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Vážení čtenáři,

v ruce právě držíte květnové číslo Vesteckých listů. Tak jako 
každý měsíc, i v květnu vám přinášíme informace o dění v obci 
a jejím okolí.
Obecní nance – téma, které se dostává na přetřes při mnoha 
příležitostech. Mnohdy jsou informace zkreslené a zavádějící, 
proto jsme pro vás připravili v rubrice Z obce článek o vývoji 
obecních nancí za posledních několik let. Možná vás čísla 
překvapí. A kdybyste chtěli najít více informací, tak na 
stránkách monitor.statnipokladna.cz máte možnost zjistit 
mnoho dalších údajů. 
Den IZS, Den dětí a zážitkové lety nad Vestcem – to je plán na 
sobotu 28. 5. Přijďte se podívat, proletět, vyzkoušet si mnoho 
zajímavých věcí a pobavit se. Pozvánky najdete na vedlejší 
straně a na konci tohoto vydání. Letadlo AN-2, zvané též 
Andula, pro zážitkové lety se plní, v případě, že máte zájem se 
proletět, tak si raději udělejte rezervaci.
V sobotu 30. 4. došlo ve Vestci k požáru rodinného domu. 
Naštěstí při něm nebyl nikdo zraněn a ani se nepotvrdily 
spekulace o shořelých milionech. Více informací nejen o tomto 
požáru najdete v policejní rubrice. 

Přeji příjemné čtení!
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B C Í
Jak obec hospodařila v loňském roce a v letech minulých? 

Podíváme se na některá čísla, která nám o hospodaření obce 
napoví více.

Rozpočet obce

Jedním z důležitých ukazatelů je rozpočet obce, 
ukážeme si tedy, jak se za posledních 6 let vyvíjel.
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Vývoj rozpočtu v milionech Kč

Příjmy Výdaje Saldo

Vidíme, že v některých letech je rozpočet přebytkový, v některých letech 
schodkový. Čím je to způsobeno? Většinou investičními akcemi, které jsou 
nancovány buď z přebytků z minulých období nebo z úvěrů. A kde se tyto 
akce objeví? Například výdaje na zasíťování lokality u Hrnčíř se projevily 
v příjmech při prodeji pozemků. Nebo navýší hodnotu obecního majetku, 
jako například investice do čistírny odpadních vod. 
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Majetek obce

Majetek obce je jedním z důležitých ukazatelů a ideální stav je, když se 
hodnota majetku zvyšuje. Svědčí to o tom, že obecní peníze nejsou 

„projídány“, ale investovány. Pojďme se podívat na to, jak se vyvíjel 
majetek obce v uplynulých letech.
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Celkový majetek v milionech Kč

Zadluženost obce

Jistě velmi diskutovaným tématem je zadluženost obce. Z nedávné minulosti 
jsou známy případy obcí, které měly dluhy v takové výši, že nebyly schopné je 
splácet. Ale to není případ Vestce, jak nám ukáže přehled zadluženosti.

Obec má úvěr na přístavbu mateřské školy, jeho výše činila k 30. 4. 2016 
celkem 10.221.216 Kč. Dále obec eviduje pozastávky ve výši 2.359.838 Kč vůči 
společnosti AVERS (stavba MŠ) splatnou v roce 2017 a ve výši 588.741,90 Kč 
vůči společnosti Warex (přístavba MŠ) splatnou v roce 2018 – pozastávky jsou 
běžnou formou zajištění případných reklamací. Celková zadluženost obce 
tak činí 13.169.795,90 Kč. 

0

100

200

300

400

500

600

700

ak�va závazky

Aktiva/závazky obce v milionech Kč

z obce

A jak si tedy obec stojí v procentuálním vyjádření? Na to můžeme použít 
jednoduchý vzorec celková zadluženost/celková aktiva x 100. Výsledek nám 
po zaokrouhlení vyjde ve výši 2,137 %.

Shrnutí
Obec je v dobré nanční situaci, její majetek se v posledních letech zvyšuje 
a zadluženost se pohybuje na minimální úrovni. Nezbývá nám, než si přát, 
aby stejný trend byl i v příštích letech.

