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Proč být 
občanem Vestce?

Zhodnocení 
roku 2016



Vá�ení čtenáři,

v ruce právě dr�íte lednové, letošní první, číslo Vesteckých listů. A co 
v něm najdete? 

Jeliko� přelom roku je obvykle důvodem k zhodnocení roku 
uplynulého a předsevzetím do roku nového, přinášíme vám přehled 
o tom, co se v loňském roce povedlo, ale také nepovedlo a co mimo jiné 
plánujeme v letošním roce. 

Dozvíte se také, proč je pro obec důle�ité, aby její občané byli 
přihlášeni právě tam, kde skutečně bydlí. Jsou to peníze nás všech, 
které bychom mohli investovat do zlepšení kvality �ivota v naší obci.
Kulturní komise v loňském roce připravila hodně zajímavých akcí 
a ani letos tomu nebude jinak. Stačí se podívat na vedlejší stránku, kde 
najdete pozvánku na tradiční Masopust a v příštím čísle najdete 
přehled akcí na letošní rok. 

Univerzita třetího věku pokračuje, ve spolupráci s BIOCEVem 
v nových prostorách, tak�e jestli jste věkem 50+ a chcete se dozvědět 
a naučit něco nového, najdete bli�ší informace v rubrice U3V.

Na našich stránkách se bude nově objevovat rubrika Domu dětí 
a mláde�e Praha 10 – Domu UM, který funguje v Baráčnické rychtě 
v Hrnčířích. Přečtěte si článek, najdete v něm nabídku nejen pro děti, 
ale i dospělé.

Technické slu�by zdárně bojují s úklidem sněhového přídělu, ale 
nemohou být samozřejmě všude a hned. To není v silách ani 
zaměstnanců, ale ani v mo�nostech techniky. Opatrnost je na místě 
a nezbytná dávka trpělivosti také.

Tibor Švec, starosta obce

Přeji příjemné čtení!
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aktuálně

ýt občanem obce, kde bydlím, je 

Bvýhodné pro obě dvě strany. Napří-
klad rodina se dvěma dětmi mů�e 

díky sociálnímu programu získat 5.600 Kč 
ročně a zároveň má další výhody – ni�ší 
ceny na sportovišti, u našich partnerů, 
umístění dětí do školky nebo školy a další. 
A obec na oplátku dostane v rámci přeroz-
dělování daní cca 9.500 Kč za ka�dého při-
hlášeného občana. A to jsou peníze, které 
obec mů�e investovat i do vás a ti z vás, kteří 
ještě nejste přihlášení, přispíváte jinde, ne� 
kde bydlíte. Jsme rádi, �e v loňském roce 
došlo k navýšení počtu občanů o dalších 78 

(rozdíl mezi přihlášenými a odhlášenými) 
a podle předbě�ných údajů bychom tak 
měli mít 2.500 oficiálně přihlášených 
obyvatel. I tak to je stále o hodně méně, ne� 
kolik obyvatel zde reálně bydlí.

Dalším příjmem obce je daň z nemovitosti, 
která je celá příjmem obce. Ve Vestci činí 
příjmy z této daně částku v řádu milionů 
korun, většina z této částky je za komerční 
nemovitosti. V příštím čísle vám přineseme 
podrobnější informace o rozpočtu obce 
a aktuální výsledky z roku 2016.

Proč být 
občanem Vestce?

Hazard ve Vestci
V loňském roce přijalo zastupitelstvo 
novou Obecně závaznou vyhlášku obce 
Vestec č. 4/2016 o regulaci hazardních her. 
A co tato vyhláška přinese? Vytlačení 
hazardu ze zastavěné oblasti obce od 1. 1. 
2017 na jediné místo, které je na Vídeňské 

ulici, cca 200 metrů po levé straně za kruho-
vým objezdem směrem na Prahu. V tomto 
místě bude provozováno kasino, které 
zajistí obci příjmy v řádu milionů korun 
a tyto peníze budou vyu�ívány ve prospěch 
občanů Vestce.

Silvestrovská noc
I přes určité obavy, jak bude dodr�ována 
nová vyhláška o regulaci pou�ívání zábav-
n é  p y r o t e c h n i k y  n a  v e ř e j n ý c h  p r o-
stranstvích je nutné s povděkem konstato-
vat, �e a� na jeden případ porušení se všich-
ni chovali ukázněně a vyu�ívali pouze místa 

určená k odpalování pyrotechniky. Na roz-
díl od předchozího roku, kdy došlo při pou-
�ití pyrotechniky k poškození tří domů, tak 
proběhl přelom roku v klidu a bez následků, 
minimálně co se nemovitostí týká.
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z obce

Zhodnocení 
roku 2016

po dlouhých letech se podařilo 
převést vlastnictví Vestecké ulice z kraje na 
obec

byla dokončena intenzifikace 
čistírny odpadních vod, tato investiční akce 
v hodnotě cca 70 milionů korun byla z velké 
části uhrazena z dotací

 podařilo se prodat pozemek pod 
trafo stanicí ČEZu, který byl původně pro-
najat za 100.000 Kč ročně. Vzhledem k to-
mu, �e prodejní cena činila 14 milionů Kč, 
byla by nájmem splácena dalších 140 let 
(bez započtení inflace) a pozemek stejně 
není mo�né vyu�ít k jiným účelům

 pošta – pobočka Pošta Partner se 
ve Vestci rozjela od 1. 4. 2016. A věříme, �e 
úspěšně. Ano, i u nás je občas potřeba chvíli 
počkat, ale oproti nekonečným frontám 
v Jesenici je to prostě pohoda. Nehledě na 
to, �e odpadla nutnost cestování do soused-
ního města. A průběhu jara/léta 2017 dojde 
k přestěhování pošty do nových prostor 
v projektu Vestec – střed. A průbě�ně také 
přibývají poskytované slu�by, jako je napří-
klad prodej dálničních známek.

 rozšíření obecní policie – k původ-
nímu počtu 6 strá�níků přibyli další 3 zku-
šení strá�níci a naše obecní policie pokrývá 
od loňského roku další část regionu

 BIOCEV – daří se nám spolupráce 
s BIOCEVem, který byl loni slavnostně 
uveden do provozu, ať u� se týká zprovoz-
nění autobusové linky, vyu�ívání prostor 
pro Univerzitu třetího věku nebo naopak 
pronájem našich prostor pro firemní škol-
ku BIOCEVu.

 vodovody a kanalizace – podařilo 
se zvýšit inkaso z nájemného pro obec z pů-
vodních 3,6 milionu Kč na aktuálních 4,3 
milionu Kč, vyhledáváním poruch a čer-
ných odběrů se sní�ily ztráty na vodě, na 
opravy zbyl 1 milion Kč a na obnovu 
700.000 Kč, to vše při zachování cen, i kdy� 
roste cena vody na vstupu. Také se zainves-
tovalo do čerpacích stanic kanalizace, nově 
byla vyřešena takzvaná shybka pod poto-
kem mezi cyklostezkou a ČOV. A také se 
zrekonstruovala ATS, která slou�í nejen 
Vestci, ale i mnoha dalším obcím v blízkém 
i vzdálenějším okolí. I díky tomu bude z cel-
kové ceny rekonstrukce ve výši 3,6 milionu 

Kč uhrazeno přes 90 % právě od dalších 
u�ivatelů.

 posílení signálu Vodafone – mnozí 
u�ivatelé si stě�ovali na špatný signál ope-
rátora Vodafone – i to se povedlo zlepšit 
díky tomu, �e obec poskytla prostor pro 
vybudování nové BTS v areálu technických 
slu�eb. Pozemek o výměře 7x7 metrů byl 
pronajat za částku 50.000 Kč ročně.

