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Vážení čtenáři,

v ruce právě držíte zářijové číslo Vesteckých listů, ve 
kterém vám opět přinášíme zajímavé informace o dění 
v obci.
V přístavbě školky jsme spustili další, již šestou, třídu. 
Obecní úřad je již kompletně v novém, nová je i zastávka 
před úřadem. A také intenzikace čistírny odpadních 
vod běží. O všem si můžete přečíst na stránkách 
zářijového vydání.
Proběhly dvě kulturní akce, v srpnu Na stojáka a v září 
Mariánské posvícení. Počasí se povedlo, obě akce 
přilákaly stovky návštěvníků, poděkování patří všem, 
kteří se podíleli na organizaci těchto akcí. Fotogalerii 
najdete na konci tohoto vydání.
Fotbalisté nastartovali novou sezónu, ale její rozjezd 
nebyl zrovna nejlepší. Nezbývá, než věřit, že po 
počátečních klopýtnutích se jim podaří opět nastartovat vesteckou mašinu a dojet 
se ctí do cíle letošní sezóny.
A co nás čeká za zásadní změnu od 1. 1. 2016? Novým dodavatelem vody bude 
přímo obec Vestec, přečtěte si tedy článek s informacemi z technických služeb, ať 
víte, co vás čeká. Cena vody se nezmění, ale obec nebude muset platit zisk cizímu 
provozovateli a bude moci peníze investovat do dalšího rozvoje.
Do dalšího čísla pro vás také redakce připravuje článek o kamerovém systému, 
možná budete překvapeni, co všechno náš kamerový systém umí a komu může 
pomoct.
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OBECNÍ ÚŘAD V NOVÉM
Úřad a zastávka zrekonstruovány 

R
ekonstrukce budovy obecního 
úřadu je již dokončena a zahrnova-
la výměnu oken, novou střechu, 

zateplení celé budovy a novou fasádu. 
Celá rekonstrukce stála cca 3.200.000 Kč, 
z toho přes polovinu nákladů bude 
uhrazeno z dotace. Na rekonstrukci 

budovy obecního úřadu navázala i vý-
stavba nové zastávky, jak je patrné 
z fotograí. Zastávka na druhé straně ulice 
Vestecká bude také vyměněna za novou 
moderní a tím se dokončí výměny všech 
zastávek na Vestecké. 

INTENZIFIKACE 
ČISTÍRNY 
ODPADNÍCH 
VOD

V
 současné době se dokončuje 
nová biologická linka a na 
konci září by mělo dojít 

k jejímu zprovoznění. Bude odpojena 
stávající linka, která poté bude 
zrekonstruována. Celá tato investiční 
akce v hodnotě více než 70 milionů Kč 
by měla být dokončena do konce 
listopadu 2015. 

září bylo vydáno 20. 9. 2015
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Nové zastávky na Vídeňské

O
d začátku srpna jsou v provozu provizorní zastávky u Alberta. Tyto 
zastávky byly zřízeny do doby, než budou postaveny nové zastávky na 
úrovni haly Raab Karcher. V současné době probíhá územní řízení, 

realizace se předpokládá na jaře 2016. Se vznikem nových zastávek je spojeno 
i vyznačení nového přechodu pro chodce, který bude osazen pro vyšší bezpečnost 
i semafory. 

Chodník v Průmyslové

U
lice Průmyslová se již brzy dočká velké změny, spočívající ve výstavbě 
chodníku pro chodce a cyklisty podél areálu SAFINY o šířce 2,5 metru 
(průchozí šířka 2 metry), zároveň bude zprovozněno nové veřejné 

osvětlení, které dosud v této ulici chybělo. Také zmizí nevzhledný plot podél 
SAFINY a bude nahrazen novým. V souvislosti s realizací tohoto chodníku se také 
připravuje cyklostezka do Hodkovic a Dolních Břežan.

Metrobus

P
robíhají přípravné práce na výstavbě trasy D pražského metra 
a v návaznosti na to se řeší trasa metrobusu, který by zajížděl právě na nově 
připravovanou konečnou metra v Písnici. Ale je to běh na dlouhou trať, je 

potřeba vyřešit vlastnické vztahy k pozemkům a hlavně věřit tomu, že termín 
zprovoznění v roce 2021 je opravdu reálný. Když se podíváme na to, jaké zpoždění 
nabral tunel Blanka, musíme být optimisty, nic jiného nám nezbývá.

Alej podél cyklostezky

D
íky Vestecké zvoničce nevznikne alej z dotace podél nové cyklostezky do 
Jesenice, protože se stále řeší jejich odvolání. Děkujeme, že 700.000 Kč, 
které jsme mohli dostat z dotace, nedostaneme.

Světelná křižovatka Vídeňská x Průmyslová

O
bec jedná se Středočeským krajem o tom, že by se vybudovala světelná 
křižovatka na křížení ulic Vídeňská a Průmyslová. Semafory by měly 
pomoct jak při vyjíždění z ulice Průmyslová, tak zároveň snížit riziko 

dopravních nehod právě při výjezdu na Vídeňskou. V některém z dalších čísel listů 
se dozvíte více.

P
osvícení přilákalo stovky ná-
vštěvníků, kterým nabídla 
k u l t u r n í  k o m i s e  b o h a t ý 

program.
Pepa Javůrek připravil posvícenské 
menu a 50 porcí kachny s knedlíkem 
a zelím zmizelo během chvíle.
V minulém vydání jsme také občany 
zval i  k  soutěž i  o  ne jchutně jš í 
posvícenský koláč. Do soutěže se 
přihlásilo šest účastníků a každý z nich 
přinesl minimálně 30 vynikajících 
koláčů. Po spočítání fazolí, kterými se 
hlasovalo, byla vyhlášena vítězkou 
paní Eva Krajníková. Odměnou pro ní 
byla celodenní rodinná vstupenka do 
Aquaparku v Čestlicích. Ale i další 
soutěžící si odnesli ceny, jako roční 
vstupenku do ZOO, celodenní 
rodinou vstupenku do dětského parku 
Žirafa a ti, kteří se neumístili, dostali 
poukázky a drobné upomínkové 
předměty. Příští rok určitě bude zase 

vyhlášena soutěž, tak se zapojte také, 
dejte ochutnat výsledek vašeho umu 
sousedům a ještě můžete vyhrát 
zajímavou cenu.

Celým odpolednem nás provázela 
hudba ašinetáře, pana Roháče 

z Ostrova u Karlových Varů a také 
plzeňské kapely Švejk band. Akci 

OHLÉDNUTÍ 
ZA POSVÍCENÍM

Posvícení přilákalo stovky 

návštěvníků, kterým nabídla 

kulturní komise bohatý 

program.

Pepa Javůrek př ipravi l 

posvícenské menu a 50 porcí 

kachny s knedlíkem a zelím 

zmizelo během chvíle.

>>>
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moderovala Hanka Vaněčková, 
která přišla stylově v kroji a patří jí 
velké poděkování za profesionálně 
zvládnutý výkon. 

Zábava byla připravena také pro 
děti, ať už vystoupení divadelního 

představení Kompásek, tak třeba 
z d o b e n í  p e r n í č k ů ,  m a l o v á n í 
keramiky nebo vyzkoušení si práce 
s hrnčířským kruhem.
Ale tím zábava nekončila, celkem 
třicet páru se přihlásilo do soutěže 
v házení syrovými vajíčky. Kdo 
dokázal vejce hodit a na druhé straně 
bez rozbití chytit, zvítězil. Ne všichni 
však byli úspěšní a ulice se brzy 
plnila rozbitými vejci.
K tradičnímu programu posvícení, 
již historicky, patří fotbalový zápas 
vesteckých mužů a žen. A tak nějak 
také tradičně skončil zápas remízou. 
Celé odpoledne skončilo večerní 
diskotékou nejdříve pro děti, poté 
pro dospělé, v multifunkční hale. 

>>>

z obce z obce

VÍTĚZNÝ RECEPT KOLÁČKŮ 
PANÍ EVY KRAJNÍKOVÉ

Vypracovat těsto a bez kynutí okamžitě vyválet placku. 

Nakrájet čtverečky (cca 2x2 cm) a plnit nádivkou (makovou, tvarohovou, povidlo-
vou nebo ořechovou). 

Naskládat natěsno na plech vyložený pečícím papírem a péci do růžova.
Ještě na plechu potřít rozpuštěným máslem s rumem a obalit v moučkovém cukru.