V roce 2015 byl rozpočet rekordní, což bylo způsobeno několika faktory. Na 
straně příjmů to byla dotace na Intenzikaci čistírny odpadních vod ve výši 
cca 50 milionů Kč, na straně výdajů především investice do čistírny ve výši cca 
67,5 milionu Kč, chodníku v Průmyslové v hodnotě cca 5,5 milionu Kč, 
infrastruktury v lokalitě V Úhoru/V Březí za cca 12 milionů Kč, stavba 
sportovní haly v hodnotě přes 2 miliony Kč a také zateplení a rekonstrukce 
budovy obecního úřadu za cca 3 miliony Kč.

pozn. v období 2011 – 2012 došlo k přecenění majetku z důvodu přechodu 
na odpisy, majetek je uveden po korekcích (odpisech)



z obce

6 7květen 2016 květen 2016

Majetek obce

Majetek obce je jedním z důležitých ukazatelů a ideální stav je, když se 
hodnota majetku zvyšuje. Svědčí to o tom, že obecní peníze nejsou 

„projídány“, ale investovány. Pojďme se podívat na to, jak se vyvíjel 
majetek obce v uplynulých letech.

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Celkový majetek v milionech Kč

Zadluženost obce

Jistě velmi diskutovaným tématem je zadluženost obce. Z nedávné minulosti 
jsou známy případy obcí, které měly dluhy v takové výši, že nebyly schopné je 
splácet. Ale to není případ Vestce, jak nám ukáže přehled zadluženosti.

Obec má úvěr na přístavbu mateřské školy, jeho výše činila k 30. 4. 2016 
celkem 10.221.216 Kč. Dále obec eviduje pozastávky ve výši 2.359.838 Kč vůči 
společnosti AVERS (stavba MŠ) splatnou v roce 2017 a ve výši 588.741,90 Kč 
vůči společnosti Warex (přístavba MŠ) splatnou v roce 2018 – pozastávky jsou 
běžnou formou zajištění případných reklamací. Celková zadluženost obce 
tak činí 13.169.795,90 Kč. 

0

100

200

300

400

500

600

700

ak�va závazky

Aktiva/závazky obce v milionech Kč

z obce

A jak si tedy obec stojí v procentuálním vyjádření? Na to můžeme použít 
jednoduchý vzorec celková zadluženost/celková aktiva x 100. Výsledek nám 
po zaokrouhlení vyjde ve výši 2,137 %.

Shrnutí
Obec je v dobré nanční situaci, její majetek se v posledních letech zvyšuje 
a zadluženost se pohybuje na minimální úrovni. Nezbývá nám, než si přát, 
aby stejný trend byl i v příštích letech.

V roce 2015 byl rozpočet rekordní, což bylo způsobeno několika faktory. Na 
straně příjmů to byla dotace na Intenzikaci čistírny odpadních vod ve výši 
cca 50 milionů Kč, na straně výdajů především investice do čistírny ve výši cca 
67,5 milionu Kč, chodníku v Průmyslové v hodnotě cca 5,5 milionu Kč, 
infrastruktury v lokalitě V Úhoru/V Březí za cca 12 milionů Kč, stavba 
sportovní haly v hodnotě přes 2 miliony Kč a také zateplení a rekonstrukce 
budovy obecního úřadu za cca 3 miliony Kč.

pozn. v období 2011 – 2012 došlo k přecenění majetku z důvodu přechodu 
na odpisy, majetek je uveden po korekcích (odpisech)



8

KPŽprávnické okénko

9květen 2016

Občanský zákoník nazývá internetový prodej 
jako „uzavírání smluv distančním způsobem“.
To je nejčastěji právě přes internet a telefon, ale 
může se jednat i o různé nabídkové katalogy, 
teleshopping a další.

Nezáleží přitom na způsobu předání zboží – může jít i o osobní převzetí zboží. 
Nákupy z pohodlí domova mají nevýhodu v tom, že si zboží nemůžeme 
osahat, vyzkoušet, ani se prodavače zeptat na detaily. Občanský zákoník je 
zde proto přísnější než u nákupu v obchodě. Pokud obchodník na něco 
„zapomene“ a spotřebiteli v předstihu potřebné informace nesdělí, nový 
občanský zákoník nabízí spotřebiteli několik nástrojů, které mu umožňují 
práva uplatnit:
 Pokud při koupi není poskytnuta informace o možnosti odstoupit od    

smlouvy, prodlužuje se běžná čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení až o rok.
 Když obchodník dostatečně včas neinformuje o nákladech na dodání, výši 

daní nebo jiných poplatcích, nemusíte je vůbec platit.
 Pokud se předem nedozvíte, že nesete náklady na vrácení zboží, pak je 

platí obchodník sám.

