










Zahájení výstavy „Botanické 
příběhy – svět rostlin od 
poznání k využití“

Průhonice - Při příležitosti 125. výročí založení Akademie 
věd připravil Botanický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci 
s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 
výstavu s názvem „Botanické příběhy – svět rostlin od poznání k využití“, která se 
bude konat od 30. 4. do 13. 9. 2015 v průhonickém zámku a v Průhonické botanické 
zahradě. Generálním partnerem 125. výročí Akademie věd je skupina PPF, partnerem 
výstavy je společnost Bayer s. r. o. 

Výstava formou sedmi příběhů přiblíží současný botanický výzkum v Akademii věd 
ČR. Ukáže například, jak se proměňovala naše krajina od konce poslední doby ledové 
dodnes, jak se okrasná květina může změnit v nebezpečného vetřelce, proč rostliny 
spolupracují s houbami, jak mohou řasy přispět k čištění vody nebo jak poznání funkce 
rostlinných hormonů může vést k jejich léčebnému využití.
Mezi exponáty zaujme například půdní prol, který v sobě nese informaci o vývoji 
krajiny za posledních 14 000 let, fotobioreaktor k pěstování řas nebo rostliny pěstované in 
vitro. A protože výstava se koná v rámci cyklu s názvem „Umění (a) vědy“, k vidění bude 
i ukázka spojení umění a věd ve formě skleněné knihy, jejíž stránky jsou porostlé houba-
mi. Součástí výstavy jsou interaktivní prvky i hry pro děti.

V Průhonické botanické zahradě byla pro účely výstavy postavena unikátní kupole 
oprůměru 8 m, kde jsou k vidění ukázky botanických pokusů. Sbírky botanické zahrady 
po dobu výstavy obohatí bazénky s vodními a mokřadními rostlinami včetně masožra-
vých a některých velmi vzácných rostlin.

Výstavu bude doprovázet několik akcí. Pro studenty středních škol je připravena 
přednáška s exkurzí (13. 5.), pro veřejnost 2. ročník akce s názvem „Vědecký trek aneb 
Dobrodružná cesta do světa rostlin“ (30. 5.) a „Vědecké dílny“ – workshopy, kde si lidé 
budou moci zkusit práci vědce „na vlastní kůži“ (13. 9.).

Otevírací doba výstavy: 
30. 4. – 13. 9. 2015
expozice v zámku denně 11 – 19 h
expozice v botanické zahradě denně kromě pondělí 9 – 17 h
vstupné v ceně vstupného do Průhonického parku

Sezóna na cvičáku 
Vestec  zahájena

Po době provizorního působení 
v prostorách u myslivců za čistič-
kou, jsme první květnovou neděli 

zahájili sezónu na nově otevřeném 
cvičáku pro psy, který pro naši kynologic-
kou organizaci zajistil Obecní úřad Vestec. 
Hned první den jsme měli dvě lekce. Na tu 
první přišla dvě čtyřměsíční štěňata a na 
další lekci pět o něco starších štěňat. 
A jelikož majitelé psů projevili zájem v této 
činnosti pokračovat, domluvili jsme 
pravidelné hodiny pro tyto dvě věkové 
skupiny, do kterých může přijít každý, 
kdo by chtěl s výchovou či s výcvikem 
svého čtyřnohého kamaráda pomoct.

Konání lekcí:

Neděle od 10:00 hodin mladší štěňata

Neděle od 11:00 hodin starší štěňata 

Další kurzy s instruktorem výcviku 
budeme organizovat podle zájmu a jsme 
připraveni například na pomoc s výcho-
vou psa pro život v rodině, na odborné 
vedení v případě poslušnosti, zkušenosti 
máme i s přípravou prezentace na výsta-

vách, ale i ke zkouškám podle národního 
či mezinárodního zkušebního řádu. 
Chceme ale také organizovat společná 

setkání pro socializaci psů ve skupině. 
A samozřejmě také soutěže podle toho jak 
se bude rozrůstat naše „psí společenství“ 
a jak nám to prostory cvičáku dovolí.
Ve Vestci žije několik stovek psů a ti si 
zaslouží pozornost. Chcete-li se zapojit 
i vy, přijďte za námi na cvičák za rybní-
kem, pár desítek metrů po cyklostezce 
nebo nás kontaktujte.

693. ZKO Vestec:

Jana Řeháková 

předsedkyně 
tel.: 603 554 900

e-mail: jana.reh@seznam.cz

Hana Vaněčková 

jednatelka 
tel.: 604 849 413
e-mail: hana.vaneckova@mpss.cz
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9

senioři

Měsíc květen nás inspiruje k 
tomu, abychom co nejvíce času 
strávili v přírodě, abychom se 

rozjeli do míst známých i neznámých, 
abychom poznávali historii naší země, 
a tak obohatili svůj život.

 
Ve středu 6. 5. jsme navštívili Plzeň, která 
získala titul Evropské hlavní město 
kultury 2015.
Nejdříve jsme si prohlédli pivovar 
Plzeňský Prazdroj - to je téměř povinností 
každého turisty.
Světoznámý světlý ležák Pilsner Urquell 
se zde vaří od r. 1842.

