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Úvodní slovo 
 
Vážení občané, milí čtenáři, 
 
právě držíte v ruce první letošní číslo 
Vesteckých listů. Závěr loňského roku přinesl 
tragickou událost, kdy během nočního požáru 
v Javorové ulici zahynuli dva obyvatelé domu. 
Podrobnější informace o požáru naleznete na 
stránkách tohoto čísla. Přelom roku přinesl 
v obci i další starosti, spojené především 
s úklidem nadprůměrné nadílky sněhu. Mnohdy 
ho napadlo takové množství, že i těžká technika 
měla problém si s ním poradit. S maximálním 
nasazením jak najaté techniky, tak především 
zaměstnanců OÚ (technické služby) a také nově 
zakoupené multikáry se obec s tímto rozmarem 
počasí statečně prala.  
Přesto se našli občané, kteří snad nevnímali 
dění okolo sebe a představovali si, že snad sníh 
bude odklízen ještě před tím, než dopadne na 
chodník nebo silnici před jejich domem.  
Ale nyní již k veselejším událostem, které se 
odehrály za poslední dva měsíce. 
Dne 05. 01. 2010 proběhl za účasti mnoha 
občanů obce absolventský koncert našeho 
spoluobčana, Lukáše Jindřicha, dirigenta 
a sbormistra dětského pěveckého sboru 
Bambini di Praga.  
Dne 14. 01. 2010 byl slavnostně položen 
základní kámen nové mateřské školy, která by 
měla být dokončena ještě v letošním roce. 
Věřím, že i přes nepřízeň počasí, která zahájení 
výstavby provázela, se tento termín podaří 
dodržet.  
Z investičních akcí se kromě zahájení prací na 
školce pokračuje v dostavbě šaten na hřišti, 
které poskytnou důstojné zázemí nejen našim 
fotbalistům. 
Vzhledem k tomu, že bezpečnost jak obyvatel 
obce, tak jejich majetku je jedním z důležitých 
faktorů pro spokojený život, rozhodlo 
zastupitelstvo obce na základě doporučení 
Komise pro dopravu a bezpečnost o instalaci 
kamerového systému, který bude v první etapě 
pokrývat vjezdy a výjezdy z obce. Jeho realizace 
je plánována během prvního pololetí letošního 
roku. Zároveň bude také pokračováno v realizaci 
úprav dopravního značení, které začalo ještě 
před koncem roku 2009, ale vzhledem ke 
klimatickým podmínkám muselo být přerušeno. 
 
 

O všech těchto akcích máte možnost si přečíst 
nejen na stránkách tohoto čísla, kde 
samozřejmě najdete i mnoho dalších informací z 
dění v obci, ale také na nových webových 
stránkách obce, kde jsou průběžně doplňovány 
aktuální informace. 
 
Marek Kowalewski 
redaktor 
 
 
 

Z dění v obci 
 
Mateřská škola 
 
Dne 14. ledna 2010 ve 13 hodin došlo k dlouho 
očekávané události, kdy za účasti starosty 
Vestce,  ředitele ROP Střední Čechy JUDr. Ing. 
Tomáše Novotného, Ph. D. a zástupce 
dodavatele stavby, společnosti AVERS, s. r. o., 
Jana Košky, byl poklepán základní kámen 
mateřské školy. 
Po tomto slavnostním poklepání byly zahájeny 
stavební práce a během ledna a února došlo 
k realizaci pilotů, které jsou součástí základů, 
a v současné době probíhá výstavba 
inženýrských sítí v ulici U Hřiště. Věřím, že i přes 
nepřízeň počasí bude stavba dokončena ještě 
v letošním roce tak, aby již druhé pololetí 
školního roku 2010/2011 bylo možné zahájit 
provoz mateřské školy pro vestecké děti. V době 
uzávěrky tohoto čísla již bylo prostavěno 
cca. 1,5 milionu Kč. 
Kapacita školky je 75 dětí s možností dostavby 
další třídy pro 25 dětí. Předpokládá se, že zápis 
bude probíhat v září 2010, aktuální informace 
naleznete v některém z dalších čísel Vesteckých 
listů a na webových stránkách obce.   
 
 
Dostavba sportovních šaten 
 
K blížícímu se výročí 80 let založení vesteckého 
fotbalu dostanou nejen fotbalisté, ale i občané 
obce, předčasný dárek v podobě nových šaten, 
jejichž dostavba probíhá a měla by být 
dokončena v létě letošního roku. V době 
uzávěrky tohoto vydání byly vyzděny vnitřní 
příčky, osazena všechna okna a probíhala 
instalace rozvodů elektřiny, zdravotně 
technických instalací a montáž 
sádrokartonových desek v interiéru. 
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Věřím, že budova nových šaten poskytne 
důstojné zázemí nejen fotbalistům, ale 
i občanům obce, kteří využívají jak multifunkční 
hřiště a také těm, kdo budou využívat nově 
vzniklé prostory cvičebního sálu a klubovny 
v druhém nadzemním podlaží. 
 
 
Úklid sněhu 
 
Vzhledem k letošní bohaté nadílce, která 
postihla nejen naši obec, ale celou republiku, se 
pracovní četa skoro nezastavila. Díky jejich 
nasazení se dařilo sice někdy s obtížemi, ale 
přesto statečně bojovat s rozmary přírody. 
Náklady na pronájem techniky přesáhly částku 
140.000,- Kč, k úklidu byla samozřejmě také 
nasazena všechna dostupná technika ve 
vlastnictví obce.  
 
 
Nové webové stránky obce 
 
V průběhu ledna byly spuštěny nové webové 
stránky obce. Věříme, že oceníte nejen nový 
design, ale také nové rubriky a aktuální 
informace z dění v obci. Těšíme se na vaši 
návštěvu a v případě, že se vám naše nové 
stránky líbí, můžete pro ně hlasovat v soutěži 
Zlatý erb. 
 
 
Přítok do rybníka 
 
Zpracovaná studie proveditelnosti prokázala, že 
je možné napojení z areálu PVK a.s. Na základě 
tohoto závěru bylo objednáno zpracování 
projektové dokumentace pro realizaci této akce 
a její zhotovování již probíhá. 
 
 
Žádost o poskytnutí dotace z FROM 
Středočeského kraje 
 
Dne 28. 12. 2009 podala obec Vestec žádost 
o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst - 
dopravně bezpečnostní opatření. Cílem projektu 
je komplexní rekonstrukce ulic Na Hřišti 
a U Hřiště jakožto páteřních komunikací 
k objektům občanské vybavenosti,hlavně 
budované mateřské školce a sportovním 
zařízením. Výše požadované dotace činí 
3.989.116 Kč. Zahájení akce plánováno 
v jarních měsících a ukončení ještě do konce 

tohoto roku. Vyhodnocení žádostí proběhne též 
v jarních měsících.  
 
 
Chodník na ulici Vídeňská 
 
Chodník, který začne u autobusové zastávky 
u SAFINy a povede podél Vídeňské ulice až 
k Motelu U Krbu, čímž zajistí bezpečný přístup 
do objektů podél Vídeňské je v současné době 
projednáván v územním řízení. 
 