Kupující musí vědět:
· jaké jsou náklady na komunikaci s obchodníkem, pokud se liší od 

běžné sazby (telefonní čísla se zvýšeným tarifem),
· zda bude třeba zaplatit zálohu,
· jak odstoupit od smlouvy včetně lhůt,
· pokud věc nelze vrátit běžnou poštovní cestou, musí to spotřebitel 

předem vědět a znát náklady takového vracení,
· u smluv, kde se bude plnění opakovat (připojení k internetu, zasílání 

nové knihy každý měsíc apod.) musí spotřebitel předem znát nejkratší 
dobu, po kterou je smlouvou vázán, cenu za jeden měsíc a veškeré 
daně, poplatky a náklady na dodání. Zde spotřebitel uhradí 
poměrnou část ceny v případě, že odstoupí od smlouvy, na jejímž 
základě již smlouva začala být poskytována. Spotřebitel musí být 
rovněž vždy informován o tom, kde a za jakých podmínek může 
mimosoudně uplatnit svou stížnost a na jaký orgán dozoru se může 
obrátit.

JUDr. Jaroslav Bednář
Marek Kowalewski

Nákupy přes internet

Terénní pečovatelskou službu Kvalitní podzim života, 
z.ú. není třeba dlouze představovat. Spíš bychom se mohli 
krátce podívat, co se povedlo, jaké mají plány a co je nového. Paní 
ředitelka Lenka Klestilová se ochotně rozpovídala.

Lenko, změnilo se něco zásadního ve vaší práci, v přístupu, v systému?

V přístupu se rozhodně nezměnilo vůbec nic, naopak, 
všichni pracujeme se stále větším nadšením, i když máme 
spoustu nové práce. Získat nance je pro nás, jako pro 
neziskovou organizaci, stále obtížné. Žádáme o granty, 
oslovujeme nadace a víme, že naděje na získání nanční 
pomoci je vždycky tak půl na půl. Abychom se jen 
nespoléhali na to, co dostaneme, založila jsem v dubnu 
letošního roku sociální podnik Služby KPŽ s.r.o., který má 
být nanční podporou neziskové organizace. 

Takže novinka. Čím může sociální podnik pomoci neziskové pečovatelské 
službě?

V první řadě je to rozvážka obědů, kterou realizujeme vlastně od počátku 
vzniku pečovatelské služby. Zatím jsme rozváželi obědy pouze klientům, ale 
nyní máme možnost oslovit s touto nabídkou i široké spektrum rem, které 
v lokalitě jsou. Podle předběžných průzkumů bude o tuto službu zájem, tak 
proč ho nepodchytit. Máme v nabídce až 16 jídel za jednotnou cenu 89 Kč 
včetně dopravy. Tato nabídka by mohla zaujmout nejen rmy, ale třeba 
i obecní úřady a jiné instituce, které v obcích jsou. Kromě rozvážky obědů 
nabízíme i další služby, například stavební práce nebo úklidové služby. Ráda 
bych ještě zmínila nejnovější službu, kterou jsme spustili letos v dubnu a tou je 
půjčovna a prodejna rehabilitačních pomůcek. Tato služba mohla vzniknout 
díky nanční podpoře Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové, které si 
nesmírně vážíme, neboť nás posunula zase o krok dál.  

Co chystáte do budoucna? Jaké máte další plány, představy, vize?

Jedním z plánů, které máme, je výstavba stacionáře ve Vestci. Velkou 
výhodou je, že máme podporu obce a pana starosty. V tuto chvíli je však 
spousta věcí v jednání, proto bych nerada předbíhala událostem. Co mohu 

D a l š í  v ě c  s e  p o d a ř i l a 
PŮJČOVNA POMŮCEK 

již funguje!
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D a l š í  v ě c  s e  p o d a ř i l a 
PŮJČOVNA POMŮCEK 

již funguje!
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říct už teď je to, že nejprve bude stacionář pouze s denním provozem, 
postupně mám v plánu týdenní stacionář, a to nejen pro seniory, ale pro 
všechny, kteří potřebují dlouhodobou péči. Chceme tu být pro všechny 
a chceme být v očích veřejnosti ti nejlepší. Možná to zní trochu neskromně 
a možná nafoukaně, což bych nerada, ale soudím-li podle reakcí a odezvy 
stávajících klientů, máme k tomu docela dobře našlápnuto. Po několika 
jednáních na sociálním odboru pro Prahu-západ jsem však s údivem zjistila, 
že na druhé straně okresu je o pečovatelskou službu stále nouze. Proto jsem se 
rozhodla, že vybuduji druhou základnu ve Velkých Přílepech. 

