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Vá�ení čtenáři,

v ruce právě dr�íte únorové číslo Vesteckých listů. A jaké informace 
vám přinášíme tentokrát?

Hlavním tématem je rozpočet obce na letošní rok, některé zásadní 
polo�ky jsou okomentované, aby to mohli pochopit i čtenáři, kteří 
nejsou zrovna profesionály v oblasti obecních rozpočtů. Najdete zde 
také aktuálně největší plánovanou investici v letošním roce, a to je 
rekonstrukce kři�ovatky Vestecká x K Jahodárně x Ve Stromkách. 
Usilovně pracujeme na její přípravě a věřím, �e se letos, kdy� 
nenastanou nějaké ať u� předvídatelné nebo nepředvídatelné 
okolnosti, podaří tuto akci zrealizovat. Jejím účelem je jak zvýšení 
bezpečnosti průjezdu vozidel, tak především zvýšení bezpečnosti 
chodců a cyklistů, kteří se v této lokalitě pohybují.

Po uzávěrce tohoto čísla proběhlo představení nového územního 
plánu a zelené páteře obce, redakce se k oběma těmto tématům vrátí 
v březnovém vydání. A také se v březnovém vydání dozvíte, jak 
proběhl náš tradiční Masopust. 

Fotbalisté se připravují na jarní část sezóny, tak jsme opět zařadili 
sportovní rubriku. Ale nejen dospělým fotbalem �ije naše Viktorka, 
pod hlavičkou FAJN se věnují i dětem, a to velmi úspěšně. Více najdete 
v rubrice Sport.

Tibor Švec, starosta obce

Přeji příjemné čtení!

Obec Vestec i letos přivítá občánky, tentokrát narozené 

v období od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017.

Vítání občánků bude 

v Motelu U Krbu 

v sobotu 22. 4. 2017 od 14 hodin.

Podmínkou pro účast je trvalý pobyt dítěte v obci.

V případě zájmu o účast se nahlaste 

do 10. 4. 2017 buď osobně v podatelně OÚ 
nebo e-mailem na adrese: podatelna@vestec.cz

Vítání občánků

mailto:podatelna@vestec.cz
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Rozpočet obce Vestec 
na rok 2017 
s komentářem vybraných položek

DAŇOVÉ PŘÍJMY 39 970 000,00 Kč

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 14 660 000,00 Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních po�itků 6 280 000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 130 000,00 Kč
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 500 000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob 5 750 000,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce 2 000 000,00 Kč

Daně ze zbo�í a slu�eb v tuzemsku 11 580 000,00 Kč

Daň z přidané hodnoty 11 580 000,00 Kč

Daně a poplatky z vybraných činností a slu�eb 5 730 000,00 Kč

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 000,00 Kč
Poplatek za komunální odpad 2 000 000,00 Kč
Poplatek ze psů 120 000,00 Kč
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 000,00 Kč
Poplatek za u�ívání veřejného prostranství 350 000,00 Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 100 000,00 Kč
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 25 000,00 Kč
Odvod výtě�ku z provozování loterií 10 000,00 Kč
Odvod z výherních hracích přístrojů 3 010 000,00 Kč
Správní poplatky 100 000,00 Kč

Majetkové daně 8 000 000,00 Kč

Daň z nemovitostí 8 000 000,00 Kč

Ostatní polo�ky vycházejí buď z predikcí nebo dat z minulého období.

V daňových příjmech je zajímavá polo�ka Odvod z  výherních hracích přístrojů, kde se předpokládá díky 
nové obecně závazné vyhlášce nárůst příjmů na uvedenou částku.
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a zelené páteře
Psí exkrementy
Nabídka svozu biodopadu

Kvalitní podzim života 
KP� nic nezastaví

 

představujeme 
Lokalita Vestec Jih se probouzí

policie 
Z knihy událostí

hasiči a záchranáři 
Hasičské vozidlo
Činnost záchranářů

RC Baráček 
Pozvánky do Baráčku
Pravidelný program
 

Baráčnická Rychta 
Pravidelné krou�ky pro děti
Otevřené akce pro rodiče s dětmi
 

sport 
TJ Viktoria Vestec
FAJN
 

MŠ Vestec 
Hravé ly�ování
Zimní olympiáda
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aktuálně aktuálně

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 9 240 000,00 Kč

Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 8 140 000,00 Kč

Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků 680 000,00 Kč
Příjmy z prodeje zbo�í 5 000,00 Kč
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 220 000,00 Kč
Příjmy z pronájmu pozemků 460 000,00 Kč
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 995 000,00 Kč
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 760 000,00 Kč
Příjmy z úroků 5 000,00 Kč
Příjmy z podílů na zisku a dividend 15 000,00 Kč

Příjaté sankční platby a vratky transferů 800 000,00 Kč

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 800 000,00 Kč

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 300 000,00 Kč

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 Kč

V nedaňových příjmech je zásadní polo�ka Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, kdy 
největší částí je příjem z pronájmu vodovodní a kanalizační sítě ve výši 5.085.000 Kč. 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 14 000,00 Kč

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 14 000,00 Kč

Ostatní investiční příjmy jinde nazařazené 14 000,00 Kč

PŘIJATÉ TRANSFERY 4 117 500,00 Kč

Neinvestiční přijaté transfery 350 000,00 Kč

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrného dot. vztahu 350 000,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 767 500,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM 53 341 500,00 Kč

BĚ�NÉ VÝDAJE 47 247 000,00 Kč

Silnice 400 000,00 Kč
Ostatní zále�itosti pozemních komunikací 50 000,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy 1 550 000,00 Kč
Pitná voda 100 000,00 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 50 000,00 Kč
Vodní díla v zemědělské krajině 50 000,00 Kč

Zále�itosti pošt 1 810 000,00 Kč
Předškolní zařízení 2 030 000,00 Kč
Základní školy 2 300 000,00 Kč
Zále�itosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 10 000,00 Kč
Ostatní zále�itosti kultury 800 000,00 Kč
Ostatní zále�itosti sdělovacích prostředků 460 000,00 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce 2 005 000,00 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost 300 000,00 Kč
Vyu�ití volného času dětí a mláde�e 100 000,00 Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace 200 000,00 Kč
Nebytové hospodářství 120 000,00 Kč
Veřejné osvětlení 1 000 000,00 Kč
Pohřebnictví 12 000,00 Kč
Komunální slu�by a územní rozvoj j.n. 7 450 000,00 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů 2 450 000,00 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů 1 000 000,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 220 000,00 Kč
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým 10 000,00 Kč
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 3 000 000,00 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek 8 500 000,00 Kč
Po�ární ochrana - dobrovolná část 350 000,00 Kč
Zastupitelstva obcí 1 400 000,00 Kč
Činnost místní správy 6 300 000,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200 000,00 Kč
Ostatní finanční operace 2 000 000,00 Kč

V bě�ných výdajích jsou zajímavé polo�ky Provoz veřejné silniční dopravy, který zahrnuje provoz linky 326 

a údr�bu zastávek, Předškolní zařízení, který zahrnuje provoz MŠ, Základní školy, kde je příspěvek ZŠ 

Campanus a provoz školního autobusu, Komunální slu�by a územní rozvoj, ve které je největší polo�kou 

smlouva s TSDB za 6.050.000 Kč na správu a údr�bu obce, Bezpečnost a veřejný pořádek, který zahrnuje 

výdaje na obecní policii a provoz kamerového systému.

