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Vážení čtenáři,

v ruce právě držíte březnové číslo Vesteckých listů. Opět vám 
přinášíme mnoho informací o dění v obci a o tom, co pro vás 
připravujeme.
První duben nebude ve Vestci jen ve znamení „apríla“, ale 
opravdu dojde k otevření nové pobočky pošty a také se nám 
rozroste sbor strážníků, kteří budou vykonávat činnost 
v dalších obcích. V článku o policii si také můžete přečíst 
o úspěšném nalezení ukradeného vozidla právě hlídkou naší 
obecní policie.
V květnu pro vás připravujeme Den IZS, vyhraďte si proto 
poslední květnovou sobotu 28. 5. právě na návštěvu této akce, 
kterou pro vás připravují složky integrovaného záchranného 
systému za koordinace naší obecní policie. Podrobnější 
program vám přineseme v dubnovém vydání listů. 
A nezapomeňte sebou vzít i děti, ať už na Den IZS, tak na 
Dětský den, který se koná také v sobotu. 
TJ Viktoria Vestec není jen fotbalovým oddílem, ale má 
i úspěšný oddíl ping pongu. Více se dozvíte ve sportovní 
rubrice. A v případě, že chcete přijít podpořit naše fotbalisty 
poslední březnový víkend, sledujte informace na stránkách 
www.tjviktoriavestec.cz, kde se bude hrát. Vzhledem 
k podmínkám na hřišti budou zápasy přesunuty na umělou 
trávu v okolí.
Přeji vám příjemné prožití Velikonoc, nově se svátkem i na 
Velký pátek.

Přeji příjemné čtení!
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 ve Vestci od 1. 4. 2016

iž za měsíc startuje nová pošta ve Vestci. JPřípravy v době uzávěrky nišovaly, ve 
vyvolávacím systému přibylo nové 

tlačítko a přepážka číslo 3 v podatelně byla 
vyhrazena právě pro poštovní služby. 
Pošta pro vás bude otevřena v pracovních 
dnech od 8.00 do 18.00.

V souvislosti s otevřením nové pobočky Pošty 
Partner ve Vestci dojde k několika změnám, 
jejichž přehled vám přinášíme.

Výplata důchodů od dubna 2016
Od 1. 4. 2016 máte možnost požádat o výplatu důchodu od České správy 
sociálního zabezpečení přímo na pobočce ve Vestci. V případě, že budete mít 
zájem, doporučujeme tak učinit od dubna při výplatě důchodu.
Pokud je vám důchod doručován a doručovatel vás nezastihne, bude nově 
důchod ukládán na Poště Partner ve Vestci.

Nové PSČ
Se zřízením nové Pošty Partner se pro občany ani podnikatele v poštovním 

styku nic nemění. Zásilky budou i nadále doručovány dodejnou Jesenice. 

Můžete tedy použít jak současné PSČ 252 42, tak nové PSČ 252 50.

Na základě výše uvedeného není potřeba měnit sídla rem, měnit razítka 
a ani nic hlásit na úřadech. 

Nové PSČ bude povinné pouze v případě zásilek adresovaných na „Poste 
Restante“ a služby „Balík Na poštu“.

Uložení zásilek

Nedoručené zásilky budou nově ukládány na pobočce Pošty Partner ve 
Vestci, kde si je budete moct vyzvednout v pracovní dny mezi 8.00 a 18.00.
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Dopravní omezení ve Vestci
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březen 2016 březen 2016

divize 
vodovody a kanalizace 

informují

N
a konci března dojde k prvnímu odečtu stavu vodoměrů od nás, 
jakožto současného provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
v obci Vestec. 

Datum odečtů je naplánován v termínu od 25. 3. do 29. 3. 2016. Naši terénní 
pracovníci budou obcházet odběratele od 8.00 do 16.00 hodin. Pokud 
nebudete v tomto termínu přítomní, prosíme o nahlášení stavu vodoměru 
nejpozději do 31. 3. 2016. 

Formou SMS ve tvaru: 
odběratele_ulice_číslo popisné_číslo vodoměru_stav vodoměru 
příklad SMS: Novak_Vestecka_801_81186_46

Telefonicky na číslo zákaznického centra: +420 734 755 512 
E-mailem na: vak@tsdb.cz 

Veškeré informace a novinky je možno sledovat na stránkách
www.tsvestec.cz/vodovody-a-kanalizace/

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.
Na Průhoně 159, Vestec, budova A
252 42 Jesenice

Úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 16.00
e-mail: vak@tsdb.cz 

V případě dotazů kontaktujte
Zákaznické centrum:
telefon: 734 755 512

V případě poruchy kontaktujte
dispečink vodovody a kanalizace:
telefon: 603 711 374, 734 755 512

Ministerstvo vnitra zveřejnilo změny týkající se občanských průkazů 
občanů starších 70 let.

Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let.

Od 1. 1. 2016 se občanské průkazy nově vydávají občanům starším 70 let 
s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého 
údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě trvalého 
pobytu) bude však přesto nutné občanský průkaz vyměnit.

Převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoliv obecním 
úřadu obce s rozšířenou působností. 

I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na 
kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž 
vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání občanského 
průkazu. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít 
občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude převzetí 
občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který 
občan uvede v žádosti, zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. 
Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí občanského průkazu.

Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let věku občana

Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský 
průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však 
do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

JUDr. Jaroslav Bednář
Marek Kowalewski

Změny spojené 
s  novelou zákona
o občanských průkazech

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. bude od poloviny dubna do konce června 
realizovat položení nového vysokonapěťového kabelu. Trasa vede z křižovatky 
ulic Ve Stromkách x Okružní do ulice Vestecká a odtud dále na Vídeňskou ulici. 

Stavba bude probíhat v několika etapách, které si vyžádají dočasné uzavření 
chodníku v ulici Vestecká. V době realizace etapy mezi budovou obecního 
úřadu a ulicí Vídeňská bude v tomto úseku ulice Vestecká úplně uzavřena pro 
pěší. Pro automobilovou dopravu by měly být zachovány oba jízdní pruhy, ale 
ve zúženém prolu. Autobusová zastávka Vestec, Obecní úřad bude dočasně 
přesunuta o cca 50 metrů.

Dopravní ve Vestciomezení 
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Program v novém roce 2016 jsme si v únoru zpestřili návštěvou muzikálu 
Noc na Karlštejně v Hudebním divadle Karlín.
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Noc na Karlštejně v Hudebním divadle Karlín.

Kdo by neznal svěží veselohru z národní minulosti s vtipnými 
zápletkami o Karlově žárlivé manželce Elišce Přemyslovně, která 
vnikne přes králův zákaz do hradu?

Starší generaci je příběh znám jako divadelní hra Jaroslava Vrchlického. 
V minulém století se tématu chopili a nově ho zpracovali jako muzikál Karel 
Svoboda, Zdeněk Podskalský, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar, Zdeněk 
Podskalský ml. a další. Mnozí z těch, kteří se podíleli na tvorbě muzikálu, už 
nežijí, avšak texty písní a jejich melodie doslova zlidověly.
Výkon účinkujících byl úžasný! V hlavních rolích jsme viděli Kateřinu 
Brožovou, Petra Štěpánka, Petra Kostku, Václava Vydru, Andreje Hryce, Jana 
Urbana, kteří vystupovali v režii Petra Novotného s dirigentem Arnoštem 
Moulíkem.
Děj muzikálu přiblížil divákům zlomek ze života nejvýznamnějšího českého 
panovníka Karla IV., od jehož narození letos uplyne 700 let.

Ještě před dlouhodobým uzavřením Státní opery Praha si v březnu senioři 
nenechali ujít operu Lazebník sevillský od Gioacchina Rossiniho. Autor prý 
kromě hudebního talentu disponoval neobyčejným osobním šarmem 
a smyslem pro štiplavý humor. Tyto vlastnosti se promítají i do jeho operní 
tvorby. Komická opera, která vznikla za pouhé tři týdny, hýří intrikami 
a důvtipem obratného a temperamentního lazebníka Figara. Děj se odehrává 
na jediné scéně. Jeviště však nenabídne divákovi prostředí připomínající 
atmosféru jihošpanělského města. Scéna je pojata poněkud avantgardně. 
Střed scény tvoří dům ve tvaru ohromného vejce. Divák pak jen čeká na 
okamžik, kdo se vynoří z jeho nitra. Děj opery je jednoduchý, založený na 
kontrastu starého a mladého, na osvědčených záměnách postav, převlecích 
a omylech. Dnes by už nikdo neuvěřil, že premiéra opery v roce 1816 v Římě, 
byla jedním z největších skandálů v operní historii vůbec. Nicméně autor 
předlohy, slavný francouzský dramatik Pierre Beaumarchais napsal, že se 
chtěl především „oddat svému veselému temperamentu a divadlu vrátit jeho 

Vestečtí opět   senioři
       v divadle

9

zveme vás

březen 2016

N
a náš minulý tip na výlet navážeme opět na Malostranském náměstí, 

odkud se vydáme Mosteckou ulicí ke Karlovu mostu. Poté, co 

projdeme bránou v Malostranské mostní věži, se ocitneme na 

nejstarším pražském mostě. Kdybychom si chtěli odskočit na dobrý oběd, 

stačí sejít po prvním schodišti po pravé straně a v Saském dvoře najdeme 

restauraci Kočár z Vídně, která nabízí typickou rakouskou kuchyni. Ptáte se 

proč na rakouskou kuchyni v Praze? Připraví nás to na cestu do Vídně, na 

kterou se vydáme v některém z příštích tipů na výlet.

Ale to už se vydáváme po 516 metrů dlouhém 

mostu, který v minulosti nesloužil jen pro pěší. 

Jezdila zde už od roku 1883 koňka, která byla 

v roce 1905 nahrazena elektrickými tramvajemi. 

Ale protože se ukázalo, že dochází k poškozování 

mostu, byly v roce 1908 nahrazeny autobusy. 

Veřejná doprava na mostě fungovala až do druhé 

světové války, poté už byla na mostě pouze 

automobilová doprava a to až do roku 1965. 

Někdy se ovšem stane, že i v současné době se auto 

na mostě objeví, když třeba zbloudilí turisté tvrdí, že jeli podle navigace.

My si ale raději prohlédneme sochy, kterých je na mostě celkem 30, a už se 

blížíme ke Staroměstské mostecké věži, odkud se vydáme do Karlovy ulice. 

Po levé ruce mineme budovou Klementina a pokračujeme dále po Královské 

cestě směrem ke Staroměstskému náměstí. Cestou projdeme přes malé 

Tip na výlet

původní radostnou náladu“. A my můžeme potvrdit, že se mu to povedlo. 

Z dalších našich akcí připomínáme plánovaný jednodenní výlet do Tábora 
a na zámek Červená Lhota, který cheme uskutečnit v květnu.