 
Informační SMS systém 
 
Komise pro dopravu a bezpečnost zprovoznila 
pro občany od 01. 09. 2009 informační SMS 
systém, jako nástupce obecního rozhlasu, který 
zde sloužil dlouhá léta, ale již nepokrýval celé 
území obce.  
 
Informační SMS systém je řešení přinášející 
zjednodušení komunikace mezi Obecním 
úřadem a občany. Systém umožňuje Obecnímu 
úřadu zcela jednoduše, a to ať jednotlivě nebo 
hromadně rozesílat informační SMS zprávy 
(například obyvatelům obce či vedení obce) 
a případně přijímat odpovědi na ně posílané 
zpětně na centrální telefonní číslo +420 720 001 
676. 
 
Výhody systému 
 
• Zefektivnění komunikace s občany či správou 
obce (např. hromadné odesílání upozornění 
občanům v případě havarijních situací). 
 
• Možnost přihlášení/odhlášení k odběru zpráv  
(pomocí definované zprávy, občané si sami 
mohou rozhodnout, zda chtějí zprávy dostávat). 
 
• Personalizované nastavení systému pro 
Obecní úřad (vlastní seznam kontaktů, skupin 
příjemců). 
 
• Jednotné centrální číslo, přes které 
komunikace probíhá (tj. občané nemusí řešit 
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 
„samoregistrace“.  Registrace bude porovnána 
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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(nepovinně) 
 
Text začíná hvězdičkou, symbol ˽ označuje 
mezeru, položky musí být odděleny čárkou bez 
mezer. 
 
Například pan Novák Jan, který bydlí v Hlavní 
ulici č. p. 50 a bude se chtít registrovat, odešle 
ze svého telefonu následující zprávu:  
 
«P˽Novak,Jan,Hlavni˽50 
 
V případě, že by pan Novák podnikal a chtěl by 
se zaregistrovat jako firma, doplní 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 bude 
zaregistrovaný 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 registrovaného 
telefonního čísla na telefon +420 720 001 676. 
  
Věříme, že v dnešní moderní, uspěchané době, 
bude tato služba pro naše občany přínosem. 
 
Marek Kowalewski 
 
 

Linka 326 
 
Na základě stížností cestujících na kvalitu 
vozidel a řidičů linky 326 proběhla jednání jak s 

ROPIDem, tak s Veolia Transport, která linku 
326 provozuje. Výsledkem je jak zlepšení kvality 
autobusů, tak i řidičů. Na základě těchto jednání 
bylo také rozhodnuto o posílení linky 326, kdy se 
vycházelo především z průzkumu, který proběhl 
v loňském roce, a byly přidány nové spoje 
v nejvytíženější časy. Nový jízdní řád bude platit 
od 08. 03. 2010. Zároveň by v letošním roce 
měly být ve špičkách nahrazeny klasické 
autobusy kloubovými, které mají vyšší přepravní 
kapacitu. 
 
Martin Votava 
 
 
 

 
Revitalizace okolí rybníka 
Vestecký 
 

 
 
Co je revitalizace? 
Revitalizace je obnova poškozených částí 
krajiny způsobenými těmito vlivy: 
A) antropogenní (člověk – emise,imise a černé 
skládky),                                                                                                 
B) přírodní (větrná a vodní eroze). 
 
Vestecký rybník, který byl v loňském roce 
odbahněn, čekají v letošním roce další změny, 
které by měly pomoci ke zvýšení jak množství 
vody v rybníce, tak ke zlepšení jeho okolí. Nový 
přítok, který bude veden ze strouhy 
v jihovýchodním rohu rybníka, bude celoročně 
plnit rybník vodou. Další změna, která se chystá, 
je naučná stezka kolem rybníka. Stezka bude 
sloužit výhradně pro pěší a bude příjemná 
hlavně pro maminky s dětmi. S tímto úzce 
souvisí prosvětlení a vyřezání rizikových dřevin 
(suché stromy) a náletových dřevin (třešeň 
ptačí, bez černý a další), které překážejí a 
některé dokonce zabraňují (akát bílý) růstu 
dřevin, které by měly být na břehu rybníka (olše 
lepkavá, topol bílý a černý) a některé jehličnaté 
stromy (smrk ztepilý, borovice lesní). Stromy, 
které se vykácí, budou nahrazeny novou 
výsadbou silnějších a k rybníku vhodnějších 
dřevin. Tyto úpravy budou realizovány po 
etapách, kdy v letošním roce bude provedeno 
vybudování naučné stezky, kácení 
dřevin, náhradní výsadba a částečně mobiliář. 
Budou zde i místa určená k posezení od laviček 
až po altánek. Rybník bude nově zarybněn 
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a budou vybudována nová rybářská místa pro 
pohodlnější přístup k vodě. Vzhledem k tomu, že 
obec Vestec nemá žádnou větší zelenou plochu, 
věřím, že uvedené úpravy poskytnou 
obyvatelům obce příjemnou možnost 
k procházkám a odpočinku.        
 
Tibor Švec 
 
 
 

Kamerový systém v obci 
 
Na základě doporučení Komise pro dopravu a 
bezpečnost byla zastupitelstvem obce 
schválena investice do kamerového systému v 
maximální výši 1 milion Kč. Tato investice by 
měla přispět ke zvýšení bezpečnosti v obci, kdy 
v první fázi budou instalovány kamery na 
vjezdech a výjezdech do obce a podle výsledků 
výběrového řízení (především ceny) budou 
případně osazeny kamery ještě na další riziková 
místa v obci. Systém bude postaven jako 
modulární, takže v budoucnu bude možné 
přidávat další kamery na vybraná místa.  
 
Martin Votava 
 
 
 

 
Nové obvodní oddělení 
POLICIE ČR v Jesenici 
 

 
V únoru letošního roku bylo otevřeno nové 
obvodní oddělení Policie České republiky 
v Jesenici. Toto nové obvodní oddělení PČR 
slouží pro obce Vestec, Jesenice, Horní Jirčany, 
Osnice, Kocanda, Zlatníky, Hodkovice 
a Zdiměřice. Nově se tedy mohou občané 
obracet právě na toto obvodní oddělení, kdy 
služebna v Jílovém již nebude určena pro naši 
obec. Hlavní výhodou nového oddělení je 
zkrácení dojezdové vzdálenosti. Na služebně 
budou umístěny 1 – 2 výjezdové vozy 
a v budoucnu by měla být přítomna na služebně 
stálá služba. Cílový stav je 18 policistů, který by 
měl být naplněn do srpna 2010 a v tomto 
termínu by  také měly vzniknout 1 – 2 
motorizované hlídky. 
V případě, že budete chtít kontaktovat tuto 
služebnu, můžete využít telefonní čísla: 

974 882 770 
224 811 064 
Fax: 241 402 211 
V případě, že byste se na služebnu nemohli 
dovolat, je možné se obrátit na linku 158, která 
informaci předá hlídce vysílačkou. 
 
