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Přeji příjemné čtení!

Vážení čtenáři,

rok 2015 je již z části za námi a tak vám 

lednové číslo Vesteckých listů opět 

přináší aktuální informace o dění v obci. 

Najdete v něm nejen plánované 

investiční akce na letošní rok, ale také 

informace o tom, co se již odehrává, 

jako je například nové značení ulic.

Těsně před Vánoci proběhlo zajímavé 

setkání, kterého se zúčastnili zástupci 

obce, a dalo nám možnost se blíže 

seznámit s vietnamskou komunitou 

u nás v obci.

V rámci nově zavedené rubriky vám 

představíme zajímavý projekt, který 

opět rozšiřuje naše české „Silicon 

Val ley“ ,  tentokrát  v  sousedních 

Hodkovicích.

Po zimní přestávce opět startuje 

Univerzita třetího věku, takže kdo z vás 

má zájem o studium, dozví se bližší 

informace v tomto čísle.

A nezapomeňte se zúčastnit tradičního 

masopustu, pozvánku najdete na 

vedlejší stránce. Věřím, že se zde 

s mnohými z vás opět setkám, stejně 

jako při tradičním betlémském světélku, 

které proběhlo před Vánoci.

Tibor Švec, starosta obce



Přeji příjemné čtení!

Vážení čtenáři,

rok 2015 je již z části za námi a tak vám 

lednové číslo Vesteckých listů opět 

přináší aktuální informace o dění v obci. 

Najdete v něm nejen plánované 

investiční akce na letošní rok, ale také 

informace o tom, co se již odehrává, 

jako je například nové značení ulic.
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setkání, kterého se zúčastnili zástupci 

obce, a dalo nám možnost se blíže 
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informace v tomto čísle.

A nezapomeňte se zúčastnit tradičního 

masopustu, pozvánku najdete na 

vedlejší stránce. Věřím, že se zde 

s mnohými z vás opět setkám, stejně 

jako při tradičním betlémském světélku, 

které proběhlo před Vánoci.

Tibor Švec, starosta obce



aktuality technické služby

TECHNICKÉ SLUŽBY
V roce 2015 se transformují do společnosti 
s ručením omezeným.

Od 1. 2. 2015 se transformují Technické služby 
obce Vestec (TS) na obchodní společnost 
s ručením omezeným. Důvodem je zamýšlená 
obchodní činnost, kterou TS budou provádět 
a to nejen na území naší obce. K činnostem 
vyžadujícím obchodní společnost patří správa 
vodovodů a kanalizací a svozy odpadů. Do 
nové společnosti, jejímž jednatelem jsem byl 
jmenován, přejde veškerý majetek příspěvkové 
organizace a to včetně pracovníků. Majetek 
společnosti se pohybuje v částce cca 20mil. Kč. 
TS disponují technikou na svoz odpadů, sekání 
zeleně, čištění a úklid komunikací a také 
vybavením pro mnoho řemesel. Základem však 
je sehraný tým pracovníků, který bude posílen. 
Mezi zvláštní aktivity provozované TS patří 
například grafické studio či překladatelská 
činnost z anglického jazyka. TS se rozšíří také 
v areálu Agra, kde bude nově sídlit vedle 
současného sběrného dvora a prostoru pro 
techniku i vedení společnosti. TS budou i na-
dále zajišťovat údržbu naší obce v nastaveném 
vysokém standardu a k těmto činnostem zajistí 
také aktivity nové. Mezi nové aktivity, které 
budou TS provozovat, patří svoz odpadu v obci, 
kdy začneme svozy tříděného odpadu a svozy 
bioodpadu. Bioodpady budou i prvním startova-
cím projektem spolupráce v rámci mikroregionu 
Dolnobřežansko, kdy budeme zajišťovat svoz 
pro 11 obcí. Velkým projektem bude svoz 
směsného odpadu v naší obci, který nás čeká 
tento rok. Následovat budou další aktivity, za 
zmínku stojí kompletní správa vodovodů a 
kanalizací v naší obci, která je plánována na 
podzimní období. Dále je plánována správa 
veřejného osvětlení a kompletní pasportizace 
obce. Nově budeme zajišťovat výše uvedené 
služby i v okolních obcích, které projevily zájem 
o spolupráci. Na rok 2015 máme za cíl rozjet či 
zlepšovat veškeré uvedené aktivity, stabilizovat 
společnost a připravit se na spolupráci v rámci 
mikroregionu.
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Za Technické Služby obce Vestec
Václav Drahoš