Neinvestiční přijaté trasfery od obcí jsou příjmem od obcí, kde naše obecní policie vykonává činnost na 
základě uzavřených veřejnoprávních smluv. 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 26 100 000,00 Kč

Investiční nákupy a související výdaje 26 100 000,00 Kč

Výstavba nových autobusových zastávek "Vestec-Albert" 7 000 000,00 Kč
Chodník Průmyslová 2. etapa + VO 1 500 000,00 Kč
Rekonstrukce kři�ovatky Vestecká x K Jahodárně 1. etapa 6 600 000,00 Kč
Rekonstrukce kři�ovatky Vestecká x K Jahodárně 2. etapa 4 300 000,00 Kč
Zastávky Šátalka 100 000,00 Kč
Revitalizace retenční nádr�e 200 000,00 Kč
Pošta 500 000,00 Kč
Doplatek zádr�né AVERS stavba MŠ 2 400 000,00 Kč
Hřiště pro mláde� 500 000,00 Kč
Přípojky Vídeňská č.p. 20 800 000,00 Kč
Pořízení nového územního plánu 200 000,00 Kč
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V této lokalitě koupím 
 rodinný dům, ihned

platba v hotovosti. 

+420 608 172 645
b.majerova@volny.cz

inzerce

Investiční rezerva (Studie, projektové dokumentace, zádr�né...) 500 000,00 Kč
Pasportizace 300 000,00 Kč
Hala Agro nová část 100 000,00 Kč
Zelená páteř 1 000 000,00 Kč
Kamerový systém 100 000,00 Kč

VÝDAJE CELKEM 73 347 000,00 Kč

Bilance (příjmy - výdaje) -20 005 500,00 Kč

Financování
Zapojení prostředků z minulých období 21 598 500,00 Kč
Splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. -1 593 000,00 Kč

20 005 500,00 Kč

9únor 2017 únor 2017

V kapitálových výdajích jsou největšími letošními ivesticemi nové zastávky u Alberta a rekonstrukce 
kři�ovatky Vestecká - K Jahodárně - Ve Stromkách. Zastávky vzniknou místo současných dočasných 
zastávek a zlepší tak dostupnost centra obce a hlavně zvýší bezpečnost chodců. Rekonstrukce kři�ovatky 
Vestecká - K Jahodárně - Ve Stromkách je hlavním investičním projektem v letošním roce a zahrnuje 
přestavbu uvedené kři�ovatky a vybavení světelným signalizačním zařízením, neboli semafory. V některém 
z dalších čísel Vesteckých listů vám k tomu přineseme další informace.

16. 2. proběhlo představení územního plánu a projektu zelené páteře v naší obci. 
V prostorách BIOCEVu byli přítomni jak zpracovatelé, tak zástupci obce. Více informa-
cí vám přineseme v dalším čísle Vesteckých listů.

Představení nového územního plánu a zelené páteře obce Vestec

Psí exkrementy

Ka�doroční téma a bohu�el asi nikdy 
neskončí. V době kdy byl sníh, tak 
leccos zůstalo přikryté, ale poté, co 

sníh slezl, se v „plné kráse“ opět ukázalo, 
�e i kdy� je obec vybavena pytlíky a koši, 
tak někteří pejskaři nejsou schopni nebo 
ochotni je pou�ít. Doká�ete si pak jistě 
představit, jak příjemná je pak procházka 
s dětmi, které rády běhají po travnatých 
plochách.

Je potřeba pochválit ty zodpovědné 
majitele,  kteří  exkrementy po svých 
zvířecích miláčcích uklízí. Ale rozhodně je 
potřeba připomenout těm, kteří tak nečiní, 
�e  se nejen dopouští  přestupkového 
jednání, ale zhoršují prostor pro �ivot 
všem svým sousedům. Zkuste se letos nad 
svým chováním zamyslet a udělat něco pro 
nás pro všechny.

V obci budou i v letošním roce umístěny velkoobjemové kontejnery na 
bioodpad, přesto máte mo�nost si nechat nádobu umístit i na vlastní pozemek 
a nechat ji vyvá�et.

Smlouva se uzavírá na období duben-listopad, ceny jsou následující.

14denní svozy

Cena svozu s pronajatou 240 l nádobou určenou na bioodpad – 1450 Kč /období

Cena svozu s vlastní 240 l nádobou určenou na bioodpad – 1200 Kč /období

7denní svozy

Cena svozu s pronajatou 240 l nádobou určenou na bioodpad – 2450 Kč /období

Cena svozu s vlastní 240 l nádobou určenou na bioodpad – 2200 Kč /období

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Nádoba musí být označena platnou známkou TSDB na rok 2017.

Jak postupovat v případě zájmu?

1. Návštěva podatelny OÚ v úředních hodinách

2. Zprostředkovaný podpis smlouvy s TSDB na svoz Bioodpadů z domácností

3. Platba na místě pouze hotově

4. Vydání známky na rok 2017

5. V případě potřeby pronájmu nádoby, vyzvednutí po podepsání smlouvy na SD 
obce v otevíracích hodinách

Dispečink TSDB, vedoucí divize Odpady & Doprava p. Kvítek, tel.: 731 410 418

Nabídka svozu Bioodpadů 

z domácností v obci Vestec
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Kvalitní podzim života Kvalitní podzim života

únor 2017 únor 2017

Terénní pečovatelská slu�ba Kvalitní 
podzim �ivota, z.ú. má za sebou, 
stejně jako všichni ostatní, první 

měsíc roku 2017.  Sotva jsme stačil i 
vstřebat pohodu a trochu klidu o vánoč-
ních svátcích, u� jedeme zase naplno. 
Leden byl dlouhý, trochu nám kompliko-
val �ivot sníh, mráz a několik kolizí na 
silnicích, zkrátka se udála spousta věcí. 
Některé byly milé, některé méně, ale tak 
to v �ivotě chodí.

Úvodní slovo 
ředitelky Lenky Klestilové
Máme za sebou tři roky existence a já za 
sebe mohu říct, �e pro mě to bylo období 
velkého učení. Učila jsem se vlastně na 
ka�dém kroku. Dnes jsem ráda, �e jsem 
tímto obdobím prošla, a přesto�e nemohu 
říct, �e jsem se naučila vše, jsem si jistá, �e 
dnes mám kolem sebe tým lidí, na které se 
mohu spolehnout, a kteří vykonávají naši 

nelehkou práci se stejným nadšením jako 
já. Jim především patří můj dík, neboť 
jsou to právě oni, kdo činí naše klienty 
šťastnými a spokojenými. Děkuji samo-
zřejmě i našim klientům za to, �e nám dali 
důvěru, našim sponzorům, podporovate-
lům a dobrovolníkům za to, �e nám věří 
a pomáhají nám. Přeji všem dodatečně do 
roku 2017 jen to dobré, mnoho spokoje-
nosti, štěstí, zdraví a úspěchu.

Newsletter
S novým rokem jsme vydali historicky 
první newsletter naší organizace, tedy 
zpravodaj v elektronické podobě, který 
rozesíláme ka�dé pondělí našim klientům, 
j e j i c h  r o d i n á m ,  n a š i m  p ř í z n i v c ů m , 
zkrátka všem, kdo o něj mají zájem. Pokud 
by jej rádi dostávali i vestečtí občané, 
stačí, kdy� nám zavolají nebo napíšou 
a příští  číslo poletí  i  k  nim. V tomto 
týdeníku čtenáře seznamujeme s tím, co 
se u nás událo v uplynulém týdnu, ale také 
s tím, co chystáme a na co se mohou těšit.

Veřejná sbírka
Další novinkou je skutečnost, �e máme od 
7. ledna 2017 povolenu veřejnou sbírku. 
Naše sbírková kasička má za sebou svoji 
premiéru a my děkujeme všem, co do ní 
p ř i s p ě l i .  Ne b y l a  t o  s a m o z ř e j m ě  j e j í 
premiéra s derniérou zároveň, a tak se s ní 
někteří z vás určitě potkají. Kdo nebude 

mít tu příle�itost, pořád je tu pro něj 
m o � n o s t  p ř i s p ě t  p ř í m o  n a  n á š  ú č e t 
4 4 2 0 5 5 0 3 4 9 / 0 8 0 0 ,  v e d e n ý  u  Č e s k é 
spořitelny, a.s. Věřte, �e ka�dých 50 korun 
se počítá a pomů�e. Děkujeme všem, kdo 
nám přispějí, proto�e i díky nim naši 
klienti nejsou a nebudou na své stáří sami.
 
