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Prodej
dálničních známek

Bruslení pro veřejnost 

 v Auto Brejla sport arena

Sociální program 

pro rok 2017



Vá�ení čtenáři,

v ruce právě dr�íte prosincové, letošní poslední, číslo Vesteckých listů. 
A o čem si mů�ete přečíst?

Velký ohlas vyvolal článek o plánované uzavírce ulice K Šeberovu 
v Hrnčířích, podařilo se nám získat informaci o jejím plánovaném 
termínu, ten se dozvíte v rubrice Aktuálně. Také se dozvíte, co se děje 
ve spolcích, které u nás působí, máme pro vás informace o změnách 
v zákoníku práce a také o činnosti obecní policie. To vše najdete 
v pravidelných rubrikách.

První adventní neděli 27. 11. byl slavnostně rozsvícen nově 
nazdobený vánoční strom u obecního úřadu. Zazpívaly nám naše děti 
ze školky, vystoupila Monika Absolonová a já jsem rád, �e se této 
tradiční akce zúčastnilo opravdu hodně návštěvníků. Nezapomeňte si 
přijít pro betlémské světélko, pozvánku najdete na vedlejší stránce.

A co máme v plánu v dalším čísle listů? V lednovém vydání vám 
přineseme informace o tom, co se v letošním roce povedlo, ale také 
o tom, co se nepovedlo a co pro vás v roce 2017 připravujeme.

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům obce a příspěvkových 
organizací, zastupitelům, členům komisí a výborů za jejich práci 
v roce 2016. Vá�ím si také pomoci občanů, kteří se podílí na aktivitách 
v naší obci, a věřím, �e i v příštím roce se nám bude dařit společná 
práce.

Dovolte, abych vám všem popřál krásné a příjemné pro�ití Vánoc 
a úspěšný vstup do roku 2017.

Tibor Švec, starosta obce

Přeji příjemné čtení!
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Bruslení pro veřejnost 

v Auto Brejla sport arena
Od 13. prosince máte mo�nost si opět zabruslit 

v areálu společnosti Auto Brejla.

A jaké jsou časy a ceny?
Bruslení pro veřejnost je od pondělí do 
pátku od 14.00 do 16.00, v sobotu a neděli 
od 10.00 do 12.30 a od 13.00 do 16.00. 
Vstupné pro dospělé je 60 Kč, pro děti         
20 Kč. Je také mo�né si pronajmout celou 
halu a uspořádat vlastní hokejový zápas ať 
u� s přáteli nebo třeba s kolegy.

Pro další informace se mů�ete obrátit na tel.: 246 083 061 
nebo e-mail: tronickova@auto-brejla.cz

Pyrotechnika na 

Silvestra
S blí�ícím se koncem roku připomínáme, 
�e pou�ívání zábavné pyrotechniky v obci je 
omezeno Obecně závaznou vyhláškou 
č. 3/2016. Tato vyhláška zakazuje pou�ívá-
ní zábavné pyrotechniky na veřejných pro-

stranstvích v zastavěné části obce. Pro pou-
�ívání jsou vyhrazena dvě místa, jedná se 
o konec ulice K Jahodárně a o cyklostezku 
navazující na ulici Ve Stromkách.

Tímto �ádáme všechny, kteří budou chtít 
o Silvestrovské noci pou�ívat zábavnou 
pyrotechniku, aby dodr�ovali uvedenou 
vyhlášku. Je to nejen vaše povinnost, ale 
i znak ohleduplnosti vůči ostatním.
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Výběrového řízení na restauraci Na Hřišti 
se zúčastnili celkem 4 zájemci a vzhledem 
k tomu, �e jediným kritériem byla nabídnu-
tá cena, byla komisí vyhodnocena dne      

21. 11. jako nejlepší nabídka společnosti     
Menkar, s. r. o. s cenou 301.000 Kč ročně. 
Mo�ná vám název společnosti nic neříká, 
ale stačí zmínit Hotelu U Krbu, který právě 

7prosinec 2016

aktuálněaktuálně

Je potřeba upozornit 
na to, �e ka�dý rok je 
nutné podat �ádost 
z a  v š e c h n y  o s o b y 
v domácnosti, které 
chtějí sociální pro-
gram vyu�ít. Zároveň 

je vhodné mít �ádost předem vyplněnou (je 
mo�né ji stáhnout na webových stránkách 
obce) nebo si ji vyplnit na úřadě před jejím 

podáním. Při vyplňování �ádosti je potřeba 
zadat v�dy aktuální údaje. Z provozních 
důvodů není mo�né nechat vyplňování 
�ádostí na pracovnících obecního úřadu, 
jejich úkolem je �ádosti přijímat, nikoliv je 
za �adatele vyplňovat. Věříme, �e vyplnění 
�ádosti není nijak náročným procesem 
a v případě, �e se dostavíte na úřad s ji� vypl-
něnou �ádostí, uspoří to čas nejen vám, ale 
i pracovnicím podatelny.

Sociální program 

pro rok 2017
I v příštím roce bude pro trvale 

přihlášené občany vyplácen 

příspěvek ze sociálního programu.

A jak jsme slíbili, přinášíme další informa-
ce, které se redakci podařilo zjistit po minu-
lé uzávěrce. 
V tuto chvíli je plánována rekonstrukce 
kanalizace na prázdninové měsíce roku 
2017, aby došlo k co nejmenšímu omezení 
dopravy v době slabšího provozu. Tento 
plán ale mů�e narušit případná havárie na 

kanalizaci, která by si vy�ádala okam�ité 
řešení. Co se týká omezení provozu nebo 
uzavření celé komunikace, není aktuálně 
jisté, jakým způsobem se podaří skloubit 
rekonstrukci s mo�nou dopravou. O dalším 
vývoji vás budeme opět informovat na 
stránkách Vesteckých listů.

Uzavírka       

Článek o plánované uzavírce komunikace v Hrnčířích, 

který vyšel v minulém vydání Vesteckých listů, vyvolal velký ohlas.