Nové značení ulic

V měsících lednu a únoru bude 
probíhat nové značení veškerých ulic 
ve Vestci, které bude provedeno 
v souladu se Zákonem o obcích. Díky 
novému značení dojde ke zpřehled-
nění orientace v obci. Činnost provádí 
pracovníci technických služeb a ti, 
u nichž bude značení instalováno, 
budou pracovníky technických služeb 
kontaktováni s detailnějšími informa-
cemi ohledně označení umístěného 
na jejich nemovitost.

Zákon o obcích v § 30 uvádí:
 
Označení ulic a jiných veřejných 
prostranství provede obec na svůj 
náklad. Vlastník nemovitosti je 
povinen strpět bezúplatné připevnění 
tabulky s označením ulice nebo 
jiného veřejného prostranství na své 
nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí 
umístit jiné nápisy. Označení nesmí 
být poškozeno, odstraněno nebo 
zakryto.
Všem spoluobčanům děkujeme za 
spolupráci při tvorbě nového značení 
v obci. 
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AKCE PLÁNOVANÉ NA ROK 2015

Intenzifikace ČOV
Investičně nejvíce náročná akce bude 
intenzifikace čistírny odpadních vod 
s  p l á n o v a n ý m i  v ý d a j i  v e  v ý š i 
73.000.000,- Kč, které budou z většiny 
hrazeny z dotace. Realizace je 
naplánována na období březen – říjen 
2015 a v lednu bylo vypsáno výběrové 
řízení na dodavatele. Díky intenzifikaci 
dojde nejen k navýšení kapacity na 
více než trojnásobek, ale také bude 
uvedena  do  p rovozu  modern í 
technologie čištění. 

Nové autobusové zastávky
Letos na podzim nás čekají nové 
autobusové zastávky u Alberta, kde 
budou stavět jak linky jezdící na 
Budějovickou, tak sem bude nově 
zajíždět i linka 326, která bude obslu-
hovat, průmyslový areál včetně 
BIOCEVu. Nové zastávky budou 
vybaveny elektronickým jízdním 
řádem, vznikne nový přechod pro 
chodce, a co se týká stávajících 
zastávek na Vídeňské, tak ty zůstanou 
zachovány. 

Rekonstrukce ulic
V letošním roce plánujeme zrealizovat 
jak splaškovou kanalizaci v ulicích 
V Březí a V Úhoru, tak i nový povrch 
komunikací. Výběrové řízení bude 
vypsáno v průběhu února, předpoklá-
daná cena je 11 milionů Kč.

Cyklostezka Vestec - Jesenice
Po všech peripetiích věříme, že se 
povede zrealizovat cyklostezku Vestec 
– Jesenice, termín pro dotace 15. 1. 
2015 je bohužel v tuto chvíli nereálný, 
takže se obec pokusí využít další 
te rmín ,  k te rým je  15 .  če rven . 
Cyklostezka povede souběžně se 
stávající komunikací Na Průhoně, 
bude mít stejné parametry jako má 
současná  cyklo-stezka směrem do 
Kunratic. Oddělena bude zeleným 
pásem, ve kterém bude vysázena nová 
alej. Předpokládané náklady činí 3,5 
milionu Kč na samo-tnou výstavbu a 1 
milion Kč na zeleň. Současně s tím 
věříme, že sousední Jesenice dodrží 
svůj závazek o propojení nově oprave-
né ulice Ke Skále, která bude po 
dokončení pokračování do Zdiměřic 
převedena do režimu cyklostezky s 
uzavřením na závoru. 