 činnost spolků, komisí – spolky 
nám v obci fungují a máme z toho radost. Ať 
u� se jedná o seniory, fotbalisty nebo čin-
nost komisí obce. Naše obec �ije akcemi 
a buďme rádi za to, �e máme příle�itost se 
pobavit, setkat se sousedy či poznat nové 
přátele.

 linka 326 – i přes původně pláno-
vané změny se podařilo obci zachovat dva 
ranní spoje k ZŠ Campanus

 odpolední školní bus – na odpoled-
ní odvoz dětí ze školy se podařilo sjednat 
autobus společnosti Arriva, který vychází 
cca o 1.400 Kč na den levněji. Je to díky 
tomu, �e v čase, kdy jezdí pro nás, je auto-
bus volný. Proč to nejde i u ranního? Proto-
�e vzhledem k ranní špičce nejsou volné 
autobusy a je tedy nutné vyu�ívat slu�eb 
dopravců, kteří autobusy disponují a jsme 
tedy nuceni platit komerční cenu.

 získání ulic Nezvalova a Wericho-
va – podařilo se získat do vlastnictví obce 
pozemky a ulice Werichova a Nezvalova, 
tak�e se zase o něco sní�il mo�ný prostor 
pro případné spekulanty, kteří nám řádí 

v jiných částech obce

 hala v Agru – podařilo se získat do 
pronájmu celou halu v areálu Agro (původ-
ně byla pronajata jen ji�ní část – sběrný 
dvůr a zázemí technických slu�eb). A co 
v této hale je? Kromě rozšíření prostor pro 
technické slu�by zde nově mají zázemí 
záchranáři a hasiči.

 zastávky Vídeňská – vzhledem 
k tomu, �e jedna strana zastávek je na sou-
kromých pozemcích rakouské společnosti 
a druhá na krajských, nepodařilo se v loň-
ském roce zrealizovat výstavbu nových 
zastávek u Alberta. Zastávky jsou tak stále v 
provizoriu a po dohodě s nově vznikajícím 
obchodním centrem v prostoru pod Alber-
tem by mělo dojít k výstavbě během léta 
letošního roku.

 územní plán – v minulém roce se 
nepodařilo dosáhnout ani veřejného pro-
jednání, jeliko� nám územní plán „visí“ 
u pořizovatele, kterým je Odbor územního 
plánování Města Černošice. Ale snad 
během několika měsíců dojde k veřejnému 
projednání, o jeho termínu vás budeme 
informovat.

 rozšíření cyklostezek – i kdy� z naší 
strany jsou cyklostezky dokončeny a při-
praveny, stále se nedaří napojit na Prahu 
a Zdiměřice. Chybějící úsek mezi severním 
okrajem Vestce a Prahou je ji� několik let 
smutným pomníkem vedení Prahy, ale 
třeba se letos dočkáme. U cyklostezky do 

Co se povedlo?

z obce

Co se nepovedlo?
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Co se povedlo?

z obce

Co se nepovedlo?
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Kvalitní podzim života

Přehled vyjmenovává jen některé akce a projekty, určitě se nejedná o přehled všeho, 
proto�e na to bychom museli přidat do Vesteckých listů pořádnou porci stran. Proto 
jsme vybrali nejzajímavější věci, ať u� z těch, které se povedly nebo ne.

S novým rokem 

nové nápady
Kvalitní podzim �ivota, z.ú. má na 
stránkách Vesteckých listů svoje stálé mís-
to. Jsme za to rádi a je to pro nás zavazující. 
Zprávy o tom, �e jsme rozšířili slu�by i na 
druhou stranu okresu a jak je pro nás důle-
�itá pomoc potřebným lidem, čtete pravi-

delně. To je neměnný stav, který se sna�íme 
jen vylepšovat. Dnes vám, čtenářům z Vest-
ce, přinášíme další důle�ité informace. 
V minulém čísle jsem shrnula uplynulý rok, 
dnes se podívám směle dopředu. Pojďte se 
podívat se mnou.

aším mottem se stala právě tato 

Nvěta. Po zralé úvaze jsme došli 
k názoru, �e stoprocentně vysti-

huje naši práci a snahu pomoci. Za�ila jsem 
několik prvních setkání s klienty, kteří 
potřebovali jakoukoli pomoc - ať u� s hygie-
nou, jídlem, nákupy, odvozem k lékaři, či 
jen „pouhou“ společnost. Pamatuji si ty 

smutné oči při našem prvním setkání. 
Postupně se do nich vrací úsměv a chuť do 
�ivota. Klienti se na nás těší, proto�e vědí, 
�e i tu hodinku s pečovatelkou stráví aktiv-
ně, vytr�eni ze samoty všedního dne a �e to 
čekání, ne� se vrátí jejich blízcí domů z prá-
ce, stráví ve společnosti někoho, kdo jim 
naslouchá, rozumí jim, kdo se s nimi 
zasměje nebo vyslechne jejich bolístky. 
S námi opravdu nejsou sami. Tak jsme to 
chtěli a přesně tohle našim milým klientům 
dopřáváme. V�dyť si to zaslou�í!

Na své stáří 
        nejste sami!

asto jste četli i o tom, �e nezisková 

Čorganizace neustále bojuje s nedo-
statkem financí. Abychom tento stav 

zvládli, vyu�íváme darů a podpory od dár-
ců, kteří se rozhodnou nás podpořit. Větši-
nou je osloví, �e se staráme o potřebné a ne-
mohoucí občany. Najdou se i anonymní 
dárci, kteří prostě chtějí pomoci a tak nás 
obdarují. Víme však moc dobře, �e se nemů-
�eme jen spoléhat na pomoc druhých. 
Proto přišla paní ředitelka Lenka Klestilová 
s inovativním nápadem a vedle neziskové 
organizace zalo�ila sociální podnik Slu�by 
KP�, s.r.o. „Tuto společnost jsem zalo�ila 
za účelem komerčních slu�eb, jako je napří-

klad rozvoz obědů seniorům nebo úklid 
komerčních prostor, kdy je částí zisku pod-
pořena nezisková organizace.“ Rozvozy 
obědů jsou ji� zaběhnutou slu�bou. Stejně 
tak bychom rádi rozběhli úklidové slu�by. 
„Mo�ná by to mohla být výzva pro čtenáře. 
Třeba mají ve svém okolí někoho, kdo 
potřebuje pravidelné úklidy kanceláří, 
fitness či wellness center v Praze a blízkém 
okolí.“ Stavíme na kvalitě odvedené práce 
a přístupu úklidových pracovníků. Vzhle-
dem k tomu, �e jsou tyto slu�by na trhu stále 
vyhledávané a potřebné, věříme, �e naše 
nabídka veřejnost osloví i z důvodu, �e kdy� 
si sjednají slu�by u nás, podpoří tím sou-
časně organizaci, která pomáhá zajišťovat 
potřeby seniorů v domácím prostředí.

Chceme si umět pomoci sami

leden 2017 leden 2017

z obce

Zdiměřic je problém v odvolání v územním 
řízení, které se táhne ji� více ne� rok. I kdy� 
oba tyto projekty nemů�eme ovlivnit, jsme 
si vědomi, �e se nás dotýkají.

 získání ulic do vlastnictví obce  
i přes dílčí úspěch, kdy se podařilo získat 
další dvě ulice do vlastnictví obce je stále 
ještě mnoho problematických ulic, u kte-
rých se to nedaří – ať u� ulice Javorová, 
Rovná, K Dubu, Luční, U Parku, části ulic 
Na Suchých a Na Spojce nebo části ulice 
Průbě�ná, kde nám to brzdí i připravova-
nou rekonstrukci.