Od 1. 12. začala naše pobočka pošty pro-
dávat roční dálniční známky na rok 2017. 
Od ledna bude mo�né zakoupit i deseti-
denní a měsíční známky. Jaká je cena zná-
mek pro příští rok? Stejná, jako v roce 
2016, tedy desetidenní za 310 Kč, měsíční 
za 440 Kč a roční za 1.500 Kč (platnost 
roční známky je od 1. 12. 2016 do 31. 1. 
2018).

Z technických důvodů je mo�ná platba 
dálničních známek buď v hotovosti nebo 
platebními kartami vydanými ČSOB nebo 
Poštovní spořitelnou. Kartami ostatních 
vydavatelů není mo�né dálniční známky 
platit.

Nový provozovatel 

komunikace v Hrnčířích

Prodej  

společnost Menkar provozuje, co� je pro 
obec dostatečnou zárukou toho, �e i restau-
race Na Hřišti bude provozována kvalitně 
a profesionálně. Co restauraci Na Hřišti 
čeká od 1. ledna? Na začátku roku 2017 

budou provedeny drobné opravy a ještě 
před jarní sezónou bude restaurace opět 
v provozu. V lednovém čísle vás seznámíme 
s  cíli nového provozovatele.

restaurace Na Hřišti

dálničních známek

V této lokalitě koupím 
 rodinný dům, ihned

platba v hotovosti. 

Bo�ena Majerová
Labutí 112
252 42 Zdiměřice

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

inzerce
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Přehled rok 2017 místních poplatků na 

z obce

prosinec 2016 prosinec 2016

Záměrem obce bylo díky systému vá�ení 
odpadu zohlednit v poplatku mno�ství 
vyvá�eného odpadu u jednotlivých nádob. 
Tento záměr obce však byl zmařen tím, �e 
příslušné ministerstvo nebylo schopno za 
poslední dva roky prosadit mo�nost zvý-
hodnění občanů, kteří produkují menší 
mno�ství odpadu. Obec se přesto tohoto 

záměru nevzdává, a jakmile to bude legisla-
tivně mo�né, tak mno�ství odpadu v cenách 
zohlední.
V letošním roce byl systém svozu a likvida-
ce odpadu dotován obcí v řádu stovek tisíc 
korun a pro příští rok se předpokládá stejná 
situace, co� se týká i poplatků, které zůsta-
nou na úrovni roku 2016.

Poplatek za odpad
Nádoba 110 nebo 120 l (svoz 1 x týdně) 3.600 Kč
Nádoba 110 nebo 120 l (svoz 1 x za 14 dní) 1.800 Kč
Nádoba 240 l (svoz 1 x týdně) 5.900 Kč
Kontejner 1100 l (svoz 2 x týdně) 38.400 Kč
Kontejner 1100 l (svoz 1 x týdně) 19.200 Kč

Poplatky za odpad jsou splatné  k  29. 2. 2017.
Poplatky lze platit v hotovosti v podatelně obecního úřadu nebo bankovním převodem na 
účet vedený u KB: 107-2845800287/0100 nebo ČS 0388054389/0800 nejpozději do 29. 
2. 2017. Při placení bankovním převodem je důle�ité uvádět variabilní symbol: rodinné 
domy: VS = č.p (např. 141 nebo 21), bytové domy: VS = č. bytu 00000 č.p. (např. 
0500000375 nebo 1200000375). Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést své 
příjmení a důvod platby (např. Novák – odpad). V případě, �e za váš bytový dům platí 
poplatek za odpad správce nebo SVJ, tato povinnost se vás netýká. Známka na nádobu se 
ji� nevydává, k identifikaci slou�í čip.

Poplatek ze psů
První pes  1.000 Kč čipovaný  500 Kč
Další pes  1.500 Kč  čipovaný  750 Kč
Pes   200 Kč čipovaný 100 Kč
(vlastníkem senior)

Další pes  300 Kč čipovaný 150 Kč
(vlastníkem senior)

Poplatky lze platit v hotovosti v podatelně obecního úřadu nebo bankovním převodem na 
účet vedený u KB: 107-2845800287/0100 nebo ČS 0388054389/0800 nejpozději do   
31. 3. 2017.

Vážení odpadu

Na konci prosince dojde k odečtu stavu vodoměrů 
od nás, jako�to současného provozovatele vodo-
hospodářské infrastruktury v obci Vestec. Datum 
odečtů je naplánován v termínu od 27. 12. do        
31. 12. 2016. Odečty se netýkají bytů v bytových 
domech, které mají uzavřenou smlouvu na dodávku 
vody za celý dům. Naši terénní pracovníci budou 
obcházet odběratele od 8.00 do 16.00. Pokud nebu-
dete v tomto termínu přítomní, prosíme o nahlášení 
stavu vodoměru nejpozději do 4. 1. 2017 a to for-
mou SMS ve tvaru: 

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. 
– divize vodovody a kanalizace informují.

Upozornění

Vá�ení odběratelé, upozorňujeme vás na 
povinnost zabezpečení vodoměrů a vodo-
vodních přípojek s příchodem prvních mra-
zů. Teploty klesající pod nulu toti� mohou 
způsobit nemalé komplikace, a to od 
zamrznutých a prasknutých víček vodomě-
rů, a� po vytopený sklep či celou nemovi-
tost.

„Za škody na vodoměru, které vzniknou jeho 
nedostatečnou ochranou, plně zodpovídá 
podle zákona odběratel. 
Kromě nemalé částky, kterou zaplatí za 
výměnu poškozeného vodoměru, hrozí i únik 
vody a ten se mů�e značně prodra�it.“ 

Preventivní opatření jsou přitom snadná 
a odběratelům ušetří peníze za případné 
škody.

Před nástupem nejchladnějšího období 
v roce je tak vhodné zkontrolovat, zda je 
vodoměr umístěn ve vytápěné místnosti. 
Teploty by se měly pohybovat nad nulou, 
okna by měla být zavřená a potrubí obaleno 
nesavým izolačním materiálem. 

Pokud jsou vodovodní přípojky mimo 
objekt, například ve vodoměrné šachtě, je 
třeba je zabezpečit polystyrénovou deskou 
nebo pytlem s drceným polystyrénem. 
Šachta musí být navíc pečlivě uzavřena, aby 
ji nemohla zaplavit povrchová voda. 