Chodník v Průmyslové
Jedná se o zájmovou investici chodní-
ku v ulici Průmyslová k areálu BIOCEV. 
Bude vybudován nový chodník, 
zrekonstruován plot areálu SAFINA, 
která poskytla část svého pozemku pro 
vybudování chodníku. Současně s tím 
bude také vybudováno nové veřejné 
osvětlení. Celkové náklady jsou 
předpokládány ve výši 5 milionů Kč s 
termínem realizace v průběhu léta 
2015. Na základě smlouvy s BIOCEV 
bude tato akce refundována obci ve 
výši 100 %.

Sportoviště, mateřská škola
Drobné investice čekají i naše příspěv-
kové organizace. Sportoviště čeká na 
začátku roku zastřešení multifunkční-
ho hřiště, kdy střecha bude osazena 
trvale, boční stěny pouze na zimní 
sezónu. Díky tomu bude možné 
využívat hřiště celoročně.
V mateřské škole je naplánována 
výstavba venkovní učebny, jedná se 
o altán upravený k použití jako učebna 
v teplejších měsících. 

ilustrační foto: Bubeneč, čistička, z Baby
zdroj: http://commons.wikimedia.org/
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kultura komunita poplatky

leden 2015leden 2015

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
S VIETNAMSKOU KOMUNITOU
Nedílnou součástí Vestce je vietnamská komunita.

Vietnamská komunita, která při počtu cca 400 členů činí zhruba 10 % populace 
žijící v obci.  Je nedílnou součástí našeho života ve Vestci. A tak zástupci obce 
dostali pozvání na historicky první setkání, které se konalo v neděli 21. 12. 2014 
v restauraci Hoang Thanh v areálu SAPA. 

Celé setkání uvedl Hoang Dinh Hang, 
předseda Svazu Vietnamců v ČR. Cílem 
tohoto setkání bylo přiblížit život našich 
vietnamských spoluobčanů, navázat nové 
kontakty a dále rozvíjet spolupráci mezi 
komunitami. Pro přítomných více než 200 
hostů byla připravena jak typická vietnam-
ská večeře, tak i program, který představo-
val jak tradiční vietnamskou kulturu, tak se 
rozezněly i některé české šlágry v podání 
vietnamských zpěváků. 

Na reportáž odvysílanou ve vietnamské televizi se můžete podívat zde           
(s anglickými titulky): https://www.youtube.com/watch?v=CGpizuJLpMw

A co znamenalo toto setkání pro redakci Vesteckých listů? 
Nově budou čtvrtletně vycházet listy i ve vietnamštině.

SEZNAM POPLATKŮ 2015

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD:

Druh a objem sběrné nádoby Výše poplatku za jednu nádobu a rok

Nádoba 110 nebo 120 litrů (svoz 1x za 14 dní)

Nádoba 110 nebo 120 litrů (svoz 1x týdně)

Nádoba 240 litrů (svoz 1x týdně)

Nádoba 1100 litrů (svoz 1x týdně)

Nádoba 1100 litrů (svoz 2x týdně)

Pytel 110 l s logem AVE - 60 Kč/1 ks pouze jako doplněk ke sběrné nádobě v případě, že při 
mimořádné zvýšené produkci odpadu nestačí kapacita nádoby.

1.800 Kč

3.600 Kč

5.900 Kč

19.200 Kč

38.400 Kč

Splatnost poplatku za odpad je do 28. 2. 2015.

Poplatek je splatný bez výzvy správce poplatku.

Poplatek je možné uhradit v podatelně obecního úřadu hotově, platební kartou 
nebo bankovním převodem ( ) na číslo účtu:                               pozor změna čísla účtu!
107- 2845800287/0100 s uvedením VS ve tvaru XYYY, kde  a YYY X je číslo bytu
je číslo popisné nemovitosti.
 
Při platbě bankovním převodem je nutné do 31. 3. 2015 vyzvednout známku na 
popelnici, bez které nebude nádoba vyvážena.

Známku prosím nalepte na víko nádoby – usnadní se tak kontrola popelářům.
Při 14 denním svozu je nutné dodržovat sudé týdny vývozu.