Václav Drahoš 
 
 
 

Strouha „Za Albertem“ 
 
Problém strouhy „Za Albertem“ tíží obec již 
několik let. Zahrádky obyvatel bytových domů 
v ulici U Strouhy jsou několikrát ročně 
zaplavovány rozvodněnou strouhou. Obyvatele 
obtěžuje nejenom rozvodněná strouha, ale 
i nepříjemný zápach, který se z této strouhy šíří. 
Obec začala postupně rozplétat příčiny tohoto 
neutěšeného stavu. 
Zápach způsobují splaškové vody, které jsou do 
této strouhy „načerno“ vpouštěny. Největší zdroj 
znečištění pocházející z průmyslové zóny byl 
odhalen v říjnu loňského roku a s původcem 
tohoto znečištění je již vedeno správní řízení. 
Bohužel se na znečištění podílejí i občané 
Vestce z lokality Šátalka. Věříme, že tyto občany 
tento článek bude motivovat k objednávce 
vývozu žump a přestanou nám jejich splašky 
přetékat do dešťové kanalizace, která k tomu 
není určena.  
Rozvodnění strouhy má několik příčin, kdy tou 
hlavní příčinou je zanesené koryto strouhy. 
Vlastník strouhy, který je v likvidaci, neprováděl 
po několik let údržbu. Dále to jsou nezpomalené 
dešťové vody vtékající do strouhy ze střech 
a parkovišť prodejny Albert a poškozený 
propustek pod ulicí Na Spojce. Na vyčištění 
koryta se již začalo pracovat, obec dostala 
povolení od Zemědělské a vodohospodářské 
správy ke vstupu na cizí pozemek a provedení 
sanace koryta strouhy. Práce budou probíhat 
v měsíci březnu, předpokládané náklady jsou 
200.000,- Kč. 
Odstranění ostatních příčin musí navrhnout 
odborník, kterého již obec objednala. K jejich 
zdárnému odstranění je však také nutné získání 
strouhy do vlastnictví obce. Věříme, že do konce 
letošního roku se všechny tyto problémy podaří 
odstranit.  
 
Tibor Švec 
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Požár bytového domu v ulici 
Javorová 
 

 
Dne 26. 12. 2009 ve 03:14 hodin byl nahlášen 
operačnímu středisku HZS požár bytového 
domu v ulici Javorová. K zásahu byli povoláni 
hasiči z HZS Jílové u Prahy, dále dobrovolní 
hasiči z Jílového u Prahy, Zvole, Průhonic, 
Dolních Jirčan, Zlatník a Osnice. 
Po příjezdu profesionálního družstva hasičů 
z Jílového byly pomocí žebříku zachráněny dvě 
osoby z balkonu a zahájen průzkum objektu 
a hašení. Při průzkumu byla nalezena osoba 
bez známek života, která byla předána 
záchranné službě, jež konstatovala smrt. 
V průběhu hasebních prací byl nalezen ještě 
další obyvatel domu, který byl také bez známek 
života a záchranná služba i u něj konstatovala 
smrt. 
Během zásahu došlo k lehkému poranění 
jednoho zasahujícího hasiče.  
Příčina požáru nebyla zjištěna, škoda se 
pohybuje v řádu milionů Kč. 
Zásahu se kromě hasičů zúčastnili také 
příslušníci Policie ČR, Městské policie 
Černošice, Obecní policie Jesenice, posádky 
rychlé lékařské pomoci Říčany a Jesenice 
a všem patří poděkování za jejich pomoc při 
řešení této tragické události. 
 
Obec pomohla obyvatelům postiženým požárem 
finančně tak, že uhradila přistavení kontejnerů 
a schválila poskytnutí finanční pomoci ve výši 
30.000,- Kč na každou bytovou jednotku 
zasaženou požárem. 
 
V návaznosti na tyto události doporučuje komise 
pro dopravu a bezpečnost instalaci autonomních 
požárních detektorů, které mohou pomoci včas 
identifikovat vznikající požár a zabránit 
případným ztrátám především na zdraví 
a životech. Také je vhodné zjistit, kde se 
nachází nejbližší hydrant nebo hasicí přístroj 
a jaké jsou únikové cesty z objektu. 
 
Marek Kowalewski 
 
 

 
Bude Vestec novým centrem 
vědy a výzkumu? 
 

 
Obec Vestec by se již v blízké budoucnosti 
mohla stát moderním centrem vědy v České 
republice a nabídnout pracovní příležitosti jako 
pro vysoce kvalifikované odborníky, tak také pro 
obslužný personál. V naší obci by mělo stát 
Biotechnologické a biomedicínské centrum 
Akademie věd a Univerzity Karlovy (BIOCEV). 
 
BIOCEV je projektem právě těchto dvou 
nejprestižnějších českých výzkumných institucí 
a je zaměřený na významné a rychle rozvíjející 
biotechnologické a biomedicínské obory. Projekt 
je připravován šesti ústavy AV ČR a Univerzitou 
Karlovou v rámci Operačního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace 2007 – 2013 v prioritní ose 
1, Evropská centra excelence a měl by být celý 
financován z evropských fondů regionálního 
rozvoje. 
 
Již v roce 2005 zakoupila AV ČR pozemky 
v naší obci o rozloze 5,5 ha právě za účelem 
výstavby BIOCEVu. Na těchto pozemcích by do 
roku 2013 mělo vyrůst centrum s celkovou 
plochou cca 28 tis. m2, zaměstnávající až 
700 osob.  
 
Po dokončení se BIOCEV zapojí do 
celoevropských sítí výzkumných infrastruktur 
a Vestec se tak stane jedním z evropských 
center výzkumu a vývoje. Odborný program 
BIOCEVu je tvořen pěti oblastmi, které jsou 
synergicky orientovány na biotechnologie 
a biomedicínu. Výsledky plynoucí z výzkumné 
práce prováděné v BIOCEVu budou mít zásadní 
dopad na ty nejdůležitější oblasti lidského života, 
jakým jsou např. lidské zdraví nebo životní 
prostředí. Výzkum BIOCEVU bude zaměřen 
mimo jiné na funkci jednotlivých genů a vliv 
poruch těchto funkcí na vznik nejrůznějších 
onemocnění (např. cukrovky, neplodnosti, 
nádorových onemocnění). Odhalení genů 
odpovědných za tyto dnes bohužel již běžné 
choroby představuje jednu z největších výzev 
současného biomedicínského výzkumu. 
Nedílnou součástí projektu BIOCEV je také 
výchova a vzdělávání nových mladých vědců, 
což je jeden ze zásadních předpokladů nejen 
udržitelnosti samotného centra, ale i růstu 
kompetence celé ČR a přechodu ke znalostní 
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ekonomice. Zaměření centra podnítí vznik 
nových studijních oborů, budou se zde 
organizovat mezinárodní kurzy i školení českých 
vědeckých pracovníků. 
Projekt BIOCEV pomůže nejen zviditelnit obec, 
ale přinese také rozvoj dalších aktivit v obci. 
Jednou z dalších možných investic, které by 
měly na výstavbu BIOCEVu navázat, je vznik 
Národního biotechnologického a bio-
medicínského centra, které by výsledky 
výzkumu BIOCEVu aplikovalo do praxe. 
 