V případě dotazu kontaktujte

Zákaznické centrum:
telefon: 734 202 577

Technické slu�by Dolnobře�anska, s.r.o.
Na Průhoně 159, budova A

252 50 Vestec

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 16.00
e-mail: vak@tsdb.cz 

v případě poruchy vody kontaktujte
Dispečink Vodovody a kanalizace:
telefon: 603 711 374, 734 233 584

Jméno odběratele_ulice_číslo popisné_číslo vodoměru_stav vodoměru 
příklad SMS: Novak_Vestecka_801_81186_46

nebo telefonicky na číslo zákaznického centra: 734 202 577, 
popřípadě e-mailem na vak@tsdb.cz 

Veškeré informace a novinky je mo�no sledovat na stránkách
http://www.tsvestec.cz/vodovody-a-kanalizace/
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K
v a l i t n í  p o d z i m 

� i v o t a ,  z . ú .  j e 

terénní pečovatel-

ská slu�ba, kterou znají 

občané nejen ve Vestci a při-

lehlém okolí, dnes u� má 

svoje jméno i ve Velkých 

Přílepech a okolních obcích 

na druhé straně okresu. 

Našich slu�eb dnes vyu�ívá 

čtyřicet klientů, o které 

jezdíme pečovat do jejich 

domovů napříč celým okre-

sem Praha – západ. Tohle 

všechno u� ale čtenáři Ves-

teckých listů vědí, v�dyť to 

četl i  mnohokrát.  Dnes 

bychom se chtěli otočit zpět 

a krátce shrnout letošní rok, 

který byl sice náročný, ale 

jisté výsledky přinesl. Pře�ít 

v neziskové organizaci je 

tě�ké a bez pomoci to nejde. 

Abychom nemuseli  být 

závislí na podpoře, našli 

jsme řešení. Aby se naši 

klienti měli lépe, v tom nám 

pomáhá řada dárců a těm 

chceme poděkovat. Víme, 

�e nesmíme stát na místě, 

a i kdy� jsou ty krůčky malé, 

posouváme se dopředu. 

A co je pro nás nejdůle�itější 

– senioři s námi na své stáří 

nejsou sami! 

KP� – to je týmová práce-
Našich jedenáct pečovate-
lek má denně plné ruce prá-
ce. Zajišťují péči v oblasti 
osobní hygieny, rozvá�ku 
obědů, dohled, nákupy, 
případně odvoz k lékaři 
a spoustu dalších činností 
podle po�adavků klientů. 
KP� nejsou ale jen pečova-
telky, svoje úkoly má i náš 
sociální pracovník, dámy 
v kanceláři, právní poradce, 
PR mana�erka i samotná 
paní ředitelka. K dosa�ení 
spokojenosti je třeba sou-
činnost všech členů týmu. 
Provázanost pracovních 
činností je nutná a dnes u� 
je spolehlivá. Všem patří 
poděkování za píli a pří-
stup, proto�e ka�dý jeden 
článek je potřeba k tomu, 
aby to pomyslné ozubené 
kolo bezchybně fungovalo.  

KP� u� není sám

Pečovatelská slu�ba fungu-
je tři roky a jako nezisková 
organizace nemá zrovna na 
rů�ích ustláno. Tak to nezis-
kovky prostě mají. Aby se 

udr�ely při �ivotě, vyu�ívají 
k tomu pomoci individuál-
ních dárců, nadací nebo 
jiných společností, které se 
ve své velkorysosti rozhod-
nou neziskový sektor pod-
pořit. Paní ředitelka Lenka 
Klestilová však přišla s ino-
vativním nápadem a vedle 
neziskové organizace zalo-
�ila sociální podnik Slu�by 
KP� s.r.o, který má za úkol 
svojí činností podpořit pře-
�ití pečovatelské slu�by. 
„Abychom nemuseli být 
závislí na tom, co od koho 
dostaneme, vznikl sociální 
podnik, který zajišťuje slu�-
by, například rozvoz obědů 
nebo úklidy komerčních 
prostor. Zatím je v plen-
kách, ale první vlaštovky u� 
přilétly. A tak díky zakáz-
kám například v Tyršově 
d o m ě  n e b o  p r a � s k é m 
Magistrátu máme první 
vlastní finanční podporu 
pečovatelské slu�by.“ V tu-
to  chvíl i  seznamujeme 
různé firmy s naším zámě-
rem propojení těchto dvou 
organizací. A ten vzorec je 

velmi jednoduchý: firma 
s námi podepíše smlouvu 
na úklid kanceláří, za slu�-
bu samozřejmě zaplatí 
a část zisku jde pro nezisko-
vý sektor. A v tom spočívá 
samotná podpora. Není to 
jednoduché?

KP� děkuje

A děkuje velmi rád. Stalo se 
tradicí, �e chceme přilepšit 
našim klientům nějakou 
tou drobností navíc, a tak 
jim v období Vánoc chystá-
me dárečky. Pravidelně 

dělají radost nejen našim 
klientům, ale i nám, proto�e 
jsme někoho potěšili nad 
rámec bě�ných slu�eb. 
„Staří lidé jsou vděční za 
maličkost, zpravidla toti� 
u� nic neočekávají,“ říká 
jedna z pečovatelek. „Proto 
kdy� k nim přijdeme s váno-
čním balíčkem, jsou pře-
kvapení, dojatí a září rados-
tí. A o to nám právě jde – 
udělat jim hezčí jejich pod-
zim �ivota, aby věděli, �e 
i kdy� jsou sami, tak vlastně 

sami nejsou. “ A tady se 
sluší poděkovat dárcům, 
kteří nám pomohli, aby-
chom takové balíčky mohli 
vůbec rozvézt. Opět se našli 
tací, kteří nám věnovali 
trochu ze svého a kdy� jsme 
t y  t r o š k y  d a l i  v š e c h n y 
dohromady, jsou z toho 
opravdu pěkné balíčky pro-
duktů, které se dají v bě�-
ném �ivotě prakticky vyu-
�ít. Proto chceme poděko-
vat společnosti Ryor, Pivo-
varu Svijany, opakovaně 
nás podpořily firmy Nekton 
- Vrňata a Kostelecké uze-
niny, nově nám přibyly 
Helma 365, Madeta nebo 
pra�ská AVON zóna 295. 
Přidali se i individuální 
dárci, třeba paní s přezdív-
kou Brutální Nikita, která 

nám věnovala tašku dárko-
vých předmětů nebo paní 
Lenka Stehlíková Pecko-
vá, která pro nás uspořáda-
la předvánoční facebooko-
vou aukci. Moc si vá�íme 
takových okam�iků, kdy 
jiným, úplně cizím lidem 

Poděkovat je správné 
a přesto to spousta lidí nedělá
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není lhostejný osud často 
opuštěných seniorů a sna�í 
se nezištně pomoci. Děku-
jeme!