Suroviny:

50 dkg polohrubé mouky

5 dkg kvasnic

25 dkg másla

3 lžičky cukru

3 žloutky

Mléko dle potřeby

Postup přípravy receptu

Mňam!! A je to hotovo.
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Mléko dle potřeby

Postup přípravy receptu

Mňam!! A je to hotovo.



K
 běžným činnostem v obci, 
které provádějí Technické 
služby obce Vestec, s.r.o., 

nám přibyly činnosti i v okolních 
obcích a společnost si pomalu 
získává v okolí dobré jméno. Naši 
zákazníci tedy nejsou jen lokální, 
a l e  u ž  o p e r u j e m e  v  c e l é m 
mikroregionu Dolnobřežansko. 
Rovněž se rozšířily i činnosti, které 
provozujeme,  vše  j e  možné 
sledovat na našich webových 
stránkách: www.tsvestec.cz.

Po úspěšném rozjezdu odpa-
dového hospodářství v obecním 
systému začínáme dělat obchodní 
činnost v odpadovém hospo-
dářství, kdy se snažíme přesvědčit 

komerční subjekty v obci, aby 
s námi spolupracovaly a t ím 
pomohly obci v dalším rozvoji. 

Další oblast, na které se pracuje, je 
p ř í p r a v a  s p r á v y  v o d o v o d ů 
a kanalizací. Do konce letošního 
roku budou všichni odběratelé 
v obci kontaktováni zaměstnanci 
T S  V e s t e c  o h l e d n ě  z m ě n y 
provozovatele a budou vyzváni 
k podpisu nové smlouvy.  

U bytových domů bude kontak-
tován správce domu. Vyúčtování 
s původním provozovatelem bude 
k 31. 12. 2015, takže poslední 
fakturu za vodné a stočné od VHS 
Benešov obdržíte v průběhu ledna. 

TECHNICK É SLUŽBY 
           

Poté již bude fakturováno přímo 
obcí a cena vodného a stočného se 
nebude měnit.

Pro obec Vestec bude vlastní 
provozování nančně výhodnější 
a vše se spustí k 1. 1. 2016.

Dalším nemalým úkolem  je 
vyjednávání o přistoupení obce 
Psáry do společnosti .  Tímto 
k r o k e m  v y t v o ř í m e  z a č á t e k 
transformace do regionální rmy 
Technických služeb mikroregionu 
Dolnobřežansko, které by měly 
působit postupně ve všech obcích 
mikroregionu. Cílem je sdílení 
t e c h n i k y  n a p ř í č  o b c e m i , 
provozování činností pomocí 

vlastních pracovníků i techniky, 
využívání in-house výjimky a to 
s regulovaným ziskem.

V té to  návaznost i  do jde  ve 
společnosti ke konsolidaci a to 
v y t v o ř e n í m  s a m o s t a t n ý c h 
o d d ě l e n í ,  z a b ý v a j í c í c h  s e 
jednotlivými obory činností.

Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem pracovníkům technických 
s l u ž e b  z a  j e j i c h  n a s a z e n í 
a odvedenou práci.

Václav Drahoš
jednatel

se připravují na další krok

OBC E VESTEC, S.R.O.
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Výměna parkovacích 
průkazů 

Některým držitelům průkazek ZTP 
a  Z T P / P  k o n č í  p l a t n o s t 
parkovacího průkazu do auta k 

31. 12. 2015. Výměna těchto průkazů se 
provádí na Městském úřadě Černošice, 
pracoviště Podskalská 19 v kanceláři 
v přízemí vlevo u pí Vosykové.

S sebou je nutno přinést novou průkazku 
OZP, občanský průkaz, starý parkovací 
průkaz, jednu fotograi a je nutná osobní 
účast zdravotně postiženého, na kterého je průkaz vystaven. K nechodícím 
osobám přijede pracovnice MěÚ Černošice domů na základě telefonické 
domluvy.

Druhá možnost je výměna tohoto průkazu na Městském úřadě v Jesenici. 
Výměna bude probíhat ve II. patře budovy (výtah, před budovou je 
parkovací místo pro invalidy), v kanceláři 2.15 u pí Červenkové. 
Termín bude v listopadu a bude včas oznámen.
Případné informace na tel.: 702 208 133.

Jarmila Červenková
sociální pracovnice 

září 2015

zveme vás

13září 201512

z obce

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (U3V) VE VESTCI PRO 
SENIORY (50+) POKRAČUJE I NA PODZIM 2015

Univerzita funguje ve Vestci ji čtvrtým rokem a proběhlo již osm 
semestrů, šest studentů absolvovalo daný studijní program (šest 
semestrů) a při promoci obdrželi „Osvědčení o absolutoriu 
Univerzity třetího věku“ při Provozně ekonomické fakultě České 
zemědělské univerzity v Praze.
 
Pro další zimní semestr 2015/2016 jsme si vybrali téma:

Barokní architektura v Čechách

Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž 

realizace si můžeme prohlédnout v Čechách. Po úvodním představení barokního 

slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky postupně věnovat 

dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jan Blažeje – Santiniho a Kryštofa 

a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.

1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly

2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka

3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus

4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700

5. Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky

6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka
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zveme vás

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Pokud má někdo zájem o studium, může se k nám ještě přidat. Studium probíhá ve 
formě virtuálních přednášek na internetu, které se promítají v budově OÚ Vestec, 
Vestecká 3.

Zimní semestr  2015/2016

Datum konání:    6. 10., 20. 10., 3. 11., 18. 11., 1. 12. a 15. 12.

Začátek přednášek je vždy od 14.00 hod.
Poplatek za semestr je 300 Kč.

Zájemci se mohou přihlásit na:
OÚ Vestec tel.: 313 035 501 nebo na tel.: 724 211 721, případně napsat na e-mail: 
jarolimkova@volny.cz

Libuše Jarolímková

SOUSEDSKÁ PRÁVA 
A POVINNOSTI DLE NOVÉHO 
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Nový občanský zákoník (NOZ) oproti původní právní úpravě obsahuje 
podstatně podrobnější úpravu sousedských práv a povinností. Většina těchto 
ustanovení je popsána v části řešící omezení vlastnických práv, což do určité 
míry naznačuje, jakým způsobem může každý užívat své nemovitosti ve 
vztahu k ostatním sousedům.

V dnešním článku se zaměříme na tyto situace, a to především na tzv. imise, tj. 
odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné 
účinky, ovlivňující uživatele sousedních nemovitostí.

Vlastník věci se musí zdržet všeho, co působí, že imise vnikají na pozemek 
jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně 
omezují obvyklé užívání pozemku. To platí i o vnikání zvířat. Z této obecné 
úpravy vyplývají dvě pravidla, jež musí být splněna současně: zákaz obtěžo-
vání jiného imisemi nad míru přiměřenou místním poměrům a zákaz omezo-
vání vlastníka v obvyklém užívání pozemku.

Každodenní kohoutův ranní budíček nebo štěkot psa jsou samozřejmě v po-
řádku na vesnici, ale chov psí smečky v panelovém či podobném domě nebo 
hluk sekačky každou neděli po ránu už v pořádku nejsou. Dále je vhodné 
v této souvislosti uvést, že zákon zakazuje přímo přivádět jakékoliv imise na 
pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň 
obtěžování souseda, tj. nelze mít např. komín z udírny namířen přímo nad 
sousedův pozemek, i kdybyste udili jenom jednou ročně.

Obrany proti nezákonnému chování souseda je možno se domáhat tzv. 
sousedskou žalobou a to buď o nápravu, nebo zákaz takové činnosti. Žalob- >>>
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cem může být každý člověk (nikoliv pouze jen vlastník, ale např. i nájemce), 
který je nadměrně obtěžován nebo podstatně omezen v užívání svého pozem-
ku, a to nikoliv pouze bezprostřední soused „narušitele“. Stejně tak je možné 
postupovat proti šikanoznímu chování vašeho souseda, který začíná řezat 
dříví vždy, když začnete obědvat na terase. V této souvislosti však připomíná-
me, že před zahájením soudního řízení je nutné zvážit, zdali máte dostatek 
důkazů (svědci, fotky, video) pro prokázání svých tvrzení.

Sousedskou žalobou je možné dále např. požadovat, aby soud uložil vlastní-
kovi pozemku povinnost pozemek oplotit (tuto povinnost totiž vlastník 
obecně ze zákona nemá). Důvodem může být třeba pobíhání sousedových 
zvířat po vašem pozemku.