Jak probíhá začátek naší spolupráce
Často nám lidé volají s dotazem, jak to 
u nás funguje. Proto přinášíme malý 
návod. Je to jednoduché. Máte-li zájem 
o naše slu�by, stačí nám zavolat a domlu-
vit si schůzku. Přijedeme za vámi a zjis-
tíme vaše potřeby a po�adavky. První 
schůzka bývá velice orientační. Zúčas-
tňuje se jí i náš sociální pracovník Matouš, 
který se vás bude ptát i na věci kolem 
příspěvku na péči a nabídne vám pomoc 
s jeho vyřízením. Kromě ředitelky se 
zúčastní i naše koordinátorka a pečovatel-
ka. Chceme vědět, jaké věci potřebujete 
u vašeho příbuzného vyřešit, a podle toho 
hledáme vhodné řešení. To vám potom 
nabídneme, a buď si domluvíme další 
schůzku pro vzájemné upřesnění, nebo 
rovnou nastoupíme na péči. Zařídíme 
vám prostě cokoli. Od pomoci s osobní 
hygienou, přes asistenci s jídlem, dopro-
vod k lékaři nebo na úřady a� po to, �e 
s vaším příbuzným prostě jenom budeme. 
Pamatujte,  �e  i  socializace je  vel ice 
důle�itá a naše pečovatelky umí s našimi 
klienty mluvit, hrát Scrabble nebo karty. 
A umí se s nimi smát.

Slovo pečovatelky
Moc hezky to shrnula kolegyně Ivana 
Kudry: Pečovatelka je multifunkční �ena, 
u m y j e ,  u k l i d í ,  p o d á ,  d o n e s e ,  u v a ř í , 
p ř i p r a v í ,  o d n e s e .  K  t o m u  m u s í  b ý t 
logistik, řidič, musí umět slo�it a zase 
rozlo�it vanový zvedák v řádu vteřin, 

KPŽ 

nic nezastaví
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vystěhovat ho do patra a zase ho snést 
a přitom se nepřizabít, musí umět otevřít 
klapku kotle, najít náplast, hrát karty, 
vzpomenout si  na některé chemické 
vzorce, narovnat křivě visící záclonu, 
vymyslet, jak klienty motivovat, rozeznat 
při procházce husu a kachnu, orientovat 
se ve výsledkových listinách různých 
sportovních disciplín, číst nahlas a neko-
ktat, roztřídit nákup do správných tašek, 

nesmí se bát psů, koček a pavouků, musí 
zvládnout nadměrný přísun kofeinu 
a sladkostí a hlavně musí umět podr�et za 
r u k u  a  n a s l o u c h a t .  K r á s n é ,  I v a n o . 
A pravdivé!

Bez koho (čeho) bychom to všechno 
nezvládli
Rozhodně bychom to nezvládli bez dárců 
z široké veřejnosti. Nezvládli bychom to 
ani bez našich klientů, kteří v nás vkládají 
důvěru, svěřují se nám a víme o nich snad 
opravdu všechno. Nezvládli bychom to 
bez jejich rodinných příslušníků, kteří 
jsou nám nápomocni a také nám důvěřují. 
A  m y  j i m  z a  t o  d ě k u j e m e .   A  p o t o m 
bychom to nezvládli bez ztřeštěných 

nápadů. Na ty je u nás kadet kolegyně 
Ivana. 
Tak�e Ivana si vymyslela, �e kdy� do konce 
února pošlete s heslem „Kudra“ na náš 
transparentní účet 218167612/0600 
celkem 10.000 Kč, pobě�í v září Adidas 

běh pro �eny 5 km. „Běhala jsem naposle-
dy na střední škole, tak�e výzva je to nejen 
pro vás, jestli se na to slo�íte, ale hlavně 
pro mě,“ říká naše bě�kyně. Startovné si 
Ivana zaplatí sama, a celých vybraných 
10.000 Kč bude pou�ito na podporu naší 
organizace.

„Naše ředitelka Lenka mi v cíli slíbila 
d�bánek piva,“ dodává Ivana,  která 
opravdu miluje výzvy. Podpoříte ji, a tím 
s o u č a s n ě  K v a l i t n í  p o d z i m  � i v o t a ? 
A přijdete jí fandit? A aby v tom nebyla 
sama, kolegyně Renáta opráší svoje kolo 
a bude s ní trénovat. Určitě vás budeme 
i n f o r m o v a t .  Z a t í m  s e  I v a n a  v ě n u j e 
sportům jako minigolf, šachy, kulečník 
a podobně. Ale ona to dá, my jí věříme! 
Tak co vy na to? Jsou ale i jiné mo�nosti, 
jak nás podpořit. Je tu www.givt.cz, je tu 
www.darujme.cz a budou i další příle�i-
tosti. Díky všem, kteří pomohli nebo 
pomohou.

Kvalitní podzim života

Co nás v�dy potěší
Koncem ledna jsme dostali zajímavý dar 
a měli jsme z něj velkou radost. Společ-
nost AGATHIS, s.r.o. v čele s jednatelkou 
Elen Chytilovou nám věnovala 40 ks 
počítačů i s klávesnicemi. Ještě nám zbývá 
dát dohromady monitory a kurzy počíta-
čové gramotnosti našich klientů mů�ou 
začít. Děkujeme!

Co jsou Slu�by KP�, s.r.o.
U� jsme o tom mluvili v minulých číslech, 
ale opakování je... Znáte to. V dubnu 2016 
zalo�ila paní ředitelka Lenka sociální 
podnik a dala mu jméno Slu�by KP�. 

Začali jsme tedy nabízet další slu�by. 
Dosud to byly rozvozy obědů a senior 
transport, to znamená, �e máme auto 
s plošinou pro vozíčkáře, které je velkým 
pomocníkem při odvozu k lékaři a podo-
bně. K tomu tedy přibyla úklidová slu�ba 
komerčních prostor, čištění koberců, mytí 
oken a dokonce umíme i čistit bazény. 
Zaměstnáváme osoby znevýhodněné na 
trhu práce, čím� poskytujeme našim 
klientům náhradní plnění, ale současně 50 
% zisku sociálního podniku poputuje do 
neziskové organizace Kvalitní podzim 
�ivota, z.ú., aby se zvýšila její soběstač-

nost. Všichni, kteří si naše slu�by objedna-
jí, tak současně přispívají na dobrou věc.

Jak jsme dostali dotaci
Po třech letech činnosti jsme konečně 
mohli �ádat Krajský úřad o dotaci naší 
činnosti. Nejprve jsme museli prokázat 
veřejnou prospěšnost a schopnost pře�ít. 
Bylo to tě�ké, ale pře�ili jsme. Víme, �e 
o naše slu�by je zájem, �e jsou naši klienti 
spokojeni. Jsme rádi za ka�dou pozitivní 
zpětnou vazbu a máme jich dost. Klienti 
nás doporučují dalším lidem. Ovšem 
platby za naše slu�by nejsou dostatečné na 
pokrytí nákladů na mzdy pečovatelek, 
provoz a samozřejmě i administrativu, 
které je víc ne� dost. Jsme tedy odkázáni 
na dotace, granty a soukromé dárce. 
D o t a c e  o d  K r a j s k é h o  ú ř a d u  b y  n á m 
značně zjednodušila situaci. Dotace nám 
byla přiznána, ovšem v třetinové výši 
našich potřeb. Jedná se o velice nepříjem-
nou zprávu. Okam�itě zasedl „krizový 
štáb" a začal chystat opatření k tomu, 
abychom mohli dál fungovat bez omezení. 
Bude to pro nás slo�ité, ale mů�eme vám 
slíbit, �e všichni budeme i nadále pracovat 
s e  s t e j n ý m  n a s a z e n í m .  V l a s t n ě  n e , 
budeme pracovat ještě intenzivněji, 
abychom všem okolo dokázali,  �e to 
zvládneme! Buďte s námi a dr�te nám 
palce.

