členská základna se rozrůstá a brzy

uvítáme již 70 aktivního člena.

Akce ve sportovním centru se střídají

každým dnem, dokonce i hodinou a vě-

řím, že i vy využijete široké nabídky Spor-

tovního centra.

Z akcí, které se povedly, musím jmeno-

vat turnaje a zápasy v ping-pongu, které

přivedly do Sportovního centra nové

sportovce, kteří vyznávají tento sport.

Turnaje a zápasy byly velmi kladně hod-

noceny a o napínavé okamžiky nebyla

nouze. Nový oddíl se ujal svojí funkce

opravdu výborně a to hlavně díky Jirkovi

Řízkovi, vedoucímu oddílu.

Další pořádané akce byly turnaje v ka-

retní hře Prší či Člověče, nezlob se a v pi-

škvorkách. Zde máme ještě rezervy v po-

čtu soutěžících a tímto Vás i Vaše malé

sportovce zvu na další. Díky patří Jirkovi

Zemanovi, který se nedá jen tak odradit

a vytrvale organizuje jednu akci za dru-

hou.

Velkou radost nám dělá nejmladší muž-

stvo našich fotbalistů, které se tvoří a již

všech 18 mladých fotbalistů začíná repre-

zentovat naší Viktorku. V zimním období

uspořádal zimní ligu pro starší přípravku

a tím založil novou tradici. Oddíl dostává

maximální podporu a věříme, že v bu-

doucnu budeme mít kvalitní nástupce.

Závěrem zmíním skvělý vstup A-muž-

stva fotbalu do jarní části sezóny, kdy po

velmi kvalitní zimní přípravě, kdy jsme

vyhráli bez jediného zápasu vše, co šlo,

válcuje soupeře výsledky, které nejsou

v oblasti fotbalu běžné. Skóre 28:1 za tři

zápasy je skvělé a věříme, že nám forma

vydrží i nadále v těžších zápasech. Podě-

kování patří trenérům Vlá
ovi Karglovi

a Honzovi Fiedlerovi, kteří se chopili svo-

jí funkce velmi zodpovědně. Věřím, že nás

přijdete podpořit a zapojíte se do progra-

mu, který pro Vás je připravován.

Z připravovaných akcí Vás srdečně zvu

na Memoriál Vlasty Plecitého v nohejbalu,

turnaje ve volejbalu a ping-pongu, zápasy

A-mužstva, zápasy nohejbalového muž-

stva, kurzy malování, Čarodějnice, Dětský

den a další akce, které pořádáme. 

Veškeré detaily najdete na denně aktua-

lizovaných webových stránkách

www.vestec.cz/sctjvv.html  nebo

www.tjviktoriavestec.cz a věřím, že si

každý najde své oblíbené aktivity, nebo

přijde jen na procházku, či za odpočinkem

do našeho krásného Sportovního centra.

Za Sportovní Centrum TJ Viktoria Vestec

a naší "Viktorku"

Vašek Drahoš
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Rybník

V letošním roce se opět pracovníci naší čety pustí do boje s Křídlatkou japonskou, pro je-

jí nezdolnost musíme počítat, že její likvidace bude probíhat i v dalších letech. Dále dojde

v okolí rybníka ke kácení suchých a nevhodných stromů a následně k dosadbě nových,

vhodnějších a kvalitnějších druhů, které jsou sadovnicky hodnotnější (dub, lípa).

Další zprávou snad potěšíme nejen všechny rybáře, plánujeme ještě do konce dubna ná-

kup ryb a obsádku rybníka. Po čtyřech letech se tak konečně vrátí ryby do našeho rybníka.

Marek Kowalewski

Cyklostezky

Většina sportovních nadšenců již jistě vyzkoušela nové asfaltové stezky vedoucí z hráze

Vesteckého rybníka směrem na Hrnčíře a Kunratice.  Živičný povrch byl položen do konce

března, během dubna budou také dokončeny všechny doprovodné terénní úpravy v jejich

okolí. Věříme, že tato finančně náročná investice obce najde spoustu příznivců a bude hoj-

ně využívána všemi věkovými skupinami. Můžeme potěšit všechny cyklonadšence  infor-

mací, že o pokračování stezky směr Kunratice se již jedná se zástupci Hl. m. Prahy a je na-

dějné její prodloužení do Kunratic.