Tibor Švec 
 
 

Výpisy z usnesení ZO 
 
 
Výpis usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva 
obce Vestec konaného dne 15. 12. 2009 
 
Přijatá usnesení: 
09/28/1  
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele 
zápisu Eduarda Jarolímka. 
 
09/28/2  
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele 
zápisu Janu Stupkovou. 
 
09/28/3 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření pořadu 
jednání o bod č. 14 – „Žádost o finanční 
příspěvek pro Sdružení zdravotně postižených“. 
 
09/28/4 
Zastupitelstvo obce neschvaluje rozšíření 
pořadu jednání o bod č. 15 – „Diskuse“. 
 
09/28/5 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený pořad 
jednání. 
 
09/28/6  
Zastupitelstvo obce schvaluje urbanistickou 
studii rozvojové lokality Z8 a pověřuje starostu 
obce objednáním úpravy návrhu zadání 
regulačního plánu pro lokalitu Z8 dle této 
urbanistické studie. 
 
09/28/7 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled 
pro roky 2010 až 2014. 

 
09/28/8 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro rok 
2010. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet 
obce Vestec pro rok 2010 jako schodkový s 
celkovými rozpočtovými příjmy ve výši 
61.349.396,37 Kč, s celkovými rozpočtovými 
výdaji ve výši 96.638.000,- Kč a schodkem ve 
výši 35.288.603,63 Kč. Schodek rozpočtu bude 
plně kryt z finančních prostředků z přebytků 
hospodaření obce v roce 2009 a předchozích 
rozpočtových obdobích. 
 
09/28/9 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění usnesení 
č. 3 ze 17. zasedání zastupitelstva obce ze dne 
23. 12. 2008 o následující: Rozpočet obce 
Vestec pro rok 2009 se schvaluje jako 
schodkový. Schodek rozpočtu bude plně kryt z 
finančních prostředků z přebytků hospodaření 
obce v roce 2008 a předchozích rozpočtových 
obdobích. 
 
09/28/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr 
bezúplatného převodu vlastnictví pozemku 
parc. č. 1037 v katastrálním území Vestec 
u Prahy z výlučného vlastnictví Středočeského 
kraje do výlučného vlastnictví obce Vestec. 
 
09/28/11 
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený plán 
financování obnovy vodohospodářské 
infrastruktury. 
 
09/28/12 
Zastupitelstvo obce neschvaluje námitku Aleny 
Šedivé k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 
Vestec konaného dne 13. 10. 2009. 
 
09/28/13 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků 
parc. č. 417/20 o výměře 630 m2 a parc. 
č. 417/21 o výměře 1.730 m2, v katastrálním 
území Vestec u Prahy, za cenu 6.000.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na 
prodej pozemků parc. č. 417/20 o výměře 
630 m2 a parc. č. 417/21 o výměře 1.730 m2, 
v katastrálním území Vestec u Prahy, za cenu 
6.000.000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy s uchazečem, 
kterým jsou manželé Robert a Iveta Deylovi. 
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09/28/14 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti 
o dotaci z programu FROM. Předmětem žádosti 
o dotaci bude rekonstrukce komunikací „ulice 
U Hřiště“ a „ulice Na Hřišti“. Zastupitelstvo obce 
schvaluje spolufinancování projektu v minimální 
výši 5% z celkových nákladů projektu. Výše 
požadované dotace nepřekročí 4 mil. Kč. 
 
09/28/15 
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené 
rozpočtové opatření č. 6/2009, doplněné 
o následující příjmy: par. 3639, pol. 3111 ve výši 
6.000.000,- Kč a par. 3111, pol. 3114 ve výši 
180.000,- Kč a upravené ve výdajové části 
par. 6171, pol. 5021 ve výši 30.000,- Kč. 
 
09/28/16 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr uzavřít 
s ŘSD ČR smlouvu o převodu pozemků 
dotčených SO č. 155. Zastupitelstvo obce 
schvaluje záměr uzavřít s SPZ Servis s.r.o. 
a FLORPLANT s.r.o. smlouvu o převodu SO 
č. 155. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření 
Dohody o postoupení investorství přeložky polní 
cesty uzavřené mezi ŘSD ČR, SPZ Servis s.r.o., 
FLORPLANT s.r.o. a Obcí Vestec a pověřuje 
starostu podpisem této dohody. 
 
09/28/17 
Zastupitelstvo obce neschvaluje snížení 
nájemného za pronájem restauračního zařízení 
na hřišti z původních 7.000,- Kč/měsíčně na 
1.000,- Kč/měsíčně. 
 
09/28/18 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 
pro Sdružení zdravotně postižených na rok 2010 
ve výši 15.000,- Kč. 
 
Ostatní: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav plnění 
úkolů vyplývajících z přijatých usnesení. 
 
 
 
Výpis usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva 
obce Vestec konaného dne 10. 02. 2010 
 
Přijatá usnesení: 
10/29/1 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele 
zápisu MUDr. Eleni Zíkovou. 
 
10/29/2 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele 
zápisu Janu Stupkovou. 
  
10/29/3 
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení bodu 
č. 12 na pořad jednání. 
 
10/29/4 
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení bodu 
č. 13 na pořad jednání. 
 
10/29/5 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený pořad 
jednání včetně jeho rozšíření. 
 
10/29/6 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pořízení 
změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru 
Vestec. Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit do 
projednání změny č. 5 územního plánu sídelního 
útvaru Vestec změnu funkčního využití území 
u pozemků parc. č. st. 93, st. 143, st. 178 
a parc. č. 189 v katastrálním území Vestec 
u Prahy, ve vlastnictví ČR, na území nerušící 
výroby, služeb a komerce.  Zastupitelstvo obce 
určuje, jako pověřeného zastupitele, MUDr. 
Eleni Zíkovou k podání žádosti o projednání 
změny č.5 územního plánu sídelního útvaru 
Vestec. 
  
10/29/7 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 
pro obyvatele domu č. p. 307 postižených 
požárem ve výši 30.000,- Kč na jednu bytovou 
jednotku. 
 
10/29/8 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 
pro TJ Viktoria Vestec ve výši 50.000,- Kč. 
 
10/29/9 
Zastupitelstvo obce Vestec schvaluje 
předloženou darovací smlouvu se společností 
SCHMACHTL CZ, spol. s r.o. a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 
 
10/29/10 
Zastupitelstvo obce odkládá projednání darovací 
smlouvy na komunikace EXBIO Praha, a.s. do 
doby, kdy bude možné prověřit technický stav 
komunikace. 
 
10/29/11 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové 
opatření č. 1/2010. 



 
10 

 
10/29/12 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 
k směrnici 1/2009.  
 