 

Připravili: Renáta Šťastná, Ivana Kudry, 
Lenka Klestilová

foto: z archivu pečovatelské slu�by
kontaktní e-maily:

administrativa@kpz.cz
qenda@seznam.cz

http://www.kvalitnipodzimzivota.cz

Kvalitní podzim života
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V
á�ení spoluobčané, dlouhodobou 
snahou naší společnosti STAVING 
Olomouc, s.r.o. je informovat vás 

o projektech, které v obci připravujeme 
a realizujeme. Jeliko� jsme v poslední době 
zaznamenali nebývale velký zájem o naše 
aktivity, přinášíme vám prostřednictvím 
tohoto článku aktuální informace. 

Vestec Střed
Výstavba projektu Vestec Střed ji� vrcholí, 
zbývá nám dokončit poslední dva poly-
funkční domy, které jsou situovány smě-
rem do Vestecké ulice. Stavební práce 
pokračují dle plánu a výstavba tak bude 
dokončena na jaře letošního roku. Je třeba 
konstatovat, �e tento projekt je velice 
úspěšný a zájem o nemovitosti předčil naše 
očekávání. Aktuálně jsou ji� všechny nemo-
vitosti zarezervovány. Poslední tajenkou, 
kterou zbývá rozluštit, je obsazení nebyto-
vých prostor. Obec má dlouhodobý záměr 
vyu�ít část prostor pro umístění pošty            
a souvisejících doplňkových aktivit.  Zbý-
vající prostory bychom pak chtěli zaplnit 
slu�bami, o které jste v naší anketě projevili 
největší zájem. Jednání aktuálně probíhají 
a jasno by mělo být v průběhu měsíce 
března. Na úspěch akce Vestec Střed 
bychom rádi navázali dalším projektem, 

který aktuálně připravujeme a jeho� pra-
covní název je Vestec Jih (lokalita Z8).

Vestec Jih (lokalita Z8)
Projekt bude situován v ji�ní části obce 
Vestec. V této chvíli je projekt teprve ve fázi 
příprav, ale ji� mohu prozradit, �e aktuálně 
máme vydané pravomocné stavební povo-
lení na výstavbu in�enýrských sítí a komu-
nikací. Pokud počasí dovolí, v druhé polovi-
ně února začneme s jejich výstavbou. Bohu-
�el se zahájením výstavby bude nutné 
dočasně uzavřít vjezd na cyklostezku smě-
rem na Jesenici. Jedná se o stezku, je� nava-
zuje na ulici Ve Stromkách. Abychom ales-
poň částečně eliminovali nepříjemnosti 
spojené s uzavřením této frekventované 
stezky, dohodli jsme se s naším dodavate-
lem (spol. ZEPRIS) na úpravě harmono-
gramu prací tak, aby stezka byla zprovoz-
něna co nejdříve, nejpozději do konce 
dubna letošního roku, tedy ještě před zahá-
jením hlavní turistické a cyklistické sezóny. 
Za toto dočasné omezení se předem omlou-

váme. Výstavba komunikací a rodinných 
domů bude následně zahájena v průběhu 
roku 2018.

Závěrem bych chtěl po�ádat všechny 
zájemce o projekt Vestec Jih o trpělivost. 
Webovou prezentaci projektu spustíme 
a� poté, co získáme k výstavbě nemovi-
tostí všechna potřebná povolení. Předpo-
kládáme, �e se tak stane v průběhu příští-
ho roku. Teprve pak bude mo�né si nemo-
vitosti rezervovat. Rád bych vás ujistil, �e 
o spuštění webových stránek Vás bude-
me včas informovat, a to prostřednictvím 
VL a také našich webových stránek 
www.staving-olomouc.cz.

Milan Zetocha
ředitel společnosti 

Lokalita  se probouzí,Vestec Jih
projekt Vestec Střed jde do finále

představujeme představujeme

Vestec Jih – ilustrační snímek rozsahu výstavby in�enýrských sítí

inzerceinzerce
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Z knihy událostí

Obecní policie Vestec

únor 2017 únor 2017

Nalezení odcizeného vozidla
Dne 3. 1. bylo hlídce obecní policie 
nahlášeno nalezení zamaskovaného 
vozidla v obci Zlatníky-Hodkovice. Hlídka 
na místě zjistila, �e na vozidle nejsou 
umístěny registrační značky a podle VIN 
procházelo vozidlo pátráním jako odci-
zené. Z tohoto důvodu byla přivolána 
hlídka Policie ČR.

Řídila i přes zákaz
Dne 10. 1. zjistila obecní policie díky 
kamerovému systému, �e se v obci pohy-
buje vozidlo s řidičkou, která má zákaz 
řízení. Tato věc byla předána Policii ČR pro 
podezření ze spáchání trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí.

Skok do vody
Dne 15. 1. byla obecní policie po�ádána 
o spolupráci při pátrání po osobě, která na 
tísňovou linku oznámila svůj úmysl skočit 
do vody v oblasti Vraného nad Vltavou. 
Hlídka obecní policie prověřila kontrolu 
břehu Vltavy, kdy nebyla osoba nalezena. 
Na pomoc se dostavily na místo i další 
hlídky Policie ČR a za vzájemné spolupráce 
byla nakonec osoba objevena. Orientační 
dechová zkouška ukázala hodnotu 2,7 
promile alkoholu v krvi a věc je dále řešena.

Napadení obsluhy
Dne 21. 1. byla  v ranních hodinách 
přivolána hlídka obecní policie do jedné 
místní restaurace ve Vraném, kde došlo 
k napadení obsluhy neznámou �enou. 
Napadená �ena skončila s tr�nou ranou 
v nemocnici na ošetření. Věc je v šetření 
Policie ČR.

Stání na místě pro invalidy
Parkování na místě vyhrazeném pro inva-
lidy se nevyplatilo řidiči stříbrného Citro-
enu. Za pár ušetřených metrů na cestě do 
obchodu zaplatil 1.000 Kč a příště si snad 
rozmyslí, jestli mu to stálo za to.

Opilý řidič za volantem
Dne 3. 2. v 8:08 hodin zastavila hlídka 
obecní policie vozidlo BMW, které odjí�-
dělo od MŠ ve Vestci, a jeho řidič jel za 
sní�ené viditelnosti bez předepsaného 
osvětlení vozidla. Vzhledem k tomu, �e při 
komunikaci s řidičem byl cítit alkohol, byla 
následně provedena orientační dechová 
zkouška přístrojem Dräger na přítomnost 

alkoholu s výsledkem 1,23 promile alko-
holu v krvi. Vzhledem k výši naměřené hod-
noty vzniklo důvodné podezření ze spáchá-
ní trestného činu. Věc si převzala Policie 
ČR k dalšímu šetření.