V neděli 17. 04. 2011 proběhlo slavnostní zahájení provozu na nově vybudovaných cyk-

lostezkách, vedoucích z hráze Vesteckého rybníka směrem na Hrnčíře a Kunratice. Za účas-

ti mnoha občanů, kteří dorazili na kolech, koloběžkách, bruslích nebo po vlastních jsme si

za krásného počasí všichni měli možnost vyzkoušet, jaký je živičný povrch nových cyklos-

tezek.

Marek Kowalewski

Žádosti o dotace

Obec Vestec připravuje dva projekty pro zlepšení životního prostředí v obci. Na oba pro-

jekty bude obec podávat žádost o dotaci v průběhu první poloviny letošního roku.

První projektem je nákup čistícího vozu na údržbu komunikací se zaměřením na omeze-

ní prašnosti s využitím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), prioritní osa 2,

opatření 2.1.3 - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. 

Druhý projekt řeší dlouhodobý problém s likvidací velkokapacitního a nebezpečného od-

padu vytvořením sběrného dvora v obci. Občané by tak dostali pohodlnou a bezplatnou

možnost likvidace těchto odpadů několikrát týdně. V rámci projektu je také řešena úprava

vzhledu sběrných míst po obci. Na financování této akce se obec pokusí zajistit prostředky

z OPŽP, prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologic-

kých zátěží, část 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady.

O úspěšnosti podaných žádosti vás budeme informovat v některém z následujících čísel

VL.
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Hasiči

Vážení spoluobčané,

dne 8. 12. 2010 bylo opětovně založeno Sdružení dobrovolných hasičů Čech Moravy

a Slezska, organizační jednotka Vestec. Zakládajícími členy byli Miroslav Pašek - starosta

SDH Vestec, Milan Petrus - velitel SDH Vestec, Michal Šíma - člen výkonného výboru SDH

Vestec, Lukáš Jindřich - pokladník SDH Vestec, Miloš Kesl - revizor účtů SDH Vestec.

Od našeho založení proběhl jen krátký čas a již jsme se aktivně zúčastnili jak výročních

schůzí okolních SDH, jako jsou Dolní Břežany, Osnice, Hodkovice, kde jsme hledali mož-

nosti spolupráce s výbornými a pracovitými lidmi. Také jsme byli pozvání na výroční set-

kání starostů a velitelů našeho 14. okrsku, do kterého patříme a na kterém nás ostatní SDH

přibrali mezi sebe a popřáli nám mnoho úspěchů na dlouhé těžké cestě za slávou dobro-

volných hasičských sborů. Byli jsme se i představit a navázat na spolupráci s profesionál-

ním HZS v Jílovém u Prahy, kde nám velitel pan Miroslav Český přislíbil plnou podporu

nově vzniklého SDH. V sobotu 5. 3. 2011 jsme spolupořádali s kulturní komisí obce a TJ Vik-

toria Vestec první ročník Vesteckého masopustu, který se perfektně vydařil, a přišlo mno-

ho účastníků masopustního průvodu. 

Na konci měsíce března jsme se vydali do obce Libřice u Hradce Králové pro nový pří-

růstek zásahové techniky do našeho vybavení a to pro víceúčelové terénní vozidlo ARO

4x4. To jste již někteří mohli spatřit v ulicích obce i na svém pravidelném stanovišti u hřiš-

tě v době konání zápasů TJ Viktorie Vestec na domácím hřišti, kde zajiš�ujeme pořadatel-

skou službu. Věřím, že s námi setkáte i vy ostatní, kteří jste nás tu čest vidět ještě neměli a to

při některých dalších kulturních akcích obce či jiných aktivitách dobrovolných hasičů. Ne-

bo� naší hlavní náplní bude pomáhat Vám občanům při nastalých mimořádných situacích,

jako jsou přívalové deště, větrné kalamity a podobně.  

Mezi další činnosti, které budeme zajiš�ovat, patří také:

Prevence - kontrola hydrantů, vytipování nebezpečných míst, kontrola požárních hlásičů

Osvěta - první pomoc při úrazech ohněm, desatero správného chování při požáru

Výchova mládeže -  sportovní aktivity pro děti, pořádaní kulturních a společenských akcí. 

V současné chvíli má

SDH Vestec 15 členů. Při-

dejte se k nám a rozšiřte na-

še řady!