Průvodkyně pivovaru nás provedla nově 
zrekonstruovanou historickou budovou, 
stáčírnou, která patří mezi nejmodernější 
v Evropě, a novou expozicí. Viděli jsme 
historickou varnu i moderní varnu piva z 
roku 2004. Zvláště zajímavým místem pro 
návštěvníky jsou sklepy, ve kterých se 
vyrábí pivo Pilsner Urquell tradiční 
metodou kvašením v dřevěných otevře-
ných kádích. To jsme také všichni ochut-
nali. Bylo výborné! Po obědě v areálu 
pivovaru jsme se setkali s americkými 
veterány 2. světové války, kteří tam 

rovněž přijeli poobědvat. Celé město žilo 
vzpomínkami na konec války.

Následovala procházka Plzní s průvodky-
ní. V Plzni se dochovaly architektonické 
skvosty všech slohů. Náměstí Republiky 
zdobí renesanční radnice, gotický chrám 
sv. Bartoloměje, poblíž jsme obdivovali 
Velkou synagogu i Divadlo J. K. Tyla. 
Novou budovu divadla a nově vybudova-
né kašny na náměstí obdivují příznivci 
moderní architektury.

Mile nás všechny překvapily parky 
a zákoutí plné květin a zeleně, čisté ulice 
a množství kavárniček a cukráren. Tam 
jsme si při kávě a výborném desertu 
odpočinuli před cestou domů. 

Vestečtí senioři v Plzni

Výlet se vydařil, organizátorům děkujeme 
za příjemně strávený den.

Spolek vesteckých seniorů

květen 2015

OÚ Jesenice

Od 1. 3. 2015 
je na Obecním úřadě v Jesenici 
zřízena funkce sociální pracovnice.

Kontakt:
Jarmila Červenková
kancelář 2. patro, dveře 2.15
Tel.: 241 021 723, mobil: 702 208 133
e-mail: jarmila.cervenkova@oujesenice.cz
Zajišťuje zejména:
· Poradenskou službu
· Sociální šetření
· Pomoc při vyplňování případně podání žádosti o dávky hmotné nouze
· Pomoc při výměně průkazek ZTP/P

Výměna průkazek OZP
Pro osoby se zdravotním postižením je v současné době nejaktuálnější výměna průkazek 
OZP (průkaz mimořádných výhod pro osoby se zdravotním postižením), která probíhá 
od dubna do konce roku 2015. Držitelé těchto průkazů se mají osobně dostavit na Úřad 
práce pro Prahu západ, který sídlí v Praze 7, Dobrovského 1278/25. Parkování v oblasti 
je zpoplatněné, protože jsou zde vyznačena místa pro rezidenty. Spojení je MHD – metro 
C na stanici Vltavská a potom tramvají č. 1 nebo 25 na stanici Letenské náměstí. Výměna 
průkazek je v budově D, v 1. poschodí (je zde výtah) u pí Wijové. S sebou je nutno přinést 
vyplněný formulář „žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postiže-
ním“, fotograi (cca 35x45 mm), případně rozhodnutí, na základě kterého byl průkaz 
vydán, stávající „starý“ průkaz, občanský průkaz a 30 Kč na poplatek.

Pokud se někdo nemůže ze závažných důvodů dostavit osobně, může poslat svého 
zástupce (ten potřebuje doklad od lékaře, že nemůže žadatel přijít osobně a ověřenou 
plnou moc). Další možnost, jak doručit žádost je služba, kterou budu poskytovat tím, že v 
případě zájmu mohu žádosti doručit osobně na Úřad práce, pokud bude obsahovat 
všechny náležitosti. Formuláře žádosti jsou pro Vás připraveny i v podatelně Vašeho 
úřadu, je možné kontaktovat paní Mirku Plevovou, tel.: 313 035 508.
V případě většího zájmu ze strany držitelů stávajících průkazek OZP mohu zajistit 
službu fotografa v budově Obecního úřadu Jesenice. Váš případný zájem o tuto službu je 
n u t n o  p o t v r d i t  n a  t e l . :  7 0 2  2 0 8  1 3 3 ,  i  f o r m o u  S M S  n e b o  e - m a i l : 
Jarmila.cervenkova@oujesenice.cz.

Jarmila Červenková
sociální pracovnice

květen 20158
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Další květnovou akcí seniorů byla 
procházka Vyšehradem 
v úterý 12. května.

Leopoldovou branou jsme vstoupili 
k nejpamátnějším místům českých 
dějin, ke kterým náleží rotunda sv. 

Martina, kostel sv. Petra a Pavla, vyšehrad-
ský hřbitov se Slavínem, sousoší od J. V. 
Myslbeka, Čertův sloup opředený pověst-
mi a socha sv. Václava. Za slunného počasí 
jsme si prohlédli další místa a zákoutí 
Vyšehradu a to vše s téměř profesionálním 
výkladem paní Marie Mařákové, za což jí 
velmi děkujeme. Určitě vyšehradský areál 
navštívíme někdy znovu.