KP� přeje

Končí rok, který byl pro 
nás ve znamení změn, 
novinek a spousty práce 
a celkově byl velmi nároč-
ný. Chtěli bychom popřát 
všem, kdo nás podpořili, 
vnímali nás jako partnery 
a dávali nám ujištění, �e 
má naše práce smysl, do 

r o k u  2 0 1 7  p ř e d e v š í m 
hodně zdraví. Vedle toho 
přejeme lásku a rodinu, 
která je nesmírně důle�itá 
pro ka�dého z nás. Našim 
klientům chceme nejen 
popřát pevné zdraví a aby 
si přes svoje neduhy ucho-
vali optimismus, kterým 
většina z nich oplývá, ale 
c h c e m e  j i m  s o u č a s n ě 
poděkovat za to, �e mů�e-
me být v jejich blízkosti, 
proto�e nás, ač si to třeba 
neuvědomují, obohacují 

o svoje �ivotní moudra 
a zkušenosti. A my jim za 
to na oplátku slibujeme, 
�e s námi nebudou na své 
stáří sami! 

Milí vestečtí občané, u�ívej-
te krásný adventní čas ve 
zdraví, pohodě a lásce, pro-
�ijte si pokojné vánoční 
svátky a do roku 2017 i vám 
přejeme jen to nejlepší! 

Text a foto: 

Renáta Šťastná

Úvodem
Navr�ené změny se budou týkat především 
práce z domova, dovolených a převádění 
zaměstnance na jinou práci. Rovně� veške-
ré pracovně právní spory by po schválení 
této novely měly být rozhodovány jen obec-
nými soudy.

Dosavadní znění zákoníku práce práci 
z domova nezakazuje, ale ani ji nijak výslov-
ně neupravuje. Novela bude tedy řešit to, co 
ji� v řadě firem celkem dobře a prakticky 
funguje.   Novela upřesňuje také podmínky 
zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví při 
práci z domova a stanoví povinnost 
zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci 
dostatečné pracovní vybavení a pokrýt 
technické a energetické náklady např. pau-
šálními měsíčními příspěvky.

Pravidla pro práci z domova
Krom povinných školení se na zaměstnan-
ce vztahují i pravidla spojená s dodr�ová-
ním bezpečnosti při výkonu práce, jako 
jsou zákaz po�ívání alkoholických nápojů 
a manipulace s nebezpečnými předměty, 
jejich� obsluhu nemá zaměstnanec expli-
citně uvedenou v pracovní smlouvě.
Zaměstnavatel podle této novely musí rov-
ně� zajistit, aby zaměstnanci pracujícímu 
z domova nebyl odepřen kontakt s ostatní-
mi zaměstnanci. Zaměstnanec však na 
druhou stranu nebude moci uplatnit někte-
ré osobní překá�ky v práci či náhrady mzdy 
za práci přesčas.

Dovolená bude v hodinách
Zásadní změnu, její� účinnost je posunuta 
a� do roku 2018, přinese novela v oblasti 
čerpání dovolené. Dovolenou za kalendář-
ní rok získá zaměstnanec, který bude 
nepřetr�itě konat práci u stejného zaměst-
navatele po dobu 52 týdnů v rozsahu stano-
vené týdenní pracovní doby. Právo na dovo-
lenou pak bude ve výsledku vyjádřeno v ho-
dinách.
Jednosměnný provoz zřejmě novela neo-
vlivní. Ale zaměstnanci ve vícesměnném 
provozu by tak získali spravedlivější výpo-
čet dovolené, proto�e se bude upouštět od 
současného výběru dovolené po dnech 
nebo půldnech.

Jiná práce jen se souhlasem
Zatímco současný zákoník práce stanovuje 
převedení zaměstnance na jinou práci jako 
jednostranné opatření zaměstnavatele, 
novela zohledňuje vůli zaměstnance a vá�e 
tuto změnu na dohodu smluvních stran 

(např. ve formě dodatku pracovní  smlou-
vy). Přidělení jiné práce bez souhlasu 
zaměstnance bude mo�né pouze tehdy, 
pokud se jedná o veřejný zájem.

Pracovní spory rozhodne soud
Dojde-li k pracovně právnímu sporu, jeho 
řešení bude mo�né pouze u soudu. Navrho-
vaná úprava toti� vylučuje z projednání 
těchto sporů rozhodce, kteří jinak bývají 
vyu�íváni jako náhrada civilního procesu 
při řešení majetkových sporů. Ujednání 
pracovních smluv obsahující rozhodčí 
dolo�ku budou tedy neplatná.

JUDr. Jaroslav Bednář
Marek Kowalewski

Zákoník práce se 
v  dočká roce 2017
významných změn

právnické okénko

Vestečtí senioři v Rudolfinu

Chcete na chvíli zapomenout na ka�doden-
ní starosti a zpomalit zaběhnuté tempo? 
Zkuste se procházet prostorami, které 
doká�ou v návštěvníkovi navodit klidnou 
a příjemnou atmosféru. Takovou mo�nost 
nabízí pra�ské Rudolfinum. Tato význam-

ná architektonická památka Prahy, novore-
nesanční budova na břehu řeky Vltavy,  je 
od svého otevření v roce 1885 spojena           
s  hudbou a výtvarným uměním. Od roku 
1920 zde měl sídlo Parlament  Českoslo-
venské republiky. Po roce 1945 se do své 
původní rezidence mohl opět vrátit orches-
tr České filharmonie a dnes je tento multi-
funkční kulturní stánek sídlem České 
filharmonie a Galerie Rudolfinum.