10/29/13 
Zastupitelstvo obce schvaluje KOMPRIN, s.r.o. 
jako dodavatele projekčních a inženýrských 
prací „Plnění vodní nádrže Vestec“. 
 
10/29/14 
Zastupitelstvo obce schvaluje KOMPRIN, s.r.o. 
jako dodavatele projekčních a inženýrských 
prací „Vodovodní řad ulice Vídeňská,  lokalita 
Šátalka. 
 
Ostatní: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu 
usnesení z minulého zasedání. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí informace 
o možném zatrubnění strouhy v ul. U Strouhy. 
 
 
 
Přehled místních poplatků 
na rok 2010 
 

 
 
Poplatek za odpad 
 
Nádoba 60 nebo 70 l 1.800 Kč 
Nádoba 110 nebo 120 l  2.050 Kč 
(svoz 1 x týdně )    
Nádoba 110 nebo 120 l  1.200 Kč 
(svoz 1 x za 14 dní ) 
Nádoba 240 l  3.300 Kč 
 ( 30 l / os. = 8 os., svoz 1 x týdně ) 
Kontejner 1100 l  21.500 Kč 
( 30 l / os. = 73 os., svoz 2 x týdně ) 
Pytel 110 l - 20 ks  1.100 Kč   
Pytel 110 l -  do 20 ks 60 Kč/ks 
 
 
Poplatek ze psů 
 
První pes  
350 Kč, (200 Kč důchodci), 400 Kč právnická os. 
 
každý další pes 
500 Kč, (300 Kč důchodci), 600 Kč právnická os. 
 

Úleva z roční sazby ve výši 350 Kč na období 
2 let za čipované psy. 
 
 
Úhrada místních poplatků 
 
Poplatky lze platit v hotovosti v podatelně 
obecního úřadu nebo bankovním převodem na 
účet vedený u ČS: 0388054389/0800 nejpozději 
do 31. 03. 2010. 
Při placení bankovním převodem je důležité 
uvádět VS:   
Rodinné domy: VS = č. p. (např. 141, nebo 
21…) 
Bytové domy: VS = č. bytu 00000 č. p. (např. 
0500000375, nebo 1200000375…) 
Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést své 
příjmení a důvod platby  
(např. Novák – odpad) 
Po zaplacení bankovním převodem je nutné si 
vyzvednout na OÚ známku na popelnici! 
Při platbě v hotovosti na OÚ dostanete známku 
ihned. 
 
Marcela Ženožičková 
 
 
 
Absolventský koncert 
Lukáše Jindřicha 
 

 
Dovolte mi, abych se ještě krátce vrátil k časům 
nedávno minulým. 5. ledna tohoto roku se 
v kostele sv. Šimona a Judy konal Absolventský 
koncert našeho spoluobčana Lukáše Jindřich, 
dirigenta a sbormistra dětského pěveckého 
sboru Bambini di Praga. Věřím, že každý, kdo 
tento koncert navštívil, si odnesl nevšední 
zážitek. 
Zajímavý byl úvodní nástup sboru na pódium, 
kdy členové sboru procházeli ze zadní části 
kostela se svíčkami v rukách zpívajíce 
jednohlasou skladbu Te deum. Samotný koncert 
byl zahájen dvěma skladbami a capella na 
latinské duchovní texty, které pochází od 
samotného sbormistra Lukáše Jindřicha. 
Následoval cyklus od anglického skladatele 
Benjamina Brittena pro dětský sbor 
s doprovodem harfy - A Ceremony of Carols 
(Chvála koled). Lukáš Jindřich si ke spolupráci 
na tomto cyklu pozval nejslavnější českou 
i evropskou harfistku Janu Bouškovou. Cyklus 
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se skládá celkem z jedenácti částí, které jsou 
navzájem velmi kontrastní, co se týče tempa, 
dynamiky a výrazu a pro publikum to bylo velmi 
zajímavé. Celý cyklus byl interpretován velmi 
barvitě až kouzelně, s velkou profesionalitou 
a jsem přesvědčen, že sbor dokázal vyjádřit 
hudební podstatu tohoto díla. 
Velmi oblíbeným skladatelem sbormistra Lukáše 
Jindřicha je Zdeněk Lukáš, proto na jeho 
absolventském koncertě nemohly chybět 
skladby od tohoto známého českého autora. 
První z nich byla Amicitia s klavírním 
doprovodem v podání Lenky Navrátilové, která 
se sborem pravidelně spolupracuje. 
Poslední skladba koncertu – Tres canti 
studiozorum v podání sboru Bambini di Praga 
a Pražské komorní filharmonie byla třešničkou 
na dortu. Je to náročná skladba, ale velmi líbivá 
a efektní. Na každém z účinkujících byla znát 
obrovská radost a veliké zaujetí a výsledek byl 
naprosto perfektní. Při poslechu až běhal mráz 
po zádech. 
Po závěrečném tónu zcela zaplněný kostel 
(i s mnoha občany Vestce) odměnil všechny 
účinkující bouřlivými ovacemi a potleskem ve 
stoje.  
Přeji proto Lukášovi Jindřichovi mnoho dalších 
úspěchů, mnoho zaplněných koncertních sálů 
a věřím, že budeme mít ještě mnoho příležitostí, 
jak shlédnout takové krásné koncerty, 
pochopitelně pod jeho vedením. 
 
Marek Kowalewski 
 
 
 
Sdružení zdravotně 
postižených 
 

 
 
Sdružení zdravotně postižených v Jesenici 
srdečně zve své členy na výroční členskou 
schůzi, která se koná dne 17. 04. 2010 od 
15:00 hod. ve Společenském centru v Jesenici. 
Uvítáme i nové zájemce o členství. Občerstvení 
zajištěno, předpokládaný konec schůze v cca 
17:00 hodin. 
. 
Věra Šmídová, tel.: 241 931 956 
 

 
VESTECKÁ ZVONIČKA 
PŘIPRAVUJE VEŘEJNOU SBÍRKU 
 

 
 
NA PODPORU OBYVATEL POSTIŽENÝCH 
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH POŽÁREM 
BYTOVÝCH JEDNOTEK V JAVOROVÉ ULICI. 
V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ 
ADMINISTRACE SBÍRKY U KRAJSKÉHO 
ÚŘADU. JAKMILE BUDOU VEŠKERÉ 
NÁLEŽITOSTI VYŘÍZENY, O PŘESNÉM DATU 
ZAHÁJENÍ VÁS BUDEME INFORMOVAT 
PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK NA 
WWW.WESTECKYZVONICKA.CZ 
A INFORMAČNÍCH LETÁKŮ. 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ JE 
KOLEM 28.1. 2010. 
JE JIŽ ZALOŽEN ÚČET U ČS. SPOŘITELNY V 
JESENICI, KAM BUDE MOŽNÉ FINANČNÍ 
PROSTŘEDKY ZASÍLAT. DÁLE BUDOU 
OBCHÁZET SE ZAPEČETĚNOU 
POKLADNIČKOU ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCI. 
VÝTĚŽEK BUDE PROTOKOLÁRNĚ SEČTEN 
ZA PŘÍTOMNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU. 
VĚŘÍME, ŽE K TOMUTO PROJEVU 
SOLIDARITY SE PŘIPOJÍ CO NEJVĚTŠÍ 
POČET OBYVATEL A SOUSEDŮ. 
 