 Jelínkova zahrada – usilovali jsme 
o získání Jelínkovy zahrady, aby mohl být 
tento zanedbaný prostor zkultivován 

a mohl začít slou�it obyvatelům obce. 
Vlastník, kterým jsou Lesy ČR, přislíbil, �e 
po schválení nového územního plánu, kdy 
dojde ke změně statutu lesa z hospodářské-
ho na městský, bude mo�né zahradu upra-
vit.

 sportoviště naproti vodárně – 
původně mělo vzniknou nové sportoviště 
SK Slavia Praha na volných pozemcích 
naproti vodárně, začátkem loňského roku 
bylo podepsáno memorandum mezi obcí 
a klubem, ale po změně ve vedení klubu 
došlo k přehodnocení priorit a záměrů a ve 
Vestci tak fotbalová akademie nevznikne. 
V současné době se řeší mo�ná výstavba 
tenisových kurtů v této lokalitě.
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Kvalitní podzim života

Novinkou, kterou jsme odstartovali letošní 
rok, bylo historicky první číslo našeho 
firemního newsletteru. Pro ty, kdo nevědí, 
co se pod tím termínem skrývá, doplním 
vysvětlení.  Jedná se o informační leták, 
který rozesíláme elektronicky do mailo-
vých schránek našich klientů, jejich rodin-
ných příslušníků i veřejnosti, která chce mít 
pravidelný přísun aktuálních informací. 
Říkáme v něm co se u nás děje, co plánuje-
me, kdo u nás pracuje a s čím se potýkáme. 
Pokud máte zájem dostávat náš leták i vy, 
stačí, kdy� se nám ozvete na některý z na-
šich mailů uvedených na konci článku, my 
vás zařadíme do databáze a od příštího čísla 
poletíme i k vám. 

… nám není zatě�ko. Děkujeme rádi a stále 
je komu. Máme řadu podporovatelů, kteří 
nám pomáhají a poděkování je to nejmenší, 
jak jim mů�eme vyjádřit naši vděčnost. 
Dnes bych ráda zmínila ještě jednu společ-
nost, která minule nezazněla. Jedná se 
o spe-cializovanou prodejnu inkontinenč-
ních a stomických pomůcek Medimat inko 
s.r.o. z Českých Budějovic. Nejen�e společ-
nost pracuje rychle a spolehlivě, ale přiveze 
objednaný materiál a� domů a neúčtuje si 
poštovné. Stačí jen, aby praktický lékař, 
kterého náš klient navštěvuje, odeslal pou-
kaz právě této společnosti. Máme s Medi-
matem výborné zkušenosti a ráda bych jej 
ocenila i tady, neboť podpořil jednorázově 
i naše klienty v nouzi, kteří to urgentně 
potřebovali. 

Jako ka�dý rok, tak i vloni jsme díky dárcům 
mohli předat našim klientům vánoční 
balíčky.   Vzhledem k tomu, �e nám přibyli 
klienti, kterým poskytujeme péči, jsme ale 
nemohli obdarovat ty, kterým „jen“ vozíme 
obědy. Dlouho jsme zva�ovali, jak to nejlé-
pe udělat, proto�e dárky nám pro všechny 
nestačily. Nic není ztraceno, na naše 
„obědáře“ budeme samozřejmě myslet při 
nejbli�ší mo�né příle�itosti. Pro shrnutí 
bych jen ráda uvedla, �e našimi dárci byli: 
Ryor, Pivovar Svijany, Nekton Vrňata, 
Kostelecké uzeniny, Madeta pra�ská 
AVON zóna 295, paní s přezdívkou Bru-
tální Nikita a Dallmayr Caffee. 

Velmi nás potěšila zpráva, která přišla hned 
na počátku ledna. Paní ředitelka Smile 
Studia (školka a jesle ve Velkých Přílepech) 
Kateřina Popelková se rozhodla, �e by ráda 
se svými svěřenci udělala radost našim 
klientům. A tak se daly děti do malování 
a po několika dnech pilné práce nám spo-
lečně s paní učitelkou Ivetou Přikrylovou 
a paní ředitelkou předaly velkou krabici 
plnou balíčků s cukrovím a krásná novo-
roční přání. Děkujeme!

Skončím hudební tečkou. Na sklonku loň-
ského roku jsme navázali spolupráci se 
zpěvákem Hynkem Tommem, který proje-
vil přání stát se naším podporovatelem. 

Přijali jsme pozvání na jeho Vánoční kon-
cert, který proběhl 21. 12. v pra�ském Diva-
dle Karla Hackera, kde Hynek Tomm slav-
nostně představil svoji píseň Stařenka, 
kterou KP� věnoval. Promítli jsme ji spo-
lečně s klipem, který natočil náš dobrovol-
ník v oblasti IT a člen správní rady Petr 
Tichý a výsledný efekt byl opravdu dojem-
ný. Pokud se chcete také podívat, najdete 
Stařenku na našich webových stránkách 
v zálo�ce video. Pan Tomm má hodně plá-
nů, jak nás podpořit. Ať u� to budou jeho 
krátká vystoupení v rámci obecních akcí, 
nebo samostatné koncerty, které chce pro 

nás uspořádat, u� teď se těšíme, �e to bude 
příjemná spolupráce. I vás včas pozveme, 
proto�e si vá�íme toho, �e jste s námi.

Milí vestečtí občané, u�ívejte zimu ve zdra-
ví, pohodě a lásce!          

Informace 
všemi směry

Text a foto: Renáta Šťastná

                                                                                    kontaktní e-maily: administrativa@kpz.cz

                                                                                                                      qenda@seznam.cz
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Kvalitní podzim života
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kulturní komiseVU3V

Univerzita funguje ve Vestci od roku 
2011 a proběhlo ji� 11 semestrů a 12 
studentů absolvovalo daný studijní pro-
gram (šest semestrů) a při promoci obdr-
�eli„Osvědčení o absolutoriu Univerzity 
třetího věku“ při Provozně ekonomické 
fakultě České zemědělské univerzity 
v Praze. 

Minulé téma „Genealogie – hledáme své 
předky“ vzbudila velký zájem studentů 
a studovalo nás devatenáct. Přednášky 
se tentokrát konaly v budově Biocevu.

Zúčastnili jsme se mimo povinný pro-
gram také dvou přednášek, které nám 
zprostředkoval ředitel Biocevu prof. 
MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Přednáš-
ky byly ú�asné, jedna na téma forenzní 
medicína, přednášel doc. RNDr. Ivan 
Mazura, CSc. a druhá, velice zajímavá 
byla přednáška na téma obecná geneti-
ka, přednášel doc. Ing. Stanislav Kmo-
ch, Csc.

Máme příslib od pana prof. Matáska, �e 
v rámci dalšího semestru nám dohodne 
další zajímavé přednášky. Máme se tedy 
na co těšit.

 7. 2.
21. 2.
 7. 3.

21. 3.
 4. 4.

18. 4.

Zájemci se mohou přihlásit na:
OÚ Vestec, tel.: 313 035 501 

nebo na tel. číslo: 724 211 721, 
e-mail: jarolimkova@gmail.com

M
ezi tradiční předvánoční akce 

se v naší obci patří rozsvícení 

vánočního stromu, mikuláš-

ská nadílka a Betlémské světlo. 

Mikuláš s čerty a andělem loni opět zakle-

pal na dveře Motelu U Krbu,  jeho� prosto-

ry jsou jako dělané pro čertovskou atmosfé-

ru a příchod Mikuláše.

Loni, v čele s maskotem rohatým čertíkem, 

který byl natolik věrohodný, �e kdekdo si 

ověřoval, zda to není �ivé dítě. Ka�doročně 

se počet dětí na mikulášské zvyšuje a my 

jsem moc rádi, �e letos to bylo přes 100 

nedočkavých dětí, které dostaly hned u vst-

upu mikulášskou čepičku a byly nadšené 

z mnoha světýlek a plných pytlů s tajným 

obsahem. Zvědavost dětí, co se v pytlech 

ukrývá, byla vélká, ale strach nedovolil 

pytle otevřít. Čekání na Mikuláše zkrátilo 

dětem vystoupení Divadla Ve Tři (čertov-

ský mejdan, písničky, tancování, dětem se 

tato zábava líbila) a mohly si vymalovat 

mikulášské omalovánky. Některé z dětí 

dokonce překonaly svůj strach a své omalo-

vánky bez asistence čertů předaly Mikuláši, 

který všechny děti poctivě odměnil balíč-

kem s překvapením. 