POPLATEK ZE PSŮ:

První pes

Další pes

Pes důchodci

Další pes důchodci

1.000 Kč čipovaný 500 Kč

čipovaný 750 Kč

čipovaný 100 Kč

čipovaný 150 Kč

1.500 Kč

200 Kč

300 Kč

Splatnost poplatku za psy je do 31. 3. 2015.
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právnické okénko dřeviny

leden 2015leden 2015

představujeme

Změny v ochraně a kácení dřevin.
Pro lepší orientaci, jaké stromy a keře na zahradách, u rek-
reačních objektů a v zahrádkářských koloniích lze kácet bez povolení, připravilo 
Ministerstvo životního prostředí seznam ovocných dřevin. Seznam je součástí 
nové metodiky pro ochranu dřevin a jejich kácení.
Pro bližší představu přinášíme informaci týkající se obcí, obecních úřadů a veřej-
nosti, kterou se mohou řídit při posuzování ovocných dřevin, jež je možné od 
1.11. 2014 kácet bez povolení, a to na pozemcích v zastavěném území, evidova-
ných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha 

a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň. Ovocnými 
dřevinami jsou zpravidla myšleny dřeviny, které záměrně vysazujeme a pěstuje-
me za účelem sklizně a konzumace jejich plodů.

Pro jednoduší orientaci v duchu této vyhlášky lze využít následující seznam 
ovocných dřevin:
Angrešt, Rybíz, Broskvoň, Hrušeň, Jabloň, Temnoplodec, Jeřáb obecný 
moravský (sladkoplodý), Kdouloň, Líska obecná, Mandloň obecná, 
Meruňka, Morušovník, Ořešák vlašský, Maliník, Ostružiník, Slivoň, 
Třešeň a Višeň.

                                                                                                    JUDr. Jaroslav 
Bednář
                                                                                                    Marek 
Kowalewski
    

PROBLEMATIKA DŘEVIN
V našem právnickém okénku i v lednovém vydání 
navážeme ještě na problematiku dřevin. Dne 11. 12. 2014 bylo v sousedních 

Hodkovicích zkolaudováno Pražské 
inovačním centrum, které si za cíl klade 
především povzbuzení kreativity a 
interakce inovativních společností. V 
jeho prostorech by se měli setkávat 
a propojovat lidé, myšlenky, firmy 
a rozmanité projekty, kdy cílem je 
akcelerace inovačního potenciálu, 
růstu těchto společností a také inspiro-
vat jejich vzájemnou interakci. 
Hlavní zaměření je na inovaci v oblasti 

biotechnologií a příbuzných interdisci-
plinárních oblastí, která využívá středu 
budoucího technologického klastru 
STAR (Sc ience  &  Techno logy 
Advanced Region) mezi Evropskými 
centry excelence BIOCEV a ELI 
Beamlines specializujícími se na 
biotechnické a fyzikální vědy. Umístění 
Centra mimo Prahu umožňuje usídle-
ným společnostem přístup k dotačním 
programům EU a současně být v těsné 
blízkosti centra Prahy a 20 minut od 
mezinárodního Letiště Václava Havla 
Praha.

V horizontu příštích 10 let je cílem 
vyprodukování 5 mezinárodně uznáva-
ných start-upů.

Kdo stojí za PIC?
Lidé s prokazatelnými mezinárodními 
výsledky v korporátním i akademickém 
světě. Zakladateli jsou Petr Kotal, 
David Fojtík a Vladimír Engelmajer. 

Co PIC nabízí?
3.000 m2 vysoce interaktivního pro-
středí s flexibilním uspořádáním, které 
jsou určeny k pronájmu (aktuálně je 
volných cca 1.900 m2). Samozřejmostí 
jsou zdvojené podlahy, klimatizace 
fancoily, topení konvektorovými 
radiátory, samoobslužná kantýna 
spolu s kuchyňkami v jednotlivých 
křídlech a přístup na karty a služby 
centrální recepce.