ZA TÝM ORGANIZÁTORŮ AKCE 
B.BUCHAROVÁ 
 
 
 

SAFINA 
 

 
SAFINA, a.s. inovuje systém řízení 
vzdělávání svých zaměstnanců 
 
V lednu 2010 zahájila SAFINA, a.s. realizaci 
projektu, jehož cílem je inovovat systém řízení 
a monitorování vzdělávání zaměstnanců. Tento 
projekt je financován z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.  
 
V rámci projektu bude vytvořen sbor interních 
lektorů pro realizaci vnitropodnikových školení. 
Dále budou realizovány odborné vzdělávací 
kurzy zaměřené na prohloubení a zvýšení 
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kvalifikační úrovně zaměstnanců v oblasti ICT, 
anglického jazyka a legislativy. V souladu 
s požadavky §101 – 103 Zákoníku práce 
projdou školením i zaměstnanci v dělnických 
profesích. Jsou plánovány i vzdělávací kurzy pro 
management. 
 
Většina vzdělávacích kurzů bude realizována 
v nově vybudovaných prostorách Školicího 
střediska SAFINA.  
 
Realizace projektu bude probíhat pod vedením 
koordinátory projektu Ing. Evy Pešové, vedoucí 
personálního oddělení, která dodává: 
“Smyslem celého projektu je výrazně zkvalitnit 
a zefektivnit vzdělávání našich zaměstnanců 
v souladu s přesně identifikovanými 
vzdělávacími potřebami společnosti. Vytvořením 
týmu interních lektorů dojde k vyšší pružnosti 
realizace vnitropodnikového vzdělávání 
a v neposlední řadě i ke snížení nákladů za 
vzdělávání“. 
Na realizaci projektu se bude výrazně podílet 
i odborný tým, který bude analyzovat vzdělávací 
potřeby, vyhodnocovat kvalitu kurzů, hodnotit 
a motivovat zaměstnance k dalšímu vzdělávání 
a individuálně s nimi pracovat na rozvoji 
pracovní kariéry. 
V rámci projektu bude do konce roku 2010 
odborně vzděláno celkem 180 zaměstnanců 
SAFINA, a.s. 
 
Eva Pešová 
 
 
 
Z redakční pošty 
 

 
V posledním vydání Vesteckých listů o mně 
napsal pan Kowalewski, že jsem při 
zveřejňování článků zvýhodňovala členy 
Vestecké zvoničky. To se vůbec nezakládá na 
pravdě. Na Obecním úřadě jsem pracovala 
15 měsíců ve funkci administrativní pracovnice 
a po odchodu paní Paškové z redakce VL jsem 
připravovala 1 měsíc vydání červenec-srpen 
2008. O tom, který příspěvek vyjde, rozhodovali 
zastupitelé a já jsem na to neměla sebemenší 
vliv. O této skutečnosti současní zastupitelé 
vědí. Proto mne zaráží, že nechávají redaktora 
Kowalewského takto bezostyšně lhát. 
 
Markéta Janatová 
 

K příspěvkům rodiny Janatových, která má 
potřebu exhibovat útoky nejen na členy redakční 
rady, ale i další občany obce, snad už ani nemá 
význam se vyjadřovat.  
 
Marek Kowalewski 
 
 

Kronika 

 
Kalamitní zima v roce 1970 
 
Snad žádné roční období nepoutá na sebe tolik 
pozornosti jako zima. Léto se sice umí také 
postarat o nějaký teplotní rekord či sucho, ale 
zima má v tomto případě navrch. Může mít řadu 
přívlastků. Někdy meteorologové charakterizují 
zimu jako mírnou nebo krátkou, jindy je pro nás 
příliš dlouhá, ale je málo těch, kteří pamatují 
zimu arktickou, krutou a nemilosrdnou, která 
byla zaznamenána v roce 1929. Byla, myslím, 
oprávněně ohodnocena jako zima století.  
Několika řádky si ji připomeneme. 
 
Prosinec roku 1928 byl relativně teplý. Nový rok 
se však přihlásil s poměrně bohatým přídělem 
sněhu. Pak začal na naše území proudit studený 
arktický vzduch od severovýchodu, který se 
u nás usídlil na dobu delší než dva  měsíce. 
Teploměr trvale ukazoval minusové hodnoty. 
Jako kdyby kladné ani neexistovaly. Průměrná 
únorová teplota byla tohoto roku -11 °C. Maxima 
bylo dosaženo 11. února. Tehdy bylo 
v pražském Klementinu naměřeno -27,1 °C, 
v Litvínovicích na Českobudějovicku, 
v Jablůnkově ve Slezsku  -42,2 °C a ve Vestci 
-36 °C. Tuhá zima sevřela téměř celou Evropu. 
Podle zápisů pozorovatelů mrzlo i v Itálii, kde 
v Benátkách zamrzly kanály, sníh a tuhé mrazy 
sužovaly Turecko. A protinožci se potili při 
+40 °C. 
Již více pamětníků má zima, která proběhla 
v roce 1969/1970. Dostala přívlastek 
pozoruhodná, sněhová, a důsledkem toho 
i kalamitní. Co o ní uvádějí statistiky? Zima 
1969/1970 byla zima studená, hlavně s velkým 
přídělem sněhu. Průměrná výška sněhu byla 
96 cm, nejvyšší dosažená výška sněhu byla 
naměřena dne 6. března 1970 ve stanici 
Bedřichov, a to 235 cm. Počet dnů se souvislou 
sněhovou pokrývkou překročil stovku. 
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Vše začalo překvapivě už 26. listopadu 1969 
sněhovou nadílkou, která tak ochromila dopravu, 
že mnoho lidí vůbec nedorazilo do zaměstnání 
a děti do škol. A to byl teprve začátek. Situace 
se sice v dalších dnech a měsících stabilizovala, 
ale sníh už s povrchu nezmizel. Opravdovou 
zimní atmosféru dokreslovaly silné mrazy, 
výjimkou nebylo –20 °C, a dokonce i –30 °C. 
 
Skutečná kalamita však nastala až začátkem 
března.  
 
Již od konce února začalo drobně, ale trvale 
sněžit. Aby toho nebylo dost, tak se přidal silný 
vítr. Nástup března byl poznamenán dalším 
přísunem sněhu s větrem. Situace se vyhrotila 
ze čtvrtka na pátek 6. března, kdy v noci silný 
vítr zavál všechny cesty a hlavní komunikace 
tak, že je nebylo vůbec vidět. Do zaměstnání se 
proto stěží dostalo jen několik jedinců. 
Připomeňme si, že po silnicích nejezdilo tolik aut 
jako dnes a cestující byli závislí na hromadné 
dopravě. Za horami sněhu se člověk přímo 
ztrácel. Nezbývalo nic jiného než se pustit 
s rozmarem počasí do boje. Každý, kdo mohl, 
se chopil hrabla nebo lopaty. Cestáři 
prohrnovali, na některých místech museli 
pomáhat i vojáci. Hlavní, benešovská silnice 
připomínala hluboký bílý úvoz, který dovolil 
průjezd sotva autobusu. Některé vedlejší 
komunikace vůbec neexistovaly. Bílé divadlo, 
polární kulisy jsme mohli vnímat ještě v 
následujících dnech. Během víkendu se počasí 
stabilizovalo, ale když kalendář oznamoval první 
jarní den, bylo na polích ještě půl metru sněhu. 
Jaro mělo toho roku zpoždění. 
 