Proč zrovna tam?

Na to je jednoduchá odpověď. Ve Velkých Přílepech mám sestřenici, která, 
když jsem ji oslovila, zda by mi pomohla, neváhala a pustila se do příprav se 
mnou. Zná naši společnost od začátku a po celou dobu nám zajišťuje 
medializaci a pomáhá s fundraisingem (fundraising je shromažďování 
nančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost společnosti. 
Jedná se o systematickou činnost, jejíž součástí je získávání grantů, 
oslovování nadací či potencionálních dárců. – pozn.red.) Je spolehlivá a já 
ráda pracuji se spolehlivými lidmi. 

Nebojíte se toho?

Neřekla bych, že se bojíme. Zatím je to ještě syrové a má to ostré hrany. Na 
druhou stranu už jsem to samé jednou zažila, když jsme v roce 2013 zakládali 
sídlo ve Vestci. Dnes máme výhodu v tom, že naše jméno už je známé 
a přiznám se, že mě vždycky potěší, když mi někdo řekne, že o nás slyšel jen to 
nejlepší a vlastně ani nemusíme mít inzerci. Většina našich klientů, kteří stále 
přibývají, jsou na doporučení od jiných, spokojených klientů. Věřím, že si 
dobré jméno udržíme. Každý začátek je těžký a to, co jsme zvládli ve Vestci, 
nás teď čeká v Přílepech. To znamená získat důvěru a ujistit veřejnost o našich 
schopnostech a profesionalitě. A právě z toho důvodu si do svého týmu 
vybírám lidi, o které se mohu stoprocentně opřít a na které se mohu 
spolehnout. Ráda bych postupně představila celý svůj tým. Dnes je to paní 
Šárka Radilová – provozní a administrativní asistentka a paní Iveta Veselá – 
pečovatelka. A co o sobě říkají?

Šárka Radilová (50) – provozní a administrativní asistent

- V KPŽ pracuji od srpna 2015. Vystudovala jsem střední 
ekonomickou školu obor zahraniční obchod.

- Moje kamarádka mi s paní ředitelkou domluvila schůzku 
poté, co jsem jí řekla, že sháním práci a při mém  handicapu 
- invaliditě I. stupně nemohu pracovat na plný úvazek. Už 

od první schůzky jsem měla z paní Lenky a z idey rmy velmi dobrý pocit. Její 
přístup mi velmi pomohl.

- Pracuji na výše uvedené pozici, řeším administrativní záležitosti, jednání 
s úřady, pochůzky, podklady pro paní účetní apod. Občas při velké 
vytíženosti pečovatelek zaskočím a jedu na nákup některému z našich 
klientů.

- Práce mě velice baví, protože pomoc potřebným má velký smysl a mne 
naplňuje dobrým pocitem. Máme skvělý kolektiv, což je pro mne velmi 
důležité. A neméně důležité je pro mě i to, že paní Lenka má pochopení 
a v případě mých komplikací způsobených mou diagnózou mi vychází 
vstříc.

- Co se týče pracovního prostředí, pracujeme v trochu stísněných podmínkách. 
Doufám, že se vše zlepší po úspěšné realizaci přestavby objektu na stacionář. 

- Mám tři děti a tři vnoučata, pět pejsků, dvě kočičky a jednoho králíka, takže 
o zábavu ve volném čase mám opravdu postaráno. Dcera aktivně sportuje, 
takže jsme stále rodiče – řidiči a podporovatelé. Od jara do podzimu rádi 
jezdíme na kole, chodíme po horách, cestujeme. V zimě jsem takový medvěd 
a ráda v teple domova pletu ponožky. Také stále udržuji svou angličtinu 
soukromými hodinami a mým životabudičem je cvičení jógy.

Iveta Veselá (32) – pečovatelka

-   Narodila jsem se v Praze, po ukončení ZŠ v Modřanech 
jsem absolvovala SOU obchodu a služeb, kde jsem se 
vyučila v oboru Aranžérka.

-      Mými hlavními zájmy jsou moje dvě děti a  manžel. Volný 
čas nejraději trávím společně s  nimi, rádi chodíme plavat, 
rádi cestujeme a scházíme se s přáteli. Další mojí velkou 
aktivní  zálibou je řízení auta. 