 

právnické okénko

Právo na klid

Zápach, hluk, naschvály – to vše dokáže sousedské vztahy znepříjemnit. Nově se 
ale bude obtěžování posuzovat podle toho, jestli je dle nového Občanského 
zákoníku nad míru přiměřenou poměrům.

IMISE – nový termín pro sousedy.
Odpad, voda, kouř, prach, světlo, stín 
a pochopitelně hluk – to vše jsou IMISE – 
tedy pronikání účinků činnosti konané na 
jedné nemovitosti na nemovitost druhou, 
kterými vás mohou sousedé obtěžovat. 
Imisím se není možné vyhnout téměř nikdy. 
Když máte sousedy, máte i imise. Každý 
vlastník nemovitosti tak musí něco strpět. 
Nový Občanský zákoník proto imise 
rozděluje na přímé a nepřímé. 

Stop obtěžování – zakázané jsou tzv. přímé imise, tedy přímé přivádění imisí na poze-
mek souseda. Stejně tak není možné např. venčit psa na sousedově neoploceném 
pozemku, svést na jeho pozemek svoje odpadní vody nebo nad něj nechat vyústit svůj 
kouřovod.

U tzv. nepřímé imise platí, že každý je povinen snášet „obtěžování“ z normálního 
užívání nemovitost, pokud podstatně neomezují obvyklé užívání jeho nemovitosti. To, 
co je „normální“, tedy přiměřené místním poměrům, může posoudit pouze soud.
Největším problémem dnešní doby je hluk způsobený dopravou a zahradní technikou. 
Pila, sekačka nebo řezačka dokážou sousedům pořádně znepříjemnit bydlení. Stejně tak 
ale ruší sousedské vztahy i hlasitý štěkot psů nebo zvuky jiných zvířat. Podle nového 
Občanského zákoníku je ale obtěžování hlukem nepřípustné, pokud jde nad míru 
přiměřenou poměrům.

Proto naše obec vydala Obecně závaznou vyhlášku obce Vestec č. 2/2013 o ochraně 
nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Z výše uvedeného proto tedy vyplývá, že problémům se musíte bránit včas. Podle 
nového Občanského zákoníku máte totiž povinnost se například bránit proti budoucí 
stavbě ve stavebním řízení. Pokud to neuděláte, máte smůlu. Ve chvíli, kdy zjistíte, že 
místo do přírody koukáte do sousedovy zdi, tak už je pozdě. Stínění nebo to, že nová 
budova bude od vašeho domu vzdálená jen pár metrů, musíte řešit námitkou již ve 
stavebním řízení a teprve poté, je možné se domáhat svých práv i u soudu.

JUDr. Jaroslav Bednář
Marek Kowalewski

10

senioři

11květen 2015 květen 2015

14:00 - 15:00Klus revival
15:30 - 16:30
Zelenina

17:00 - 18: 30    Argema
19:00 - 20:00 Čokovoko20:30 - 22:00

La Sklerosa

20. 6. 2015

FESŤÁČEK



Další květnovou akcí seniorů byla 
procházka Vyšehradem 
v úterý 12. května.

Leopoldovou branou jsme vstoupili 
k nejpamátnějším místům českých 
dějin, ke kterým náleží rotunda sv. 

Martina, kostel sv. Petra a Pavla, vyšehrad-
ský hřbitov se Slavínem, sousoší od J. V. 
Myslbeka, Čertův sloup opředený pověst-
mi a socha sv. Václava. Za slunného počasí 
jsme si prohlédli další místa a zákoutí 
Vyšehradu a to vše s téměř profesionálním 
výkladem paní Marie Mařákové, za což jí 
velmi děkujeme. Určitě vyšehradský areál 
navštívíme někdy znovu.

 

právnické okénko

Právo na klid

Zápach, hluk, naschvály – to vše dokáže sousedské vztahy znepříjemnit. Nově se 
ale bude obtěžování posuzovat podle toho, jestli je dle nového Občanského 
zákoníku nad míru přiměřenou poměrům.

IMISE – nový termín pro sousedy.
Odpad, voda, kouř, prach, světlo, stín 
a pochopitelně hluk – to vše jsou IMISE – 
tedy pronikání účinků činnosti konané na 
jedné nemovitosti na nemovitost druhou, 
kterými vás mohou sousedé obtěžovat. 
Imisím se není možné vyhnout téměř nikdy. 
Když máte sousedy, máte i imise. Každý 
vlastník nemovitosti tak musí něco strpět. 
Nový Občanský zákoník proto imise 
rozděluje na přímé a nepřímé. 

Stop obtěžování – zakázané jsou tzv. přímé imise, tedy přímé přivádění imisí na poze-
mek souseda. Stejně tak není možné např. venčit psa na sousedově neoploceném 
pozemku, svést na jeho pozemek svoje odpadní vody nebo nad něj nechat vyústit svůj 
kouřovod.