Mikulášskou nadílku, stejně tak jako miku-

lášskou dru�inu po Vestci, zajišťuje vedení 

obce s kulturní komisí. Za Mikuláše, čerty 

a anděla tak byli přestrojeni Zdeněk Vočka, 

Zdeněk Kyprý, Zdeněk Cihlář, Ivan Rybní-

ček, Martin Votava, Jana Stupková, Dan 

Kulfíř, Lukáš Zadra�il, Bára Kofroňová 

a Radka Vávrová.

Krásné video natočil Václav Vaněček, jeho� 

záznam naleznete na FB stránkách nebo na 

webu obce.

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) 
ve Vestci pro seniory (50+) 
pokračuje i v roce 2017

Předvánoční 
     ve Vestciakce

leden 2017 leden 2017

Ohlédnutí

Libuše Jarolímková

Pro letní semestr 2016/2017 
jsme si vybrali téma:

České dějiny a jejich souvislosti

Výukový garant: 

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, Csc.

Osnova a termíny 2017
 Češi, národ, stát
 Společnost a křesťanství
 Velmo�i, kní�ata, králové
 Stříbro a moc
 Český král a římský panovník
 Krize motorem dějin: 14. století         
    a jeho problémy

Na www.e-senior.cz se mů�ete podívat na další 
informace o studiu.

Pokud má někdo zájem o studium, mů�e se ještě 
k nám přidat.  Studium probíhá ve formě virtuál-
ních přednášek na internetu.

Přednášky se budou konat opět v budově Bioce-
vu, Průmyslová 595, Vestec. Začátek přednášek 
je v�dy od 14.00 hod.

Poplatek za semestr je 300 Kč.

http://www.e-senior.cz
http://www.e-senior.cz
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Děti se mohou těšit na mikulášskou 2017, 

která bude velkolepá, tentokrát prozradí-

me předem, �e hostem bude Michal 

Nesvadba a jeho Kouzelná školka.

Prosincové počasí nám přálo i den 

před Štědrým dnem, a tak jsme 

mohli přivítat vestecké spoluobča-

ny na Betlémském světle, konaném jako u� 

ka�doročně 23. 12. 2016 v areálu sporto-

viště.

Loňské výzdobě, s nádechem starých časů, 

dominovaly slaměné ozdoby, červená 

jablíčka a plamínek ze svíček.  Pod střechou 

bylo umístěno velké jmelí, kdo se nestyděl, 

mohl se pod ním i políbit. Zahřát jsme se 

mohli u stánků s občerstvením, kde se podá-

val horký svařák, vánočka a grilované klo-

básky. Pro radost se rozdávaly velké 

prskavky a za zpěvu koled pěveckého sboru 

Cancioneta Praga pod vedením sbormistra 

Lukáše Jindřicha jsme se všichni naladili 

na tu pravou vánoční atmosféru. Nezapo-

mněli jsme ani na zábavu pro děti – dílnič-

ku, kde si mohly vytvořit novoročenku 

2017. Domů si mohl odnést Betlémské 

světlo od skautů opravdu ka�dý, prodej 

lucerniček byl zajištěn a musíme přiznat, �e 

nás těší vaše návštěvnost. Letos přišlo odha-

dem přes 400 lidí! 

Všechny prosincové akce byly nádherně 

vyzdobeny, vánočního ducha jim vnesla 

Anička Cajthamlová, její� výzdoba a deko-

race bere dech.

Děkujeme a těšíme se společně s vámi na 

další akce v roce 2017, z těch nejbli�ších 

akcí vás zveme na Masopust, který se bude 

konat v sobotu 25.2.2017.

Za kulturní komisi 

Anna Cajthamlová, Radka Vávrová, 

Katka Novotná, Dana Zemanová, 

Hanka Vaněčková a Míša Pejcelová

SDH Vesteckulturní komise

leden 2017 leden 2017

SDH Vestec pravidelně vysílá své mu�ské dru�-
stvo na reprezentaci při soutě�ích v po�árním sportu.    
Úspěchů v roce 2016 bych rád uvedl krásné 3. místo 
z memoriálu J. Šubrta a J. Procházky pořádaného ku 
příle�itosti oslav 135. výročí zalo�ení SDH Zlatníky. 
Dále 6. místo v neoficiální soutě�i Vestecký vodník 2016 
pořádaných v červnu ve Vestci na louce za rybníkem a 7. 
místo v prvním kole po�árního sportu pořádaného OSH 
Praha - Západ v sousedních Zlatníkách. 

Úspěchy našeho sportovního 

týmu SDH Vestec

Pozvánka na Hasičskou zábavu 2017
Jménem sboru dobrovolných hasičů ve Vestci bych chtěl pozvat veřejnost na hasičskou 

zábavu do Restaurace u Klimešů. K tanci hraje DJ KK a bude přichystána bohatá 
tombola. Rezervace vstupenek je mo�ná na tel. 734 755 512

Milan Petrus, velitel SDH Vestec

Betlémské 
světlo
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zábavu do Restaurace u Klimešů. K tanci hraje DJ KK a bude přichystána bohatá 
tombola. Rezervace vstupenek je mo�ná na tel. 734 755 512

Milan Petrus, velitel SDH Vestec

Betlémské 
světlo
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Zajímavosti z deníku

Nález odcizeného vozidla v pátrání
Dne 2. 12. 2016 bylo na Obvodní oddělení 
Policie ČR Jesenice oznámeno pracovní-
kem bezpečnostní agentury, �e v Italii bylo 
odcizeno vozidlo Mercedes Benz, bílé bar-
vy, kdy poslední lokalizace tohoto vozidla je 
dle jejích informačních systémů v obci Ves-
tec, na blí�e nespecifikovaném místě v ulici 
U Strouhy. Na místě bylo provedeno šetře-
ní hlídkou Obecní policie Vestec, kdy před-

mětné vozidlo odpovídající popisu bylo 
nalezeno na pozemku v katastru obce Ves-
tec. Lustrací bylo zjištěno, �e vozidlo je 
vyhlášeno jako hledané, vyhlašující stát 
Itálie. Věc byla předána Policii ČR.

Pokusil se odcizit disky z lehkých slitin z 
vozidla
Dosud neznámý pachatel dne 6. 12. 2016 
nezjištěným předmětem demontoval upev-
ňovací šrouby hliníkových disků z vozidla 
Volkswagen Multivan, které bylo zaparko-
váno na parkovišti bytového domu v ulici 

 období od  1. 12. 2016 do 31. 12. 2016 řešila Obecní policie Vestec celkem 244 

Vudálostí, tento počet je ze všech obcí, kde OP Vestec působí i na základě uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy. V samotné v obci Vestec evidujeme celkem 90 událostí, ve 

čtrnácti případech bylo přijato oznámení prostřednictvím tísňové linky, 25 zjištěných 
přestupků z celkového počtu, spadá do oblasti dopravních přestupků. Bohu�el i v tomto 
měsíci vyjí�děla obecní policie na �ádost IZS k dopravním nehodám.

Zpráva o činnosti 

Obecní policie Vestec

U Strouhy, kdy demontované hliníkové 
disky s pneumatikami vyjma upevňovacích 
šroubů neodcizil, jeliko� byl u předmětné-
ho činu vyrušen. Po pachateli se ve spolu-

práci se Slu�bou kriminální policie a vyšet-
řování nadále intenzivně pátrá.

Mařil výkon úředního rozhodnutí:
Dne 30. 12. 2016 řídil podezřelý mu� na 
ulici Vestecká osobní motorové vozidlo, 
přičem� byl zachycen automatickým 
záznamovým zařízením Obecní policie 
Vestec, a to i přes to, �e mu byl rozhodnutím 
Okresního soudu pro Prahu západ ulo�en 
mimo jiné trest zákazu činnosti spočívající 
v zákazu řízení všech motorových vozidel 

na dobu 48 měsíců, kdy tak na podkladě 
výše uvedeného vykonával činnost, která 
mu byla zakázána, čím� tak mařil výkon 
úředního rozhodnutí. Věc byla vyřešena ve 
zkráceném přípravném řízení.