-    Nabízená pracovní pozice mě zaujala, ale popravdě jsem ani moc nevěděla, 
do čeho jdu. Mám ráda kolem sebe lidi a to tahle práce nabízela. Navíc paní 
ředitelka hledala i aktivního řidiče. Tak jsem to zkusila a práce mě moc baví. 
Pomáhat lidem kolem sebe a vidět, že jsou spokojení, to mi dává příjemný 
pocit.

- Díky této práci jsem se po 17 letech setkala se spolužačkou ze ZŠ, která nás 
bohužel už opustila, ale setkání po takové době bylo fajn. Musím říct, že 
s kolegyněmi je legrace a jsme dobrá parta.

- A zážitky z práce? Zatím tam nejsem zas tak dlouho, ale před nedávnem mi 
remní auto vypovědělo službu uprostřed kruhového objezdu. Není to 
úsměvný příběh, ale zážitek to byl. Jinak mě ale zatím všude dovezlo a věřím, 
že to tak zůstane.

 
Text: Renáta Šťastná

Foto: Miroslav Martinovský 

a archiv pečovatelské služby

http://www.kvalitnipodzimzivota.cz
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V dnešním tipu na výlet navštívíme jednu z nejzajímavějších staveb, 
které v Praze v poslední době vznikly. Je to Tančící dům na Jiráskově 
náměstí.

Tato stavba, která patří k jednomu 
z nejnavštěvovanějších turistických 
míst, vznikla na místě původního 
činžovního domu, který byl v roce 
1945 omylem zničen zásahem 
americké bomby při bombardování 
Prahy. Poté se další desítky let nic 
nedělo a na místě byla pouze 
nevzhledná jáma, i když v 60. letech 
již bylo rozhodnuto o zástavbě této 
proluky. 

Až začátkem 90.  let  společně 
s Václavem Havlem, který bydlel 
v sousedním domě, obnovil Vlado 
Milunić myšlenku výstavby nové 
budovy. Dvojce Vlado Milunić 
a Frank Gehry navrhla stavbu, která 
se  vymykala  všem tehde j š ím 
pražským stavbám a snad i díky 
porevoluční euforii byla výstavba 
v té době kontroverzní budovy 
povolena a v roce 1994 zahájena. 
I n v e s t o r e m  b y l a  p o j i š ť o v n a 
Nationale Nederlanden (později 
ING, následně CBRE) a 20. června 1996 byla budova slavnostně otevřena. 
Průčelí budovy tvoří dvě věže připomínající taneční pár – Ginger a Fred – 
odtud název Tančící dům. Na vrcholu věže nazývané Fred je kopule 
s konstrukcí z trubek potažená nerezovou síťovinou - hlava medúzy. Na 
návrhu interiérů několika pater kanceláří pracovala další významná 
architekta, Eva Jiřičná. 

Tančící dům byl dlouhou dobu využíván jako kancelářská budova a mimo 
zaměstnance a návštěvníky kanceláří tak byl pro běžnou veřejnost 
„nedobytný“. Jednou z možností, jak se dostat na jedinečnou vyhlídku byla 
návštěva drahé francouzské restaurace, umístěné v horním podlaží budovy. 
Interiéry a vyhlídka z Tančícího domu byly také využity při natáčení několika 
lmů, takže i když jste budovu nenavštívili, měli jste možnost si ji 
prohlédnout alespoň zprostředkovaně.

Koncem roku 2013 byla budova 
prodána za částku cca 360 milionů 
korun a novým vlastníkem se stal 
Václav Skala. Se změnou majitele 
došlo ke změně přístupu k budově 
a kromě kancelářských prostor zde 
vznikla galerie, ve které máte 
možnost do 5. června navštívit 
výstavu Václava Jiránka. Od 14. 
června zde bude nová výstava, Retro 
70. – 80. let. V nejvyšším patře je nově 
otevřena restaurace Ginger & Fred, 
která sice nepatří k nejlevnějším, ale 
ceny jsou již podstatně přijatelnější 
a v případě, že si chcete užít jen 
vyhlídku, stačí koupit si drink a poté 
se již kochat nádherným výhledem.