U tzv. nepřímé imise platí, že každý je povinen snášet „obtěžování“ z normálního 
užívání nemovitost, pokud podstatně neomezují obvyklé užívání jeho nemovitosti. To, 
co je „normální“, tedy přiměřené místním poměrům, může posoudit pouze soud.
Největším problémem dnešní doby je hluk způsobený dopravou a zahradní technikou. 
Pila, sekačka nebo řezačka dokážou sousedům pořádně znepříjemnit bydlení. Stejně tak 
ale ruší sousedské vztahy i hlasitý štěkot psů nebo zvuky jiných zvířat. Podle nového 
Občanského zákoníku je ale obtěžování hlukem nepřípustné, pokud jde nad míru 
přiměřenou poměrům.

Proto naše obec vydala Obecně závaznou vyhlášku obce Vestec č. 2/2013 o ochraně 
nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Z výše uvedeného proto tedy vyplývá, že problémům se musíte bránit včas. Podle 
nového Občanského zákoníku máte totiž povinnost se například bránit proti budoucí 
stavbě ve stavebním řízení. Pokud to neuděláte, máte smůlu. Ve chvíli, kdy zjistíte, že 
místo do přírody koukáte do sousedovy zdi, tak už je pozdě. Stínění nebo to, že nová 
budova bude od vašeho domu vzdálená jen pár metrů, musíte řešit námitkou již ve 
stavebním řízení a teprve poté, je možné se domáhat svých práv i u soudu.

JUDr. Jaroslav Bednář
Marek Kowalewski

10

senioři

11květen 2015 květen 2015

14:00 - 15:00Klus revival
15:30 - 16:30
Zelenina

17:00 - 18: 30    Argema
19:00 - 20:00 Čokovoko20:30 - 22:00

La Sklerosa

20. 6. 2015

FESŤÁČEK



12 13

Z knihy událostí:

policie policie

Nový policejní Superb vyráží do ulic

Poté, co byl původní policejní vůz zničen při 
dopravní nehodě s ujíždějícím opilým 
řidičem, byl obcí pořízen nový vůz.
Jedná se opět o Škodu Superb 3.6 FSI 
s výkonem 260 koní, pohonem všech kol 
a z praktických důvodů je nyní v kombi 
verzi. Vůz je opět vybaven radarem Ramer 
10 C, který umožňuje měření jak statické, tak 
za jízdy a to jak po směru, tak i v protisměru. 
K nezbytné výbavě patří také prostředky 
pro poskytování první pomoci a další 
technika.

Vloupání do bytu
Dne 18. 4. 2015 dochází v ulici Lipová k vloupání do bytu, kdy pachatel vnikl přes 
plastové okno do bytu, ten prohledal a odcizil zde trezor, ve kterém byla nanční 
hotovost, klíče od vozidla, šperky, hodinky a další věci. Škoda na odcizených věcech 
přesahuje částku 100.000 Kč. Trezor byl druhý den nalezen na jednom z polí mezi obcemi 
Vestec a Jesenice. Věc je šetřena jako trestný čin porušování domovní svobody, krádež 
a poškození cizí věci.

Kontrola nákladních vozidel

Dne 20. 4. 2015 se v dopoledních hodinách 
strážníci OP Vestec, ve spolupráci s Policií 
ČR a Celní správou, zaměřili na lokalitu 
Ves tec ,  Doln í  Břežany ,  Z la tn íky-
Hodkovice, kde dochází ze strany řidičů 

nákladních vozidel k porušování doprav-
ního značení. V těchto lokalitách řidiči 
nákladních vozidel nerespektují zákazo-
vou značku (zákaz vjezdu nákladních 
vozidel s dodatkovou tabulkou 12 t).
Celní správa prováděla na stanovišti 
v Hodkovicích dohled v oblasti silniční 
dopravy vykonávající další důležité 
kompetence, mezi které patří kontrolní 
vážení a měření jízdních souprav. Při 
kontrole bylo zváženo 9 nákladních 
automobilů, u dvou bylo zjištěno přetížení 
vozidla.
Během akce zjištěné přestupky vyřešili 
blokovými pokutami v celkové výši cca   
16.000 Kč. Podobné kontroly budou nadále 
za použití výše uvedené techniky průběž-
ně pokračovat.

Vloupání do vozidla

Dne 21. 4. 2015 mezi 13 a 14 hodinou došlo 
v ulici Průmyslová poblíž staveniště 
Biocev k vloupání do vozidla, kdy pachatel 
vnikl do vozidla tím, že vypáčil zámek 
zadních dveří nákladového prostoru 
a z dodávky odcizil nářadí, vrtačky a další 
věci. Škoda přesáhla částku 50.000 Kč. Věc 
je šetřena jako trestný čin krádeže.