Výbor SVS
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náměstí, kde je Rottův dům, ve kterém se 

nacházelo nejznámější železářství v Praze. Dnes 

už zde ale nenajdeme prodejnu, nýbrž pobočku 

amerického restauračního řetězce. Vydáme se 

tedy dál, a po levé straně míjíme budovu 

Staroměstské radnice. Zde se můžeme vydat na 

věž, která tyčí nad Starým Městem již 6 století 

a vstupné nás bude stát 130 Kč za dospělého, 80 Kč 

za dítě nebo seniory, případně za 280 Kč pořídíme 

rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 4 děti do 15 

let. Dalším lákadlem, které nemůžeme minout, 

stejně jako mnoho dalších návštěvníků centra 

Prahy, je orloj. Ten již od roku 1410 ukazuje 

několik různých způsobů měření času a každou celou hodinu se spustí 

přehlídka 12 apoštolů. 

Po přehlídce pokračujeme dále Celetnou ulicí, kde po pravé straně můžeme 

navštívit muzeum voskových gurín. Jsou zde věrně vymodelovány různé 

osoby a osobnosti, a to jak historické, tak i současné. Můžete se zde potkat 

s americkými prezidenty, českými politiky, herci, zpěvačkami a také zde 

najdete model Golema. A jen o kousek dál je muzeum čokolády, kde máte 

možnost poznat historii čokolády a také si koupit různé výrobky, převážně 

čokoládové. Redakce doporučuje také vyzkoušet čerstvé ovoce polité 

čokoládou a to buď bílou, mléčnou nebo hořkou. 

Po této zastávce už míříme dál směrem k Obecnímu domu, který kdysi býval 

měšťanským sídlem pražských králů a v této době byl nazýván Královým 

dvorem. Na rohu Celetné ulice a Ovocného trhu si můžeme prohlédnout 

Dům u Černé Matky Boží, který je nejstarším kubistickým domem v Praze 

a zásluhu na jeho vzniku má především známý architekt Josef Gočár. Teď už 

to máme jen kousek k Prašné bráně, která své pojmenování dostala, protože 

v ní byl opravdu skladován střelný prach. I zde se můžeme vydat na návštěvu 

ochozu této 65 metrů vysoké věže, samotný ochoz se nachází ve výšce 44 

metrů a vede na něj 186 schodů. Tím naše dnešní procházka Prahou končí 

a dále se můžeme vydat na náměstí Republiky, odkud se dopravíme MHD 

zpět k domovu. V příštím vydání nás čeká návštěva Střešovic, konkrétně 

Müllerovy vily. 

R
egionální muzeum v Jílovém u Prahy připomene prostřednictvím 
výstav, přednášek, besed i dětských tvůrčích dílen jednoho 
z nejvýznamnějších panovníků vrcholného středověku Karla IV., od 

jehož narození letos uplyne 700 let a s jehož jménem je toto královské horní 
město úzce spjato. Prodejem zlata ze zdejších dolů získával král český a císař 
římský peníze na své korunovace, stavby i cesty. 

„Za vlády Karla IV. vrcholila těžba v jílovských dolech. Bylo zde získáno 
téměř 11 tun zlata a z těchto prostředků panovník nancoval veškeré své 
aktivity. Řečeno s nadsázkou bylo Jílové takovou jeho bankou,“ řekla 
ředitelka Regionálního muzea v Jílovém Šárka Juřinová. Bez jílovské zlaté 
pokladnice by se podle ní zřejmě tak rychle a kvalitně nepostavily Karlův 
most, Karlštejn nebo Nové Město pražské. Nebýt jílovského zlata, nestálo by 
ani pražské Karolinum, které postavil a věnoval Karlově univerzitě jílovský 
těžař Jan Rotlev. 

Vzpomínkové akce začnou v dubnu menší výstavou o hradech Karla IV. 
v Čechách a v Německu. Stěžejní expozicí pak bude výstava „Zlato pro 
Korunu“, která začne 7. května a potrvá do 30. října. „Vzhledem k dlouholeté 
a výborně fungující spolupráci s archeologickou společností Archaia chceme 

zveme vás
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výstavu postavit na hmotné kultuře, na dobových artefaktech. Představíme 
život všedního dne za doby Karla IV.,“ uvedl autor libreta Jan Vizner. 
Součástí expozice budou rekonstrukce šlechtické domácnosti, selské jizby, 
klášterního skriptoria nebo tesařské dílny. Dobu Karla IV. návštěvníkům 
ukáží v modelech, obrazových rekonstrukcích či fotograích. 

Hlavním exponátem výstavy bude replika císařské koruny, kterou vlastní 
Středočeský kraj. „Jedná se o repliku originálu uloženého ve vídeňském 
Hofburgu, který podle rakouského zákona nesmí koruna nikdy opustit. Byla 
povolena výroba pouze tří jejích replik, ta česká je poslední a žádná další už 
nevznikne,“ dodal Jan Vizner. Další část výstavy, věnovanou jílovskému 
zlatu, připravil odborník na středověkou těžbu Petr Morávek. „Ve spolupráci 
s dalšími odborníky, historiky a archeology se budeme snažit přiblížit dobu 
Karla IV. ve vztahu k dolnímu Posázaví, a to prostřednictvím významných 
osobností. Ať už se bude jednat o zmíněného Jana Rotleva nebo o Ondřeje 
z Dubé, biskupa Jetřicha z Portic nančníka Frány Rokycanera nebo Karlova 
osobního přítele a blízkého rádce Jana z Hardeka, tehdejšího majitele hradu 
Kostelec,“ prozradil Jan Vizner.