Kontakt, jak se s námi

spojit naleznete na strán-

kách www.sdh-vestec.cz

Na závěr bych vás všech-

ny chtěl pozvat na tradiční

pálení čarodějnic v sobotu

30. 4. 2011, kde připravuje-

me kromě standardního ob-

čerstvení i pečení prasátka

a ukázku hasičské techniky. 

Mnoho pohodových dnů

přeje

Milan Petrus, velitel SDH

Vestec
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Jednou z priorit zastupitelstva obce je

minimalizace výskytu trestné činnosti na

území naší obce. V loňském roce byl vy-

budován kamerový systém, který provo-

zuje Policie ČR a po jeho zprovoznění do-

šlo k rapidnímu snížení kriminality.

V rámci dalších kroků ke zvýšení bez-

pečnosti byla navázána spolupráce se spo-

lečností SV-AGENCY, která patří k nejvý-

znamnějším poskytovatelům služeb pultu

centralizované ochrany - PCO) v ČR, její

služby využívá více než 14.000 zákazníků. 

Společnost SV-AGENCY se na trhu po-

hybuje již od roku 1991 a od 1. 10. 2011 je

členem holdingu JABLOTRON, což je

přední český výrobce elektronických za-

bezpečovacích systémů.

SV-AGENCY je partnerem projektu

OKO1, který je zaměřen na střežení ne-

movitostí a OKO2, který je určen pro ak-

tivní střežení vozidel. Podrobné informa-

ce o poskytovaných službách najdete na

stránkách www.svagency.cz.
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Představení společností v obci 

Na našich stránkách se vám budeme snažit přinášet informace o společnostech, které

podnikají v obci. V případě, že máte zájem zde svou společnost prezentovat, kontaktujte re-

dakci na adrese: redakce@vestec.cz

Jednou ze společností, která na našem území působí již mnoho let, je AGRO Jesenice

u Prahy a.s.

Společnost vznikla v roce 1992 a to transformací z bývalého ZD Jesenice. Od té doby pro-

šel podnik velkým rozvojem, kdy postupně odkoupil několik zemědělských podniků

a dnes hospodaří na 3.650 ha půdy. Obrat společnosti narostl až k půl miliardě Kč ročně. Za

těch skoro 20 let, kdy AGRO funguje, se zabývalo mnoha činnostmi, které se týkají jak ze-

mědělské výroby, tak další oborů. Některé obory dále rozvíjela, od některých, jako napří-

klad vlastní pekárny nebo jatek, postupem času ustoupila a i díky tomu, vyjma roku 2002,

který byl ovlivněn povodněmi, vždy dosáhla zisku a tím i výplaty dividend akcionářům.

Ze zemědělské výroby je zajímavé například to, že AGRO ročně vyrobí více než 10.000 lit-

rů mléka, které se ale kvůli situaci na trhu v ČR neprodává, nýbrž se vyváží do Bavorska.

Přesto jedna možnost, jak si koupit mléko z AGRA existuje. Jsou to mlékomaty, z nichž je-

den je umístěn v prodejně Albert ve Vestci.

Rozsah činnosti společnosti však nepokrývá jen zemědělskou výrobu, ale například také

ve Vestci umístěná výroba mražené zeleniny, benzinová pumpa, kovovýroba a další činnos-

ti, kdy v letošním roce dodá společnost na trh asi 11.000 tun mražené zeleniny, v menší mí-

ře také mražené ovoce, které naleznete v mrazících pultech v obchodech i v našem okolí.

Pro ty z vás, kteří nemají představu, kde se areál AGRA ve Vestci nachází, mám jedno-

duchý návod. Bu
 se vydejte od hráze po nové cyklostezce směr Kunratice, nebo při pří-

jezdu do Vestce směrem od Prahy poté, co přejedete kruhový objezd u Motelu U Krbu, otoč-

te hlavu vlevo a v poli uvidíte velkou bílou budovu.

Marek Kowalewski

Naše partnerství pro vaše bezpečí
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Pulty centralizované ochrany -

poslední krok k bezpečí 

Na pultu centralizované ochrany (PCO) nepřetržitě monitorujeme střežené objekty

a aktivně vyhodnocujeme přijaté události, chráníme Váš majetek. Díky nám máte

okamžité informace o tom, co se ve Vaší firmě, domě, bytu, chalupě či automobilu

děje. 