Další informace?
Více informací o aktuálním dění 
v  T a n č í c í m  d o m ě  n a j d e t e  n a 
www.tancici-dum.cz

Jak se tam dostat?
Parkování je možné buď v modré 

zóně (nutnost mít rezidentní nebo stírací parkovací kartu), v oranžové zóně 
přímo na Jiráskově náměstí (placené a v nočních hodinách a o víkendech 
neplacené parkování), případně ve Václavských garážích. V případě příjezdu 
MHD je možné vystoupit buď z metra ve stanici Karlovo náměstní a sejít 
Resslovou ulicí, při jízdě tramvají vystupte na zastávce Jiráskovo náměstí.
A kam se podíváme v příštím čísle? Tentokrát to bude o něco dál, přineseme 
vám osobní tipy a doporučení z Vídně.

Tančící dům
zveme vás
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Petřínská rozhledna   

Jako by nám učarovaly výšky. Nestačil nám výhled na večerní Prahu 

z terasy Národního divadla, ani denní pohled z Jindřišské věže. Jarní 

Praha je prý nejkrásnější z Petřínské rozhledny. V tom případě jen stačilo 

dohodnout datum, objednat si slunný den a čtrnáct seniorů mohlo vyrazit 

směrem na Petřín. Při své výšce 65,5 metru nabízí tato železná dominanta 

Prahy k dosažení vrcholu 299 schodů nebo pohodlnější výtah. Vyrostla za 

neuvěřitelných pět měsíců, aby mohla vyniknout při příležitosti Jubilejní 

výstavy v roce 1891.

V
ýhledy na Prahu 

a  n e d a l e k é 

p ř e d m ě s t í  v š a k 

nestačily, a tak si někteří 

výlet obohatili návštěvou 

labyrintu zrcadlových síní 

petřínského bludiště, kde 

zakřivená zrcadla komicky 

d e f o r m o v a l a  t v á ř e 

a postavy. Odměnou těm, 

kterým se podařilo najít 

východ, byl pohled na 

dioráma, které zobrazuje 

památnou scénu z konce 

třicetileté války, kdy Prahu 

dobývali Švédové. 

Z
elená plocha Petřínských sadů s rozhlednou nabízí všem 

návštěvníkům řadu míst, které dotváří scenérii a atmosféru Petřína. 

Jmenovat můžeme třeba několik menších církevních památek 

v blízkosti rozhledny, rozárium nebo nenápadný dřevěný pravoslavný 

kostelík svatého Michala, který sem byl dovezen až z Podkarpatské Rusi 

roku 1929 a nachází se v zahradě Kinských.

Připomínáme všem seniorům, 

že se v Restauraci u Klimešů 10. 6. 2016 v 17 h koná členská schůze SVS. 

Spolek vesteckých seniorů

22. 4. 2016 

AKCE 
    

Pomoc s autem
šetřete svůj čas, pomůžeme Vám.

 zajištění ME + STK 

 převody vozidel 

 servis 

 opravy

 poradenství  při  koupi  vozu

Stanislav Čermák

Spolehlivost - praxe - vstřícné jednání 
tel.: +420 603 818 388
email: pomoc.s.autem@gmail.com
www.pomocsautem.cz

senioři
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Z KNIHY 
UDÁLOSTÍ 

Požár rodinného domu
V sobotu 30. 4. se ve Vestci pálily 
tradiční čarodějnice. Ale tomuto 
kontrolovanému pálení předcházel 
požár rodinného domu.
V 15.30 hodin přijala hlídka 
Obecní policie Vestec oznámení 
o požáru rodinného domu v ulici 
Luční. Strážníci ihned po příjezdu 
uzavřeli  hlavní uzávěr plynu 
a elektřiny, následně pátrali na místě 
po zraněných osobách, naštěstí 
s negativním výsledkem. Zajištěno 
bylo pouze štěně, které běhalo po zahradě. Z důvodu, že se v hořícím altánu 
nacházela propanbutanová láhev, hlídka zajistila okolí proti vstupu 
nepovolaných osob do příjezdu jednotek HZS.
K místu události byly operačním střediskem vyslány jednotky 
profesionálních hasičů ze stanic Říčany, Jílové, Řevnice a dobrovolná 
jednotka SDH Dolní Jirčany. V rámci mezikrajské pomoci byly vyslány také 
jednotky HZS hl. města Prahy, a to ze stanic Modřany a Chodov. Již během 
jízdy k zásahu byl vidět hustý černý dým, velitel zásahu proto vyhlásil II. 
stupeň požárního poplachu a k místu události tak postupně vyjely ještě 
jednotky SDH Průhonice, SDH Vestec a SDH Osnice, z Prahy Petřin byl 

vyslán protiplynový automobil a na místo vyjel řídící důstojník územního 
odboru.
V době příjezdu prvních jednotek na místo události byla požárem zasažena 
celá pergola, polovina střechy rodinného domu a požár se dále rozšiřoval na 
zbytek domu. Velitelem zásahu bylo požářiště rozděleno na dva bojové 
úseky, na kterých pomocí pěti C proudů došlo k lokalizaci požáru.