Ve čtvrtek 10. 11. odpoledne to však nebylo 
Rudolfinum hudební. Koncertní síně 
a foyer nabízely jiný pohled, ne� jaký známe 
těsně před večerními koncerty. Od přízemí 
a� po střechu �ijí jednotlivé části budovy 
svým denním provozem a poněkud méně 
okázalým �ivotem. Právě tato místa, kam se 
jen tak bě�ně nepodíváte, si mohli toho dne 

senioři

KPŽ
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V období od  1. 11. 

2016 do 7. 12. 2016 

evidujeme v obci Ves-

tec celkem 99 událostí, 

v šestnácti případech 

bylo přijato oznámení 

prostřednictvím tísňové linky, v jedenácti 

případech vyjí�děla obecní policie na zákla-

dě �ádosti Policie ČR.  41 zjištěných pře-

stupků z celkového počtu událostí spadá do 

oblasti dopravních přestupků. Většinou se 

jednalo o nerespektování maximální povo-

lené rychlosti v obci nebo nerespektování 

zákazu vyplívajícího z dopravního značení. 

Ve věci veřejného pořádku řešili strá�níci 

nejčastěji neoprávněné zábory veřejného 

prostranství, volně pobíhající psy, odkládá-

ní odpadu mimo vyhrazená místa a pře-

stupky proti občanskému sou�ití. 

Obecní policie také zjistila v několika přípa-

dech podezření ze spáchání trestného činu, 

např. řízení motorového vozidla pod vli-

vem alkoholu nebo jiné návykové látky 

nebo maření výkonu úředního rozhodnutí. 

V jednom případě se podařilo strá�níkům 
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chovatelésenioři

prosinec 2016 prosinec 2016

vestečtí senioři prohlédnout.
Poznali zákulisí budovy a dozvěděli se něco 
o její historii i o současném provozu. Prošli 
dvoranou, dirigentským salonkem, zasedli 
do Sukovy síně. Nahlédli do prezidentské-
ho salonku, na chvíli jim patřilo i orchestři-
ště Dvořákovy síně. Ze střechy budovy se 
jim nabízel výhled na deštivou Prahu, co� 
vůbec nepokazilo pozitivní zá�itek z pro-
hlídky.

Ještě jednu pozoruhodnost se dověděli. 
Česká spořitelna, v té době ovšem ještě 
Böhmische Sparkasse, iniciovala v roce 
1885 vybudování Rudolfina jako víceúče-
lové stavby, její� koncepce neměla v té době 
obdoby. U� tehdy bylo jasné, �e zde zane-
chá, řečeno dnes často frekventovaným 
slovem, nějaké logo sponzora. Nepočítá-
me-li ptáčky v ornamentální výmalbě na 
stropech a stěnách reprezentativních pro-
stor, pak jsou to bezesporu včely - jako sym-
bol spořivosti. Od letošního května jsou 
v Rudolfinu také včely �ivé. Kromě slav-

ných soch velikánů hudby na ochozu jsou 
ve dvou úlech na střeše. Tak�e se při 
návštěvě Rudolfina mů�eme těšit kromě 
hudebních zá�itků třeba i na čaj s medem 
od včel z domácí produkce.

Valnou hromadou, která se konala 9. 12., 
uzavřeli vestečtí senioři své celoroční akti-
vity. 

K přání příjemného pro�ití vánočních svát-
ků připojujeme té� poděkování našim spon-
zorům.                         

Děkujeme všem za dobrou spolupráci  
a přejeme  pohodový  a  úspěšný rok  2017.

ZO ČSCH Vestec

chovatelé

Naše základní organizace chovatelů má 
v současné době 26 členů. Na úvod musím 
konstatovat, �e členská základna nám 
stárne, chybí nám noví, hlavně mladí, 
členové. I přes tuto skutečnost patříme 
mezi aktivní organizace v našem okrese.

Členská základna se neskládá jen z obča-
nů Vestce, ale i ze širokého okolí - z Prahy 
4, Jesenice, Jílového, Ohrobce, Psár, 
Průhonic, Zvole a Dolních Bře�an.
Naše činnost byla zaměřena hlavně na 
pořádání výstav v Dolních Bře�anech 
a následně v Libni. Proto�e zajištění 
výstaviště a také zázemí pro pořádání 
těchto výstav bylo stále slo�itější, byli jsme 
nuceni s výstavami skončit.

Obdobné to bylo i s pořádáním Chova-
telských plesů v Jesenici, které byly hojně 
navštěvovány, a v�dy jste se na ně mnozí 
těšil i .  Z důvodu stále se zvyšujících 
nákladů pro nás plesy přestaly být finan-
čně zajímavé.

Pr o t o ,  a b y  s e  o  c h o v a t e l í c h 
z Vestce vědělo v blízkém okolí, 
propagujeme chov drobného 
zvířectva formou ukázek, které 
pořádáme pravidelně tři  do 
roka. V letošním roce se jednalo 
o výstavku u příle�itosti historic-
kých traktorů v Libni dne 6. 5., dne 
28. 5. v Agru Jesenice u příle�itosti 
Farmářského dne a poslední se konala 
dne 7. 8. v Dolních Jirčanech u příle�itosti 
místních do�ínek. Na těchto přehlídkách 
nás těší hlavně zájem dětí o vystavená 
zvířata, která jsou v zastoupení cca 30 
králíků, 40 holubů a 30 ks drůbe�e.

V  t é t o  č i n n o s t i  b u d e m e  p o k r a č o v a t 
i do budoucna a rádi bychom se jednou 
p r e z e n t o v a l i  i  „ d o m a “  v e  Ve s t c i  p ř i 
některé společenské akci.

Se svými odchovy se ale hlavně chlubíme 
na výstavách, jak v rámci okresu Praha – 
západ, v Čisovicích, Hostivici, Rudné, 
Libčicích nad Vltavou, tak i na vzdáleněj-

š í c h   v  M u k a ř o v ě , 
K o m á r o v ě ,  C í t o v ě , 
Strakonicích. Vrcholem 
pro ka�dého chovatele je 
účast na krajské a celo-
státní výstavě, které se 

ka�doročně konají v lednu 
resp. listopadu v Lysé nad 

Labem. Úspěchy na výstavách 
ka�dého chovatele potěší a s rado-

stí mohu konstatovat, �e naši členové si 
pravidelně odvá�ejí čestné, případně 
vítězné ceny. V příštím roce se musíme 
h l a v n ě  z a m ě ř i t  n a  o k r e s n í  s o u t ě � n í 
výstavu ve dnech 21. - 22. 10. v Hostivici, 
k d e  s e  b u d e m e  s n a � i t  o  c o  n e j l e p š í 
umístění. Věřím, �e nezklameme.