Událost každé dvě minuty! 

Za měsíc operátoři odbaví okolo 150 000 událostí a více než 30 000 telefonátů, což

znamená, že denně jde zhruba o 5000 událostí a více než tisícovku telefonátů. Denně

vyjíždějí zásahové vozy po celé ČR ke stovce zásahů. V průměru ve 40 případech

měsíčně se jedná o výjezd k narušenému

objektu. Průměrný dojezdový čas po

Praze nepřesahuje 9 minut. 

V dnešní době jsou sice již mnohé objekty

vybaveny elektronickým zabezpečovacím

systémem, ale bez toho, aby se informace

o napadení domu nebo bytu dostala k něko-

mu, kdo je schopen tuto situaci řešit, je tako-

vé zabezpečení funkční jen zčásti. Představ-

te si situaci, kdy jste na dovolené, dostanete

informaci o poplachu ve vašem domě a bu-

dete muset shánět souseda nebo známého,

který by dojel váš dům zkontrolovat. A ten

se ve dveřích vašeho domu střetne s ozbro-

jeným zlodějem. Je to opravdu situace, kte-

rou chcete riskovat?

Vhodné je tedy využít služeb trénova-

ných profesionálů, kteří jsou schopni pro-

vést účinný zásah v krátké době a zamezit

tak vzniku dalších škod, případně zadržet

i pachatele. 

Proto obec přistoupila k pilotní spoluprá-

ci a v současné době střeží společnost SV-

AGENCY budovu Obecního úřadu, Spor-

tovní centrum a také nově vybudovanou

MŠ Vestec.

Jaké služby chce společnost SV-

AGENCY ve Vestci nabídnout, jsem se

zeptal Ondřeje Šimka, zástupce společ-

nosti.

MK: Co vás vedlo k navázání spolupráce

s naší obcí?

OŠ: Jsme si vědomi toho, že s rozvojem obcí

okolo Prahy je spojen také nárůst kriminality

a proto bychom se chtěli podílet na minimali-

zaci těchto negativních jevů a zvýšit bezpeč-

nost jak obyvatel Vestce, tak jejich majetku.

MK: Jakým způsobem bude tato spolupráce

probíhat?

OŠ: Naše společnost chce nabídnout své

služby za zvýhodněné ceny všem občanům

Vestce. Jedná se jak o střežení jejich nemovi-

tostí, tak dalšího majetku a vozidel pomocí

PCO. V blízkosti obce Vestec jsou dislokováno

dvě zásahová vozidlo, což umožňuje provést

rychlý zásah v katastru obce v řádu několika

minut.

MK: Přinese partnerství obce a SV-

AGENCY ještě nějaké další výhody pro obec

a její občany?

OŠ: V rámci partnerství s obcí se samozřej-

mě budeme rádi podílet i na zabezpečení akcí

pro děti, kulturních akcí a dalšího dění v obci.

Rádi také budeme podporovat děti v Mateřské

škole. 

Děkuji za rozhovor.

Informace o službách SV-AGENCY ve

Vestci najdete již brzy na stránkách obce

a v dalším vydání Vesteckých listů.

Marek Kowalewski
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Informace z úřadu

Velkoobjemové kontejnery

Vážení spoluobčané,

blíží se termín svozu velkoobjemového odpadu, kdy budou na 7 místech v obci přistave-

ny kontejnery. 

V termínu 20. 5. 2011 - 22. 5. 2011 budou kontejnery v následujících lokalitách:

ulice U Parku - 1 ks,

ulice K Vodárně - 1 ks,

ulice Průběžná - 2  ks, 

ulice Na Suchých - 1 ks,

ulice Ve Stromkách - 1 ks,

ulice Werichova - 1 ks.

Zároveň také bude probíhat svoz nebezpečného odpadu a to v sobotu 21. 5. 2011

na těchto stanovištích:

1. stanoviště Vídeňská u Bychla 8:00 - 8:15

2. stanoviště U Parku  8:20 - 8:35

3. stanoviště Ve Stromkách 8:40 - 8:55

4. stanoviště Na Průhoně 9:00 - 9:15

5. stanoviště Hrnčířská 9:20 - 9:35

6. stanoviště Průběžná 9:40 - 9:55

7. stanoviště Na Suchých/U Strouhy 10:00 - 10:15  

8. stanoviště K Vodárně 10:20 - 10:35

9. lokalita Hrnčíře (V Úhoru x V Březí) 10:40 - 10:55 

Kontejner na velkoobjemový odpad

Co patří do kontejneru na velkoobjemový odpad?