Provedeným průzkumem nebyla v domě nalezena žádná osoba, hasiči 
z domu vynesli dvě propanbutanové láhve, které na zahradě následně 
ochlazovali. Úplná likvidace požáru byla velitelem ohlášena krátce po půl 
šesté. Předběžná škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na dva miliony 
korun, příčina vzniku požáru je předmětem dalšího vyšetřování.

Zraněný chodec
Dne 1. 5. 2016 v 15.25 hodin přijala hlídka oznámení, že v ulici Od 
Cholupic v Dolních Břežanech leží muž na chodníku. Hlídka na místě zjistila, 
že muž má poranění v oblasti hlavy. Z tohoto důvodu mu byla poskytnuta 
předlékařská první pomoc. Přivolaná posádka záchranné služby si po 
příjezdu zraněného muže převzala do další péče. Hlavní roli v této věci sehrál 
alkohol.

Řidička pod vlivem alkoholu 
havarovala
Dne 7. 5. 2016 v 18.47 hodin 
přijala hlídka Obecní policie Vestec 
oznámení ,  že  v  ul ic i  J í lovská 
v  D o l n í c h  B ř e ž a n e c h  d o š l o 
k dopravní nehodě se zraněním. Na 
místo se sjelo několik jednotek IZS. 
Záchranná služba si  na místě 

převzala do své péče zraněnou řidičku, u které orientační dechová zkouška 
ukázala 1,6 promile alkoholu v dechu. Věc je dále v šetření dopravní policie.
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Zdrogovaný řidič se zákazem řízení
Dne 11. 5. 2016 v 16.45 hodin hlídka Obecní policie Vestec ve spolupráci 

s kolegy z Obvodního oddělení 
Policie ČR Kamenice zastavila osobní 
motorové vozidlo VW Golf na silnici 
č. 101 v Modleticích, jehož řidič byl 
podezřelý z řízení pod vlivem 
návykové látky. Řidič měl pozitivní 
test na metamfetamin. Vyšetření 
v nemocnici a odběry muž odmítl. 
Šetřením bylo také zjištěno, že řidič je 
vlastně neřidič, nevlastní řidičské 
oprávnění a má vysloven zákaz 
řízení všech motorových vozidel. Věc 
je dále v šetření Policie ČR.

Dopravní nehoda
V pátek 13. 5. 2016 byla v 9.30 hodin projíždějícím řidičem nahlášena 
dopravní nehoda v Břežanském údolí. Řidič vozidla Mazda MX-5 patrně 
p ř e c e n i l  s t a v  v o z o v k y 
a technický stav vozidla a na 
napros to  s j e tých  pneu-
m a t i k á c h  t a k  v y j e l  p o 
průjezdu zatáčkou mimo 
silnici. Vzhledem k tomu, že 
nedošlo k poškození majetku 
třetích osob, bylo řidiči 
d o p o r u č e n o  z a v o l á n í 
o d t a h o v é  s l u ž b y .  J e 
s podivem, že s vozidlem 
v evidentně nezpůsobilém 
stavu řidič původně mířil na 
STK.

V
 květnu u nás v Baráčku proběhl seminář na téma Šikana ve 
škole/školce a již 3. Vestecký jarmark a Restaurant day, kde jste měli 
možnost zapojit se i Vy se svými výrobky. A konečně je tady jaro 

a s ním i krásné počasí, a proto Vás srdečně zveme také na akce pod širým 
nebem nejen pro děti:

 
Seminář Období vzdoru – úterý 7. 6. 2016 (8.30 – 10.00) v herně
Tradiční téma, nové nápady, jak si se vzdorem u dětí poradit. Navštivte náš 
seminář a dozvíte se více o dětském vzdoru - jak a proč vzniká, kdy se 
projevuje, kdy to konečně skončí a co s tím můžete dělat vy jako rodič. 
Seminář se koná v herně, děti můžete  vzít s sebou. Vstupné 70 Kč pro občany 
Vestce, 95 Kč pro ostatní. Registrace do 30. 5. na kive.dol@seznam.cz nebo na 
info@rcbaracek.cz.