Kromě budovy jsou zde možnosti 
komercializace nápadů v prosperující 
firmu s možností zajištění financování 
ať už prostřednictvím soukromého 
kapitálu nebo z veřejných zdrojů 
podpory výzkumu a prodeje. Můžeme 
vás podpořit odborností, konzultacemi, 
mentoringem a coachingem, spolupra-
cujeme s univerzitami, výzkumnými 
institucemi a investory.

PŘEDSTAVUJEME
V minulém čísle jsme vám přinesli představení 
mladého nadějného jezdce, dnes vám představíme 
zajímavý projekt, který vznikl v sousedních Hodkovicích.

Pražské inovační centrum (PIC)

Více informací se můžete dozvědět na stránkách 
www.innocrystal.com, na e-mailu info@innocrystal.com 

nebo telefonicky na čísle 603 558 580.
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senioři univerzita třetího věku senioři aktivity

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

Už od roku 2011 je i ve Vestci U3V, 
tehdy začala pilotním semestrem na 
téma „Astronomie“. Následovala další 
zajímavá témata: „Etika jako východis-
ko z krize společnosti“, „Kouzelná 
geometrie“, „Dějiny oděvní kultury“, 
„Lidské zdraví“, „Hudební nástroje“ 
a naposledy téma „Umění rané rene-
sance v Itálii“. V kurzu dnes studuje 15 

studentů, 11 studentů je z Vestce 
a   4   s t u d e n t i  j s o u  „ p ř e s p o l n í “ . 
V polovině ledna 2015 se 6 studentů (tři 
jsou z Vestce) zúčastnilo slavnostní 
promoce v aule České zemědělské 
univerzi ty v Praze 6 a obdržel i 
„Osvědčení o absolutoriu Univerzity 
třetího věku“ při Provozně ekonomické 
fakultě ČZU.

Pro další semestr v roce 2015 jsme si vybrali téma:

Život a dílo Michelangela Buonarroti

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (narozen 6. 
března 1475 v Caprese –  zemřel 18. února 1564 v Římě) 
byl florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslav-
nějším umělcem v dějinách lidstva.

o Umělcovo mládí, školení a rané dílo
o Nejslavnější socha na světě a sochařovo dílo po roce 1500
o Náhrobek papeže Julia II. della Rovere
o Malby v Sixtinské kapli
o Nová sakristie
o Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace

Také se můžete podívat na www.e-senior.cz , kde jsou další informace o studiu.

Pokud má někdo zájem o studium, může se ještě přidat. Studium probíhá ve 
formě virtuálních přednášek na internetu, které se promítají v restauraci Na hřišti, 
ul. Na Hřišti, Vestec.

Jedna taková se konala 5. 12. v RC 
Baráček. Několik seniorů se této akce 
také zúčastnilo. Daleko větší počet 
seniorů (41) zaplnil v pátek 12. 12. 
restauraci U Klimešů, kde se konala 
valná hromada spolku. Podvečerní 
setkání se svou náplní příliš nelišilo od 
těch předcházejících. Úvodní slovo 
patřilo pozvanému starostovi Tiboru 
Švecovi, pak se ujali slova senioři. 
Zhodnotili minulé období a zároveň si 
rozvrhli plán na další rok. Vedení klubu 
z ů s t á v á  v e  s t e j n é m  s l o ž e n í . 
Následovala večeře a také gratulace 
jubilantovi. Hudební kulisu zajistila 
stejně jako v loňském roce country 
skupina Pašáci, nechyběly ani taneč-
ky. Ty první svou hudbou, rytmem 
a oblečením navozovaly atmosféru 
orientu, ty další byly již pod taktovkou 
country a rozhýbaly i váhavější seniory. 
Ke konci roku se náš počet rozrostl na 

52 členů. Do nového roku si přejeme, 
aby se všichni členové v našem klubu 
cítili dobře.
                                                              
I vánoční Praha měla svým 
návštěvníkům co nabídnout. 
Takže i několik našich seniorek stihlo 
ještě do konce roku navštívit výstavu 
na Betlémském náměstí, kde byly k 
vidění betlémy a vše, co k Vánocům v 
t rad i čn ím s lova  smys lu  pa t ř í . 
Pozornost zde byla věnována i zvonům 
a zvonění. Podobnou atmosféru 
nabízela i vý-stava v muzeu u Karlova 
mostu, jejíž dominantou byl tradičně 
slaměný betlém, umístěný tak, že za 
ním bylo vidět panorama Pražského 
hradu.
                                                                                   