Starý nábytek - skříně, postele, stoly, židle, křesla a další • Koberce, linolea, matrace •

Velká elektrotechnika - pračky, myčky • Zdravotní keramika - umyvadla, záchody • Ko-

vový odpad - motory bez oleje, kovové nosníky, plechy, kola, části auta bez oleje, drátěnky,

džezy, vany, kovové disky od kol bez pneumatik • Jízdní kola, kočárky.

A co do kontejneru rozhodně NEPATŘÍ?

Stavební odpad - su�, kamení, obrubníky, cihly • Zemina, písek • Bioodpad - větve, trá-

va, listí, zbytky jídel • Pneumatiky • Lednice, monitory, zářivky, autobaterie, autoskla • Ře-

didla, barvy, oleje a jiné nebezpečné odpady.

Druhy sbíraných nebezpečných odpadů:

chladící a brzdová kapalina • mazací, převodové a motorové oleje • olověné akumuláto-

ry • galvanické články • autobaterie  • pneumatiky bez disků • autoskla • barvy, laky, le-

pidla • rozpouštědla, kyseliny, louhy, odmaš�ovací prostředky • pesticidy • zářivky • led-

nice • televizory • monitory • obaly znečištěné nebezpečnými látkami - kovové, plastové,

skleněné, dřevěné aj.

Žádáme občany, aby nebezpečný odpad předávali osobně obsluze sběrného vozu.
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Biologický odpad

Rádi bychom Vám také připomněli možnost svozu biologicky rozložitelného odpadu. Tento

svoz je organizován od 12. 4. do 30. 11. 2011, 1 x za  14 dní (každé liché úterý) za cenu 490 Kč za

110 litrovou nádobu, nebo 790 Kč za 240 litrovou nádobu. Máte-li o tuto službu zájem, prosím,

kontaktujte nás na podatelně Obecního úřadu. 

Do nádoby pro biologicky rozložitelný odpad patří: 

Listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, větve stromů a keřů, zbytky ovoce,

čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec. 

Třídění odpadů se vyplácí

V minulém roce obec obdržela od společnosti EKO-KOM kompenzaci ve výši 264.196,- Kč za

separovaný odpad. Je to velmi dobrý výsledek a tímto bychom chtěli všem občanům, kteří se na

třídění podíleli, poděkovat a věříme, že se třídění stane samozřejmostí v každé domácnosti. 

Ukončení zapisování dětí do cestovních pasů

Podle zákona č. 197/2010 Sb., kterým se

mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních

dokladech a o změně zákona č. 283/1991

Sb., o Policii České republiky, ve znění po-

zdějších předpisů, (zákon o cestovních

dokladech), ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

předpisů se ke dni 30. 6. 2011 ukončuje za-

pisování dětí (občanů mladších 10 let) do

cestovních dokladů rodičů. Po tomto datu

smí dítě cestovat mimo Českou republiku

bez vlastního cestovního dokladu pouze

s rodičem, v jehož cestovním dokladu by-

lo již zapsáno před 1. 7. 2011. Pro ostatní

děti budou již muset od 1. 7. 2011 zažádat

jejich zákonní zástupci o vydání vlastního

cestovního dokladu.

Dnem 26. 6. 2012 pozbývají platnosti

všechny zápisy dětí v cestovních dokla-

dech rodičů. Po tomto datu musí mít již

každé dítě svůj vlastní cestovní doklad. 

JAK ZAŽÁDAT O ZAPSÁNÍ DÍTĚTE

DO CESTOVNÍHO DOKLADU

RODIČE?

Na matrice OÚ Jesenice nebo na MěÚ

Černošice, pracoviště Praha, Podskalská

19, Praha 2.

V obou případech musí mít občan trva-

lé bydliště ve správním obvodu MěÚ Čer-

nošice. Přinese si svůj platný cestovní do-

klad, originál rodného listu dítěte, vyplní

žádost o doplnění údajů v cestovním do-

kladu a prohlášení o státním občanství dí-

těte a za každé zapisované dítě zaplatí

správní poplatek ve výši 50,- Kč. Termín

zapsání při podání žádosti na matrice je

asi 14 dní.