Překračování rychlosti
Obecní policie Vestec průbě�ně měří 
rychlost v obcích, které spadají do její 
působnosti a to za pou�ití jak vozidla, tak 
ručního měřiče. Tři „vítězná místa“ na 
Vídeňské v úseku, kde je povolena 
rychlost 50 km/h za poslední měsíc jsou:

14. 2., řidič Volkswagenu 
jel v noci rychlostí 92 km/h 

9. 2., řidič jel opět v nočních 
hodinách rychlostí 86 km/h

22. 1., řidička jela v půl třetí 
odpoledne rychlostí 81 km/h

Tyto výkony byly řádně ohodnoceny 
pokutou a samozřejmě také předány dále 
k řešení bodového ohodnocení přestupků.
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Vestečtí dobrovolní hasiči od loňské-
ho roku disponují cisternovou auto-
mobilovou stříkačkou CAS K25 na 

podvozku LIAZ 18.29XA 4x4. Vozidlo 
uveze v nádr�ích 2.500 l vody a 400 l pěni-
dla a je osazeno čerpadlem o průtoku 2.500 
l/min. Nástavba je konstruována pro pře-
voz většího mno�ství technických pro-
středků potřebných pro nejrůznější zása-
hovou činnost, úlo�né prostory jsou pří-
stupné hliníkovými roletkami, kde bude 
ulo�eno potřebné vybavení pro činnost 
hasičů.

Tato LIAZka byla vyrobena u� před lety pro 
potřeby Hasičské záchranné slu�by Správy 
�elezniční dopravní cesty v Českých Budě-
jovicích, odkud byla naší obcí v loňském 
roce odkoupena. V současnosti probíhá její 
generální oprava a přestavba úlo�ných 
prostor pro potřeby JSDH naší obce. Kon-
strukčně vozidlo vychází ze svého před-
chůdce CAS K25 LIAZ 101.860, vyvinuté-
ho pro potřeby hasičů na přelomu sedmde-
sátých a osmdesátých let. Prakticky shodná 
je prostorná kabina s hasičskou nástavbou, 
zásadní rozdíl je v modernějším podvozku 

LIAZ typové řady 300, vyvinutém v první 
polovině let devadesátých.

Rekonstrukce hasičského vozidla

S přehoupnutím nového roku, kdy� u� byla 
mo�nost zajetí s velkou technikou na naší 
nově vznikající základnu, začaly velmi 
intenzivní přípravy vozidla pro jeho zařaze-
ní do aktivní slu�by. Celá nástavba je v pod-
statě ocelový svařenec a přes dvacet let 
slu�by, navíc u dost vytí�ené jednotky 
Hasičské záchranné slu�by S�DC v Čes-

kých Budějovicích, se výrazně podepsalo 
na pevnosti materiálů některých nosníků. 
Proto�e chceme, aby vozidlo bylo bezpeč-
né, spolehlivé, a i reprezentovalo Vestec, 
bylo rozhodnuto o radikální rekonstrukci. 
Mnohdy chybějící nosníky, rozpadlé koro-
zí, musely být odřezány a nahrazeny, další 
místa se brousila a ošetřovala chemií pro 
odstranění rzi. Abychom se dostali na 
všechna poškozená místa nástavby, zna-
menalo to odstranění stávajících polic, 
regálů a dr�áků na hasičské vybavení. 
Navíc se z karoserie muselo odstranit krycí 
oplechování, které se díky lepení zničilo. 
V konečném důsledku tak zůstala na pod-
vozku pouze klec nástavby, nádr� na vodu 
a čerpadlo. 

Tento postup nám umo�nil i zlepšení u�it-
ných vlastností nástavby. Odstranila se 
plastová nádr� na pěnidlo, rezerva, nebo 
hasičská lafeta na střeše nástavby. Díky 
tomu vznikly další prostory pro vytvoření 
nových úlo�ných prostorů na hasičskou 
výstroj a výzbroj. 

Dalším radikálním krokem byla nutnost 
nového nalakování celého vozu. Vozidlo 
tak muselo být kompletně odstrojeno od 
všech světel, majáků, oken či nárazníků. 

Logicky jsme se tak dostali i k nutnosti 
oprav kabiny. Zkorodované nástupní 
schůdky, rámy oken nebo dveře si vy�ádaly 
svůj čas na renovaci. V době uzávěrky je tak 
vše připraveno pro nanesení nového laku, 
který schová stovky hodin naší práce. Aby-
chom předešli další korozi vozidla, bude 
celá konstrukce nástavby a kabiny ošetřena 
nejmodernějšími materiály.

Vybavení vozidla

Čas neúprosně bě�í a naším cílem je co 
nejdříve postavit jednotku do aktivní slu�-
by, abychom mohli slou�it svému účelu. 

Hasičské vozidlo
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Samozřejmě vybudovat něco postupně je 
jednodušší, ne� budovat vše naráz. Bohu-
�el je výbava, bez které se hasiči neobejdou 
a bez které ani nesmí vyjet. Velké bezpeč-
nostní riziko, které tato činnost nese, vy�a-
duje nejlepší ochranné pomůcky a vybave-
ní, proto�e na něm závisí nejen �ivot hasiče, 
ale i zachraňovaných. Proto spolupracuje-
me od samého začátku s odborníky a kon-
zultujeme s nimi ka�dý kus pořizované 
výbavy. V�dyť jen cena oblečení na jednoho 
hasiče šplhá do desítek tisíc korun. A proto-
�e chceme být platnými členy integrované-
ho záchranného systému, připravujeme se 
na všechny události, ke kterým mů�e být 
naše jednotka vyslána v rámci svého zařa-
zení v plošném pokrytí. Kromě vybavení 
pro provedení hasebních prací bude jed-
notka disponovat i elektro generátorem, 
čerpadly vody nebo kalů, motorovou pilou, 
vysavačem pro likvidaci nebezpečného 
hmyzu či sadou pro otevírání bytů. Samo-
zřejmostí je pak zdravotnické vybavení pro 
poskytnutí předlékařské první pomoci 
včetně mo�nosti včasné defibrilace, tak 
jako mají naši obecní strá�níci.
 
Vybavení hasičů

Z osobní výstroje pak bude ka�dý hasič 
vybaven zásahovou obuví, třívrstvým zása-
hovým oblekem a přilbou odolávající ohni, 
pracovními rukavicemi pro technické 
a hasební práce a na vozidle bude k dispozi-
ci i několik kusů izolačních dýchacích pří-
strojů s mo�ností připojení evakuovaných 
osob, bez kterých se dnes ji� většina po�árů 
neobejde.
Současně je domluven nákup potřebného 
vybavení, některé je ji� na skladě. S tím jde 
ruku v ruce i přesné rozmístění vybavení 
v hasičské nástavbě. Tak aby vše pasovalo, 
bylo lehce přístupné a maximálně se vyu�il 
prostor nástavby. Na papíře je vše hotovo 

a my netrpělivě čekáme na dokončení karo-
sářských prací, abychom mohli okam�itě 
zahájit výrobu zástavby vozidla.

Zázemí

Současný stav naší základny je velmi uspo-
kojivý. Bouracím pracem je konec, nyní se 
ji� neustále buduje a zvelebuje. Díky něko-
likaměsíční práci máme nové rozvody elek-
třiny. Z jedné místnosti jsme vybudováním 
patra získali prostor pro lo�nici a místnost 
k odpočinku. Reprezentativní místnost pro 
školení s kuchyňským koutem jde do finále. 
Stejně jako sociální zařízení či sklady pro 

zdravotnický materiál.  Při budování záze-
mí jsme se sna�ili myslet na vše, tak aby-
chom měli vše potřebné pro činnost jak 
hasičů, tak záchranářů a myslíme si, �e 
mů�eme být právem hrdí na odvedenou 
práci.

Brigády

Všem je jasné, �e činnost v jednotce dobro-
volných hasičů je dobrovolná. Je a� s podi-
vem, kolik práce naše parta zvládla za 
posledních pár měsíců. Ka�dý den, víkend, 
mnohdy do hluboké noci, neustále s nadše-

ním budujeme jak zázemí, tak hýčkáme 
naší LIAZku. Čas u� nepočítáme na desítky 
ani stovky hodin, ale tisíce odpracovaných 
hodin, většinou svépomocí. Díky patří 
všem našim členům, jak hasičů, tak záchra-
nářů, klukům i holkám za neuvěřitelné 
tempo, které nás mílovými kroky �ene k cíli.