Dopravní nehody
V souvislosti se zhoršenými podmínkami 
na komunikacích v zimním období vyjí�dí 
hlídky obecní policie poměrně často      
k dopravním nehodám, u kterých naštěstí 
většinou nedochází k větším újmám na 
zdraví. Chtěli bychom tímto apelovat na 
řidiče, aby přizpůsobili styl jízdy aktuálním 
podmínkám. Je lepší dojet později, ne� 
vůbec.

leden 2017 leden 2017
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V loňském roce jsme jako záchranáři, 
kteří dostali mo�nost usídlení ve 
vaší krásné obci, byli po�ádáni o po-

moc se zřízením jednotky po�ární ochrany. 
Výzvu jsme přijali a slíbili jsme, �e zajistíme 
vše potřebné. Po začínajících potí�ích s per-
sonálním obsazením jednotky, jsme vytvo-
řili tým lidí s bohatými zkušenostmi se 
záchranou, hasičinou a hlavně dobrovol-
ností. Moc dobře si uvědomujeme jaký je to 
závazek starat se o bezpečí občanů v obci, 
navíc tak dynamicky se rozvíjející a protka-
nou průmyslovými provozy. Díky dlouho-
letým vazbám Asociace dobrovolných 
záchranářů máme poradce na těch nejpo-
volanějších místech a věříme, �e jednou 
bude Vestec na práci svých hasičů hrdý.

Rekonstrukce
Od září loňského roku velmi intenzivně 
pracujeme na zvelebení přidělených 
prostor v hale v areálu AGRO. Její polovi-
nu, kterou jsme dostali do u�ívání k vytvo-
ření zázemí pro zaparkování zásahové 

techniky, skladových prostor, ale i učebny 
pro výcvik a školení bylo nutné svépomocí 
uvést do obyvatelného stavu. Odstranění 
stávajících rozvodů klimatizační jednotky, 
vytápění, vyklizení nepořádku vystřídaly 

bourací a stavební práce. Čekala nás rekon-
strukce sociálních zařízení s novým rozvo-
dem vody a odpadů, kompletní předělání 
elektroinstalace po celém objektu, výměna 
některých zničených oken za starší plasto-

vá. V obytných prostorách pak došlo k pro-
bourání nových dveří a zazdění stávajících. 
Takto rozsáhlé bourací práce měly za násle-
dek kompletní revitalizaci povrchů stěn. 
Největším stavebním zásahem pak bylo 
bezesporu vybourání starých plechových 
vrat. Jejich velikost neumo�ňovala průjezd 
hasičské techniky a výměna za moderní 
lamelová vrata umo�ní rychlý výjezd k udá-
lostem. Celé zázemí se sna�íme utvořit na 
míru potřebám jak hasičů, tak záchranářů, 
abychom zde mohli vytvořit unikátní záze-
mí pro výcvik, společenskou aktivitu, péči 
o techniku či odpočinek.

Technika
Loni pořízená hasičská cisternová automo-
bilová stříkačka LIAZ CAS K 25, která se 
dočká zaslou�eného důchodu v naší jed-
notce po aktivní slu�bě u drá�ních hasičů, 

prochází v současné době rozsáhlou omla-
zovací kůrou. Začali jsme kompletní pro-
hlídkou motoru, podvozku vozidla, brzd 
a nosných konstrukcí. Na svůj věk je ve 
velmi dobré kondici. Prakticky ihned po 
zaparkování na hale začaly intenzivní práce 
na rekonstrukci nástavby vozidla a její úpra-
vě pro naše potřeby. Bohu�el zub času se 
podepsal rzí na téměř všech částech karo-
serie. Na řadu tak přišly brusky a všechny 
části napadené rzí jsou broušeny nebo vyře-
zány a nahrazeny. Doufáme, �e se nám za 
naši péči odvděčí mnohaletou spolehlivostí. 

hasiči a záchranáři
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MŠ Vestec

Jako záchranáři jsme se ve Vestci měli 
mo�nost několikrát prezentovat. Vzpo-
menout mů�eme například na dnech 

IZS na kterých jsme se podíleli v maximální 
míře a pomohli tak den udělat zajímavější. 
Další významnou činností je systematické 
vzdělávaní Obecní policie Vestec. Podařilo 
se nám strá�níky připravit i na velmi nároč-
né cvičení zdravotnických týmů SOS 
Extreme, které je v naší re�ii a ostudu si 
rozhodně neudělali. 

Naši záchranáři se pak starali o bezpečí 
občanů na všech velkých kulturních akcích 
pořádaných obcí. Velkým milníkem bylo 
„silvestrovské“ nasazení sanitky pod vede-
ní operačního střediska záchranné slu�by, 
kdy se vyjí�dělo ještě z nedokončené 
základny. Díky tomu byla pomoc nejen 
občanům Vestce dostupnější. Podobné 
výpomoci plánujeme i do budoucna např. 
na čarodějnice a podobné krizové dny, kdy 
je kapacita záchranné slu�by na hranici.

Spojením záchranářů a hasičů a jejich umís-
tění do společných prostor otevírá dveře 
úplně nové a netradiční koncepci dobrovol-
ného záchranářství. Společné výcviky  
a školení, vyu�itelnost techniky záchraná-
řů pro potřeby jednotky a naopak, co� jsme 
mohli vidět například při po�áru tří domů 
dne 8. 6. 2016, kdy záchranáři poskytli 
kompletní týlové zabezpečení jednotce 
hasičů. 

Těšíme se, �e v našem novém zázemí vytvo-
říme školicí středisko a přivítáme zde další 
slo�ky IZS na společná školení a předávání 
zkušeností. V delším časovém horizontu se 
zaměříme i na vzdělávání mláde�e ve vlast-
ním zájmovém krou�ku. 

Plánů je mnoho, ale nejvíce teď dbáme na 
dokončení zázemí a zajištění akceschop-
nosti jednotky, tak abychom mohli co 
nejdříve začít slou�it účelu našeho zřízení. 
Práce je před námi spousta, ale u� je jí také 
za námi dost vidět. A my se určitě práce 
nebojíme.

Závěrem
Jsme rádi, �e jsme dostali mo�nost zakotvit 
ve Vestci. Taková podpora je pro naši čin-
nost nezbytná. Věříme, �e ochotu a vstříc-
nost lidí, kteří se o nás ve Vestci starají, 
budeme moci co nejdříve vrátit. Ka�dopád-
ně uvítáme ka�dého, kdo bude mít zájem 
vstoupit do našich řad, nebo jen zajde na 
návštěvu a na exkurzi.

hasiči a záchranáři

Pravdou je, �e aktuálně je na ní velmi smut-
ný pohled, nicméně neradi děláme věci 
napůl a takto masivní zásah byl nevyhnu-
telný. Ruku v ruce s rekonstrukcí vozidla 
jde i vybavení jednotky a jeho rozmístění do 
zástavby vozu. Vše musí být funkční a prak-
tické a proto vše konzultujeme s odborníky 

z řad profesionálních hasičů, zástavbářů či 
dodavatelů. Práce jdou velmi dobře od ruky 
a dá se říci, �e není den, kdy by tu naší krasa-
vici někdo neopečovával. 

Nemů�eme se dočkat, a� jí představíme 
veřejnosti.

Výhled do budoucna

ne 6. ledna jsme v naší mateřské 

Dškole přivítali neobvyklou návště-

vu. Přijela se na nás podívat liška 

obecná. Ochočená liška Mia se nás zprvu 

bála a pozorovala nás ze svého pelíšku. Kdy� 

se osmělila, vylezla ven a začala se s námi 

seznamovat, všechny si nás očichala. Pan 

chovatel nás poutavým vyprávěním sezná-

mil s �ivotem lišky obecné, dověděli jsme se, 

kde �ije, čím se �iví a proč se liška nedá ocho-

čit. Měli jsme mo�nost si jí i pohladit.