JAK ZAŽÁDAT O VYDÁNÍ

CESTOVNÍHO PASU PRO DÍTĚ?

V případě, že dítě cestovní doklad ještě

nikdy nemělo:

K prvnímu dokladu dítěte je nutno nej-

dříve vyřídit Osvědčení o státním občan-

ství - vystavuje ho krajská matrikářka na

Krajském úřadu Středočeského kraje. Žá-

dost může podat zákonný zástupce dítěte

přímo tam a nebo, pokud na to nespěchá,
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prostřednictvím matriky v Jesenici. Přine-

se sebou originál rodného listu dítěte, rod-

ných listů rodičů dítěte, oddací list (po-

kud je vydaný do 30. 6. 2001), vyplní

žádost, zaplatí správní poplatek ve výši

100,- Kč. Vystavené Osvědčení o státním

občanství obdrží bu
 osobně na Krajském

úřadu Středočeského kraje  nebo doporu-

čenou poštou na adresu trvalé bydliště,

pokud o něj bylo požádáno prostřednic-

tvím matriky. Po obdržení Osvědčení

o státním občanství vezme jeden ze zá-

konných zástupců ještě originál rodného

listu dítěte a s dítětem se vypraví na MěÚ

Černošice, pracoviště Praha, Podskalská

19, Praha 2, kde požádá o vydání cestov-

ního dokladu pro dítě. Pracovnice odděle-

ní cestovních dokladů s ním vyplní žádost

přímo v počítači, dítě vyfotí - jedná se

o speciální fotografii, která je nutná pro

pořízení biometrických údajů (vlastní fo-

tografie s sebou již nenoste!), zákonný zá-

stupce zaplatí správní poplatek ve výši

100,- Kč a ve lhůtě nejpozději do 30 dnů

bude dítěti vyhotoven cestovní doklad

s biometrickými údaji. 

Dítě již cestovní doklad mělo:

Jestliže cestovní doklad již dítě mělo,

vezme jeden ze zákonných zástupců pů-

vodní cestovní doklad, dále originál rod-

ného listu dítěte a s dítětem se vypraví na

MěÚ Černošice, pracoviště Praha, Pod-

skalská 19, Praha 2, kde požádá o vydání

cestovního dokladu pro dítě. Další postup

je jako v předchozím odstavci. Cestovní

doklad pro dítě ve věku do 15 let věku se

vydává na dobu 5 let, avšak vždy musí

být k vycestování splněna podmínka ak-

tuální podoby dítěte. Pokud se podoba dí-

těte změní (a to se týká zvláště malých dě-

tí v poměrně krátké době), musí zákonný

zástupce dítěte požádat o vydání nového

cestovního dokladu pro dítě dříve, než je

stanovená doba platnosti cestovního do-

kladu. 

Hana Rousová

matrikářka 

OÚ Jesenice

Budějovická 303, Jesenice

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 -

12:00 a 13:00 - 17:30 hod.

tel.: 241 021 741

e-mail : hana.rousova@oujesenice.cz

Další kontakty:

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor vnitřních věcí a Krajský živno-

stenský úřad

Zborovská 11, Praha 5

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 -

17:00 hod.

MěÚ Černošice, pracoviště Praha

Odbor správní, oddělení cestovních do-

kladů

Podskalská 19, Praha 2

Úřední hodiny: pondělí 8:00 - 18:00 hod.,

úterý 8:00 - 12:00 hod., středa 8:00 - 17:00

hod., čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hod.
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PROGRAM AKCÍ - KVĚTEN 2011

MC Pohádka, Průmyslová 1055, Jesenice u Prahy

Pravidelný program a více informací k jednotlivým akcím najdete na

www.mcpohadka.jesenice.cz

Po 2. 5., 20.00 - 21.30 h 

PARTNERSKÉ VZTAHY psychoterapeuticky orientovaná přednáška známé astropsycholožky

Marušky Hlávkové Cena: 200,- Kč Rezervace na: mcpohadka.jesenice@gmail.com, tel: 723 508 383

Čt 5. 5., od 20.00 h

A PŘILETÍ ČÁP... ANEB SETKÁVÁNÍ S DULOU, PRŮVODKYNÍ TĚHOTENSTVÍM,

PORODEM A ŠESTINEDĚLÍM na téma Porodní plán. Cena 100,- Kč. Rezervace na

Kacka.spickova@seznam.cz nebo na tel.: 604 200 926.