Poprvé bude na výstavě veřejnosti představeno 16 kreseb pohřebních štítů 
Karla IV., které byly neseny při panovníkově pohřbu na korouhvích jako 
znaky zemí, kterým vládl nebo nad kterými měl patronát. Dalším zajímavým 
exponátem bude kopie sochy sv. Jiří z nádvoří Pražského hradu, kterou 
nechal vyrobit prezident Tomáš Garrigue Masaryk jako svatební dar 
generálovi Maurici Pellému a Jarmile Braunerové. „Je to předmět 
z depozitáře jílovského muzea, který bude v Jílovém prvně ukázán 
veřejnosti,“ dodal Jan Vizner.

Podobná výstava se podle něj připravuje jeden až dva roky, jílovské muzeum 
na to ale mělo podstatně méně času. „Využili jsme skutečnosti, že do čela 
muzea nastoupila nová ředitelka, která náš nápad všestranně podpořila, 
takže jsme s přípravami začali v teoretické rovině loni v říjnu. Od ledna pak 
pracujeme velice intenzivně. Máme libreto, uzavřeli jsme smlouvy 
o zápůjčkách, získali jsme odborné spolupracovníky, především z řad 
výtvarníků,“ popsal Jan Vizner.

Vernisáž výstavy 7. května bude spojena s Muzejní nocí, která nabídne 
celodenní program s šermíři, lazebnicemi, hudci, krčmami a ohňovou show. 
V podobném duchu se ponese i říjnová derniéra, která bude součástí Dne 
Středočeského kraje. V rámci doprovodného programu výstavy se uskuteční 
akce pro celé rodiny, dětské tvořivé dílny nebo odborné přednášky.  

12 březen 2016

Zdroj: www.idnes.cz

Mateřská škola Vestec 

Dne: 5. 4. 2016 

Vás zve 
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Den otevřených dveří
V dopoledních hodinách od 9:30 –10:30 hod. bude možné navštívit třídy v budově přístavby.

V odpoledních hodinách od 15:30 –16:30 hod. bude možné navštívit třídy v hlavní budově.

Těšíme se na Vás

Všichni, kdo mají zájem si mateřskou školu prohlédnout, jsou srdečně zváni. 

MŠ Vestec



13březen 2016

výstavu postavit na hmotné kultuře, na dobových artefaktech. Představíme 
život všedního dne za doby Karla IV.,“ uvedl autor libreta Jan Vizner. 
Součástí expozice budou rekonstrukce šlechtické domácnosti, selské jizby, 
klášterního skriptoria nebo tesařské dílny. Dobu Karla IV. návštěvníkům 
ukáží v modelech, obrazových rekonstrukcích či fotograích. 

Hlavním exponátem výstavy bude replika císařské koruny, kterou vlastní 
Středočeský kraj. „Jedná se o repliku originálu uloženého ve vídeňském 
Hofburgu, který podle rakouského zákona nesmí koruna nikdy opustit. Byla 
povolena výroba pouze tří jejích replik, ta česká je poslední a žádná další už 
nevznikne,“ dodal Jan Vizner. Další část výstavy, věnovanou jílovskému 
zlatu, připravil odborník na středověkou těžbu Petr Morávek. „Ve spolupráci 
s dalšími odborníky, historiky a archeology se budeme snažit přiblížit dobu 
Karla IV. ve vztahu k dolnímu Posázaví, a to prostřednictvím významných 
osobností. Ať už se bude jednat o zmíněného Jana Rotleva nebo o Ondřeje 
z Dubé, biskupa Jetřicha z Portic nančníka Frány Rokycanera nebo Karlova 
osobního přítele a blízkého rádce Jana z Hardeka, tehdejšího majitele hradu 
Kostelec,“ prozradil Jan Vizner.

Poprvé bude na výstavě veřejnosti představeno 16 kreseb pohřebních štítů 
Karla IV., které byly neseny při panovníkově pohřbu na korouhvích jako 
znaky zemí, kterým vládl nebo nad kterými měl patronát. Dalším zajímavým 
exponátem bude kopie sochy sv. Jiří z nádvoří Pražského hradu, kterou 
nechal vyrobit prezident Tomáš Garrigue Masaryk jako svatební dar 
generálovi Maurici Pellému a Jarmile Braunerové. „Je to předmět 
z depozitáře jílovského muzea, který bude v Jílovém prvně ukázán 
veřejnosti,“ dodal Jan Vizner.

Podobná výstava se podle něj připravuje jeden až dva roky, jílovské muzeum 
na to ale mělo podstatně méně času. „Využili jsme skutečnosti, že do čela 
muzea nastoupila nová ředitelka, která náš nápad všestranně podpořila, 
takže jsme s přípravami začali v teoretické rovině loni v říjnu. Od ledna pak 
pracujeme velice intenzivně. Máme libreto, uzavřeli jsme smlouvy 
o zápůjčkách, získali jsme odborné spolupracovníky, především z řad 
výtvarníků,“ popsal Jan Vizner.

Vernisáž výstavy 7. května bude spojena s Muzejní nocí, která nabídne 
celodenní program s šermíři, lazebnicemi, hudci, krčmami a ohňovou show. 
V podobném duchu se ponese i říjnová derniéra, která bude součástí Dne 
Středočeského kraje. V rámci doprovodného programu výstavy se uskuteční 
akce pro celé rodiny, dětské tvořivé dílny nebo odborné přednášky.  