Výukový program 
s liškou Miou

ak jako ka�dý rok, i vloni jsme si 

Tpřipomněli s dětmi ve školce 

svátek Tří králů a s ním spojené 

tzv. „tříkrálové obchůzky“. Děti si nej-

prve vyslechly legendu o třech mudrcích 

z Vý-chodu, kteří s pomocí hvězdy dopu-

tovali do Betléma a přinesli dary Je�íško-

vi. (“A  proč?“, „Jak dlouho tam šli?“, 

„Co mu nesli?“) Vyprávění se protáhlo. 

Dobře si ale nakonec zapamatovaly, jaké 

dary to byly i jak se mudrcové jmenovali. 

Některé děti ji� z minula věděly, �e Tři 

králové chodí na obchůzky, které mají 

podobu charitativních sbírek. Samy 

vymýšlely, komu všemu by měly být 

vybrané peníze určeny (handicapova-

ným lidem, lidem v nouzi, bez domova). 

S pomocí paní učitelky si děti následně 

vyrobily papírové koruny s iniciály jmen 

Tří králů a společně se vyfotily. To bylo ve 

třídě Baltazarů, Melicharů i Kašparů! 

Dětští králové se vydali na obchůzku po 

školce a navštívili ostatní kamarády. 

Nechyběla ani známá píseň „My tři krá-

lové jdeme k vám …“ 

Svátkem Tří králů jsme se ve školce záro-

veň pomyslně rozloučili s Vánocemi 

a přejme si, ať se ve zdraví za rok zase 

společně sejdeme.
Eliška Synková

paní učitelka Sluníček

My Tři králové jdeme 
k vám, štěstí, zdraví 
vinšujem vám…
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míře a pomohli tak den udělat zajímavější. 
Další významnou činností je systematické 
vzdělávaní Obecní policie Vestec. Podařilo 
se nám strá�níky připravit i na velmi nároč-
né cvičení zdravotnických týmů SOS 
Extreme, které je v naší re�ii a ostudu si 
rozhodně neudělali. 

Naši záchranáři se pak starali o bezpečí 
občanů na všech velkých kulturních akcích 
pořádaných obcí. Velkým milníkem bylo 
„silvestrovské“ nasazení sanitky pod vede-
ní operačního střediska záchranné slu�by, 
kdy se vyjí�dělo ještě z nedokončené 
základny. Díky tomu byla pomoc nejen 
občanům Vestce dostupnější. Podobné 
výpomoci plánujeme i do budoucna např. 
na čarodějnice a podobné krizové dny, kdy 
je kapacita záchranné slu�by na hranici.

Spojením záchranářů a hasičů a jejich umís-
tění do společných prostor otevírá dveře 
úplně nové a netradiční koncepci dobrovol-
ného záchranářství. Společné výcviky  
a školení, vyu�itelnost techniky záchraná-
řů pro potřeby jednotky a naopak, co� jsme 
mohli vidět například při po�áru tří domů 
dne 8. 6. 2016, kdy záchranáři poskytli 
kompletní týlové zabezpečení jednotce 
hasičů. 

Těšíme se, �e v našem novém zázemí vytvo-
říme školicí středisko a přivítáme zde další 
slo�ky IZS na společná školení a předávání 
zkušeností. V delším časovém horizontu se 
zaměříme i na vzdělávání mláde�e ve vlast-
ním zájmovém krou�ku. 

Plánů je mnoho, ale nejvíce teď dbáme na 
dokončení zázemí a zajištění akceschop-
nosti jednotky, tak abychom mohli co 
nejdříve začít slou�it účelu našeho zřízení. 
Práce je před námi spousta, ale u� je jí také 
za námi dost vidět. A my se určitě práce 
nebojíme.

Závěrem
Jsme rádi, �e jsme dostali mo�nost zakotvit 
ve Vestci. Taková podpora je pro naši čin-
nost nezbytná. Věříme, �e ochotu a vstříc-
nost lidí, kteří se o nás ve Vestci starají, 
budeme moci co nejdříve vrátit. Ka�dopád-
ně uvítáme ka�dého, kdo bude mít zájem 
vstoupit do našich řad, nebo jen zajde na 
návštěvu a na exkurzi.

hasiči a záchranáři

Pravdou je, �e aktuálně je na ní velmi smut-
ný pohled, nicméně neradi děláme věci 
napůl a takto masivní zásah byl nevyhnu-
telný. Ruku v ruce s rekonstrukcí vozidla 
jde i vybavení jednotky a jeho rozmístění do 
zástavby vozu. Vše musí být funkční a prak-
tické a proto vše konzultujeme s odborníky 

z řad profesionálních hasičů, zástavbářů či 
dodavatelů. Práce jdou velmi dobře od ruky 
a dá se říci, �e není den, kdy by tu naší krasa-
vici někdo neopečovával. 

Nemů�eme se dočkat, a� jí představíme 
veřejnosti.

Výhled do budoucna

ne 6. ledna jsme v naší mateřské 

Dškole přivítali neobvyklou návště-

vu. Přijela se na nás podívat liška 

obecná. Ochočená liška Mia se nás zprvu 

bála a pozorovala nás ze svého pelíšku. Kdy� 

se osmělila, vylezla ven a začala se s námi 
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kde �ije, čím se �iví a proč se liška nedá ocho-

čit. Měli jsme mo�nost si jí i pohladit.

Výukový program 
s liškou Miou

ak jako ka�dý rok, i vloni jsme si 

Tpřipomněli s dětmi ve školce 

svátek Tří králů a s ním spojené 

tzv. „tříkrálové obchůzky“. Děti si nej-

prve vyslechly legendu o třech mudrcích 

z Vý-chodu, kteří s pomocí hvězdy dopu-

tovali do Betléma a přinesli dary Je�íško-

vi. (“A  proč?“, „Jak dlouho tam šli?“, 

„Co mu nesli?“) Vyprávění se protáhlo. 

Dobře si ale nakonec zapamatovaly, jaké 

dary to byly i jak se mudrcové jmenovali. 

Některé děti ji� z minula věděly, �e Tři 

králové chodí na obchůzky, které mají 

podobu charitativních sbírek. Samy 

vymýšlely, komu všemu by měly být 

vybrané peníze určeny (handicapova-

ným lidem, lidem v nouzi, bez domova). 

S pomocí paní učitelky si děti následně 

vyrobily papírové koruny s iniciály jmen 

Tří králů a společně se vyfotily. To bylo ve 

třídě Baltazarů, Melicharů i Kašparů! 

Dětští králové se vydali na obchůzku po 

školce a navštívili ostatní kamarády. 

Nechyběla ani známá píseň „My tři krá-

lové jdeme k vám …“ 

Svátkem Tří králů jsme se ve školce záro-

veň pomyslně rozloučili s Vánocemi 

a přejme si, ať se ve zdraví za rok zase 

společně sejdeme.
Eliška Synková

paní učitelka Sluníček

My Tři králové jdeme 
k vám, štěstí, zdraví 
vinšujem vám…
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MŠ Vestec

ěděli jste, �e ve Vestci existuje herna Vpro děti, kterou mů�ete navštěvovat 
ka�dý všední den? Provozuje ji 

Rodinné centrum Baráček, z.s., tedy nezis-
ková organizace, která vznikla právě za 
účelem provozování veřejné herny jako 
místa pro setkávání rodičů s dětmi před-
školního věku. Naši hernu najdete v budově 
na fotbalovém hřišti, v 1. patře, na adrese 
U Hřiště 575, Vestec. Otevřeno máme 
ka�dý den v čase 9 – 12 hod (kromě středy, 
kdy probíhá Miniškolička – dopolední pro-
gram pro děti od 2 let bez přítomnosti rodi-
čů). V některých dnech máme otevřeno 
také odpoledne od 16 hod.