A jak je to např. s jehličím, listím nebo ovocem, které padá ze sousedova 
stromu na váš pozemek? Dokud jsou tyto plody součástí stromu, jsou ve 
vlastnictví vašeho souseda. Jakmile však spadnou na váš pozemek, je to vaše 
věc a můžete s ní libovolně nakládat. Ovoce ze sousedova stromu může být 
příjemným zpestřením jídelníčku, ale musíte počkat, až spadne na vaší zahra-
du. Nicméně dle tohoto pravidla však nemůžete nutit souseda uklidit listí 
spadlé z jeho stromu na vaší zahradu, protože i ono je v takovém případě ve 
vašem vlastnictví.

Větve nebo kořeny od sousedových porostů, jež např. nadměrně stíní vaše 
okna, ohrožují plot nebo samotnou nemovitost, máte právo sami odstranit 
nebo upravit. Nicméně tak můžete učinit až poté, co jste k tomu vyzvali 
majitele, který tak v přiměřené lhůtě neučinil. Neznamená to však, že můžete 
ihned vzít do ruky pilu a konat. Lze tak učinit pouze ve vhodné roční době, 
šetrným způsobem a za podmínky, že zájem na odstranění vašich potíží 
převyšuje zájem souseda na zachování nedotčeného stromu. Pro výsadbu 
nových porostů zákon stanoví pravidlo, že pro stromy dorůstající obvykle 
výšky přesahující 3 m je pro výsadbu přípustná vzdálenost od společné 
hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

Závěrem je vhodné uvést, že vzájemná komunikace a respekt druhého jsou 
tím nejlepším způsobem, který zaručí příjemné soužití celého domu nebo 
ulice.

JUDr. Jaroslav Bednář
Marek Kowalewski

>>>

právnické okénko Z KNIHY 
UDÁLOSTÍ 
Falešný řidičák

Dne 16. 7. 2015 ve 20.43 hodin 
zastavuje hlídka na ulici Vídeňská 
vozidlo Mercedes, které řídí žena 
vietnamské národnosti. Ta hlídce 
předkládá řidičský průkaz vydaný 
v Lotyšsku. Hlídce se celé jednání 
řidičky nepozdává, kdy následně 
zjišťují, že řidičský průkaz je paděla-
ný, což potvrzuje i hlídka cizinecké 
policie. Navíc hlídka zjišťuje, že žena 
se vydává za jinou osobu a to z důvo-
du, že dosáhla 12 bodů a nesmí na 
území ČR řídit. Na základě těchto 
informací je žena zadržena a umístěna 
do cely. Spis si přebírá Cizinecká 
policie, která ženě sděluje podezření 
z trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí, vykázání a také 
z padělání a pozměňování veřejné 
listiny. Věc je stále v šetření.

Řídil bez řidičského průkazu a pod 
vlivem drog

Dne 19. 7. 2015 v 19.45 hodin 
zastavuje hlídka Police ČR Jesenice na 
ulici Vídeňská řidiče motocyklu zn. 
Xinyang.  Následnou kontrolou 
policisté zjišťují, že řidič není držite-
lem řidičského oprávnění, kdy toto 
pozbyl za jiné delikty. Zákaz řízení mu 
sice skončil, ale nepožádal si o vrácení 
řidičského průkazu. Dále je zjištěno, 
že motocykl není řádně zaregistrován 

v registru vozidel a navíc řidič řídí 
motocykl pod vlivem drog, kdy měl 
pozitivní test na amfetamin. Řidiči 
byla zakázána další jízda a jeho 
jednání nyní bude řešit Městský úřad 
Černošice.

Podezřelé vozidlo 
a cizinec v pátrání

Dne 20. 7. 2015 okolo 13.30 hodin 
oznamuje několik řidičů, že se v obci 
Vestec u nájezdu na R1 pohybují osoby 
poblíže černého vozidla s cizí regis-
trační značkou a tyto osoby se snaží 
zastavovat vozidla a nabízejí zlato 
k prodeji. Na místě hlídka policie 
zastavuje vozidlo zn. Mercedes-Benz 
tmavé barvy s rumunskou registrační 
značkou. Ve vozidle se nachází 
několik osob a tyto osoby i vozidlo 
jsou zkontrolovány. Ve vozidle nejsou 
nalezeny žádné předměty pocházející 
z trestné činnosti. Osádka tvrdí, že 
měli drobnou závadu na vozidle, a že 
chtějí dále pokračovat v cestě. Jeden 
z členů posádky, občan Rumunska, je 
v rámci Schengenského informačního 
systému veden v pátrání po pobytu, 
protože se v Německu vyhýbá justič-
ním orgánům. Osoba je zajištěna 
a předvedena na OOP Jesenice k dal-
ším úkonům.
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cem může být každý člověk (nikoliv pouze jen vlastník, ale např. i nájemce), 
který je nadměrně obtěžován nebo podstatně omezen v užívání svého pozem-
ku, a to nikoliv pouze bezprostřední soused „narušitele“. Stejně tak je možné 
postupovat proti šikanoznímu chování vašeho souseda, který začíná řezat 
dříví vždy, když začnete obědvat na terase. V této souvislosti však připomíná-
me, že před zahájením soudního řízení je nutné zvážit, zdali máte dostatek 
důkazů (svědci, fotky, video) pro prokázání svých tvrzení.
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obecně ze zákona nemá). Důvodem může být třeba pobíhání sousedových 
zvířat po vašem pozemku.
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vlastnictví vašeho souseda. Jakmile však spadnou na váš pozemek, je to vaše 
věc a můžete s ní libovolně nakládat. Ovoce ze sousedova stromu může být 
příjemným zpestřením jídelníčku, ale musíte počkat, až spadne na vaší zahra-
du. Nicméně dle tohoto pravidla však nemůžete nutit souseda uklidit listí 
spadlé z jeho stromu na vaší zahradu, protože i ono je v takovém případě ve 
vašem vlastnictví.

Větve nebo kořeny od sousedových porostů, jež např. nadměrně stíní vaše 
okna, ohrožují plot nebo samotnou nemovitost, máte právo sami odstranit 
nebo upravit. Nicméně tak můžete učinit až poté, co jste k tomu vyzvali 
majitele, který tak v přiměřené lhůtě neučinil. Neznamená to však, že můžete 
ihned vzít do ruky pilu a konat. Lze tak učinit pouze ve vhodné roční době, 
šetrným způsobem a za podmínky, že zájem na odstranění vašich potíží 
převyšuje zájem souseda na zachování nedotčeného stromu. Pro výsadbu 
nových porostů zákon stanoví pravidlo, že pro stromy dorůstající obvykle 
výšky přesahující 3 m je pro výsadbu přípustná vzdálenost od společné 
hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

Závěrem je vhodné uvést, že vzájemná komunikace a respekt druhého jsou 
tím nejlepším způsobem, který zaručí příjemné soužití celého domu nebo 
ulice.

JUDr. Jaroslav Bednář
Marek Kowalewski
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právnické okénko Z KNIHY 
UDÁLOSTÍ 
Falešný řidičák

Dne 16. 7. 2015 ve 20.43 hodin 
zastavuje hlídka na ulici Vídeňská 
vozidlo Mercedes, které řídí žena 
vietnamské národnosti. Ta hlídce 
předkládá řidičský průkaz vydaný 
v Lotyšsku. Hlídce se celé jednání 
řidičky nepozdává, kdy následně 
zjišťují, že řidičský průkaz je paděla-
ný, což potvrzuje i hlídka cizinecké 
policie. Navíc hlídka zjišťuje, že žena 
se vydává za jinou osobu a to z důvo-
du, že dosáhla 12 bodů a nesmí na 
území ČR řídit. Na základě těchto 
informací je žena zadržena a umístěna 
do cely. Spis si přebírá Cizinecká 
policie, která ženě sděluje podezření 
z trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí, vykázání a také 
z padělání a pozměňování veřejné 
listiny. Věc je stále v šetření.

Řídil bez řidičského průkazu a pod 
vlivem drog

Dne 19. 7. 2015 v 19.45 hodin 
zastavuje hlídka Police ČR Jesenice na 
ulici Vídeňská řidiče motocyklu zn. 
Xinyang.  Následnou kontrolou 
policisté zjišťují, že řidič není držite-
lem řidičského oprávnění, kdy toto 
pozbyl za jiné delikty. Zákaz řízení mu 
sice skončil, ale nepožádal si o vrácení 
řidičského průkazu. Dále je zjištěno, 
že motocykl není řádně zaregistrován 

v registru vozidel a navíc řidič řídí 
motocykl pod vlivem drog, kdy měl 
pozitivní test na amfetamin. Řidiči 
byla zakázána další jízda a jeho 
jednání nyní bude řešit Městský úřad 
Černošice.