12 březen 2016

Zdroj: www.idnes.cz

Mateřská škola Vestec 

Dne: 5. 4. 2016 

Vás zve 

na

Den otevřených dveří
V dopoledních hodinách od 9:30 –10:30 hod. bude možné navštívit třídy v budově přístavby.

V odpoledních hodinách od 15:30 –16:30 hod. bude možné navštívit třídy v hlavní budově.

Těšíme se na Vás

Všichni, kdo mají zájem si mateřskou školu prohlédnout, jsou srdečně zváni. 

MŠ Vestec
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Fyzické napadení
Dne 21. 2. 2016 ve 20.30 hodin vyjíždějí policisté k případu slovního 
a fyzického napadání mezi manželi na ulici Vídeňská, kdy věc oznamuje 
22letá žena ukrajinské národnosti. Na místě policistům sděluje, že byla slovně 
a fyzicky napadena svým manželem, který je také ukrajinské národnosti. Ke 
zranění nedošlo. Manžel je pod vlivem alkoholu. Hlídka od sebe obě osoby 
odděluje a zjišťuje, že došlo k vzájemnému slovnímu napadání a k drobnému 
fyzickému útoku. Věc je řešena jako přestupek proti občanskému soužití 
a vzhledem k tomu, že v obydlí bylo přítomno dítě, byl vyrozuměn Orgán 
sociálně právní ochrany dětí. Přestupek bude řešit MěÚ Jesenice.

Odcizené vozidlo
Dne 26. 2. 2016 v době mezi 19.20 hodin až 01.20 hodin dne 27. 2. 2016 
dosud neznámý pachatel odcizil u hotelu U Krbu osobní motorové vozidlo 
zn. Mercedes Benz E 250, tmavé barvy RZ 2AV 0830, v době kdy jeho majitel 
hrál uvnitř bowling. Tímto jednáním způsobil škodu ve výši 450.000 Kč. Věc je 
šetřena jako trestný čin krádeže.

Výtržníci ničili majetek – znáte je?
Policisté žádají občany o pomoc při pátrání po neznámých pachatelích, kteří 
se v nočních hodinách ze  dopustili trestného dne 5. 3. 2016 na 6. 3. 2016
činu výtržnictví a poškození cizí věci tím, že v ulici Okružní zapálili plastový 
kontejner na papír a ten poté roztlačili do křižovatky ulic Vestecká a Ve 
Stromkách. Ke skutku došlo okolo 00.30 hodin dne 6. 3. 2016. Jednalo se o čtyři 
osoby (4 mladíci nebo 3 mladíci a jedna dívka). Tato skupina je podezřelá 
i z dalšího vandalství v obci Vestec. 
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Z KNIHY 
UDÁLOSTÍ 

Mladistvé uprchly z ústavu
Dne 17. 2. 2016 okolo 13.45 hodin přijímají policisté oznámení od kolegů 
z Obecní policie Vestec, že se na služebnu OP Vestec dostavila žena společně 
s mladistvou dcerou a její kamarádkou. Obě utekly z výchovného ústavu 
a jsou oznámeny jako pohřešované, kdy prochází celostátním pátráním. 
Hlídka si obě dívky přebírá a předává je zaměstnancům výchovného ústavu. 
K útěku už došlo poněkolikáté. Po předání pracovníkům ústavu jim venku 
před budovou policie opětovně jedna dívka utíká, druhá se dobrovolně vrací 
zpět. Policisté pátrají po okolí, dívka však nalezena nebyla. Proto je opětovně 
vyhlášeno pátrání, určitě ne naposledy.

Zadržen řidič v pátrání
Dne 19. 2. 2016 okolo 21.40 hodin kontroluje hlídka dopravní policie na 
ulici Vídeňská vozidlo zn. VW Golf, které řídí cizinec běloruské národnosti. 
Lustrací je zjištěno, že na osobu je vydán mezinárodní zatýkací rozkaz a má 
být vydán do Běloruska. Následně je hlídkou zadržen, kriminalisty je 
vyslechnut a na základě rozhodnutí soudu je umístěn do Vazební věznice 
Ruzyně v Praze.

Opilý řidič za volantem
Dne 21. 2. 2016 v 08.15 hodin zastavuje hlídka dopravní policie na ulici 
Vídeňská řidiče vozidla zn. Chevrolet. Dechovou zkouškou je prokázána 
přítomnost alkoholu u řidiče, kdy mu je naměřeno 0,56 a při opakovaném 
měření 0,52 promile alkoholu. Řidiči je zadržen řidičský průkaz a zakázána 
další jízda. Jako přestupek bude celá věc dořešena na Městském úřadě 
v Černošicích.
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Hlídka zadržela posádku s odcizeným vozidlem
Dne 12. 3. 2016 kolem půlnoci prováděla hlídka obecní policie kontrolní 
činnost v ulici Vídeňská.  Při průjezdu křižovatkou ulice Vídeňská 
x K Hodkovicím si strážníci všimli osobního motorového vozidla AUDI A6 
Allroad, které odpovídalo popisu vozidla odcizeného dne 11. 3. 2016 v obci 
Modletice. Hlídka se tedy za vozidlem otočila a chtěla vozidlo, včetně 
posádky, prověřit. Řidič uvedeného vozidla však v ulici K Hodkovicím náhle 
zastavil a dal se na útěk. Dva spolujezdci však utéct nestihli. Ty zajistila hlídka 
strážníků na místě.  Následnou kontrolou bylo zjištěno, že se jedná skutečně 
o odcizené vozidlo. Na místo byla přivolána Policie ČR, která si věc převzala 
k dalšímu opatření. Majitel této Audi si tedy bude moci oddechnout, protože 
své vozidlo dostane zpět.