CHOVU ZDAR 
Ing. Janeba, předseda ZO

policie

 Zpráva o činnosti 

Obecní policie 
Vestec
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vestečtí senioři prohlédnout.
Poznali zákulisí budovy a dozvěděli se něco 
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hlídky.
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Česká spořitelna, v té době ovšem ještě 
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obdoby. U� tehdy bylo jasné, �e zde zane-
chá, řečeno dnes často frekventovaným 
slovem, nějaké logo sponzora. Nepočítá-
me-li ptáčky v ornamentální výmalbě na 
stropech a stěnách reprezentativních pro-
stor, pak jsou to bezesporu včely - jako sym-
bol spořivosti. Od letošního května jsou 
v Rudolfinu také včely �ivé. Kromě slav-

ných soch velikánů hudby na ochozu jsou 
ve dvou úlech na střeše. Tak�e se při 
návštěvě Rudolfina mů�eme těšit kromě 
hudebních zá�itků třeba i na čaj s medem 
od včel z domácí produkce.

Valnou hromadou, která se konala 9. 12., 
uzavřeli vestečtí senioři své celoroční akti-
vity. 

K přání příjemného pro�ití vánočních svát-
ků připojujeme té� poděkování našim spon-
zorům.                         

Děkujeme všem za dobrou spolupráci  
a přejeme  pohodový  a  úspěšný rok  2017.

ZO ČSCH Vestec

chovatelé

Naše základní organizace chovatelů má 
v současné době 26 členů. Na úvod musím 
konstatovat, �e členská základna nám 
stárne, chybí nám noví, hlavně mladí, 
členové. I přes tuto skutečnost patříme 
mezi aktivní organizace v našem okrese.

Členská základna se neskládá jen z obča-
nů Vestce, ale i ze širokého okolí - z Prahy 
4, Jesenice, Jílového, Ohrobce, Psár, 
Průhonic, Zvole a Dolních Bře�an.
Naše činnost byla zaměřena hlavně na 
pořádání výstav v Dolních Bře�anech 
a následně v Libni. Proto�e zajištění 
výstaviště a také zázemí pro pořádání 
těchto výstav bylo stále slo�itější, byli jsme 
nuceni s výstavami skončit.

Obdobné to bylo i s pořádáním Chova-
telských plesů v Jesenici, které byly hojně 
navštěvovány, a v�dy jste se na ně mnozí 
těšil i .  Z důvodu stále se zvyšujících 
nákladů pro nás plesy přestaly být finan-
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roka. V letošním roce se jednalo 
o výstavku u příle�itosti historic-
kých traktorů v Libni dne 6. 5., dne 
28. 5. v Agru Jesenice u příle�itosti 
Farmářského dne a poslední se konala 
dne 7. 8. v Dolních Jirčanech u příle�itosti 
místních do�ínek. Na těchto přehlídkách 
nás těší hlavně zájem dětí o vystavená 
zvířata, která jsou v zastoupení cca 30 
králíků, 40 holubů a 30 ks drůbe�e.

V  t é t o  č i n n o s t i  b u d e m e  p o k r a č o v a t 
i do budoucna a rádi bychom se jednou 
p r e z e n t o v a l i  i  „ d o m a “  v e  Ve s t c i  p ř i 
některé společenské akci.

Se svými odchovy se ale hlavně chlubíme 
na výstavách, jak v rámci okresu Praha – 
západ, v Čisovicích, Hostivici, Rudné, 
Libčicích nad Vltavou, tak i na vzdáleněj-

š í c h   v  M u k a ř o v ě , 
K o m á r o v ě ,  C í t o v ě , 
Strakonicích. Vrcholem 
pro ka�dého chovatele je 
účast na krajské a celo-
státní výstavě, které se 

ka�doročně konají v lednu 
resp. listopadu v Lysé nad 

Labem. Úspěchy na výstavách 
ka�dého chovatele potěší a s rado-

stí mohu konstatovat, �e naši členové si 
pravidelně odvá�ejí čestné, případně 
vítězné ceny. V příštím roce se musíme 
h l a v n ě  z a m ě ř i t  n a  o k r e s n í  s o u t ě � n í 
výstavu ve dnech 21. - 22. 10. v Hostivici, 
k d e  s e  b u d e m e  s n a � i t  o  c o  n e j l e p š í 
umístění. Věřím, �e nezklameme.

CHOVU ZDAR 
Ing. Janeba, předseda ZO

policie

 Zpráva o činnosti 

Obecní policie 
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nalézt a následně zajistit Policií ČR jedno 

odcizené motorové vozidlo.  

Strá�níci také asistovali při mimořádných 

událostech na �ádost integrovaného 

záchranného systému (IZS), např. při 

dopravních nehodách a po�árech.

V
ýjimkou nejsou ani kráde�e dět-

ských autosedaček či poničená 

auta, z nich� berou zloději třeba 

i bonbóny. Tyto zkušenosti potvrzují      

a dokreslují statistické údaje i aktuální 

informace týkající se nápadu trestné čin-

nosti a majetkové kriminality, které ve velké 

míře ovlivňují zejména recidivisté, které 

bohu�el neodradí a nezastaví ani kamerové 

systémy, alarmy a bohu�el ani vyšší trestní 

sazby. 

Z těchto důvodů je potřeba mít nejen v před-

vánočním shonu stále na paměti zásady 

prevence, neboť auto není trezor a obezřet-

nost se vyplácí nejen při vánočních náku-

pech.