Podezřelé vozidlo 
a cizinec v pátrání

Dne 20. 7. 2015 okolo 13.30 hodin 
oznamuje několik řidičů, že se v obci 
Vestec u nájezdu na R1 pohybují osoby 
poblíže černého vozidla s cizí regis-
trační značkou a tyto osoby se snaží 
zastavovat vozidla a nabízejí zlato 
k prodeji. Na místě hlídka policie 
zastavuje vozidlo zn. Mercedes-Benz 
tmavé barvy s rumunskou registrační 
značkou. Ve vozidle se nachází 
několik osob a tyto osoby i vozidlo 
jsou zkontrolovány. Ve vozidle nejsou 
nalezeny žádné předměty pocházející 
z trestné činnosti. Osádka tvrdí, že 
měli drobnou závadu na vozidle, a že 
chtějí dále pokračovat v cestě. Jeden 
z členů posádky, občan Rumunska, je 
v rámci Schengenského informačního 
systému veden v pátrání po pobytu, 
protože se v Německu vyhýbá justič-
ním orgánům. Osoba je zajištěna 
a předvedena na OOP Jesenice k dal-
ším úkonům.



Dopravní nehoda

Dne 22. 7. 2015 v 17.27 hodin přijala 
hlídka obecní policie oznámení 
o dopravní nehodě se zraněním, ke 
které došlo v Břežanském údolí. Tato 
komunikace musela být na bezmála 
čtyři hodiny pro dopravu uzavřena. 
Okolnosti této dopravní nehody nyní 
šetří DI Policie ČR.

Další řidič pod vlivem alkoholu

Dne 28. 7. 2015 01.05 hodin zasta-
vuje hlídka PMJ Praha vozidlo Audi 
A6, které řídí 51letý muž z Jesenice, 
dechovou zkouškou mu byla naměře-
na hodnota 1,41 a opakovanou zkouš-
kou 1,33 promile alkoholu v krvi. 
Muži je zakázána další jízda a ze 
strany policie mu je sděleno podezření 
z trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Ke skutku došlo na 
ulici Vídeňská.

Konflikt a následné poškození 
vozu

Dne 30. 7. 2015 okolo 13.30 hodin 
dochází v ulici U Strouhy na parkoviš-
ti ke koniktu mezi mužem a ženou. 
Nejprve se jedná o slovní hádku, která 
však přechází k fyzickému napadení 
ze strany muže. Konikt končí tak, že 
muž vezme několik kostek zámkové 
dlažby, kterými své přítelkyni poško-
dí vozidlo VW Passat. Ženě vznikly 
pouze drobné oděrky, ale škoda na 
vozidle dosahuje několika tisíc korun. 
Muž je podezřelý z trestného činu 

poškození cizí věci a výtržnictví.

Jel na skůtru pod vlivem alkoholu

Dne 12. 8. 2015 si ve 22.00 hodin 
všimla hlídka motorkáře, jedoucího 
od fotbalového hřiště na skútru 
Aprilia, který jel bez předepsané 
ochranné přilby. Strážníci se snažili 
řidiče zastavit, ten ale na světelné 
a zvukové znamení policejního vozu 
nereagoval a začal ujíždět. Osudnou 
se mu stala ulice Na Prameni, kde 
vypnul předepsané osvětlení, zhasl 
motor a schoval se za kapličku el. roz-
vodny. Z důvodu, že řidič u sebe 
neměl řidičský průkaz a odmítl 
orientační dechovou zkoušku, si věc 
na místě převzala hlídka Policie ČR 
k dalšímu šetření.

Host odmítl nahradit škodu

Dne 27. 8. 2015 přijala ve 20.31 
hlídka oznámení od provozovatele 
pohostinství v obci Ohrobec, že mezi 

hosty došlo ke koniktu, kdy jeden 
z nich pádem poškodil stojací lampu. 
Škodu způsobenou na cizím majetku 
však následně odmítl uhradit. Po 
příjezdu hlídky na místo se nakonec 

viník dohodl s provozovatelem 
o náhradě škody.

Nezodpovědný řidič havaroval

Dne 5. 9. 2015 ve 13.35 hodin přijala 
obecní policie oznámení o dopravní 
nehodě v Břežanském údolí. Po 

příjezdu na místo ale hlídka zjistila, že 
se nejedná o dopravní nehodu na 
pozemní komunikaci, ale na turistické 
cestě modré barvy vedoucí ze Lhoty 
k Zooparku. Řidič vozidla, ročník 
1928, po cca 1 km jízdy lesní cestou, 
která se stále zužovala, sjel nakonec 
s vozidlem ze stráně. Na místě se sjelo 
několik složek IZS: PČR Jílové u Pra-
hy, hasiči z Jílového, záchranná 
služba, Sbor dobrovolných hasičů ze 
Lhoty a Zvole. Vozidlo bylo jednotka-
mi HZS zajištěno proti pádu do rokle 
a následně vyproštěno. Dejte pozor na 
to, že turistické cesty obvykle nejsou 
vhodné k průjezdu osobním automo-
bilem. Řidič měl v této situaci více 
štěstí než rozumu, protože kdyby 
dojel dál tak hrozilo, že se zřítí ze 

strmého svahu a následky nehody 
mohly být o hodně vážnější.

Zraněný cyklista

Dne 6. 9. 2015 ve 20.39 hodin přijala 
hlídka obecní policie oznámení od 
občana, že nalezl na cyklostezce vážně 
zraněného cyklistu. Hlídka, která se 
na místo dostavila, ihned poskytla 
zraněnému a podchlazenému muži 
první pomoc. Současně byla na místo 
přivolána záchranná služba Benešov, 
která cyklistu s podezřením na pora-
nění páteře převezla do nemocnice. 
Příčinu této dopravní nehody nyní 
šetří DI Policie ČR. 

Shrnutí

V obci Vestec došlo za výše uvedené 
období opětovně k několika případům 
vloupání do objektů, kdy se jedná 
zejména o stavební kontejnery a buň-
ky. Dále bylo přistiženo hlídkami 
několik osob pod vlivem alkoholu 
nebo drog. Rovněž bylo řešeno 
několik případů narušení občanského 
soužití a drobných krádeží. Celkem 
policisté řešili 20 trestných činů a 18 
jednání mělo povahu přestupkového 
jednání. Byly vypátrány 2 hledané 
osoby. Několik případů rovněž řešili 
kolegové Služby kriminální policie 
a vyšetřování, jedná se o případ 
znásilnění a dále podplácení hlídky 
Obecní policie Vestec, kdy řidič, 
kterého strážníci přistihli řídit pod 
vlivem alkoholu, jim nabízel úplatek, 
aby věc neřešili. Tento muž byl za-
držen a obviněn.
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Dopravní nehoda

Dne 22. 7. 2015 v 17.27 hodin přijala 
hlídka obecní policie oznámení 
o dopravní nehodě se zraněním, ke 
které došlo v Břežanském údolí. Tato 
komunikace musela být na bezmála 
čtyři hodiny pro dopravu uzavřena. 
Okolnosti této dopravní nehody nyní 
šetří DI Policie ČR.

Další řidič pod vlivem alkoholu

Dne 28. 7. 2015 01.05 hodin zasta-
vuje hlídka PMJ Praha vozidlo Audi 
A6, které řídí 51letý muž z Jesenice, 
dechovou zkouškou mu byla naměře-
na hodnota 1,41 a opakovanou zkouš-
kou 1,33 promile alkoholu v krvi. 
Muži je zakázána další jízda a ze 
strany policie mu je sděleno podezření 
z trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Ke skutku došlo na 
ulici Vídeňská.

Konflikt a následné poškození 
vozu

Dne 30. 7. 2015 okolo 13.30 hodin 
dochází v ulici U Strouhy na parkoviš-
ti ke koniktu mezi mužem a ženou. 
Nejprve se jedná o slovní hádku, která 
však přechází k fyzickému napadení 
ze strany muže. Konikt končí tak, že 
muž vezme několik kostek zámkové 
dlažby, kterými své přítelkyni poško-
dí vozidlo VW Passat. Ženě vznikly 
pouze drobné oděrky, ale škoda na 
vozidle dosahuje několika tisíc korun. 
Muž je podezřelý z trestného činu 

poškození cizí věci a výtržnictví.