V době, kdy píšu tyto řádky, nám zase vládne 
zima a nevím, jakými vrtochy nás ještě překvapí. 
Doufám, že pro ni nebudeme muset vymýšlet 
další přívlastek. Snad bude normální. 
 
Blanka Pašková 
 

Program akcí 
MC Pohádka 

 
MC Pohádka, 

Průmyslová 1055, Jesenice u Prahy 
www.mcpohadka.jesenice.cz 

 
Kontakty Pohádka Jesenice:  
mcpohadka.jesenice@gmail.cz  
nebo na tel. 776 773 261. 

 
! SOS ! 

 
Hledáme sponzory, bez jejichž pomoci 
bychom nemohli v komerčních prostorách 
dále fungovat. Každá, i třeba minimální 
finanční pomoc je pro MC Pohádka důležitá. 
Děkujeme!  Pokud byste měli zájem stát se 
sponzory našeho MC a zviditelnit tak svou firmu 
před zajímavou klientelou z Jesenice a okolí 
nebo jen chcete dobrou věc pro děti a obyvatele 
Jesenice, přihlaste se nám.Rády Vám přijdeme 
prezentovat inzertní možnosti pro Vaši firmu. 
Navíc přispějete k velmi dobré věci. Informace 
na: mcpohadka.jesenice@gmail.com nebo tel. 
776 773 261. 
 
MC Pohádka naléhavě hledá nové aktivní 
členy pro služby v dopoledních a 
odpoledních hodinách! (Hodně maminek nám 
odchází do práce). Stačí dvakrát v měsíci zajistit 
provoz jako služba! Vaše děti si v době služby 
pohrají v herně. Budete mít vstup do herny a na 
naše kroužky zdarma, na zbytek akcí slevu! 
Prosíme, přijďte podpořit MC Pohádka a 
zabezpečit jeho plynulý chod! 
 
Hledáme také aktivní členy, kteří by měli čas 
a chuť se práci MC věnovat více a měli by 
zájem podílet se na tvorbě programu nebo na 
jiných aktivitách ve vedení MC! 
MC Pohádka dále hledá nové lektory kroužků, ať 
už z řad aktivních maminek, návštěvníků MC 
nebo profesionálů. Finanční odměna možná po 
dohodě. Máme zájem o cvičení pro děti, zpívání 
a další aktivity pro děti do 10 let. 
 

 
KURZY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

 
Čt 16.00 - 18.00 
KURZ MASÁŽÍ KOJENCŮ A DĚTÍ, lektor: Ivana 
Antalová,  Čt 16-18 hod (příp. Po 9.30-11.30) – 
kurz masáží kojenců a dětí (vhodné i pro 
těhotné ženy a maminky bez doprovodu dětí – 
nácvik na panence – miminku), kurz se skládá 
ze 3x2 hod, cena: 1200 Kč (v ceně knížka), více: 
dotek.webs.com, registrace: 777 036 971. 
 
Pondělí dopoledne 
PLAVÁNÍ KOJENCŮ VE VANĚ. 0-6 měsíců. 
Pod vedením zkušené instruktorky v budově 
MC. Rozsah jedné lekce 40-60 min, zahrnuje 
plavání, masáž, protažení dítěte, konzultaci 
o výživě a vývoji dítěte. Cena: 6 lekcí 2700,-Kč. 
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Bližší info a rezervace lekcí na tel: 777 849 269 
nebo na mcpohadka.jesenice@gmail.com. 
 
Út 9.30 – 11.30 po tel. domluvě! 
LAKTAČNÍ PORADNA. Po předchozí 
telefonické domluvě bude možné se v úterních 
dopoledních hodinách (9.30 - 11.30) setkat 
v prostorách MC s laktační poradkyní Kateřinou 
Špičkovou, která vám pomůže vyřešit případné 
problémy s kojením. Cena konzultace je 60,- Kč. 
Objednat se můžete na tel. 604 200 926 nebo 
Kacka.spickova@seznam.cz. (K maminkám po 
porodu je možné dojet i domů.) 
 
Od 3. 2. každou St v 18.00 hod. 
ZPÍVÁNÍ S DULOU. Pravidelná podvečerní 
setkávání těhotných žen. Budeme si povídat 
o radostech a strastech doprovázejících rostoucí 
bříško a budeme svému miminku zpívat. Při 
zpívání se těhotná maminka dostává do stavu 
harmonizace sama se sebou, i se svým 
miminkem. Komunikuje pomocí zpěvu 
s děťátkem. Toto má velmi pozitivní vliv na 
budování vzájemného vztahu, který se projeví 
i v období po porodu, kdy zpívání maminka také 
využije. Doprovázet vás bude dvojnásobná 
maminka, laktační poradkyně, dula ve výcviku 
ČAD a zpěvačka Kateřina Špičková. Začínáme 
ve středu 3. 2. 2010 v 18 hod. (cca 1,5 hod.). 
Cena 100,- Kč (AM 80,- Kč). Registrace: 
Kacka.spickova@seznam.cz nebo tel. 604 
200 926. 
 
Od 11. 2. 2010 Čt 16.30-17.15 
ZPÍVÁNÍ PRO DĚTI OD 4 DO 6 LET – 
2. POLOLETÍ (NENÍ NUTNÉ ABSOLVOVAT 
1. POLOLETÍ!), lektor: K. Špičková 
(profesionální zpěvačka na mateřské). Děti se 
hravou formou seznámí s lidovými písněmi, 
zlepší si hudební sluch a hlas, naučí se správně 
dýchat, doprovodí se na jednoduché rytmické 
nástroje a protáhnou si tělo v krátkých 
dramatických etudách, 1 lekce - 45 min, 
cena: permanentka na půl roku (13 lekcí, 
plánováno 15 lekcí): 845,- Kč, jednorázové 
vstupné 80,- Kč, registrace: 
Kacka.spickova@seznam.cz nebo tel. 604 
200 926. 
 