Záchranáři

Po pravidelné zimní pauze v činnosti se 
záchranáři opět zapojili do provozu. Nejza-
jímavější aktivitou byla bezesporu naše 
účast při evakuaci nemocnice IKEM, ke 
které došlo v důsledku poruchy vytápění. 
Na �ádost smluvního dopravce IKEMu 
jsme posílili jejich řady všemi sanitními 
vozidly a pomohli tak odvézt devět pacientů 
do různých koutů republiky. Další �ádost 
jsme obdr�eli při pátrání po pohřešované 
�eně na Příbramsku. Na místo okam�itě 
vyjela naše sanitka a psovod. Brzy na to 
jsme obdr�eli po�adavek na poskytnutí 
dalších sil. Konkrétně skupiny lezeckých 
záchranářů pro nasazení do tě�ko dostup-
ných míst, dále vytvoření týlového zabez-
pečení a štábu s naším autobusem a posíle-
ní pátracích psů. Bohu�el na místo určení 
jsme nedojeli, neboť pohřešovaná �ena byla 
nalezena bez známek �ivota. I tak jsme rádi, 
�e jsme reagovali v tak krátkém čase s tak 
velkým potenciálem. Nutno podotknout, 
�e bez našeho zázemí ve Vestci, bychom 
logistiku o takovém rozsahu nebyli schopni 
zvládnout.

Naším největším úkolem v současné době 
je příprava metodického cvičení SOS 
Extreme jeho� termín je stanoven na druhý 
květnový víkend. Vzhledem k tomu �e se 
jedná o veřejnosti přístupnou akci, věříme, 
�e se s vámi setkáme na některém ze stano-
višť.

Prezentace na internetu

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Ves-
tec zalo�ila svůj vlastní veřejný profil na 
sociální síti Facebook. Díky tomu mů�ete 
sledovat dění a postup rekonstrukce vozu či 
zázemí pod profilem „JSDH Vestec“.
Asociace dobrovolných záchranářů pak 
nabízí pohled na její činnost pod profilem 
„Asociace dobrovolných záchranářů o. s.“. 

Budeme rádi, kdy� obě naše skupiny nasdí-
líte mezi své přátele a pomů�ete tak šířit 
naši činnost dále. 

Po�ár ve Zvoli

Při rozsáhlém po�áru ve Zvoli, ke kterému 
došlo 14. 2., byl tě�ce zraněn hasič              
Jan Odermatt, který slou�il více ne� 20 let 
na hasičské stanici číslo 8 v pra�ském Rado-
tíně. Následkům těchto zranění o den poz-
ději podlehl. Kdy� hasič nastupuje na smě-
nu, nikdy neví, co ho právě během jeho 
slu�by čeká. Ale jak on, tak všichni jeho 
blízcí věří, �e se v pořádku vrátí domů. A to 
se bohu�el v případě Honzy při jeho posled-
ní slu�bě nestalo. Čest jeho památce!
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Ka�dý všední den dopoledne Vám 
v Baráčku nabízíme kurzy pro děti 
do tří let zaměřené na tělesnou akti-

vitu, tvůrčí činnost, hudební výchovu a vše-
obecný rozvoj osobnosti v kolektivu dalších 
dětí. V odpoledních hodinách probíhají 
obdobné kurzy také pro starší děti (od          
4  let). Sledujte náš pravidelný program 
a informace ke kurzům na rcbaracek.cz 
nebo na nástěnkách v okolí školky a v budo-
vě TJ Viktoria Vestec, kde najdete naši her-
nu. Ta je pro Vás otevřena ka�dý všední den 
v dopoledních i odpoledních hodinách, 
přijít mů�ete bez přihlášení kdykoliv v ote-
vírací době. Aktuální informaci o uzavření 
některých heren (z důvodu prázdnin, nemo-
ci apod.) naleznete na našich webových 
stránkách.

Divadelní odpoledne
v sobotu 4. 3. 2017 
Zveme všechny děti do tělocvičny na Diva-
delní odpoledne s dílničkou. Těšit se mů�e-
te na pohádku O pejskovi a kočičce – Jak šli 
na poštu, kterou Vám přiveze divadelní 
studio Bubec. Jedná se o loutkové předsta-

vení se dvěma herečkami, které u nás u� 
v minulosti vystupovaly a zaručeně doká�í 
upoutat dětskou pozornost. Pohádka začí-
ná v 15.00 v tělocvičně, od 16.00 bude nava-
zovat kreativní dílnička (pro děti od 2,5 let). 
Vstupné na divadelní odpoledne je 50 Kč za 
dítě (dospělý doprovod neplatí). 
Rezervace míst je nutná předem na     
rcbaracek@gmail.com. Po pohádce 
bude k dispozici skromné občerstvení 
z kuchyně našich aktivních maminek. 
Přejeme Vám příjemný zá�itek.

Seminář o dětském spaní
ve čtvrtek 30. 3. v čase 10.00 – 12.00. 
Na konci března bychom Vás chtěli pozvat 
na seminář o dětském spaní s lektorku Mgr. 
Hanou Perglerovou. Hana působí několik 
let jako lektorka A centra, které se zaměřuje 
na celostní péči o těhotné �eny, matky            
s miminky, děti i rodiče, a pořádá mnoho 
seminářů a workshopů z oblasti těhoten-
ství, přípravy na porod, rodičovství, výcho-
vy a péče o děti, zdravého �ivotního stylu 
a další. Seminář s besedou má název „Jak 
naučit děti usínat a dobře spát“ a uskuteční 
se v herně. Budeme si povídat o tématech, 
která rodiče řeší v souvislosti se spánkem 
dětí nejčastěji – jestli nechat dítě plakat 
nebo mu ve všem vyhovět, jestli dávat děti 
spát do vlastní postýlky nebo je nechávat 
spát s rodiči, jak v noci kojit, jak děti naučit 
spát celou noc. Vysvětlíme si důle�ité zása-
dy při uspávání a vyhodnotíme si také klady 
a zápory Estvillovy „křičící“ metody samo-
statného usínání. Vstupné na seminář je 
120 Kč, své přihlášky prosím posílejte na 
náš mail rcbaracek@gmail.com nebo 
volejte na tel. 777 129 542, nejpozději do 
26. 3. nebo do zaplnění kapacity (10 míst). 
Seminář se bude konat v herně (U Hřiště 
575, Vestec, 1. patro), tak�e své děti mů�ete 
vzít bez problémů s sebou. 

Burza oblečení a potřeb pro děti
Pátek 7. 4. od 11.00 a� sobota 8. 4. do 17.30. 
Druhý víkend v dubnu se uskuteční další 
ročník vyhledávané Burzy oblečení a po-
třeb pro děti. Letos poprvé se bazárek usku-
teční ve větších prostorách ve venkovní 
kryté sportovní hale u fotbalového hřiště ve 
Vestci. Z tohoto důvodu budeme poprvé 

prodávat také oblečení pro dospělé! Prodej 
věcí je mo�ný opět samostatně (pouze 
s vlastním stolem, za jednorázový poplatek 
100 Kč/oba dny) nebo prostřednictvím 
členů RC Baráček. Dotazy k oběma způso-
bům prodeje a poptávku rezervace míst 
s m ě ř u j t e  n a  K a t k u  H a l a d o v o u  n a :            
rcbaracek@gmail.com nebo na číslo:      
777 129 542. 