Velká cesta pro malé pulečky V. – neděle 12. 6. 2016 od 10.00 
u Vesteckého rybníka
Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu spojenou s plněním zajímavých 
úkolů na téma život ve vodě a u vody, díky kterým se (nejen) děti naučí něco 
nového a dobře se pobaví. Zapojíme i rodiče nebo prarodiče, proto je 
nezapomeňte vzít s sebou! Poslední pulečci mohou vyrazit na svou 
dobrodružnou cestu v 11.30. Každý puleček získá v cíli zaslouženou odměnu. 
Akce je vhodná pro děti 3 - 8 let, vstupné dobrovolné. 
Akce vzniká za nanční podpory společnosti Staving Olomouc s.r.o. 
děkujeme!

RC Baráček 

Vás zve na červnové akce
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úkolů na téma život ve vodě a u vody, díky kterým se (nejen) děti naučí něco 
nového a dobře se pobaví. Zapojíme i rodiče nebo prarodiče, proto je 
nezapomeňte vzít s sebou! Poslední pulečci mohou vyrazit na svou 
dobrodružnou cestu v 11.30. Každý puleček získá v cíli zaslouženou odměnu. 
Akce je vhodná pro děti 3 - 8 let, vstupné dobrovolné. 
Akce vzniká za nanční podpory společnosti Staving Olomouc s.r.o. 
děkujeme!

RC Baráček 

Vás zve na červnové akce
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Dětská olympiáda – neděle 19. 6. 2016 od 14.00 na hřišti
Také letos bude naší poslední velkou akcí před prázdninami všemi oblíbená 
Dětská olympiáda. Děti, přijďte si 
zazávodit, vydejte ze sebe to nejlepší 
a užijte si zaslouženou odměnu 
včetně medaile pro vítěze! Soutěžit se 
bude opět v mnoha kategoriích podle 
věku (4 - 14 let), vždy v několika 
různých disciplínách. Těšit se můžete 
i na zajímavý doprovodný program. 
Vstupné dobrovolné.

Registrace  předem na info@rcbaracek.cz  nebo SMS ve tvaru 
OLYMPIADA_JMENO DITETE_DATUM NAROZENI na tel.: 774 567 909.
Akce vzniká za nanční podpory obce Vestec, společnosti Staving Olomouc 
s.r.o., TJ Viktoria Vestec. Děkujeme!

- každý čtvrtek 8.30 – 12.30 Miniškolička 
Pravidelný zábavný i vzdělávací program na celé dopoledne pro děti od 2 let 
bez doprovodu rodičů. Společně si budeme povídat, zpívat, hrát na hudební 
nástroje, malovat, tvořit, cvičit, hrát divadlo, dovádět v herně, v tělocvičně či 
na hřišti. Děti budou vedeny ke vzájemnému respektu a k upevňování 
hygienických návyků.
Cena při zakoupení permanentky na 5 vstupů činí 1100 Kč (platnost 10 týdnů) 
nebo jednorázově 250 Kč za celé dopoledne.
Registrace: mar.strnadova@email.cz, info@rcbaracek.cz. Přijímáme už 
rezervace míst také na školní rok 2016/2017.

Úplný  přehled  naš ich  kurzů na leznete  na  naš ich  s t ránkách 
www.rcbaracek.cz.
Kdykoli v provozních hodinách můžete také s dětmi navštívit naši oblíbenou 
hernu, kde si děti mohou pohrát se spoustou neokoukaných hraček 
a potkávat se se svými vrstevníky. Vstup do herny je pro vestecké občany 20 
Kč/dítě, s možností permanentky na 10+1 vstup zdarma. Těšit se na Vás 
budeme ještě do konce června a pak zase od září v novém školním roce.

Za tým RC Baráček
Petra Vovsová
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28. 5. 2016
s piráty

v průběhu akce 

DĚTSKÉ  

malování pískem, keramika

DÍLNIČKY

Časy jsou orientační. Zajištěno pirátské malovaní na obličej. 

14.00 - 16.00 interaktivní program s Piráty

 16.00 - 16.30 představení s cvičenými pejsky

 16.30 - 17.00 kouzelník

 17.00 - 18.00 balónková show

ATRAKCE 
lezecká stěna, skluzavky, 

     bagr simulátor 

                      a úžasná překážková dráha

PROGRAM

ve Vestci 

u rybníka
14.00-18.00
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