V herně si Vaše děti pohrají s neokoukaný-
mi hračkami a Vy si zatím mů�ete dát kávu 
a popovídat si s kamarádkou nebo s dalšími 
přítomnými maminkami. Samozřejmostí 
je přebalovací koutek a prodej drobného 
občerstvení. Vstupné na celé dopoledne 
činí 20 Kč/dítě, přijít mů�ete bez přihlášení 
kdykoliv v otevírací době. 

Kromě provozování herny, organizujeme 
také několik pravidelných kurzů pro děti 
(od 4 měsíců a� do 7 let) se zaměřením na 
tělesnou aktivitu, tvořivou činnost, hudeb-
ní výuku, všestranný rozvoj dětské osob-
nosti, a vytváříme další mo�nosti kulturní-
ho a společenského vy�ití dětí i dospělých. 

Kurzy pro děti do 4 let probíhají dopoledne, 
kurzy pro školkové děti odpoledne. Přesný 
rozvrh kurzů a informace k nim naleznete 
na našich stránkách www.rcbaracek.cz/-
pravidelny-program/. V únoru startuje 
2. pololetí, přihlaste se proto na svůj kurz 
právě teď! Hlásit se mů�ete i na kurzy, které 
v 1. pololetí neprobíhaly: Hudební škola 
Yamaha, kurz Robátka (děti 4 – 18 měsíců); 
Angličtina (4 – 6 let); Obličejová gymnasti-
ka (pro dospělé). Více informací na výše 
uvedených webových stránkách.

Pokud se Vám líbí myšlenka rodinného 
centra jako místa pro setkávání rodičů 
a dětí, pomozte nám naši hernu udr�et 
a rozšiřovat nabídku kurzů a aktivit pro děti 
i dospělé i v dalším roce, přidejte se k nám! 
Náš současný kolektiv čítá pouhých 13 
aktivních členů, maminek na/po rodičov-
ské dovolené, které u� jednoduše nestačí na 
zajištění pravidelného provozu a bohatého 
kulturního programu pro děti a dospělé. 

Hledáme maminky (i tatínky), kteří nám 
pomohou udr�et provoz herny a pomohou 
při organizaci jednorázových akcí jako je 
Olympiáda, Pulečci, Cyklohrátky, Karne-
val, Jarmark, Burza aj. Více informací Vám 
poskytne Katka Haladová na tel. 777 129 
542 nebo je najdete na www.rcbaracek.cz/-
pripojte-se-knam/. Těšíme se na Vás!

RC Baráček

Novinky 
pro rodiče 

nejmenších dětí
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Dotace pro mateřskou školu „Vzdělání pro všechny“ 

Mateřská škola Vestec bude realizovat projekt z výzvy OP VVV „Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ. Realizovat se z něj bude 

především podpora inkluzívního vzdělávání ve školce formou školního asistenta, dále 

zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, sdílení 

zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a spolupráce 

s rodiči dětí.  Projekt je 100% hrazen z dotace, celková výše je 506 484,- Kč. Realizace 

projektu 24 měsíců. 



MŠ Vestec

ěděli jste, �e ve Vestci existuje herna Vpro děti, kterou mů�ete navštěvovat 
ka�dý všední den? Provozuje ji 

Rodinné centrum Baráček, z.s., tedy nezis-
ková organizace, která vznikla právě za 
účelem provozování veřejné herny jako 
místa pro setkávání rodičů s dětmi před-
školního věku. Naši hernu najdete v budově 
na fotbalovém hřišti, v 1. patře, na adrese 
U Hřiště 575, Vestec. Otevřeno máme 
ka�dý den v čase 9 – 12 hod (kromě středy, 
kdy probíhá Miniškolička – dopolední pro-
gram pro děti od 2 let bez přítomnosti rodi-
čů). V některých dnech máme otevřeno 
také odpoledne od 16 hod.

V herně si Vaše děti pohrají s neokoukaný-
mi hračkami a Vy si zatím mů�ete dát kávu 
a popovídat si s kamarádkou nebo s dalšími 
přítomnými maminkami. Samozřejmostí 
je přebalovací koutek a prodej drobného 
občerstvení. Vstupné na celé dopoledne 
činí 20 Kč/dítě, přijít mů�ete bez přihlášení 
kdykoliv v otevírací době. 

Kromě provozování herny, organizujeme 
také několik pravidelných kurzů pro děti 
(od 4 měsíců a� do 7 let) se zaměřením na 
tělesnou aktivitu, tvořivou činnost, hudeb-
ní výuku, všestranný rozvoj dětské osob-
nosti, a vytváříme další mo�nosti kulturní-
ho a společenského vy�ití dětí i dospělých. 

Kurzy pro děti do 4 let probíhají dopoledne, 
kurzy pro školkové děti odpoledne. Přesný 
rozvrh kurzů a informace k nim naleznete 
na našich stránkách www.rcbaracek.cz/-
pravidelny-program/. V únoru startuje 
2. pololetí, přihlaste se proto na svůj kurz 
právě teď! Hlásit se mů�ete i na kurzy, které 
v 1. pololetí neprobíhaly: Hudební škola 
Yamaha, kurz Robátka (děti 4 – 18 měsíců); 
Angličtina (4 – 6 let); Obličejová gymnasti-
ka (pro dospělé). Více informací na výše 
uvedených webových stránkách.

Pokud se Vám líbí myšlenka rodinného 
centra jako místa pro setkávání rodičů 
a dětí, pomozte nám naši hernu udr�et 
a rozšiřovat nabídku kurzů a aktivit pro děti 
i dospělé i v dalším roce, přidejte se k nám! 
Náš současný kolektiv čítá pouhých 13 
aktivních členů, maminek na/po rodičov-
ské dovolené, které u� jednoduše nestačí na 
zajištění pravidelného provozu a bohatého 
kulturního programu pro děti a dospělé. 

Hledáme maminky (i tatínky), kteří nám 
pomohou udr�et provoz herny a pomohou 
při organizaci jednorázových akcí jako je 
Olympiáda, Pulečci, Cyklohrátky, Karne-
val, Jarmark, Burza aj. Více informací Vám 
poskytne Katka Haladová na tel. 777 129 
542 nebo je najdete na www.rcbaracek.cz/-
pripojte-se-knam/. Těšíme se na Vás!

RC Baráček

Novinky 
pro rodiče 

nejmenších dětí

leden 2017 leden 201722 23

Dotace pro mateřskou školu „Vzdělání pro všechny“ 

Mateřská škola Vestec bude realizovat projekt z výzvy OP VVV „Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ. Realizovat se z něj bude 

především podpora inkluzívního vzdělávání ve školce formou školního asistenta, dále 

zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, sdílení 

zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a spolupráce 

s rodiči dětí.  Projekt je 100% hrazen z dotace, celková výše je 506 484,- Kč. Realizace 

projektu 24 měsíců. 



 

V
 letošním školním roce jsme otevře-

li nové pracoviště v BARÁČNIC-

KÉ RYCHTĚ a chceme společně 

s Vámi vyu�ívat její zrekonstruované pro-

story. Keramická dílna je vybavena moder-

ní keramickou pecí i hrnčířským kruhem, 

v tanečním sále s kobercem mohou ti nej-

menší rozvíjet pohybový talent u baletní 

tyče, maminky utu�ovat zdraví a pru�nost 

na hodinách jógy, tai-chi, aerobiku či orien-

tálního tance. Na ka�dé páteční dopoledne 

máme pro Vaše nejmenší připravenu vyba-

venou hernu s veškerým zázemím, kde si 

mohou Vaše děti v inspirativním prostředí 

a pod odborným vedením tvořivě hrát, 

zatímco Vy si mů�ete dopřát chvilku pro 

sebe a své zále�itosti. Máme pro Vás ale 

i koutek, kde si mů�ete na své dítě v klidu 

počkat v jeho bezprostřední blízkosti. 