Velikonoční tvoření v sobotu 8. 4. 
Po celé odpoledne bude probíhat ve stejné 
venkovní hale také Velikonoční tvoření pro 
děti ka�dého věku. Budeme vyrábět jarní 
a velikonoční zápichy, věnečky, kytičky 
a další krásné dekorace. Vstupné 40 Kč, 
registrace na rcbaracek@gmail.com. 
Věříme, �e si z naší nabídky vyberete a potk-
áme se u nás v Baráčku. Budeme se na Vás 
těšit!

Za RC Baráček
Katka Haladová

Pozvánky do Baráčku 
pro děti i dospělé
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Úterý 13:30 - 15:00 – šikulka

Kreativní dílna pro tvořivé děti, seznámení 

s netradičními technikami i materiály. 

Úterý 15:00 - 16:30 - ruční práce a strojo-

vé šití 

Krou�ek pro slečny, které si rády navrhnou 

a ušijí vlastní model nebo módní doplněk.

Pátek 13:30 - 15:00 - keramika pro děti 

Krou�ek určený prvňáčkům a začáteční-

kům v práci s keramickou hmotou. 

Pátek 15:00 – 16:30 - keramická dílna 

Tato dílna je ideální pro ty, kteří ji� znají 

základy práce s keramickou dílnou a chtějí 

se nadále zdokonalovat a vytvářet ji� slo�i-

tější díla.

PRAVIDELNÉ KROUŽKY PRO DĚTI

BARÁČNICKÁ 

RYCHTA 
K Šeberovu 805, HRNČÍŘE     

DDM Praha 10 – DŮM UM

DÁMSKÝ KLUB

Sobota 4. 3. 2017 od 14:00 keramická dílna – točení na kruhu 

Práce s keramickou hmotou, točení na hrnčířském kruhu s mo�ností 

výpalu vlastnoručního keramického výrobku, následné glazování.

Sobota 22. 4. 2017 od 14:00 péče o pleť

Ukázka líčení, kosmetická poradna + hodinka zá�itkového cvičení.

OTEVŘENÉ AKCE PRO RODIČE S DĚTMI
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PRAVIDELNÉ KROUŽKY PRO DĚTI

BARÁČNICKÁ 

RYCHTA 
K Šeberovu 805, HRNČÍŘE     

DDM Praha 10 – DŮM UM

DÁMSKÝ KLUB
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OTEVŘENÉ AKCE PRO RODIČE S DĚTMI



CHARITATIVNÍ  VÝMĚNNÝ BAZÁREK

Středa  5. 4.  a  pátek  7. 4. 2017 8:30 - 18:00 

Za dětské oblečení a hračky, které u� nevyu�ijete, si mů�ete odnést cokoliv z toho, co při-

nesli ostatní. Oblečení, které si nikdo nevybere, se dostane k lidem, kteří ho potřebují nebo 

k recyklaci v chráněných dílnách. Hračky budou předány do vybraného dětského domova.

Baráčnická Rychta  

S některými z Vašich dětí se setkáme i na našich čtvrtečních tvořivých 

dílnách v klubu při ZŠ CAMPANUS 27. 4., 18. 5. a 15. 6. 2017. 

Rezervace na tábory a akce a přihlášky do krou�ků lze uskutečnit 

na adrese: linhova@dumum.cz nebo na tel.: 777 721 745. 

http://www.dumum.cz/Veškeré informace najdete na stránkách DDM-DŮM UM 

V sekci o nás jsme jako Pracoviště Kunratice, Šeberov, Hrnčíře 

http://1url.cz/WtF0j 

Těšíme se na Vás.

Alena Fáčková, 

Andrea Čermáková 

a Renata Linhová.

VÝJEZDNÍ TÁBOR

12. - 17. 3. 2017 

Jarní prázdniny na Vysočině 

– Tři Studně 

http://1url.cz/ztF0a

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

10. - 14. 7. 2017

 Příměstský tábor 

„INDIÁNI Z HRNČÍŘŮ“ v RYCHTĚ

http://1url.cz/QtF0V

17. – 21. 7. 2017 

Příměstský tábor 

„KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ VII.“ 

V ZŠ Kunratice

http://1url.cz/BtF0k

17. – 21. 7. 2017 

BASKETOVÝ 

„KEMP“ V Kunraticích 2017

http://1url.cz/EtF0T

26 únor 2017

arní část sezóny 2016/2017 je před 

Jnámi 

Zimní přestávka se pomalu blí�í ke konci, 
a tak nám fotbalisté budou moc předvést, 
jak na sobě přes zimu makali a zda budou 
schopni tvrdou dřinu přetavit v úspěchy 
v soutě�ích.

V sobotu 11. 3. se „A mu�stvo“ postaví ve 
Všenorech proti místnímu SK, první domá-
cí zápas bude další sobotu 18. 3. od 15 
hodin s TJ Sokol Vraný na našem domácím 
hřišti „B mu�stvo“ začne o něco později, 
v sobotu 25. 3. v Okrouhle a první domácí 
zápas bude v neděli 2. 4. od 16.30 na domá-
cím hřišti proti Hradištku.
Věříme, �e nás opět přijedete podpořit a my 
vás za to odměníme kvalitními výsledky.

FAJN
Dlouho jsme na stránkách Vesteckých listů 
neměli informace o FAJN a proto vám opět 
nějaké přinášíme. 

Co nebo kdo to vlastně je, ten FAJN? Je to 
Fotbalová akademie Jiřího Novotného, 
která působí ve Vestci. A hlavní tváří je 
právě Jiří Novotný, fotbalista a nebojme se 
napsat, legenda, která má na svém kontě 14 

mistrovských titulů z první ligy. A co je 
vlastně cílem FAJN? Ve spolupráci s TJ 
Viktoria Vestec vychovávat fotbalovou 
mláde�. A to se opravdu daří. Výběr z úspě-
chů v letošním roce to jistě potvrdí.

Vstup do roku 2017 byl pro nejmladší 
týmy vítězný a týmy 2009 a 2010 v Milovi-
cích porazily všechny soupeře. Hned den 
na to na pra�ském Třebešíně týmy 2010 
a 2011 brali první a druhé místo, kdy si 
finále naši hráči zahráli mezi sebou. A také 
starší přípravka hrála, na turnaji v Jesenici 
se umístila na 4. místě.

A třetí lednový víkend byly medailové 
�ně v Černošicích, kde bylo pořadí 1. Sparta 
Praha, 2. Viktoria Vestec, 3. Slavia Praha. 
A to nebylo všechno. Proto�e kluci z roční-
ku 2009 si z Jesenice odvezli zlato, tým 
2008 stříbro a kluci a holky ročníku 2011 si 
v Kostelci vystříleli 47 góly dělené 1. místo. 
Police se tak opět řádně zaplnily a my vyhlí-
�eli další úspěchy. O měsíc později tým 
2010 skončil v stříbrný na turnaji na Zličíně
Informací a fotek je tolik, �e by nám na to 
nestačilo celé číslo Vesteckých listů, tak�e 
s e  u r č i t ě  p o d í v e j t e  j a k  n a  s t r á n k y             
www.fajnviktoria.cz, tak na FB profil 
Fotbalová Akademie Jiřího Novotného.

TJ Viktoria Vestec

sport

27únor 2017

mailto:linhova@dumum.cz
mailto:linhova@dumum.cz
http://www.dumum.cz/o-nas-pracoviste-kunratice-seberov-hrncire
http://www.dumum.cz/o-nas-pracoviste-kunratice-seberov-hrncire
http://1url.cz/WtF0j
http://1url.cz/WtF0j
http://1url.cz/WtF0j
http://1url.cz/WtF0j
http://1url.cz/EtF0T
http://www.fajnviktoria.cz


CHARITATIVNÍ  VÝMĚNNÝ BAZÁREK

Středa  5. 4.  a  pátek  7. 4. 2017 8:30 - 18:00 

Za dětské oblečení a hračky, které u� nevyu�ijete, si mů�ete odnést cokoliv z toho, co při-

nesli ostatní. Oblečení, které si nikdo nevybere, se dostane k lidem, kteří ho potřebují nebo 

k recyklaci v chráněných dílnách. Hračky budou předány do vybraného dětského domova.