Řídil pod vlivem omamných látek

Dne 23. 4. 2015 okolo půlnoci zastavuje 
hlídka Police ČR na ulici Vídeňská poblíž 
OD Albert vozidlo zn. Peugeot, které řídí 
muž z Prahy. Jízda se policistům nezdá, 
a proto provádí test na přítomnost alkoho-
lu, který je negativní, test na drogy je však 
pozitivní, kdy se muž doznává, že užil 
marihuanu. Dále hlídka zjišťuje, že za 
stejný prohřešek má řidič platný zákaz 
řízení. Muži je zakázána další jízda a je mu 
sděleno podezření z trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 
a dále je převezen na vyšetření do nemoc-
nice Bulovka, kdy se zjišťuje množství 
návykových látek v krvi.

Vloupání do rodinného domu

K dalšímu vloupání do rodinného domu 
jsou přivolání policisté dne 26. 4. 2015. 
Tentokrát si pachatel vybral rodinný dům 
v ulici Vestecká, kde vypáčil francouzské 
dveře domu, vnikl dovnitř, dům prohledal 
a odcizil zde elektroniku a další věci. Tímto 
jednáním způsobil škodu okolo 50.000 Kč. 
Věc je šetřena jako trestný čin krádeže, 
porušování domovní svobody a poškození 
cizí věci.
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policie policie

Fyzické napadení

Dne 2. 5. 2015 okolo 10:00 hodin došlo 
v ulici Na Suchých ke koniktu mezi 
ženou a dvěma muži při předávání dítěte, 
kdy nejprve došlo ke slovnímu a následně 
i k fyzickému napadení. Věc je šetřena jako 
přestupek proti občanskému soužití. 

Sousedské neshody

Dne 5. 5. 2015 v 1:53 hodin oznámila žena, 
že kolemjdoucí soused, který je v podnapi-
lém stavu, ji slovně uráží a napadá, 
provokuje psa a lomcuje s jejich plotem, 
později byl ještě více agresivní a začal 
házet předměty na jejich dům. Na základě 
uvedeného oznámení vyjela hlídka OP 
ihned na místo. Uvedený muž byl vyzván 
hlídkou k podání vysvětlení, ten však 
s tvrzením oznamovatelky nesouhlasil 
a tvrdil, že naopak sousedka urážela jeho. 
Věc tedy bude postoupena ke správnímu 
řízení k dořešení.

Opilá žena skončila na záchytce

Dne 8. 5. 2015 jsou policisté okolo 22:30 
hodiny přivolání do jedné restaurace na 
ulici Vestecká, kde se nachází podnapilá 
žena, která slovně uráží ostatní hosty 
a odmítá odejít. Na místě policisté zajišťují 
silně podnapilou ženu, která nespolupra-
cuje a pro svojí opilost není ani schopna 
dechové zkoušky. Po zjištění totožnosti na 
s lužebně j i  pol ic is té  převážej í  na 
Protialkoholní záchytnou stanici Bulovka 
v Praze. Žena je podezřelá z přestupku 
proti veřejnému pořádku. Věc bude řešit 
správní orgán.

Odcizené barvy

Dne 8. 5. 2015 jsou policisté přivoláni 
k další krádeží na staveništi BIOCEV. 
Jedné z rem, která zde provádí práce, se 
ztratilo několik kyblíků fasádní barvy za 
téměř 9.000 Kč. Firma však není schopna 
zjistit, kdy ke krádeži došlo. Věc je šetřena 
jako trestný čin krádež.

Řídil pod vlivem alkoholu

Dne 14. 5. 2015 ve 22:40 hodin přijala 
hlídka Obecní policie Vestec oznámení 
o dopravní nehodě na kruhovém objezdu 
silnice č. 603, ul. Vídeňská, Vestec. Po 
příjezdu hlídky se již řidič nacházel mimo 
vozidlo. Orientační dechová zkouška byla 

pozitivní s výsledkem 1,3 promile alkoho-
lu v dechu. Hlídce na místě uvedl, že jel 
z hokeje z Václavského náměstí a kruhové-
ho objezdu si vůbec nevšiml. Přivolaná 
záchranná služba převezla zraněného 
muže k ošetření do nemocnice. Věc si na 
místě převzala Policie ČR – skupina 
dopravních nehod.

Alkohol pila a auto si utopila

Dne 16. 5. 2015 ve 22:31 hodin byla hlídce Obecní policie Vestec oznámena dopravní 
nehoda na kruhovém objezdu silnice č. 603, ul. Vídeňská, Vestec. Na místě hlídka zjistila, 
že vozidlo Citröen se nachází v retenční nádrži kruhového objezdu. V blízkosti vozidla se 
nacházela žena, která vozidlo řídila, a několik svědků události. Řidička byla v šoku 
a mírně podchlazená. Z tohoto důvodu ji byla poskytnuta deka a termická fólie pro 
zahřátí do příjezdu přivolané záchranné služby. Orientační dechová zkouška byla 
u řidičky pozitivní s výsledkem 1,9 promile alkoholu v dechu. Vozidlo museli dostat 
z vody ven hasiči za použití jeřábu. Věc si na místě převzala Policie ČR – skupina doprav-
ních nehod pro podezření ze spáchání trestného činu.
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Rodinné centrum 
Baráček v květnu

Milé děti, rodiče a prarodiče, ještě než 
skončí letošní školní rok, pořádáme pro 
Vás v Baráčku plno zajímavých akcí, 
přijďte si je s námi užít!