Jel na skůtru pod vlivem alkoholu

Dne 12. 8. 2015 si ve 22.00 hodin 
všimla hlídka motorkáře, jedoucího 
od fotbalového hřiště na skútru 
Aprilia, který jel bez předepsané 
ochranné přilby. Strážníci se snažili 
řidiče zastavit, ten ale na světelné 
a zvukové znamení policejního vozu 
nereagoval a začal ujíždět. Osudnou 
se mu stala ulice Na Prameni, kde 
vypnul předepsané osvětlení, zhasl 
motor a schoval se za kapličku el. roz-
vodny. Z důvodu, že řidič u sebe 
neměl řidičský průkaz a odmítl 
orientační dechovou zkoušku, si věc 
na místě převzala hlídka Policie ČR 
k dalšímu šetření.

Host odmítl nahradit škodu

Dne 27. 8. 2015 přijala ve 20.31 
hlídka oznámení od provozovatele 
pohostinství v obci Ohrobec, že mezi 

hosty došlo ke koniktu, kdy jeden 
z nich pádem poškodil stojací lampu. 
Škodu způsobenou na cizím majetku 
však následně odmítl uhradit. Po 
příjezdu hlídky na místo se nakonec 

viník dohodl s provozovatelem 
o náhradě škody.

Nezodpovědný řidič havaroval

Dne 5. 9. 2015 ve 13.35 hodin přijala 
obecní policie oznámení o dopravní 
nehodě v Břežanském údolí. Po 

příjezdu na místo ale hlídka zjistila, že 
se nejedná o dopravní nehodu na 
pozemní komunikaci, ale na turistické 
cestě modré barvy vedoucí ze Lhoty 
k Zooparku. Řidič vozidla, ročník 
1928, po cca 1 km jízdy lesní cestou, 
která se stále zužovala, sjel nakonec 
s vozidlem ze stráně. Na místě se sjelo 
několik složek IZS: PČR Jílové u Pra-
hy, hasiči z Jílového, záchranná 
služba, Sbor dobrovolných hasičů ze 
Lhoty a Zvole. Vozidlo bylo jednotka-
mi HZS zajištěno proti pádu do rokle 
a následně vyproštěno. Dejte pozor na 
to, že turistické cesty obvykle nejsou 
vhodné k průjezdu osobním automo-
bilem. Řidič měl v této situaci více 
štěstí než rozumu, protože kdyby 
dojel dál tak hrozilo, že se zřítí ze 

strmého svahu a následky nehody 
mohly být o hodně vážnější.

Zraněný cyklista

Dne 6. 9. 2015 ve 20.39 hodin přijala 
hlídka obecní policie oznámení od 
občana, že nalezl na cyklostezce vážně 
zraněného cyklistu. Hlídka, která se 
na místo dostavila, ihned poskytla 
zraněnému a podchlazenému muži 
první pomoc. Současně byla na místo 
přivolána záchranná služba Benešov, 
která cyklistu s podezřením na pora-
nění páteře převezla do nemocnice. 
Příčinu této dopravní nehody nyní 
šetří DI Policie ČR. 

Shrnutí

V obci Vestec došlo za výše uvedené 
období opětovně k několika případům 
vloupání do objektů, kdy se jedná 
zejména o stavební kontejnery a buň-
ky. Dále bylo přistiženo hlídkami 
několik osob pod vlivem alkoholu 
nebo drog. Rovněž bylo řešeno 
několik případů narušení občanského 
soužití a drobných krádeží. Celkem 
policisté řešili 20 trestných činů a 18 
jednání mělo povahu přestupkového 
jednání. Byly vypátrány 2 hledané 
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Dětskou olympiádu uspořádaly 21. 6. 2015 na vesteckém fotbalo-
vém hřišti aktivní maminky z rodinného centra Baráček spolu 
s celou řadou dobrovolníků. Jedna z největších vesteckých 

sportovních akcí pro děti od 4 do 14 let odstartovala velkolepým zahajova-
cím ceremoniálem, kterého se zúčastnilo více než 100 závodníků. Ačkoliv 
předpověď počasí nebyla zpočátku právě příznivá, déšť se naštěstí Vestci vyhnul 
obloukem a nechal sportovce naplno se věnovat sportovním disciplínám.     

Olympiáda byla zahájena slavnostním nástupem mladých sportovců v čele s olym-
pijskou a českou vlajkou.  Pak až z daleké Olympie přinesl posel pochodeň s olympij-
ským ohněm. Průvod všech sportovců i vlajkonošů, v čele s planoucí pochodní, 
oběhl sportovní stadion. Nechybělo vztyčení obou vlajek, složení olympijského 
slibu, zapálení olympijského ohně na stožáru nad stadionem a malá rozcvička 
sportovců. 
Po slavnostním ceremoniálu začal lítý boj o medaile. Celkem se soutěžilo v osmi 
disciplínách (sprint, slalom, běh přes překážky, skok z místa, skok s rozběhem, hod 
na cíl, hod míčkem a vrh koulí). Sportovci ve všech kategoriích se nadšeně vrhli do 
připravených disciplín. Podávali perfektní výkony a výsledky ze splněných disci-
plín si nechávali zapisovat do kartiček. Do boje o medaile dávali vše, jen aby mohli na 
konci stát na stupni vítězů.
Po splnění všech disciplín byly výsledky vyhodnoceny týmem zapisovatelů a koneč-
ně mohlo dojít na tolik očekávané závěrečné slavnostní vyhlášení. Každý mladý 
sportovec v koutku duše doufal, že zrovna on se postaví na stupně nejvyšší. Tento 
sen se ale splnil jen několika vyvoleným. Medailisté všech věkových kategorií byli 
obdarováni olympijskými medailemi, diplomem a pěknými cenami od našich 
sponzorů. Všichni zúčastnění sportovci si na památku odnesli pamětní diplomy 
a drobné dárečky.
Poděkování patří organizátorce Lence Kohoutové za podpory členů Rodinného 
centra Baráček. Dále bychom chtěli poděkovat Jirkovi Zemanovi za perfektně 
připravené sportoviště. Velké díky patří dobrovolníkům z řad rodičů a občanů 
Vestce, spolku seniorů, trenérům z TJ Viktorky a vesteckým dobrovolným hasičům. 
Ti všichni se nezištně a s velkým nasazením postarali o to, aby budoucí naděje 
národa ukázala, jaký sportovní duch v ní dříme. Dodejme, že vstupné na akci bylo 
dobrovolné.
Děkujeme všem sportovcům za účast a těšíme se na setkání v hojném počtu při třetím 
ročníku dětské olympiády.

OHLÉDNUTÍ ZA 2. ROČNÍKEM 
DĚTSKÉ OLYMPIÁDY

Cílem     olympiády bylo 
přispě   t ke sportovnímu 
a kultu   rnímu vyžití dětí, 
šíření   myšlenky čistoty 

sportu, uš   lechtilost olympismu 
a zá   roveň podpořit 

zdravo   u soutěživost mezi 
dětmi.

T
outo akcí se s Vámi RC Baráček 
pro školní rok 2014/2015 
rozloučil a v září jste se už 

mohl i  zúčas tn i t  akce  nazvané 
Dopravní cyklohrátky. Také pro Vás 
připravujeme dětský karneval , 
divadla pro děti, adventní tvoření 
nebo tradiční mikulášskou besídku. 
Celoročně můžete s dětmi navštěvo-
vat naši hernu a zúčastnit se pravidel-
ných kurzů pro děti, včetně Cvičení 
rodičů s dětmi (každou středu od 9.15 
a od 10 h v tělocvičně). Sportu zdar!

        
Za tým RC Baráček

  Lenka Kohoutová

Vítězové 
v jednotlivých 
kategoriích:
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Milí čtenáři, rodiče a děti,
další školní rok začal a s ním pro Vás přichází i pravidelný program v našem 
rodinném centru. Jak už bývá zvykem, kromě pravidelných kurzů pro děti i dospě-
lé, pro Vás připravujeme také zajímavé jednorázové akce, o kterých Vás budeme 
vždy včas informovat.