Příprava strážníků
Dne 27. 2. 2016 absolvovali strážníci Obecní policie Vestec kurz 
poskytování první pomoci zaměřený především na nácvik poskytování první 
pomoci přímo v ulicích.  Kurz 
absolvoval i  jak  s trážníc i ,  tak 
i Jednotka sboru dobrovolných 
h a s i č ů  V e s t e c  p o d  v e d e n í m 
zkušených kolegů z  Asociace 
dobrovolných záchranářů ČR. A že 
příprava byla opravdu kvalitní 
a guríny velice realistické, dokazuje 
fotograe.
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Žádost o poskytnutí svědectví a kamerových záznamů
Žádáme občany zejména o svědeckou výpověď, případně pokud znáte 
totožnost osob, obraťte se na Obecní policii Vestec nebo na Obvodní oddělení 
Policie ČR Jesenice. Dále pokud máte na svých domech záznamové zařízení, 
zejména v ulicích Průběžná, Na Hřišti, U Hřiště, Hrnčířská, K Jahodárně a Ve 
Stromkách. V případě zaznamenání této skupinky na vaší kameře prosím 
kontaktujte Policii ČR Jesenice. 

Agresivní muž skončil v poutech
Dne 6. 3. 2016 v 0.25 hodin si při hlídkové činnosti v obci Dolní Břežany, 
v křižovatce ulic Pražská x K Hodkovicím, všimla hlídka strážníků 
odstaveného motorového vozidla Škoda Octavia.  Ve vozidle na místě řidiče 
seděla žena. Řidička byla dotázána, co se stalo a zda je vše v pořádku. Na toto 
řidička odpověděla, že neví co s vozidlem je, ale že nejde nastartovat. 
Vzhledem k tomu, že z dechu řidičky a v prostoru vozidla byl cítit zápach 
alkoholu, byla řidička vyzvána k prokázání totožnosti a předložení dokladů 
potřebných k řízení motorového vozidla. Řidička uvedla, že doklady při sobě 
nemá. Dále byla vyzvána k podrobení se orientační dechové zkoušce na 
alkohol.  Na to uvedla, že před jízdou požila jedno pivo.  Následně se odmítla 
podrobit orientační dechové zkoušce a na místo se tedy dostavila  hlídka PČR 
Jílové u Prahy, která si celou záležitost  převzala k dalšímu šetření.
Tím však případ neskončil. V 0.45 hodin se na místo události dostavila další 
žena společně s neznámým mužem, který byl dle sdělení řidičky jejím 
manželem. Manžel řidičky byl zjevně pod vlivem alkoholu a opakovaně 
narušoval jednání hlídky PČR s řidičkou shora uvedeného vozidla. Poté co 
byl manžel řidičky vyzván, aby setrval na místě a dále nenarušoval jednání 
Policie ČR s řidičkou, náhle fyzicky napadl zasahujícího policistu. Jeden ze 
strážníků společně s kolegou z Policie ČR museli agresivního muže hmaty 
a chvaty zpacikovat. Policie na základě tohoto napadení zahájila ve věci 
úkony trestního řízení pro zločin násilí proti úřední osobě.  

Další řidič pod vlivem alkoholu
Dne 12. 3. 2016 ve 23.10 hodin zastavila hlídka obecní policie osobní 
motorové vozidlo Škoda v ulici Na Spojce, jehož řidič byl podezřelý ze 
spáchání přestupku v dopravě a to tím, že řídí motorové vozidlo pod vlivem 
alkoholu. Toto podezření se následnou orientační dechovou zkouškou 
potvrdilo. Výsledek orientační dechové zkoušky ukázal hodnotu 0,60 
promile alkoholu v dechu. Věc si proto na místě převzala hlídka Policie ČR 
k dalšímu šetření.

Již od 1. 4. 2016 dojde k rozšíření působnosti strážníků Obecní policie Vestec. 
Současné území, které naše policie pokrývá a které zahrnuje Vestec, Dolní 
Břežany, Zlatníky-Hodkovice a Ohrobec se rozroste o katastry dalších pěti 
obcí. Konkrétně se jedná o Dobřejovice, Modletice, Popovičky, Herink 
a Vrané nad Vltavou. V souvislosti se zvětšením území tak nastoupí tří noví, 
zkušení, strážníci.

Naše strážníky tak budete moct potkat na podstatně větším území a věříme, 
že jejich profesionální práce přinese i dalším obcím větší bezpečí.

se rozšiřuje
OBECNÍ POLICIE 
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R
odinné centrum Baráček sídlí v budově u fotbalového hřiště a přináší 

dětem a rodičům mnoho možností, jak aktivně trávit svůj volný čas.

Zatímco dopolední program je zaměřen na aktivity pro maminky a děti 

předškolkového věku, odpoledne pořádáme kurzy pro děti školkové, 

v podvečer pak probíhá 1x za 2 měsíce seminář s psychoterapeutkou vhodný 

pro rodiče i prarodiče. A nejméně jednou za měsíc pořádáme větší akce také 

pro širokou veřejnost. U nás si určitě vyberete!