Baráčnická Rychta  

S některými z Vašich dětí se setkáme i na našich čtvrtečních tvořivých 

dílnách v klubu při ZŠ CAMPANUS 27. 4., 18. 5. a 15. 6. 2017. 

Rezervace na tábory a akce a přihlášky do krou�ků lze uskutečnit 

na adrese: linhova@dumum.cz nebo na tel.: 777 721 745. 

http://www.dumum.cz/Veškeré informace najdete na stránkách DDM-DŮM UM 

V sekci o nás jsme jako Pracoviště Kunratice, Šeberov, Hrnčíře 

http://1url.cz/WtF0j 

Těšíme se na Vás.

Alena Fáčková, 

Andrea Čermáková 

a Renata Linhová.

VÝJEZDNÍ TÁBOR

12. - 17. 3. 2017 

Jarní prázdniny na Vysočině 

– Tři Studně 

http://1url.cz/ztF0a

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

10. - 14. 7. 2017

 Příměstský tábor 

„INDIÁNI Z HRNČÍŘŮ“ v RYCHTĚ

http://1url.cz/QtF0V

17. – 21. 7. 2017 

Příměstský tábor 

„KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ VII.“ 

V ZŠ Kunratice

http://1url.cz/BtF0k

17. – 21. 7. 2017 

BASKETOVÝ 

„KEMP“ V Kunraticích 2017

http://1url.cz/EtF0T

26 únor 2017

arní část sezóny 2016/2017 je před 

Jnámi 

Zimní přestávka se pomalu blí�í ke konci, 
a tak nám fotbalisté budou moc předvést, 
jak na sobě přes zimu makali a zda budou 
schopni tvrdou dřinu přetavit v úspěchy 
v soutě�ích.

V sobotu 11. 3. se „A mu�stvo“ postaví ve 
Všenorech proti místnímu SK, první domá-
cí zápas bude další sobotu 18. 3. od 15 
hodin s TJ Sokol Vraný na našem domácím 
hřišti „B mu�stvo“ začne o něco později, 
v sobotu 25. 3. v Okrouhle a první domácí 
zápas bude v neděli 2. 4. od 16.30 na domá-
cím hřišti proti Hradištku.
Věříme, �e nás opět přijedete podpořit a my 
vás za to odměníme kvalitními výsledky.

FAJN
Dlouho jsme na stránkách Vesteckých listů 
neměli informace o FAJN a proto vám opět 
nějaké přinášíme. 

Co nebo kdo to vlastně je, ten FAJN? Je to 
Fotbalová akademie Jiřího Novotného, 
která působí ve Vestci. A hlavní tváří je 
právě Jiří Novotný, fotbalista a nebojme se 
napsat, legenda, která má na svém kontě 14 

mistrovských titulů z první ligy. A co je 
vlastně cílem FAJN? Ve spolupráci s TJ 
Viktoria Vestec vychovávat fotbalovou 
mláde�. A to se opravdu daří. Výběr z úspě-
chů v letošním roce to jistě potvrdí.

Vstup do roku 2017 byl pro nejmladší 
týmy vítězný a týmy 2009 a 2010 v Milovi-
cích porazily všechny soupeře. Hned den 
na to na pra�ském Třebešíně týmy 2010 
a 2011 brali první a druhé místo, kdy si 
finále naši hráči zahráli mezi sebou. A také 
starší přípravka hrála, na turnaji v Jesenici 
se umístila na 4. místě.

A třetí lednový víkend byly medailové 
�ně v Černošicích, kde bylo pořadí 1. Sparta 
Praha, 2. Viktoria Vestec, 3. Slavia Praha. 
A to nebylo všechno. Proto�e kluci z roční-
ku 2009 si z Jesenice odvezli zlato, tým 
2008 stříbro a kluci a holky ročníku 2011 si 
v Kostelci vystříleli 47 góly dělené 1. místo. 
Police se tak opět řádně zaplnily a my vyhlí-
�eli další úspěchy. O měsíc později tým 
2010 skončil v stříbrný na turnaji na Zličíně
Informací a fotek je tolik, �e by nám na to 
nestačilo celé číslo Vesteckých listů, tak�e 
s e  u r č i t ě  p o d í v e j t e  j a k  n a  s t r á n k y             
www.fajnviktoria.cz, tak na FB profil 
Fotbalová Akademie Jiřího Novotného.

TJ Viktoria Vestec

sport

27únor 2017

mailto:linhova@dumum.cz
mailto:linhova@dumum.cz
http://www.dumum.cz/o-nas-pracoviste-kunratice-seberov-hrncire
http://www.dumum.cz/o-nas-pracoviste-kunratice-seberov-hrncire
http://1url.cz/WtF0j
http://1url.cz/WtF0j
http://1url.cz/WtF0j
http://1url.cz/WtF0j
http://1url.cz/EtF0T
http://www.fajnviktoria.cz


MŠ Vestec

eden lednový týden byl v naší mateřské 

Jškole věnován zimním sportům. 

Přihlášené děti po obědě odjí�děly na 

ly�ování do nedaleké Chotouně, kde na nás 

čekali v�dy usměvaví a dobře naladění 

instruktoři z agentury Hravé ly�ování.

Po počátečním zápolení s nasazováním 

l y � á k ů  d ě t i  a b s o l v o v a l y  r o z c v i č k u 

s básničkou: „Jedna ly�e, druhá ly�e dolů 

svahem uhání, my jsme toti� závoďáci 

Hravého ly�ování.“

Děti byly rozděleny do skupin podle 

zdatnosti. Ka�dá skupina měla svůj název 

a instruktora, který se dětem plně věnoval, 

a věřte nebo ne, na konci týdne ka�dý ly�ař 

sjel větší nebo menší kopec. Zdatnější 

ly�aři se v pátek zúčastnili závodů ve 

slalomu. Ka�dému byl měřen čas a po 

vyhodnocení výsledků děti za bouřlivého 

potlesku přihlí�ejících rodičů stanuly na 

stupních vítězů.

Celý týden si děti moc u�ily. Děkujeme 

všem rodičům a babičkám, kteří byli 

ochotni nás v tomto týdnu doprovázet.

Mgr. Olga Melichárková

Hravé lyžování

MŠ Vestec

 lednu jsme měli typické mrazivé Vpočasí, a tak nastal pravý čas k uspo-
řádání zimní olympiády, která se 

konala krásné páteční dopoledne na zahra-
dě naší mateřské školy. Děti si vyzkoušely 
šest sportovních disciplín: biatlon, slalom, 
skok na ly�ích, obratnost s pukem a hokej-
kou, střelbu na branku, hod na cíl s proběh-

nutím obručemi. Děti trénovaly obratnost, 
rychlost i vytrvalost. Počasí nám bylo 
nakloněno, a tak jsme si u�ili i sluníčka, 
kterého v posledních dnech nebylo moc 
k vidění. Během olympiády panovala spor-
tovní atmosféra, děti se vzájemně povzbu-
zovaly a byly slyšet i vítězné pokřiky.

Zimní olympiáda 
v mateřské škole

28 únor 2017 29únor 2017
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Tel: +420 773 005 095, E-mail: jankova@korbar.cz

a další...

- občanskoprávní spory 
- smlouvy 
- nemovitosti

- obchodně-právní spory
- smlouvy
- korporace

 - rozvody
- poměry dětí
- společné jmění manželů

- obhajoba obviněného
- zastoupení poškozeného

JankováJUDr.
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