Blíží se doba dovolených a my jsme 
pro Vás připravili další díl seminá-
ře první pomoci tentokrát na 

aktuální téma „První pomoc: Úrazy dětí 
na dovolené“. O prázdninách a během 
dovolených děti tráví mnoho času venku, 
na sluníčku, ve vodě, a proto se zaměříme 
zejména na úrazy, které je mohou potkat 
při jízdě na kole, dovádění na hřišti, 
v bazénu nebo třeba na trampolíně. Také 
probereme, jak se zachovat, postihne-li 
dítě úpal, úžeh a jak mu eventuálně 
předejít. Seminář se uskuteční v sobotu 
13. 6. od 9:30 do 11:00 hodin v herně RC 
Baráček. Na seminář je potřeba se regis-
trovat předem na katka.haladova@rcba-
racek.cz nebo na tel.: 777 129 542 nejpoz-
ději do 6. června.

  
Dne 16. 6. od 9 hodin Vás zveme 
v letošním školním roce na poslední 
seminář s psychoterapeutkou paní Mgr. 
Hruškovou, a to na téma „Poruchy 
chování u dětí“. Na seminář můžete přijít 

i s dětmi a věříme, že jako vždy se rozpou-
tá plodná diskuze a rodiče si odnesou 
plno zajímavých a užitečných informací 
ohledně výchovy např. hyperaktivních 
dětí. 

Školní rok zakončíme druhým ročníkem 
Dětské olympiády, která se uskuteční dne 
21. 6., na vesteckém fotbalovém hřišti. 
Tato velká sportovní akce měla loni velký 
úspěch a věříme, že tomu tak bude i letos. 
Na Olympiádě mohou soutěžit děti ve 

věku od 2,5 do 15 let. Nebude chybět 
zahajovací ceremoniál s olympijským 
ohněm, děti za podpory rodičů budou 
soutěžit na jednotlivých stanovištích, kde 
pro ně budou připraveny nejrůznější 
atletické disciplíny. Pro ty nejlepší máme 
připraveny pěkné ceny, které jim budou 
uděleny během závěrečného slavnostního 
ceremoniálu. Bude to velká akce, přijďte si 
se svými dětmi zasoutěžit, bude to pro ně 
nevšední zážitek!     

Pozvánka na výtvarný kroužek „Barvička“

V minulém čísle jsme psali o naší dětské herničce a tentokrát bychom Vás chtěli seznámit 
a pozvat na  výtvarný kroužek „Barvička“, který se koná každé  úterý od 11:00 hod. 
Máte-li děti od 2,5 let a starší a rádi s nimi tvoříte nebo chcete podpořit jejich kreativitu, je 
tento kroužek vhodný právě pro Vás. V kurzu se věnujeme různým výtvarným techni-
kám s ohledem na věk přihlášených dětí a z každé hodiny si děti vždy odnáší domů svůj 
vlastní výtvor. Je dovoleno trhat, patlat a rozmazávat, učíme se při tvoření využívat 
nejrůznějších pomůcek např. nůžky, voskovky a zpracováváme i netradiční materiály. 
Uvítáme i mladší sourozence, kteří si mohou v době tvoření nerušeně hrát v naší herničce.

Ohlédnutí za dubnovými akcemi

V úterý 14. 4. jsme pořádali další z cyklu 
pravidelných seminářů pro rodiče na téma 
Hranice ve výchově dětí. Účast byla hojná 
a diskuze na toto téma probíhala opravdu 
živě. Se všemi přítomnými jsme se shodli 

na tom, že ať už si hranice pro své dítě 
nastavíme jakkoliv volně nebo přísně, 
musíme pak důsledně dbát na jejich 
dodržování. Dozvěděli jsme se, že nechá-
me-li malému dítěti příliš volnosti v roz-
hodování, dítě se v ní snadno ztratí a jeho 
rozhodnutí nebudou pravděpodobně 
podle našich očekávání. Také jsme se 
všichni trochu vyděsili při povídání o tom, 
jak snadno si můžeme doma vychovat 
„malého tyrana“, který nás bude ovládat 
svými nepří jemnými hysterickými 
záchvaty vzteku, jenom tím, že mu občas 
něco povolíme a nedbáme dostatečně 
důsledně na dodržování dohodnutých 
pravidel. Shrnuje to výstižný výrok paní 
psychoterapeutky, že „demokracie není 

pro děti, ale pro zralejší jedince.“ A že 
nějaké hranice v životě a chování potřebují 
nejen děti, ale i dospělí se zase skrývá ve 
výroku: “Když Bůh chce, aby se někdo 
zbláznil, tak mu splní každé přání.” 