Dopolední program pro děti je velmi pestrý – najdete u nás kurzy pohybové, 

výtvarné i hudebně-pohybové, které jsou vhodné pro děti už od cca 8 měsíců. 

A kdo nechce s dětmi chodit na kurzy, může zavítat do naší herny, která je pro 

veřejnost otevřená každý den. Velký zájem mezi rodiči je zejména o naší 

Miniškoličku, která zajišťuje vzdělávací program pro děti od 2 let bez 

doprovodu rodičů na celé dopoledne a to každý čtvrtek od 8:30 do 12:30. Své 

p ř i h l á š k y  m ů ž e t e  z a s í l a t  n a  m a r . s t r n a d o v a @ e m a i l . c z  n e b o 

info@rcbaracek.cz. Přijímáme už také první přihlášky na docházku od září 2016.

 Z dopoledního programu bychom chtěli dále upozornit na nové Cvičení pro 

maminky zaměřené na posílení hlubokého stabilizačního systému páteře, 

včetně pánevního dna. Cvičení probíhá každé pondělí od 11:00 v tělocvičně 

a po dobu konání kurzu je v přilehlé herně zajištěno hlídání dětí. Kurz je 

vhodný pro ženy všech věkových kategorií, které si chtějí zlepšit fyzickou 

kondici i sebevědomí a nemají rády příliš dynamické formy pohybu. 

Přihlášky a informace na esebesova@volny.cz nebo na tel.  777 129 542. Kromě 

tohoto cvičení nabízíme maminkám také kurzy cvičení Pilates (s hlídáním 

dětí) a unikátní tanečně-pohybové kurzy Dance4mom pro maminky 

s miminky v nosičkách nebo šátcích. 

V nabídce odpoledních kurzů pro děti od 3 let nabízíme sportovní aktivity pro 
klidné i temperamentnější děti, a to Pohádkovou jógu nebo Atletiku. Při 
dostatečném počtu dětí uvažujeme o otevření kurzu Angličtiny pro děti od 
4 let, která by měla probíhat každý čtvrtek od 15:00 v herně. Přihlášky 
a informace na olivovaj@gmail.com. 
Více informací o všech pravidelných kurzech pro děti i pro maminky 
naleznete na našich stránkách www.rcbaracek.cz/informace-o-kurzech/.

Pozvánky do Baráčku 

pro děti i dospělé

18
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Nejen fotbalem žije 

TJ Viktoria Vestec 

Ve  s v ý c h  ř a d á c h  m á 
i  ú s p ě š n ý  o d d í l  p i n g 
pongu. 

V  s e z ó n ě  2 0 1 5 / 2 0 1 6  s e 
podařilo oběma týmům 
našich stolních tenistů 
postoupit ze vyšší třídy. 
Navíc oba týmy skončily 
v tabulce na prvních 
místech, mužstvo A již 
svoji skupinu dohrálo 
a skončilo první v OP II, tým 
B má před sebou sice ještě dva 
zápasy, ale má v OP III již takový 
náskok, že nemůže být předstižen. 
Výsledek týmu A je především 
zásluhou kvalitních posil Petra 

Barcala a Mirka Lachouta, kteří jsou 
také na prvních dvou místech 
v úspěšnosti jednotlivců, výsledek 
béčka je zásluhou kvalitního 
výkonu celého týmu, který hraje ve 
stejném složení jako v minulé 
sezóně. V další sezóně si tak tým A 

zahraje soutěž OP I a tým 
B soutěž OP II, 

gratulujeme. 

Oba vestecké týmy 
ping pongu slaví postup!

Oba vestecké týmy 
  ping pongu postup!slaví
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V
 m ě s í c i  d u b n u  m ů ž e t e 
v  B a r á č k u  n a v š t í v i t 
oblíbenou Burzu dětského 

oblečení, hraček a potřeb pro děti. 
V nabídce budou zejména jarní a letní 
věci (pro miminka i pro děti do cca 
7 let), boty a sportovní vybavení 
(kola, odrážedla), i mnoho dalších 
drobností. 

Bazárek se koná v pátek 8.4. od 14:00 – 18:00 a v sobotu 9.4. od 9:00 – 17:00 
v tělocvičně na fotbalovém hřišti. Nabídka bude opět bohatá, s prázdnou 
jistě neodejdete, a to ani v sobotu. Těšíme se na Vás!

V úterý 12.4. od 8:30 se koná seminář na téma Rivalita a žárlivost (nejen) 
mezi sourozenci. Seminář probíhá v herně, děti můžete vzít s sebou. 
Přihlášky posílejte do 3.4. na kive.dol@seznam.cz nebo na info@rcbaracek.cz. 
V květnu pořádáme večerní seminář na téma Šikana ve škole/školce,  který 
bude jistě zajímavý také pro pracující rodiče větších dětí. Budeme si povídat 
o tom, jak šikana vzniká, jak ji rozpoznat a samozřejmě jak jí zabránit. Seminář 
se koná ve středu 11.5. od 20:00 v herně RC Baráček, registrace na výše 
uvedených kontaktech.

Další velkou akcí pro širokou veřejnost, kterou bude RC Baráček pořádat je již 
3. Vestecký jarmark a Restaurant Day – v sobotu 21.5. Jako tradičně bychom 
Vám chtěli nabídnout výborné domácí pochutiny a úžasné výrobky 
nadšených amatérů i drobných regionálních prodejců. Chybět nebude ani 
doprovodný program pro děti každého věku. Máte-li zájem prodávat své 
výrobky na Vesteckém jarmarku, přihlašte se na info@rcbaracek.cz nebo na 
tel. 777 129 542, kde získáte více informací. Poplatek za prodejní místo je 
symbolických 30 Kč, prodej jídla je zdarma. 