Čt 5. 5., od 16.30h

SEZNAMUJEME SE S PEJSKEM Děti se nejen pobaví, ale hlavně se naučí, jak se správně

chovat ve společnosti pejska … Pro děti ve věku 4 - 7 let! Cena : 70,- Kč Rezervace na:

mcpohadka.jesenice@gmail.com

Pá 6. 5., 10.45 - 11.30 h 

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ repríza - Přij
te shlédnout klasickou pohádku

v maňáskovém divadélku. (2-5 let) Cena: 50,- Kč. REZERVACE MÍST NUTNÁ na

mcpohadka.jesenice@gmail.com

Po 9. 5., od 19.00 h 

FOTOGRAFICKÝ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ IV. Téma: Město

a architektura, krajina a příroda, zvířata. Účast na předchozích lekcích není podmínkou!

Vstupné: 350,- Kč, záloha 200,- Kč (nevratná). REZERVACE MÍST NUTNÁ na

mcpohadka.jesenice@gmail.com  

Pá 13. 5., 10.45 - 11.30 h

ŠIKULÍČEK - FOUKÁNÍ BRČKY, MALOVÁNÍ KAMÍNKU. Tvoření pro nejmenší (cca od

1,5 - 2,5 roku) Cena: 50,- Kč. REZERVACE MÍST NUTNÁ na mcpohadka.jesenice@gmail.com

Po 16. 5., 19.00 - 20-00 h

KOSMETICKÝ SEMINÁŘ: ZDRAVÉ OPALOVÁNÍ A LETNÍ LÍČENÍ. Vstupné ZDARMA.

Pá 20. 5., 10.15 - 11.30 h

MALÁ MOŘSKÁ VÍLA - Přij
te shlédnout klasickou pohádku v maňáskovém divadélku. Pro

děti 2-5 let Cena: 50,- Kč. REZERVACE MÍST NUTNÁ na mcpohadka.jesenice@gmail.com

Ne 22. 5., od 13.00 h

KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ - VÍKENDOVÝ TERMÍN Chvilka teorie a potom praktický

nácvik. Při ošetřování raněného pracujeme s výbavou auto-lékárničky. Kurz vede certifikovaná

instruktorka. Délka: 3-4 hodiny Vstupné: 390,- Kč (skládá se záloha 300,- Kč) Zarezervujte si

místo e-mailem na: mcpohadka.jesenice@gmail.com

Po 23. 5., od 19.00 h

FIMO II - kreativní večer s Rejkou Balcarovou. Seznámíte se s prací s polymerovou hmotou

fimo a odnesete si vlastní výrobek. Cena 250,- Kč včetně materiálu.

Út 31. 5., od 19.00h

II. DÍL NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE ANEB JAK ČÍST V GESTECH PARTNERA A DĚTÍ

Více info na: www.mcpohadka.cz Čas: 1,5 hodiny Cena: 199,- Kč / osoba
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CCYYKKLLOO  EEMMAAPP
PPÍÍSSNNIICCEE
ZZIIMMAA  KKOONNČČÍÍ,,  AA  MMYY  VVÁÁMM
NNAABBÍÍZZÍÍMMEE  KKEE  KKOOLLUU  22001111  JJAAKKOO  DDÁÁRREEKK  ZZDDAARRMMAA
vvýýbběěrr  zzbboožžíí  zz  ddooppllňňkkůů,,  tteexxttiilluu,,  ppřřiilleebb,,  bboott
vv  hhooddnnoottěě  550000,,--  KKčč
AAKKCCEE  PPLLAATTÍÍ  DDOO  3311..  55..  22001111

wwwwww..eemmaapp--pprraahhaa..cczz
PPííssnniiccee  --  KK  VVRRTTIILLCCEE  331177,,  PPrraahhaa  44,,  tteell..::  226611  991111  445522
MMoobbiill  772211  441144  881100,,  ee--mmaaiill::  oobbcchhoodd@@eemmaapp--pprraahhaa..cczz
OOtt..  ddoobbaa::  PPoo,,  ÚÚtt,,  SStt  1100--1188,,  ČČtt  1122--2200,,  PPáá  1100--1188,,  SSoo  99--1144

 

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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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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