POKUD CHCETE UDĚLAT SVÝMI 

VÁNOČNÍMI DÁRKY RADOST SOBĚ 

I SVÝM BLÍZKÝM A NIKOLIV ZLODĚ-

JŮM, NEDÁVEJTE JIM PROSÍM PŘÍ-

LE�ITOST ANI ŠANCI, BUĎTE OBE-

ZŘETNÍ, KONTROLUJTE PRAVIDEL-

NĚ SVÉ VĚCI A DODR�UJTE UVEDE-

NÁ  DOPORUČENÍ:

Několik základních doporučení, jak eli-

minovat kráde�e věcí:

- peně�enku, osobní doklady a další cenné 

věci mějte neustále pod dohledem, peně-

�enku umisťujte do vnitřní kapsy oděvu, 

vnitřní přihrádky kabelky nebo na dno 

tašky apod., 

- kabelku nebo tašku neodkládejte, kdy� ji 

odlo�íte, mějte ji neustále na očích (nákup-

ní vozíky, zkoušecí kabinky apod.), větší 

obnos peněz si rozdělte na více částek a ulo-

�te je na různá místa, doklady a klíče noste 

pokud mo�no odděleně ,

- máte-li platební kartu, PIN uschovávejte 

zásadně odděleně, pokud je vám odcizena, 

nechte ji ihned zablokovat ,

- častěji si během nákupu kontrolujte, zda 

máte u sebe všechny věci, se kterými jste 

přišli do obchodu, to platí zejména o odci-

zených platebních kartách, proto�e pacha-

tel jde k prvnímu bankomatu a sna�í se 

peníze vybrat ještě dříve, ne� přijdete na to, 

�e kartu nemáte ,

Prevence 
kriminality

Každoročně s blížícím se vánočním obdobím policisty i strážníky 

stále více zaměstnávají případy krádeže kabelek, peněženek, ale 

také krádeže tašek a cenností z aut na parkovištích.

policie

prosinec 2016 17
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- při odchodu od zaparkovaného vozidla 

nenechávejte na sedadlech �ádné věci, vše 

uschovejte do zavazadlového prostoru. 

Bunda nebo kabát zanechaný na sedačce 

mů�e být mnohdy pro zloděje dostatečným 

důvodem k vloupání do vozidla, 

- buďte ostra�ití i při ukládání nákupu do 

vozidla. Zloději vyu�ívají situace a nepozo-

rovaně vniknou do kabiny vozidla, pokud 

ho nezajistíte, a odcizí odlo�enou tašku, 

kabelku či bundu, zatímco ukládáte zbo�í. 

Mů�e se také stát, �e odvedou vaši pozor-

nost např. tím, �e se vás jeden bude na něco 

vyptávat a druhý mezitím prohledá vaše 

vozidlo,

- při cestování hromadnou dopravou dávej-

te na své věci obzvláště pozor. Při čekání na 

zastávce či nástupišti zkontrolujte uzavření 

tašek, kabelek a kapes. Nastupování a vy-

stupování z dopravních prostředků bývá 

velmi často vyu�íváno k okradení ,

- ve svých vozidlech nevystavujte �ádné 

věci, ani prázdnou igelitovou tašku (zava-

zadla ve vozidle nenechávejte kolemjdou-

cím na očích), 

- nenechávejte �ádné cenné věci ve vozidle 

(ani kdy� od vozu odcházíte na malou chví-

li) ,

- při manipulaci s nákupem dbejte na bez-

pečnost 

- sledujte své okolí a zavazadla v prostoru 

odemčeného vozidla 

- nepokládejte volně peně�enku nebo klíče 

na střechu vozidla

 

- věnujte pozornost svému okolí při vyklá-

dání nebo nakládání zakoupeného zbo�í,

- nenechávejte nic cenného ve vozidle (kde 

nic není, ani zloděj neuspěje),

- zabezpečením vozidla ztí�íte pachateli 

kráde�, 

- vyu�ívejte hlídaná parkoviště, 

- neparkujete v místech, kde dochází často 

ke kráde�ím, 

- zajímejte se o bezpečnější systém ochrany 

vozidla,  

- při odchodu od vozidla zkontrolujte uzav-

ření oken, dveří, střešního okénka, 

- zamykejte vozidlo (i kdy� se vzdalujete od 

vozidla jen na chvíli), 

- doklady osobní i k vozidlu neukládejte do 

palubní přihrádky – někdy je té� vhodné 

nechat přihrádku otevřenou, aby bylo jasně 

viditelné, �e se v ní nic nenachází, 

- nenechávejte svá auta na opuštěných mís-

tech.

str. Zdeněk Vočka
vedoucí obecní policie

policie
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D
ruhou listopadovou sobotu jsme 
ji� počtvrté uspořádali Vestecký 
jarmark & Restaurant Day v hale 

u fotbalového hřiště TJ Viktoria Vestec. 
Počasí bylo vskutku zimní a mrazivé, 
proto ka�dý z příchozích ocenil bohatou 
nabídku teplého pití i jídla, které připravi-
ly hlavně maminky z řad dobrovolnic 
působících v rodinném centru Baráček. 
U dalších stánků si mohli návštěvníci 
vybírat z nejrůznějšího zbo�í – designové 
oblečení a hračky pro děti, květinové 

dekorace, patchworkové vánoční ozdoby, 
skleněné dekorace, háčkované čepice, 
ručně malované boty, kabelky nebo móda 
pro dospělé. Velké oblibě se těšil také 
stánek s ochutnávkou francouzského 
rů�ového šumivého vína. Pro rodiny 
s dětmi jsme připravili bohatý doprovodný 
program – v kreativní dílně si děti mohly 
ozdobit vánoční perníčky, sádrové odlitky 
nebo vykouzlit vlastní zimní obrázek 
zasně�eného sněhuláka. Od 15 hodin pro 
n ě  b y l a  n a v í c  n a c h y s t a n á  l o u t k o v á 
pohádka profesionálního divadelního 
spolku Dokola „O statečném kováři 
Mikešovi“, kterou zhlédlo více ne� 30 
d ě t í .  Po h á d k a  b y l a  v e l m i  n a p í n a v á 
a  h e r e c k ý  p r o j e v  v y p r a v ě č e  b y l  t a k 
strhující, �e i velmi malé děti vydr�ely 
u pohádky sedět celých 50 minut a pro�í-
vat s Mikešem jeho velké dobrodru�ství 
při zachraňování princezny. Děkujeme 
společnosti Staving Olomouc s.r.o. za 
finanční příspěvek na toto představení.
Letos navštívilo Vestecký jarmark více ne� 
250 lidí z Vestce a okolí, z nich� někteří 
přišl i  za dobrým jídlem, j iní  hledali 
inspiraci na vánoční dárky, další přišli 
strávit příjemné odpoledne u teplého 
svařáku nebo punče, a rodiče mohli své 
děti  potěšit  společným odpolednem 
s krásnou pohádkou a zajímavým tvoře-
ním. Další Jarmark plánujeme na květen 
2017, sledujte naše stránky.