Pravidelný program a pozvánka do herny

Maminky (samozřejmě i tatínkové), máte občas pocit, že na Vás doma všechno 
padá? Že potřebujete vypadnout nebo vybouchnete? Přijďte na dobré kafíčko, čaj 
nebo si jen tak posedět k nám do 
herny.  To hlavní, co tady naleznete, 
je příjemné prostředí pro navázání 
nových přátelství a místo, kde si 
mohou Vaše dítka pohrát s neokou-
kanými hračkami. Připraveni jsme 
i na nejmenší batolata, přebalovací 
koutek a mikrovlnka jsou samozřej-
mostí. A že jste zapomněli svačinu? 
Vůbec nevadí – můžeme Vám 
nabídnout trochu toho jídla a pití za 
pár drobných. Naše herna je otevřena 
každý všední den (kromě čtvrtka) vždy dvě hodiny dopoledne (10 – 12 h), v pondě-
lí a úterý také dvě hodiny odpoledne (16 -18 h). Vstupné je symbolických 20 Kč za 
dítě od 10 měsíců a hlásit předem se nikomu nemusíte. Sbalte do tašky jen to 
nejnutnější, vezměte děti a prostě přijďte! Najdete nás v 1. patře v budově se 
šatnami na fotbalovém hřišti (U Hřiště 575).

Pro rodiče

Chybí Vám pohyb a nemáte nikoho, kdo by Vám pohlídal děti? Nevadí. I na tohle 
jsme připraveni. Do těla si můžete dát při hodinách Pilates s možností hlídání dětí 
a to každé pondělí od 9.00 v tělocvičně. Hodně se zapotíte také na kurzu FITMAMI 
pro maminky s kočárky, který probíhá venku na vesteckých cyklostezkách. Vaše 
děti tak můžete mít u sebe v kočárku a ještě si pořádně zacvičit. Sraz u vchodu na 
fotbalové hřiště každý čtvrtek v 9.30. Pokud ale naopak potřebujete zklidnit mysl 
a trochu se zrelaxovat, je tady pro Vás Jóga (nejen) pro maminky, každé pondělí od 
10.00 v tělocvičně. I k tomuto kurzu nabízíme možnost hlídání dětí v přilehlé herně. 
Na všechny kurzy je třeba se registrovat předem u jednotlivých lektorů, navštivte 

proto naše webové stránky www.rcbaracek.cz/informace-o-kurzech, kde najdete 
další informace a kontakty ke všem kurzům. 

Pro děti

Pro Vaše ratolesti se již tradičně snažíme nabízet mnoho kurzů, kroužků a zábavy. 
Stejně jako v minulých letech máme v programu oblíbené Cvičení rodičů s dětmi 
(od chodících do 3 let), tentokrát s novou lektorkou. Na cvičení se děti opravdu 
vyřádí a vyběhají, užijí si spoustu legrace a naučí se nové věci. Rodiče na děti na 
hodinách nejen dohlížejí, ale cvičení se přímo účastní. Cvičení se tak pro všechny 
stává velikou zábavou. Cvičíme každou středu od 9.00 (děti chodící až do 2 let) a od 
10.00 (děti 2-3 roky) v tělocvičně. Tradičně také nabízíme kurzy hudební školy 
Yamaha, které jsme pro veliký zájem rozšířili už na dvě dopoledne zahrát a zazpí-
vat si se svými dětmi od 1,5 roku do 4 let můžete vždy v úterý nebo v pátek. Kurz 
hudební školy Yamaha nazvaný Robátka pro děti od 4 do 18 měsíců zůstává 
v programu zachován v pátek od 9.15. Pro děti od 2 let, které rády malují a tvoří, se 
výborně hodí kurz Barvička. Vyzkouší si tady lepení, stříhání, malování štětcem 
i prsty, navlékání korálků, tvoření z modelíny nebo rovnou tvorbu originálních 
ozdob z modelovací hmoty, a vy nemusíte mít strach, že u toho něco zašpiní. Snad 

kromě sebe, takže zástěrka je větši-
nou nutná. Kurz stojí 250 Kč/5 lekcí 
a všechny výtvory si děti samozřejmě 
odnášejí domů, aby se jimi mohly 
všem patřičně pochlubit. Novinkou 
v naší nabídce je kurz jógy pro děti 
nazvaný Pohádková jóga. Kurz je 
určen dětem od 4 let, které se rády 
hýbou a mají rády pohádkové 
příběhy. Na každé hodině se vypráví 
nový příběh, prohlíží se k němu 
obrázky a pak se podle nich procvi-
čují různé pozice. Hodina plyne 
klidně, ale děti se u správného cvičení 

jistě zapotí. Na kurzu se naučí nejen protahovat svá tělíčka, ale i relaxovat a správně 
dýchat. Příběhy se vypráví každé úterý od 16.00 v tělocvičně. Lektorka může děti 
po písemném souhlasu rodičů vyzvedávat přímo v mateřské škole. Totéž platí 
i u dětí, které budou v letošním školním roce navštěvovat kurz Angličtiny pro děti 
od 5 - 7 let. Lektorka je může vodit z mateřské školy na hodinu, která se koná každý 
čtvrtek od 16.00 v herně. Jedná se o hravou a zábavnou výuku angličtiny, která >>>
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probíhá pouze v malém kolektivu dětí, aby byl zajištěn osobní přístup ke každému 
žáčkovi. Z našeho programu nezmizela ani oblíbená a vyhledávaná Miniškolička, 
která nabízí zábavný i vzdělávací program pro děti od 2 let na celé dopoledne a to 
bez přítomnosti rodičů. Naše zkušené „tety“ se o Vaše děti postarají každý čtvrtek 
od 8.30 – 12.00. Kapacita je omezená, takže v současné době jsou volná jen místa 
náhradníků. 

Více informací Vám poskytne Eliška Minxová (eliskaminxova@seznam.cz).

A na závěr pozvánka na nejbližší akce:

SEMINÁŘ SAMOSTATNÉ DÍTĚ – máte doma takové dítko nebo byste si přáli 
takové mít? Jak správně postupovat, abychom posilovali zdravé sebevědomí 
našich dětí? Co by měly děti zvládat s ohledem na svůj věk? Napadají-li Vás tyto 
nebo další otázky, přihlaste se na seminář s diskuzí, kde se Vám pokusí odpovědět 
Mgr. Hrušková. Seminář se koná v úterý 13. 10. v 8.30 v herně, přihlášky posílejte 
nejpozději do 3. 10. na výše uvedený email. 
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, HRAČEK A POTŘEB PRO DĚTI – uskuteční 
se v pátek 16. 10. a v sobotu 17. 10. v prostorách tělocvičny. Více informací a přihláš-
ky k prodeji na e-mailu: katka.haladova@rcbaracek.cz.
Bližší informace ke jmenovaným akcím, kurzům a kroužkům naleznete na našich 
webových stránkách www.rcbaracek.cz
Těšíme se na viděnou v herně nebo na našich akcích.

     Za Tým RC BARÁČEK  
Eva Kovandová 

>>>

MATEŘSKÁ ŠKOLA VESTEC 
A OBEC VESTEC 

vás srdečně zvou na

DRAKIÁDU
Ve čtvrtek 8. října od 16.00 hodin 

na louce u pódia.

S sebou: vhodnou obuv, vlastního draka a dobrou náladu.

Těšíme se na Vás
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Zprávy ze školky  
co je u nás nového?

Nová třída
Přes prázdniny se podařilo rozšířit kapacitu školky o další třídu v přístavbě. Třída 
má kapacitu 15 dětí a je naplněna nejstaršími předškoláky. Na konci prázdnin tak 
mohlo být přijato dodatečným zápisem 16 dětí, většina je čerstvě tříletých. Do 
nového školního roku nastoupilo celkem 38 nových dětí. 
Nyní má školka 3 třídy v hlavní budově a 3 třídy v přístavbě. Školku navštěvuje 
celkem 140 dětí. 

„Každý den je jen jednou za život“
Školka po tříletém období inovovala svůj Školní vzdělávací program s názvem 
„Každý den je jen jednou za život“ a od nového školního roku tak pracujeme podle 
nového dokumentu, na kterém se společně podíleli všichni pedagogové. Školní 
vzdělávací program je zpracovaný do témat podle principů a zásad zdravé mateř-
ské školy a bude nás provázet následující 3 roky. 