V PŘÍPADĚ ZÁJMU BUDE OTEVŘEN KURZ 
NĚMČINY: 
každý Čt od 18.30 
NEBOJTE SE NĚMČINY! KEINE PANIK! Kurz 
němčiny pro dospělé, mírně až středně 
pokročilé. Lektor: Mgr. Rita Faltová. Výukové 

materiály uzpůsobíme dle přání a potřeb 
uchazečů, stejně tak tématické okruhy, důraz 
bude kladen na neustálé opakování 
a procvičování. Jedna lekce - 100min., kapacita 
- 3-6 osob, cena - perm. 1800 Kč za 10 lekcí (tři 
lekce možno přesunout do dalšího "semestru", 
od celkové ceny za perm. se tedy příště odečtou 
1-3 hod – tj. 180 - 540Kč, v případě ukončení 
kurzu nebude žádná částka za promeškané 
hodiny vrácena!). Registrace na tel. 776 773 261 
nebo na mcpohadka.jesenice@gmail.com. 
 

 
 

JEDNORÁZOVÉ AKCE 
 
Po 15. 3., od 10.00h 
DÍLNA PRO DĚTI – „CD ŠNEK“. Vytvoříme si 
závěsného blýskavého šneka nejen do dětského 
pokoje z CDček, papíru a „chlupatého drátu“. 
Pro děti cca od 3 let (pokud maminky pomohou, 
i mladší). 
Obrázek na www.mcpohadka.jesenice.cz. 
Vstup: 50,- Kč. 
 
Út 16. 3.,  od 15.30 a 16.45 h  
AKCE PRO DĚTI – SNĚHURKA A SEDM 
TRPASLÍKŮ. Přijďte si s námi opět zahrát na 
pohádku v Pohádce - podrobnosti se dozvíte na 
www.mcpohadka.jesenice.cz nebo na letácích 
MC. 
 
Čt 11. 3., 15.00 – 18.00h 
STŘÍHÁNÍ DĚTÍ. Kadeřnice pí. Hejzlarová 
v Pohádce ostříhá Vaše děti. Cena jen 50,-
Kč/dítě. Rezervace na tel: 776 773 261 nebo na  
mcpohadka.jesenice@gmail.com. 
 
Ne 21. 3., 15.00 – 18.00h 
CO MI PŘINÁŠÍ NEJVĚTŠÍ POCIT ŠTĚSTÍ 
A RADOSTI? Každý z nás spatřuje štěstí 
a radost v něčem jiném a má k němu jiné 
dispozice. Dozvíme se, kde je naše pravé místo 
v životě. Přednáška E. Prokopcové. Vstup: 120,-
 Kč. Přihlášky na evapro@seznam.cz nebo na 
776 018 200. Počet míst je omezen. Při 
rezervaci je vhodné nahlásit datum, místo 
a hodinu narození. 
 
Po 22. 3., od 10.00h 
DÍLNA PRO DĚTI – „BRAMBOROVÁ 
RAZÍTKA“. Vytvoříme si jarní obrázek pomocí 
bramborových razítek. Vhodné i pro ty nejmenší. 
Obrázek na www.mcpohadka.jesenice.cz. 
Vstup: 50,- Kč.   
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Pá 26. 3., 15.00 – 18.00h 
a So 27.3., 9.00 – 12.00h 
JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENI A 
POTŘEB  
příjem věcí: od 22. do 26.3. v otvírací době MC 
výdej věcí: 27.3. od 15 do 18 hod  
Věci můžete prodávat sami za jednorázový 
poplatek 100 Kč/den nebo prostřednictvím 
aktivních členů MC (bude Vám přidělen Váš 
osobní kód, vyplníte si předem formulář - 
seznam prodávaných věcí vytištěný k dispozici 
v MC Pohádka Jesenice nebo ke stažení na 
www.mcpohadka.jesenice.cz a doneste věci s 
formulářem v týdnu před burzou do MC). Obě 
varianty je potřeba se nahlásit Zdeňce Kličkové 
(tel. 776 773 261 nebo 
Zdenka.Klickova@gmail.com)  
 
Po 29. 3., od 10.00h  
DÍLNA PRO DĚTI – „VESELÉ VAJÍČKO“. 
Vyrobíme postavičku (holčičku, chlapečka, 
princeznu, vodníka, zkrátka - co děti napadne) z 
vajíčka, papíru a látky; dále si vyrobíme 
jednoduché papírové vajíčko ozdobené 
vaječnými skořápkami. Pro děti cca od 3 let 
(pokud maminky pomohou, i mladší). Obrázek 
na www.mcpohadka.jesenice.cz. Vstup: 50,- Kč.  
 
 
 
Program akcí 
www.rcbaracek.cz 

 
TUČŇÁK – dílnička 
4. 3. 16:15 
Vyrobíme si z papíru roztomilého tučňáčka, 
naučíme se několik básniček o tučňácích a na 
závěr si v tělocvičně vyzkoušíme, jak tučňáci 
chodí. 
Lektorka: Daniela 
Vstupné: 50 Kč vč. vstupu do herny 
Registrace: info@rcbaracek.cz, 777 352 520 
 
BUDEME MÍT MIMINKO - přednáška 
10. 3. 20:00 

Co znamená narození prvního, druhého a 
dalšího dítěte pro jednotlivé členy rodiny? 
Zamyslíme se nad obavami rodičů z možné 
žárlivosti a rivality mezi dětmi. Prozkoumáme 
možnosti, jak lze rodinu na příchod nového 
člena rodiny připravit.  
Lektorka: Mgr. Zuzana Těšínská 
Vstupné: 100 Kč 
Registrace: info@rcbaracek.cz, 777 352 520 
 
KRTEK A SNĚHULÁK – kreativní odpoledne 
11. 3. 16:15 
Vybarvíme si Krtečka se sněhulákem na 
sáňkách a pomocí magnetu je povozíme na 
sněhovém kopci. Abychom věděli, co se stane 
se sněhuláčkem na jaře, povíme si na závěr o 
Krtkovi a sněhulákovi pohádku. 
Lektorka: Daniela 
Vstupné: 60 Kč vč. vstupu do herny 
Registrace: info@rcbaracek.cz, 777 352 520 
 
OVEČKA - dílnička 
18. 3. 16:15 
S přicházejícím jarem se rodí i nová mláďátka. 
Tak přijďte do Baráčku a společně si vyrobíme 
veselou ovečku.  
Lektorka: Olga 
Vstupné: 50 Kč vč. vstupu do herny 
Registrace: info@rcbaracek.cz, 777 352 520 
 
VELIKONOČNÍ SLEPIČKA - dílnička 
25.3. 16:15 
Přijďte si vyrobit z papírového kornoutku 
velikonoční slepičku na vajíčko. 
Lektorka: Daniela 
Vstupné: 50 Kč vč. vstupu do herny 
Registrace: info@rcbaracek.cz, 777 352 520 
 
VELIKONOČNÍ SESAZOVANÝ KOŠÍK – 
tvoření pro radost 
30. 3. 20:00  
               
Přijďte si v rámci cyklu večerního tvoření pro 
dospělé s floristkou Michaelou Křížovou vyrobit 
ze živých květů velikonoční ozdobu na stůl.  
Vstupné: 60 Kč + spotřebovaný materiál  
Registrace: info@rcbaracek.cz, 777 352 520 
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Inzerce 
 
Prodám zděnou řadovou garáž v ulici Okružní v pěkném stavu. 
Cena dohodou. Tel.: 602 305 497 
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