Mikuláš v Baráčku

Jako ji� tradičně, i letos přišel 5. 12. do 
Baráčku Mikuláš s čertem a andělem 
navštívit dětičky a rozdat jim krásné 
a chutné dárečky. Mikuláš měl připrave-

Vestecký jarmark & Restaurant Day

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS 

S RC BARÁČEK

RC Baráček
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str. Zdeněk Vočka
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D
ruhou listopadovou sobotu jsme 
ji� počtvrté uspořádali Vestecký 
jarmark & Restaurant Day v hale 
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s krásnou pohádkou a zajímavým tvoře-
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Mikuláš v Baráčku

Jako ji� tradičně, i letos přišel 5. 12. do 
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navštívit dětičky a rozdat jim krásné 
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Vestecký jarmark & Restaurant Day

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS 

S RC BARÁČEK

RC Baráček
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nou Knihu hříchů, aby mohl dětičky 
upozornit na jejich zlozvyky nebo nezbed-
nosti. Nezapomněl je ale ani pochválit za 
to, co jim jde nejlépe a jak jsou šikovné. 
Některé dětičky sice uronily pár slziček, 
ale hned se jim rozzářila očka, kdy� jim 
anděl přinesl balíček plný dobrot a překva-
p e n í .  Ná š  č e r t  b y l  h o d n ý  a  � á d n é h o 
zlobílka si do pekla nakonec neodnesl. 

O d v á � n ě j š í  d ě t i  z a z p í v a l y  k r á s n o u 
písničku nebo zarecitovaly říkanku. 
A kdy� samy neměly odvahu, pomohla 
maminka nebo tatínek. Mikuláše také moc 
p o t ě š i l y  d ě t i č k y,  k t e r é  m u  p ř i n e s l y 
odevzdat svůj dudlíček. Nebojte se děti, 
anděl vaším dudlíčkem obdaruje další 
miminka, která u� se na něj těší. 
Za rok vás zase Mikuláš přijde navštívit, 
aby se podíval, jestli jste nezlobily a co 
nového jste se naučily. A kdy� budete celý 
rok hodné, mů�ete se zase těšit na krásný 
dáreček. A maminky z RC Baráček pro vás 
zase připraví nějaká zajímavá vánoční 

tvoření, stejně jako jste si letos při čekání 
na Mikuláše mohli vytvořit krásného 
andílka, adventní kalendář, nebo dopis 
Je�íškovi i s andílkem, který ho Je�íškovi 
od vás donese. Přejeme vám, aby se vám 
vaše přání splnila!

Ve fotogalerii na www.rcbaracek.cz se 
mů�ete podívat na další fotografie z obou 
akcí.
A proto�e se ji� blí�í konec roku, připravu-
jeme ji� nyní jarní nabídku našich kurzů 
pro děti i dospělé. Všechny současné 
kurzy probíhají alespoň do pololetí, tedy 
d o  k o n c e  l e d n a  2 0 1 7 ,  v  n e z m ě n ě n é 
podobě. Sledujte naše stránky, a pokud 
Vás něco zaujme nebo budete mít pro nás 
nějaké zajímavé tipy, jak nabídku rozšířit, 
neváhejte a napište nám na:

 info@rcbaracek.cz.

Přivítáme mezi námi také další dobro-
volníky, kteří nám pomohou připravo-
vat akce pro děti a udr�et v provozu 
hernu pro děti v takovém rozsahu, jak 
jste byli  doteď zvyklí.  Vstupem mezi 
aktivní maminky získáte mj. vstup pro své 
děti do herny zdarma a navíc si zpestříte 
stereotyp na mateřské dovolené. Slu�ba 
v herně (1 x za 14 dní) je dobrovolná, 
stejně jako pomoc na jednorázových 
akcích (jarmark, pulečci, olympiáda). Více 
informací u Katky Haladové na tel.: 777 
129 542 nebo na e-mailu: 

info@rcbaracek.cz. 

Jsme moc rádi za ka�dou pomocnou ruku.

Závěrem přejeme všem krásné a poklid-
né pro�ití Vánočních svátků a hodně 

štěstí v roce 2017!

Za tým RC Baráček
Katka Haladová a Petra Vovsová

S podzimní částí sezóny 2016/2017 
se fotbalisté „Áčka“ rozloučili 
nejdříve v sobotu 12. 11. 2016 s do-

mácím publikem vítězstvím nad prvním 
týmem tabulky TJ Mongeo Podlesí, který 
s přehledem porazili 3:1. Následující týden 
byl poslední zápas venku, kdy Viktorka 
podlehla a� na penalty TJ Sokol Klecany 
2:1. 

A jak pro nás podzimní sezóna dopadla? 
Jsme sice na 11. místě tabulky, ale od první-
ho týmu nás dělí jen 8 bodů a od středu 
tabulky pouze pár bodů. Dá se tedy říct, �e 
náš cíl pro první polovinu sezóny, kdy jsme 
především chtěli hrát solidní fotbal, se 
podařilo splnit. 

 

Poslední dva zápasy 
podzimní části pro-
hrálo, v neděli 13. 11. s týmem Jílové B 1:7 
a v sobotu 19. 11. na Radlíku 4:2. Dr�í se 
tak na 12. místě tabulky s hubeným násko-
kem dvou, resp. čtyř bodů před dvěma 
posledními týmy. Tak snad se v jarní části 
sezóny bude dařit více a povede se udr�et 
současnou soutě�.

Pomalu se chystáme na jarní část sezóny, 
kdy opět rádi přivítáme naší tradiční 
základnu fanoušků, kteří s námi absolvují 
i výjezdy na zápasy hrané venku.

A jak je na tom 

                           

sport

Konec podzimní sezóny 2016/2017

„Béčko“?
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