             

AKTIVITY VESTECKÝCH 
SENIORŮ NA KONCI ROKU
Počátek prosince byl ve znamení mikulášských nadílek. 

leden 2015leden 2015
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Spolek vesteckých seniorů
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geometrie“, „Dějiny oděvní kultury“, 
„Lidské zdraví“, „Hudební nástroje“ 
a naposledy téma „Umění rané rene-
sance v Itálii“. V kurzu dnes studuje 15 

studentů, 11 studentů je z Vestce 
a   4   s t u d e n t i  j s o u  „ p ř e s p o l n í “ . 
V polovině ledna 2015 se 6 studentů (tři 
jsou z Vestce) zúčastnilo slavnostní 
promoce v aule České zemědělské 
univerzi ty v Praze 6 a obdržel i 
„Osvědčení o absolutoriu Univerzity 
třetího věku“ při Provozně ekonomické 
fakultě ČZU.

Pro další semestr v roce 2015 jsme si vybrali téma:

Život a dílo Michelangela Buonarroti

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (narozen 6. 
března 1475 v Caprese –  zemřel 18. února 1564 v Římě) 
byl florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslav-
nějším umělcem v dějinách lidstva.

o Umělcovo mládí, školení a rané dílo
o Nejslavnější socha na světě a sochařovo dílo po roce 1500
o Náhrobek papeže Julia II. della Rovere
o Malby v Sixtinské kapli
o Nová sakristie
o Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace

Také se můžete podívat na www.e-senior.cz , kde jsou další informace o studiu.

Pokud má někdo zájem o studium, může se ještě přidat. Studium probíhá ve 
formě virtuálních přednášek na internetu, které se promítají v restauraci Na hřišti, 
ul. Na Hřišti, Vestec.

Jedna taková se konala 5. 12. v RC 
Baráček. Několik seniorů se této akce 
také zúčastnilo. Daleko větší počet 
seniorů (41) zaplnil v pátek 12. 12. 
restauraci U Klimešů, kde se konala 
valná hromada spolku. Podvečerní 
setkání se svou náplní příliš nelišilo od 
těch předcházejících. Úvodní slovo 
patřilo pozvanému starostovi Tiboru 
Švecovi, pak se ujali slova senioři. 
Zhodnotili minulé období a zároveň si 
rozvrhli plán na další rok. Vedení klubu 
z ů s t á v á  v e  s t e j n é m  s l o ž e n í . 
Následovala večeře a také gratulace 
jubilantovi. Hudební kulisu zajistila 
stejně jako v loňském roce country 
skupina Pašáci, nechyběly ani taneč-
ky. Ty první svou hudbou, rytmem 
a oblečením navozovaly atmosféru 
orientu, ty další byly již pod taktovkou 
country a rozhýbaly i váhavější seniory. 
Ke konci roku se náš počet rozrostl na 

52 členů. Do nového roku si přejeme, 
aby se všichni členové v našem klubu 
cítili dobře.
                                                              
I vánoční Praha měla svým 
návštěvníkům co nabídnout. 
Takže i několik našich seniorek stihlo 
ještě do konce roku navštívit výstavu 
na Betlémském náměstí, kde byly k 
vidění betlémy a vše, co k Vánocům v 
t rad i čn ím s lova  smys lu  pa t ř í . 
Pozornost zde byla věnována i zvonům 
a zvonění. Podobnou atmosféru 
nabízela i vý-stava v muzeu u Karlova 
mostu, jejíž dominantou byl tradičně 
slaměný betlém, umístěný tak, že za 
ním bylo vidět panorama Pražského 
hradu.
                                                                                   
             

AKTIVITY VESTECKÝCH 
SENIORŮ NA KONCI ROKU
Počátek prosince byl ve znamení mikulášských nadílek. 
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Kvalitní podzim 
života vás čeká s opravdovými anděly!