Adaptace dětí
První dny se samozřejmě neobešly bez slziček, ale zdá se, že si děti velmi rychle 
zvykají, smutno po mamince už jim je opravdu jen maličko. Bez velkých potíží se 
začínají zapojovat do běžných činností školky a tím se i začleňovat do kolektivu, 
nacházet si nové kamarády.
Velikou výhodou pro adaptaci dítěte ve školce představují věkově smíšené skupi-
ny dětí. Nové děti velice rychle okoukají, co se jak děje, co jak funguje. Učí se nejpři-
rozenějším způsobem vlastním pro jejich věk - napodobováním. 
V září se seznamujeme s pravidly, které máme hlavně proto, abychom se ve školce 
cítili bezpečně a všem se nám v ní líbilo. I starší děti si potřebují připomenout, jak ve 
školce probíhá den, kde je možné si hrát a kde běhat, jak je potřebné se bezpečně 
chovat ve školce, na zahradě i na vycházkách. Objevování školky a jejího okolí se 
stane velkým dobrodružstvím. 

Na co se můžeme těšit
V druhém týdnu do školky zavítali pejsci s programem „Bezpečný pes“. Počasí se 
vydařilo, tak jsme společně s nimi mohli na zahradě prožít 2 hodiny praktických 
ukázek.  Pejsci nám předvedli nejen své psí kousky, ale děti si vyzkoušely, jak se 
k nim mohou/nemohou chovat, naučili jsme se varovné signály a jak se chránit 
před napadením. 
V září se ještě můžeme těšit na divadlo ve školce, návštěvu klinické logopedky, již 

tradičně se rozloučíme s létem Barevným dnem a začne pravidelný plavecký 
výcvik dětí v Průhonicích. 

Speciální pedagožka ve školce
V průběhu celého roku čerpáme dotaci na asistenta pedagoga, který je určený pro 
děti se sociálním znevýhodněním, především děti z cizojazyčného prostředí, děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami, které potřebují větší míru individuální 
podpory a integraci do kolektivu. Tyto děti mají zpracovaný individuální vzdělá-
vací plán, podle kterého s dětmi pracujeme.  

Školní zahrada jako přírodní učebna
Z dotace Středočeského kraje na environmentální vzdělávání jsme nově pořídili na 
zahradě školky hmatovou stezku, vyvýšené záhony, pítko, zahradní domek 
s nářadím a hmyzí domečky. Budeme moci objevovat, experimentovat a poznávat 
svět přírody prostřednictvím prožitkového učení.
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sport sport

O
bě mužstva po postupu v minulé sezóně nastoupila do vyšších soutěží, 
A mužstvo hraje krajskou Fair Credit I.B třídu ve skupině D, B mužstvo III. 
třídu skupinu B.

Krutá realita na sebe nenechala dlouho čekat. 
Po prvních 4 kolech se A mužstvo drží na předposledním 13. místě a to je situace, 
kterou jsme ve Vestci dlouho neznali. 
S jedním vítězstvím, třemi body a skóre 8:16 vzhlíží fotbalisté k dalším zápasům, 
které se snad povedou lépe, a nezbývá, než věřit, že to tak opravdu bude. Důležitá 
je i podpora fanoušků, která je i v letošní sezóně velká a tak se snad podaří v dalších 
zápasech i naše fanoušky odměnit lepšími výsledky.

Situace u našeho „Béčka“ je podobná, také po 4 kolech drží 
předposlední 13. místo, s jedním vítězstvím, třemi body a skóre 7:14.

Přijďte nás podpořit na naše další zápasy. Uděláme maximum pro to, 
abychom se vám odměnili lepšími výsledky.
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kronika

POUŤ A POSVÍCENÍ 
VE VESTCI

kronika

Máme za sebou Mariánské posvícení. 
Můžeme rekapitulovat, můžeme i vzpomínat.

Oslovila jsem několik 
pamětníků, abych mohla 
čtenářům popsat, jak se 

pouť a posvícení ve Vestci 
slavily v minulém století.

                                                                                                    

Uctívaly se od nepaměti. 
V křesťanské Evropě je tento 
prastarý zvyk stále zachová-

ván. V oblastech, kde se 
vytrácel a ztrácel na 

významu, je teď oživován. 
Cílem nejsou jenom 

náboženské poutě k výroč-
ním poutním místům kostelů 
v den jejich zasvěcení nebo 
v den svátku jejich patrona. 

U nás se svátek spíš 
osamostatnil od svého 

původu a pouť či posvícení 
jsou dnešní době synony-
mem zábavního parku.

O
slovila jsem několik pamětníků, abych mohla čtenářům popsat, jak se pouť 
a posvícení ve Vestci slavily v minulém století. Uctívaly se od nepaměti. 
V křesťanské Evropě je tento prastarý zvyk stále zachováván. V oblastech, kde 

se vytrácel a ztrácel na významu, je teď oživován. Cílem nejsou jenom náboženské 
poutě k výročním poutním místům kostelů v den jejich zasvěcení nebo v den svátku 
jejich patrona. U nás se svátek spíš osamostatnil od svého původu a pouť či posvícení 
jsou dnešní době synonymem zábavního parku. Vestec podle farnosti náležela a náleží 
ke Kunraticím, s kostelem v Hrnčířích. Vestecká pouť je tedy spojena se dnem svátku 
patrona – svatého Prokopa, kterému je kostel zasvěcen. Koná se vždy v neděli, po 
uplynutí svátku jmenovaného svatého, tedy na počátku července. Můžete mi popsat, 
jak to tenkrát vypadalo? Tak s tímto dotazem jsem se obrátila na pamětnici paní Zdenku 
Mendovou.

V den poutě - v neděli ráno směřovaly nejdříve kroky vesteckých na mši do kostela 
v Hrnčířích. Hospodyňka tohoto dne většinou zůstávala doma, protože měla mnoho 
starostí a povinností s přípravou svátečního oběda a chodem hospodářství. Od před-
cházejícího dne už bylo napečeno. V chladné komoře bývala na stolech, regálech či 
provizorních pultech vystavena pestrá paleta koláčků.  Příprava a pečení koláčků 
většinou zaměstnaly celou rodinu.  Aby se tyto dobrůtky povedly, musela mít hospo-
dyňka všechno předem připravené a zorganizované.  Domácnost byla naklizená, okna 
umytá, vše nablýskané, dvůr zametený. Prostředí dostalo sváteční háv. V kuchyni 
musela být dobrá a spolehlivá trouba na pečení, dostatek připraveného topiva. Co se 

týče ingrediencí, ty byly většinou domácího původu. Ať už to byla povidla ze 
švestek či jablek, tvaroh, mák nebo ořechy. 

Oslava posvěcení kostela zlidověla jako výraz posvícení. Pro vestecké probíhala 
vždy v září, po svátku Marie, podle kapličky u Zdiměřic, vysvětluje paní Hanka 
Trnková.

Doplňuji, že tato stavba patří farnosti kunratické. Je to menší barokní stavba, stojící 
poněkud stranou od obce, nedaleko Průhonické obory.  

Jak vypadal průběh posvícení? 
Nelišil se příliš od oslav pouťových. Jen s tím rozdílem, že jinak vypadal v dobách 
předválečných, jinak po II. světové válce a později.  První jmenované období se 
nevyznačovalo výraznými oslavami. V hospodářství na to nebyl čas, muselo se 
tvrdě pracovat, nebyly ani peníze. Nebylo to jinak i za časů válečných. Na pouť, 
veskrze pěší, se chodívalo ke zmiňované kapličce po polních cestách. Tradice se 
udržovala, nicméně zájem občanů po řadu dalších desetiletí spíš opadal a kaplička 
chátrala. Jak pamětníci vzpomínají, dojížděl sem na posvícení kunratický kněz 
sloužit mši. Mohli jsme zde objevit i pár stánků, které byly rozestavěny kolem 
kapličky. Perníková srdce jsme mohli koupit i na Šátalce. Pár stánků bylo rozesta-
věno podél státní silnice, vzpomíná pan Jiří Peták.  Mezitím doma v troubě zlátla 
kachna či husa z domácího chovu. Husa byla patřičně vykrmená šiškami ze šrotu. 
Ty si předem hospodyňky po večerech vyráběly samy. Voňavá husička byla hlavní 
součástí svátečního menu. Podávala se se zelím a knedlíkem. A o hosty nebyla 
nouze. Spojení pouťových a posvícenských akcí s návštěvou příbuzných a přátel-
ských setkání nebylo výjimkou. Děti pak rády trávily čas u houpaček, kolotoče 
a střelnice za hlasitého vyhrávání písniček z amplionu. Toto zábavní zařízení, 
lidově komedianti, zabralo prostor v blízkosti zvoničky nebo naproti hospodě 
U Klimešů. Usadili se v místě asi na čtyři dny. Pak rozebrali svůj park, naložili na 
auto či traktor a cestovali krajem dál. Oslava poutě a posvícení vrcholila večerní 
zábavou v místní hospodě. Při posvícení měla ještě i pondělní dodatek, tzv. 
”Pěknou hodinku”, která se navzdory svému názvu protáhla do půlnoci. 
Dechovou hudbu k tanci a poslechu zajistila známá a populární kapela Josefa 
Hotového z Radějovic nebo Bláži Zemana ze Zlatníků. K malému výdělku si přišli 
i tzv. ”Šumaři”. To byla asi čtyřka muzikantů z Prahy. Ti v den sváteční obcházeli 
ves a místním za koláče či malý peněžitý obnos zahráli písničku na přání. 