V současnosti nabízíme pro Vaše nejmenší 

děti ka�dé úterý od 13:30 do 15:00 hodin 

krou�ek ŠIKULKA a v pátek od 13:30 do 

15:00 hodin krou�ek KERAMIKA. Od 

února 2017 rozšíříme nabídku v úterý od 

15:00 do 16:30 hodin o krou�ek RUČNÍ 

PRÁCE A STROJOVÉ ŠITÍ a v pátek od 

15:00 do 16:30 hodin o KERAMIKU pro 

školní děti a jsme připraveni přizpůsobit 

rozvrh krou�ků jízdnímu řádu „Campanus 

BUSu“.  Ka�dá první hodina je ukázková, 

zkušební a zdarma. Těšíme se na Vás! 

Organizujeme pro Vás a Vaše děti 
otevřené akce. Máme připraveno mnoho 

projektů, jako jsou charitativní bazárky, 

společenské akce, besídky nebo nejrůznější 

soutě�e, tematické SOBOTNÍ DÍLNY 

a setkávání v DÁMSKÉM KLUBU. Na 

prvním z nich jsme společně přivítali 

adventní čas výrobou originálních advent-

ních věnců a vánočních dekorací. V příjem-

né tvůrčí atmosféře vzniklo mnoho krás-

ných výrobků z přírodních materiálů. 

Popřáli jsme si svátky vánoční, šťastný 

vstup do nového roku 2017 a slíbili brzké 

setkání na dalších společných akcích             

v  BARÁČNICKÉ RYCHTĚ! 

A k t u á l n ě  n a b í z í m e  v  D Á M S K É M 

KLUBU seznámení s technikou točení na 

hrnčířském kruhu v sobotu 4. 3. 2017 odpo-

ledne a výměnný charitativní bazárek ve 

středu 5. 4. 2017 a v pátek 7. 4. 2017. 

DDM-DŮM tu bude pro Vaše děti i v době 

školních prázdnin, kdy pořádáme výjezdní 

i příměstské tábory. V termínu „jarňáků“ 

pro Prahu 4 s námi mů�ete své děti poslat 

na ly�ařský tábor do ráje bě�kařů na tábo-

rovou základnu Tři Studně u Nového 

Města na Moravě vedle sjezdovky Harusův 

kopec na Vysočině! http://www.du-

m u m . c z / t a b o r y - a - v y j e z d y / 4 2 7 4 -

kunraticke-lyzovani-iv-jarnaky-2017 

Na týden letních prázdnin od 10. do 14. 

července 2017 plánujeme příměstský 

tábor „INDIÁNI Z HRNČÍŘŮ“ kdy mů�e-

te své děti vodit do „Rychty“, v ulici K Šebe-

rovu 805, od pondělí do pátku. Od 8:00 do 

17:00 hodin se jim budou věnovat naši 

profesionální oddíloví vedoucí.  Více infor-

mací na: http://www.dumum.cz/tabory-a-

vyjezdy/4362-primestsky-tabor-indiani-z-

hrnciru linhova@du-. Případné rezervace: 

mum.cz.  

Informace najdete v příštím čísle tohoto 

zpravodaje nebo na stránkách DDM-

DŮM UM http://www.dumum.cz/o-nas-

pracoviste-kunratice-seberov-hrncire . 

Alena Fáčková, 

Andrea Čermáková a Renata Linhová

BARÁČNICKÁ 
RYCHTA 

Těšíme se na vás.

v Hrnčířích nově 

s DDM Praha 10 – DŮM UM

K Šeberovu 805, HRNČÍŘE     
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Baráčnická Rychta  Baráčnická Rychta  
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15:00 hodin krou�ek KERAMIKA. Od 

února 2017 rozšíříme nabídku v úterý od 

15:00 do 16:30 hodin o krou�ek RUČNÍ 

PRÁCE A STROJOVÉ ŠITÍ a v pátek od 

15:00 do 16:30 hodin o KERAMIKU pro 

školní děti a jsme připraveni přizpůsobit 

rozvrh krou�ků jízdnímu řádu „Campanus 

BUSu“.  Ka�dá první hodina je ukázková, 

zkušební a zdarma. Těšíme se na Vás! 

Organizujeme pro Vás a Vaše děti 
otevřené akce. Máme připraveno mnoho 

projektů, jako jsou charitativní bazárky, 

společenské akce, besídky nebo nejrůznější 

soutě�e, tematické SOBOTNÍ DÍLNY 

a setkávání v DÁMSKÉM KLUBU. Na 

prvním z nich jsme společně přivítali 

adventní čas výrobou originálních advent-

ních věnců a vánočních dekorací. V příjem-

né tvůrčí atmosféře vzniklo mnoho krás-

ných výrobků z přírodních materiálů. 

Popřáli jsme si svátky vánoční, šťastný 

vstup do nového roku 2017 a slíbili brzké 

setkání na dalších společných akcích             

v  BARÁČNICKÉ RYCHTĚ! 

A k t u á l n ě  n a b í z í m e  v  D Á M S K É M 

KLUBU seznámení s technikou točení na 

hrnčířském kruhu v sobotu 4. 3. 2017 odpo-

ledne a výměnný charitativní bazárek ve 

středu 5. 4. 2017 a v pátek 7. 4. 2017. 

DDM-DŮM tu bude pro Vaše děti i v době 

školních prázdnin, kdy pořádáme výjezdní 

i příměstské tábory. V termínu „jarňáků“ 

pro Prahu 4 s námi mů�ete své děti poslat 

na ly�ařský tábor do ráje bě�kařů na tábo-

rovou základnu Tři Studně u Nového 

Města na Moravě vedle sjezdovky Harusův 

kopec na Vysočině! http://www.du-

m u m . c z / t a b o r y - a - v y j e z d y / 4 2 7 4 -

kunraticke-lyzovani-iv-jarnaky-2017 

Na týden letních prázdnin od 10. do 14. 

července 2017 plánujeme příměstský 

tábor „INDIÁNI Z HRNČÍŘŮ“ kdy mů�e-

te své děti vodit do „Rychty“, v ulici K Šebe-

rovu 805, od pondělí do pátku. Od 8:00 do 

17:00 hodin se jim budou věnovat naši 

profesionální oddíloví vedoucí.  Více infor-

mací na: http://www.dumum.cz/tabory-a-

vyjezdy/4362-primestsky-tabor-indiani-z-

hrnciru linhova@du-. Případné rezervace: 

mum.cz.  

Informace najdete v příštím čísle tohoto 

zpravodaje nebo na stránkách DDM-

DŮM UM http://www.dumum.cz/o-nas-

pracoviste-kunratice-seberov-hrncire . 

Alena Fáčková, 

Andrea Čermáková a Renata Linhová

BARÁČNICKÁ 
RYCHTA 

Těšíme se na vás.

v Hrnčířích nově 

s DDM Praha 10 – DŮM UM

K Šeberovu 805, HRNČÍŘE     

leden 2017 leden 201724 25

Baráčnická Rychta  Baráčnická Rychta  
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Tel: +420 773 005 095, E-mail: jankova@korbar.cz

a další...

- občanskoprávní spory 
- smlouvy 
- nemovitosti

- obchodněprávní spory
- smlouvy
- korporace

 - rozvody
- poměry dětí
- společenské jmění manželů

- obhajoba obviněného
- zastoupení poškozeného

JankováJUDr.

Hledáme pracovníky se zájmem 
o poctivou práci do výroby administrativy 

do trvalého pracovního poměru v oboru výroby nerezového nábytku.

 Předcházející zkušenosti ze stejného (zámečník, chlaďař, svařeč) nebo příbuzného 
(např. truhlář, elektrikář) oboru jsou vítány, ale nejsou podmínkou.

Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově dostupné linkami 
MHD č. 326, 332, 335, 337, 339.

Odměna dle výkonu a dovedností, po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy. 

Nástup ihned nebo dle dohody.

Kontakt: e-mail:  skorpa@nerez-skorpa.cz
nebo tel. +420-602653157, popř. www.nerez-skorpa.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
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