V sobotu 16. 5. jsme pro vás ve spolupráci s 
kulturní komisí obce Vestec uspořádali 
první ročník Vesteckého jarmarku. V kryté 
hale u fotbalového hřiště se sešli prodejci 
nejrůznějšího zboží od oblečení, bot 
a knížek, přes vlastnoručně vyráběné 
polštářky, šperky, mýdla a kosmetiku, až 
po domácí marmelády, kremrole, perníky, 
rolády, klobásy nebo škvarkové placky. 
Prodejem domácích pochutin jsme se 
zapojili do mezinárodního dne “restaurací 
na ulici” tzv. Restaurant day, který 
umožňuje volně prodávat dobroty 
z domácí kuchyně a prodejcům přináší 
uznání od mlaskajících zákazníků. 
V našem případě svědčily o spokojených 
zákaznících rychle se vyprazdňující tácy 
a talíře prodejců. Rádi se proto přidáme 
k dalšímu vyhlášenému dni Restaurant 
day a to konkrétně 21. 11. 2015. Přidejte se 
i vy. Budeme se těšit!
 Více informací o pravidelném programu 
pro nejmenší a o námi pořádaných akcích 
pro děti i rodiče najdete na našich webo-
vých stránkách www.rcbaracek.cz. 

Těšíme se na Vás! 
Za Tým RC Baráček 
Markéta Barancová

RC Baráček
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Den Země v naší školce

ako každý rok, tak i letos se v naší školce konala oslava Dne Země. Ve středu 22.4. se Jv dopoledních hodinách otevřela branka školky a rodiče i ostatní příznivci měli 
možnost zúčastnit se této oslavy. 

Byli jsme přivítáni paní učitelkou Ivou Valtrovou, která nám vysvětlila, proč je třeba 
o naši planetu pečovat a seznámila nás s průběhem celého dopoledne. 
Poutavou scénkou s oblíbenými krysáky Hodanem a Hubertem jsme se dozvěděli, že je 
třeba pro jejich kamarády vyrobit několik velmi potřebných věcí – kuchyňku, daleko-
hled, hudební nástroj, raketu a fotoaparát. 

Každá třída dostala mapu „smetiště“ se svým stanovištěm a obrázek předmětu, který 
bude z nasbíraného odpadového materiálu tvořit. Děti, ale i ostatní návštěvníci se 
přiděleného úkolu zhostili s velkou chutí a práce jim šla pěkně od ruky. Vznikla velmi 
podařená díla. 

Zbylý odpadní materiál děti uklidily do nachystaných kontejnerů. Můžeme být na naše 
děti pyšní, neboť vše správně roztřídily – plasty do žlutých, papír do modrých a sklo do 
zelených kontejnerů. Své výtvory děti zanesly na „nádvoří“ smetiště, kde jim krysáci za 
ně poděkovali.
Na závěr příjemně stráveného dopoledne jsme naší Zemi popřáli spoustu takto šikov-
ných dětí a lidí, kteří ji budou chránit a zazpívali si písničku o třídění odpadu. 

       
Mgr. Olga Melichárková

Fotbal

Viktorka stále jede!

Vestečtí fotbalisté válcují své soupeře, A mužstvo za 
poslední měsíc neprohrálo a je na nejlepší cestě 
k postupu. Své soupeře drtí přesvědčivými výsledky, 

o čemž vypovídá i skóre 104:22 a zisk 61 bodů. 
B mužstvo ve dvou zápasech zaváhalo, přesto stále 
drží první místo ve své třídě a také se blíží hranici 100 vstřelených branek.

sport

Přijďte nás podpořit i v dalších zápasech, 
a když se vše podaří, tak v sobotu 6. června 
v domácím zápase s Dobřichovicemi od 
17:00 hodin můžeme společně oslavit 
postup A mužstva. V neděli 14. června od 
17:00 hodin i s B mužstvem našich fotbalistů.

Podpora našich fanoušků je pro nás důleži-
tá, vážíme si jejich návštěv jak na domácích 
zápasech, tak při zápasech na hřištích 
soupeřů. 

květen 2015 květen 2015
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k postupu. Své soupeře drtí přesvědčivými výsledky, 

o čemž vypovídá i skóre 104:22 a zisk 61 bodů. 
B mužstvo ve dvou zápasech zaváhalo, přesto stále 
drží první místo ve své třídě a také se blíží hranici 100 vstřelených branek.

sport

Přijďte nás podpořit i v dalších zápasech, 
a když se vše podaří, tak v sobotu 6. června 
v domácím zápase s Dobřichovicemi od 
17:00 hodin můžeme společně oslavit 
postup A mužstva. V neděli 14. června od 
17:00 hodin i s B mužstvem našich fotbalistů.

Podpora našich fanoušků je pro nás důleži-
tá, vážíme si jejich návštěv jak na domácích 
zápasech, tak při zápasech na hřištích 
soupeřů. 

květen 2015 květen 2015
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příspěvky čtenářů

Vyjádření redakce:

To, že pan Janata předpovídá, jak se 
občané obce budou chovat je sice jistě 
zajímavé, ale pojďme raději k realitě.