Jméno paní Lenky Klestilové je v poslední době v různých médiích skloňované 
ve všech pádech. Její rukou vznikla, ve spolupráci s obcí, pečovatelská služba 
Kvalitní podzim života. A není to jen tak ledajaká pečovatelská služba. Lenka si 
za déle než rok vybudovala spolehlivý tým pečovatelek, kterým jde jako ředitelka 
příkladem. „Mám kolem sebe skvělé lidi, na které se mohu stoprocentně spoleh-
nout a na tom stavím. Společně podporujeme především nezávislost a svobodné 
rozhodování seniorů a tím jim umožňujeme, že mohou zůstat platnou součástí 
společnosti i přes omezení, která mají.“ O „svých“ babičkách a dědečcích mluví s 
láskou a úctou a k mnoha z nich chová přátelský vztah, který je mnohem dál než 
vztah pečovatelky a klienta, a proto se na konec roku těšila. Věděla totiž, že bude 
ve znamení radosti a dárečků. „Ráda dělám lidem radost,“ řekla na úvod našeho 
krátkého povídání.

Lenko, s tvým týmem ošetřovatelek máte za sebou akci, na kterou jste 
se moc těšily. Co se vlastně dělo?
Šlo o vánoční akci, na kterou jsme se opravdu dlouho chystaly a byly jsme plné 
nadšení a zároveň obav, aby to všechno klaplo tak, jak jsme ve skrytu duše 
doufaly. V pátek 19. prosince jsme objížděly naše seniory, kterým pouze vozíme 
obědy a pro každého jsme měly nějaký ten dárek, když byly ty Vánoce. A v so-
botu 20. prosince jsme navštívily naše klienty, které máme v přímé péči a s nimiž 
máme užší vztah a známe se víc. Já jsem měla funkci řidiče, takže jsem si to 
neužila tak jako moje kolegyně, protože to bylo někde kafíčko a někde chlebíčky 
a hlavně skoro všude nějaký ten panáček. Myslím si, že děvčata budou dlouho 
vzpomínat na Myslivce. Ale vážně, byly to moc příjemné dny pro nás pro všechny. 
Kdyby celá naše práce byla jen o rozdávání dárečků tak by mě to bavilo mnohem 
víc. Ale stáří není vždycky radostné, tak se snažíme těm našim babič-kám a 
dědečkům alespoň trochu ulehčit sklonek jejich života.

Říkáš, že jste vozily dárky. To jste napekly perníčky nebo o jaké dárky 
se jednalo? 
Ne, perníčky jsme nenapekly, i když k adventu a Vánocům patří. Chtěly jsme 
něco víc. A tak jsem už na podzim oslovila několik společností s prosbou, zda by 
nám mohly poskytnout pro naše seniory nějaké drobné dárečky v podobě 
reklamních vzorku jako například kosmetiky, vitamínů a podobně. A musím říct, 
že bylo velkým překvapením, kolik dárků se nám sešlo. Až jsem z toho byla sama 
dojatá. Tak například firma Hartmann nám darovala velkou krabici, kde byly pleny 
a náplasti různých velikostí, společnost Walmark byla velice štědrá a věnovala 
patnáct balení přípravku Lecitin forte, stejný počet přípravku Omega a Hořčíku a 
dokonce dvacet balení Lecitinu. K tomu nám ještě přibalila jejich časopis s 
podmínkou, aby byl ke každému balení vitamínů přibalen jeden výtisk. Vstříc 
nám vyšla také společnost Boiron CZ, s. r. o. z Prahy 8, která nám poslala rov-