Odpolední čas pak vyplnil zpravidla přátelský fotbalový zápas na místním hřišti. 
Většinou se hrálo se soupeři ze sousedních obcí. Emocemi nabité byly hlavně 
zápasy s Jesenicí, doplňují fotbaloví nadšenci. Občerstvení na hřišti jako máme 
dnes, bychom na hřišti nenašli, ale ”Ledo - Fredo” (ledová pochoutka, něco jako 
”cuc na klacku”), které nabízel zmrzlinář s pojízdným krámkem, mělo mezi dětmi 
obrovskou oblibu. Na tom se shodují všichni pamětníci. 

Blanka Pašková
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POUŤ A POSVÍCENÍ 
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Máme za sebou Mariánské posvícení. 
Můžeme rekapitulovat, můžeme i vzpomínat.

Oslovila jsem několik 
pamětníků, abych mohla 
čtenářům popsat, jak se 

pouť a posvícení ve Vestci 
slavily v minulém století.

                                                                                                    

Uctívaly se od nepaměti. 
V křesťanské Evropě je tento 
prastarý zvyk stále zachová-

ván. V oblastech, kde se 
vytrácel a ztrácel na 

významu, je teď oživován. 
Cílem nejsou jenom 

náboženské poutě k výroč-
ním poutním místům kostelů 
v den jejich zasvěcení nebo 
v den svátku jejich patrona. 

U nás se svátek spíš 
osamostatnil od svého 

původu a pouť či posvícení 
jsou dnešní době synony-
mem zábavního parku.

O
slovila jsem několik pamětníků, abych mohla čtenářům popsat, jak se pouť 
a posvícení ve Vestci slavily v minulém století. Uctívaly se od nepaměti. 
V křesťanské Evropě je tento prastarý zvyk stále zachováván. V oblastech, kde 

se vytrácel a ztrácel na významu, je teď oživován. Cílem nejsou jenom náboženské 
poutě k výročním poutním místům kostelů v den jejich zasvěcení nebo v den svátku 
jejich patrona. U nás se svátek spíš osamostatnil od svého původu a pouť či posvícení 
jsou dnešní době synonymem zábavního parku. Vestec podle farnosti náležela a náleží 
ke Kunraticím, s kostelem v Hrnčířích. Vestecká pouť je tedy spojena se dnem svátku 
patrona – svatého Prokopa, kterému je kostel zasvěcen. Koná se vždy v neděli, po 
uplynutí svátku jmenovaného svatého, tedy na počátku července. Můžete mi popsat, 
jak to tenkrát vypadalo? Tak s tímto dotazem jsem se obrátila na pamětnici paní Zdenku 
Mendovou.

V den poutě - v neděli ráno směřovaly nejdříve kroky vesteckých na mši do kostela 
v Hrnčířích. Hospodyňka tohoto dne většinou zůstávala doma, protože měla mnoho 
starostí a povinností s přípravou svátečního oběda a chodem hospodářství. Od před-
cházejícího dne už bylo napečeno. V chladné komoře bývala na stolech, regálech či 
provizorních pultech vystavena pestrá paleta koláčků.  Příprava a pečení koláčků 
většinou zaměstnaly celou rodinu.  Aby se tyto dobrůtky povedly, musela mít hospo-
dyňka všechno předem připravené a zorganizované.  Domácnost byla naklizená, okna 
umytá, vše nablýskané, dvůr zametený. Prostředí dostalo sváteční háv. V kuchyni 
musela být dobrá a spolehlivá trouba na pečení, dostatek připraveného topiva. Co se 

týče ingrediencí, ty byly většinou domácího původu. Ať už to byla povidla ze 
švestek či jablek, tvaroh, mák nebo ořechy. 

Oslava posvěcení kostela zlidověla jako výraz posvícení. Pro vestecké probíhala 
vždy v září, po svátku Marie, podle kapličky u Zdiměřic, vysvětluje paní Hanka 
Trnková.

Doplňuji, že tato stavba patří farnosti kunratické. Je to menší barokní stavba, stojící 
poněkud stranou od obce, nedaleko Průhonické obory.  

Jak vypadal průběh posvícení? 
Nelišil se příliš od oslav pouťových. Jen s tím rozdílem, že jinak vypadal v dobách 
předválečných, jinak po II. světové válce a později.  První jmenované období se 
nevyznačovalo výraznými oslavami. V hospodářství na to nebyl čas, muselo se 
tvrdě pracovat, nebyly ani peníze. Nebylo to jinak i za časů válečných. Na pouť, 
veskrze pěší, se chodívalo ke zmiňované kapličce po polních cestách. Tradice se 
udržovala, nicméně zájem občanů po řadu dalších desetiletí spíš opadal a kaplička 
chátrala. Jak pamětníci vzpomínají, dojížděl sem na posvícení kunratický kněz 
sloužit mši. Mohli jsme zde objevit i pár stánků, které byly rozestavěny kolem 
kapličky. Perníková srdce jsme mohli koupit i na Šátalce. Pár stánků bylo rozesta-
věno podél státní silnice, vzpomíná pan Jiří Peták.  Mezitím doma v troubě zlátla 
kachna či husa z domácího chovu. Husa byla patřičně vykrmená šiškami ze šrotu. 
Ty si předem hospodyňky po večerech vyráběly samy. Voňavá husička byla hlavní 
součástí svátečního menu. Podávala se se zelím a knedlíkem. A o hosty nebyla 
nouze. Spojení pouťových a posvícenských akcí s návštěvou příbuzných a přátel-
ských setkání nebylo výjimkou. Děti pak rády trávily čas u houpaček, kolotoče 
a střelnice za hlasitého vyhrávání písniček z amplionu. Toto zábavní zařízení, 
lidově komedianti, zabralo prostor v blízkosti zvoničky nebo naproti hospodě 
U Klimešů. Usadili se v místě asi na čtyři dny. Pak rozebrali svůj park, naložili na 
auto či traktor a cestovali krajem dál. Oslava poutě a posvícení vrcholila večerní 
zábavou v místní hospodě. Při posvícení měla ještě i pondělní dodatek, tzv. 
”Pěknou hodinku”, která se navzdory svému názvu protáhla do půlnoci. 
Dechovou hudbu k tanci a poslechu zajistila známá a populární kapela Josefa 
Hotového z Radějovic nebo Bláži Zemana ze Zlatníků. K malému výdělku si přišli 
i tzv. ”Šumaři”. To byla asi čtyřka muzikantů z Prahy. Ti v den sváteční obcházeli 
ves a místním za koláče či malý peněžitý obnos zahráli písničku na přání. 

Odpolední čas pak vyplnil zpravidla přátelský fotbalový zápas na místním hřišti. 
Většinou se hrálo se soupeři ze sousedních obcí. Emocemi nabité byly hlavně 
zápasy s Jesenicí, doplňují fotbaloví nadšenci. Občerstvení na hřišti jako máme 
dnes, bychom na hřišti nenašli, ale ”Ledo - Fredo” (ledová pochoutka, něco jako 
”cuc na klacku”), které nabízel zmrzlinář s pojízdným krámkem, mělo mezi dětmi 
obrovskou oblibu. Na tom se shodují všichni pamětníci. 

Blanka Pašková
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STASAN s.r.o.
Příjme do hlavního pracovního poměru:

OPRAVÁŘE A ELEKTRIKÁŘE MALÉ STAVEBNÍ MECHANIZACE 
( servis malých benzinových a naftových motorů, opravy vibračních 

pěchů, desek, kompresorů, řezačů, brusek, frézek apod.) 

Pracoviště: Vídeňská 168, Praha 4 – Vestec
Informace: p. Jiří Svoboda – jednatel společnosti

Kontakt: 602 377 534, svoboda@stasan.cz
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