Vestec je moderní obcí, která nastavila pro 
své občany vysoké standardy. Nebojíme 
se napsat, že při srovnání s okolními 
obcemi je v mnohém předčíme, spíše 
bychom se rádi srovnávali s obcemi na 
západ od našich hranic.

Odpad

V rámci nakládání s odpadem se podařilo 
zlikvidovat všechny černé skládky, 
s kterými ostatní obce často neúspěšně 
bojují. Obec žádným způsobem nedotuje 
odvoz a likvidaci odpadu. Zatímco 
v jiných obcích, které drží nižší poplatky, 
tak musí přispívat obec z rozpočtu, u nás 
to tak není. Tento systém nám přijde 
spravedlivější a dalším krokem k větší 
spravedlnosti je rozdělení poplatků podle 
skutečné produkce odpadu. A také kvůli 
snížení nákladů, kdy jsme byli nuceni 
platit i zisk současného dodavatele, se 

obec rozhodla provozovat svoz odpadu 
vlastními silami. Díky dotaci pořídila 
nový svozový vůz a i to přispěje ke snížení 
nákladů na provoz systému sběru a 
likvidace odpadu v obci. Abychom byli 
schopni systém rozjet v ostrém provozu 
od roku 2016, začali jsme již letos na jaře se 
zkušebním provozem. Po jeho vyhodno-
cení budou moct být nastavené nové ceny 
pro naše občany.

Vodné a stočné

Cena vodného a stočného zohledňuje 
nejen náklady na provoz vodovodů 
a kanalizací, spotřebovanou vodu, ale také 
nemalou část na příští investice, které jsou 
nevyhnutelné. To, že se obec chová 
zodpovědně a vytváří rezervy na opravy 
infrastruktury, je dle našeho názoru 
správné.

A že bychom měli nejdražší vodné 
a stočné? Stačí porovnat například dle 
stránek 1. SčV. Nejsme sice nejlevnější 
v našem kraji, ale ani nejdražší. Naopak 
průměrná cena se pohybuje na úrovni 85 
Kč za m3, což odpovídá i naší ceně.
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Příspěvky čtenářů (tyto příspěvky nejsou vyjádřením redakce)

Dovoluji si reagovat na článek z dubno-
vých Vesteckých listů "Odpad nejen 
svážíme, my vám ho i zvážíme", ze kterého 
jsme se dozvěděli, že při svozu odpadu 
dojde k radikální změně. Tím bude vážení 
obsahu nádob (popelnic), což by mělo 
podle starosty obce znamenat pro občany 
spravedlivější platbu za vyprodukovaný 
odpad. Celý článek vyznívá jako kdyby 
došlo k objevení Ameriky, ale není tomu 
tak. Znám  obec, která už stejný systém 
zavedla, ale po ročních zkušenostech od 
něho upustila a vrátila se k původnímu. 

Nesporným kladem tohoto systému je 
a v dané obci také bylo, že občané ještě více 
třídili odpad, proto v popelnicích nezůstá-
val žádný papír, plast ani sklo. Následně 
začali šetřit víc, než by bylo zdrávo. Vozili 
odpad jinam, zejména dávali pytle ke 
kontejnerům, což je běžně vidět i u nás. Při 
pravidelném svozu popelnic tak často 
nastávala absurdní situace, kdy nebylo co 
vážit a ani odvést, protože popelnice 
zůstaly u mnohých domů prázdné, nebo 
bylo pokryto pouze jejich dno a odvoz by 
byl zbytečný. Bylo by naivní se domnívat, 
že občané Vestce se budou chovat jinak.

V závěru článku uvádí starosta: "Věřím, že 
se nám tato varianta osvědčí a získáme 
v dalších obcích a městech následovníky". 
Nebylo by moudřejší se neukvapovat 
a zeptat se na zkušenosti těch obcí, kde 
t e n t o  s y s t é m  j i ž  z a v e d l i ? 
Z článku jsme se nedozvěděli to podstatné, 
tedy co dobrého přinese nám občanům, 
konkrétně o kolik přibližně budeme za 
svoz platit méně než dosud. Za odvoz 
popelnic platíme od r. 2013 bezesporu 
nejvíce nejen v našem okolí, ale patrně 
i v celé ČR. 

Totéž se týká i vodného a stočného, obojí 
máme podstatně dražší než sousedé. 
Vedení obce by občanům mělo vysvětlit 
proč tomu tak je, a místo zbytečného 
experimentování sdělit, co hodlá udělat 
p r o  n á p r a v u  s o u č a s n é h o  s t a v u . 

Technické služby jsou ze 100% ve vlastnic-
tví obce, občané tedy mají nezadatelné 
právo se nejen k této věci neanonymně 
demokraticky vyjádřit tak, jak bylo v naší 
obci ve Vesteckých listech před rokem 
2010 zvykem.

Bude vážení odpadu mít nějaký smysl?

Otakar Janata
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