Neváhejte a předveďte okolí, co ve Vás dříme!
Těšíme se na Vás v Baráčku!

Za tým RC Baráček
Katka Haladová

RC Baráček
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www.rcbaracek.cz

 
     

tel. 777 129 542, info@rcbaracek.cz

 Na všechny kurzy se hlaste předem jednotlivým lektorům, kontakty naleznete na našich webových 
stránkách www.rcbaracek.cz/informace-o-kurzech/

  HERNA

 

je

 

určena pro všechny děti,

 

přijít můžete bez přihlášení kdykoli během provozní doby. 
K

 

dispozici je Vám občerstvení, káva, přebalovací koutek a spousta hraček:-)

    

Těšíme se na Vás!

 

Pondělí

 

Dopo

 

9:00 –

 

9:55

 

Pilates pro maminky

 

s

 

hlídáním dětí

 

kurz

 

J. Váchová

10:00 –

 

12:00

 

HERNA

  

Martina/Eva/Danča

11:00 –

 

11:55

 

Cvičení pro ženy

 

s

 

hlídáním dětí

 

kurz

 

E. Šebešová

Odpo

 

16:00 –

 

18:00

 

HERNA

  

Ivana/Jana

 

Úterý

 

Dopo

 

8:30 –

 

10:00

 

Přednášky pro rodiče*

  

Mgr. Z. Hrušková

9:15 –

 

10:00

 

HŠ Yamaha –

 

První krůčky k

 

hudbě (1,5-2,5r)

 

kurz

 

M. Urbanová

9:30 –

 

12:00

 

HERNA

  

Jarmila/Káťa

10:10 –

 

10:50

 

Barvička

 

–

 

tvoření pro nejmenší

 

kurz

 

J. Ságlová

10:10 –

 

10:55

 

HŠ Yamaha

 

–

 

První krůčky k

 

hudbě (2,5-4r)

 

kurz

 

M. Urbanová

11:00 –

 

11:45

 

HŠ Yamaha

 

–

 

První krůčky k

 

hudbě 3 (3-4r)

 

kurz 

 

M. Urbanová

Odpo

 

16:00 –

 

16:45

 

Pohádková jóga pro děti od 4 let

 

kurz

 

D. Proche

16:45 –

 

18:00

 

HERNA

  

Dáša/Táňa

 

Středa

 

Dopo

 

8:45 –

 

9:25

 

Cvičení rodičů s

 

mrňousky (10měs-15měs)

 

kurz

 

K. Minksová

9:30 –

 

12:00

 

HERNA

  

Martina/Danča/Hana

9:30 –

 

10:15

 

Cvičení rodičů s

 

dětmi (1-2 roky)

 

kurz

 

K. Minksová

10:20 –

 

11:05

 

Cvičení rodičů s

 

dětmi (2-3 roky)

 

kurz

 

K. Minksová

 

Odpo

 

16:00 –

 

18:00

 

HERNA

  

Radka/Verča

 

Večer

 

20:00 –

 

21:30

 

Přednášky pro rodiče*

  

Mgr. Z. Hrušková

 

Čtvrtek

 

Dopo

 

8:30 –

 

12:30

 

MINIŠKOLIČKA (2-4 roky)

 

M. Strnadová, D. Proche, 
E.

 

Kovandová/D. Talová

9:30 –

 

10:30

 

Dance4Mom

 

(s

 

miminky

 

v

 

nosičkách)

 

kurz

 

L. Trubačová

Odpo

 

16:00 –

 

17:00

 

Atletika pro děti (4-7 let)

 

kurz

 

J. Olivová

16:00 –

 

18:00

 

HERNA

  

Martina/Hana/Verča

 

Pátek

 

Dopo

 

9:15 –

 

10:00

 

HŠ Yamaha –

 

Robátka (4-18měs.)

 

kurz

 

M. Urbanová

9:30 –

 

12:00

 

HERNA

  

Danča/Ivča/Hanka

10:10 –

 

10:55

 

HŠ Yamaha

 

-

 

První krůčky k hudbě (1,5-2,5r)

 

kurz

 

M. Urbanová

11:00 – 11:45 HŠ Yamaha – První krůčky k hudbě (2,5-4r) kurz M. Urbanová

* - seminář probíhá 1x měsíčně buď v úterý dopoledne nebo ve středu večer; po dobu semináře je herna uzavřena pro 
veřejnost.

Vysvětlivky:

Kurz pro děti (tělocvična) Kurz pro děti (herna) Kurz pro dospělé Volná herna

RC Baráček
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12:00

 

HERNA

  

Danča/Ivča/Hanka

10:10 –

 

10:55

 

HŠ Yamaha

 

-

 

První krůčky k hudbě (1,5-2,5r)

 

kurz

 

M. Urbanová

11:00 – 11:45 HŠ Yamaha – První krůčky k hudbě (2,5-4r) kurz M. Urbanová

* - seminář probíhá 1x měsíčně buď v úterý dopoledne nebo ve středu večer; po dobu semináře je herna uzavřena pro 
veřejnost.

Vysvětlivky:

Kurz pro děti (tělocvična) Kurz pro děti (herna) Kurz pro dospělé Volná herna

RC Baráček