A dopadlo?
To je zbytečná otázka. Samozřejmě, že ano. Máme klienty ve Vestci, v Jesenici, 
v Dolních Břežanech, ve Zvoli a také v Praze a všechny jsme je navštívily. Pro 
některé to bylo nečekané, ale určitě milé překvapení, když otevřeli dveře a čekali 
na ten svůj jídlonosič a za dveřmi jsme ještě stály my s foťákem a s košem dárků. 
Někteří z nich byli opravdu dojatí a v rozpacích. Zvali nás srdečně dál a už jsem 
říkala, jak ty návštěvy probíhaly. Druhý den volala jedna klientka, moc děkovala, 
plakala do telefonu a říkala nám, že jsme andělé. A to jsou okamžiky, kdy i my 
máme na krajíčku. Dokonce jsem měla jednu klientku na Štědrý den u nás doma.  
Bydlí sama a já jsem ji při předávání dárečku pozvala k nám. Dopadlo to přesně 
tak, jak jsem předpokládala: nejdřív odmítla se slovy, že nás nebude obtěžovat, 
ale samota na ni dolehla a tak mi kolem poledního volala, zda by si to nemohla 
rozmyslet. Samozřejmě, že mohla. Strávily jsme moc příjemný večer. Příběhy 
starých lidí jsou opravdu dojemné a oni jsou vděční i za to, že s nimi poklábosíme, 
pohladíme je, že tam pro ně jsme.

Takže to vlastně dopadlo podle tvých představ, je to tak?
Ano, dopadlo. Ale musím říct a to chci zdůraznit, že sama bych to opravdu 
nezvládla. Vedle mě obětavě a s otevřenými srdci stojí Ivanka Pohlová, Terezka 
Gajdošová a Lenka Trojanová. Dále k nám také patří Milan Dvořák, který rozváží 
obědy, ale ten měl zrovna volno, proto jsem ho střídala za volantem, ale nesmím 
na něj zapomenout. Stejně tak nesmím zapomenout na moji švagrovou, Jarušku 
Kubáskovou, která mi pomáhá s administrativou spojenou s rozvozem obědů 
a v pátek se mnou objížděla klienty. Proto bych chtěla celému mému týmu 
poděkovat za perfektní spolupráci a dokonalou koordinaci pracovních činností 
a budu se těšit, že takových akcí jako byla tahle vánoční, budeme moct našim 
seniorům dopřát více i v průběhu roku. A v neposlední řadě patří poděkování 
i zástupcům obecního úřadu, především panu starostovi Tiboru Švecovi, které-
mu jsme také byly osobně poděkovat a popřát do roku 2015 hlavně hodně zdraví, 
ale také náklonnost a přízeň, neboť když je spolupráce s obcí, je mnoho věcí 
jednodušších, protože jdeme společně za stejnou věcí - pomáhat lidem, kteří to 
potřebují.

Renáta Šťastná

Poznámka redakce:  Zájemci o pečovatelskou službu nebo ti, kdo chtějí získat  
podrobnější informace i o možnosti zaměstnání, se mohou obrátit na paní Lenku 
na adrese Vestecká 11, Vestec, nebo ji kontaktovat na telefonním čísle 603 463 
133. Více informací se dozvíte také na www.kvalitnipodzimzivota.cz        

ných padesát šál Oscilococcinum. A tak jsem po večerech balila dárečky 
a těšila se, až přijdou ty dva dny.  Protože jsem věděla, že se mi povedlo 
dotáhnout další dobrou věc do konce a že to nemůže dopadnout jinak, než 

radostně. 
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příkladem. „Mám kolem sebe skvělé lidi, na které se mohu stoprocentně spoleh-
nout a na tom stavím. Společně podporujeme především nezávislost a svobodné 
rozhodování seniorů a tím jim umožňujeme, že mohou zůstat platnou součástí 
společnosti i přes omezení, která mají.“ O „svých“ babičkách a dědečcích mluví s 
láskou a úctou a k mnoha z nich chová přátelský vztah, který je mnohem dál než 
vztah pečovatelky a klienta, a proto se na konec roku těšila. Věděla totiž, že bude 
ve znamení radosti a dárečků. „Ráda dělám lidem radost,“ řekla na úvod našeho 
krátkého povídání.

Lenko, s tvým týmem ošetřovatelek máte za sebou akci, na kterou jste 
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máme užší vztah a známe se víc. Já jsem měla funkci řidiče, takže jsem si to 
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Takže to vlastně dopadlo podle tvých představ, je to tak?
Ano, dopadlo. Ale musím říct a to chci zdůraznit, že sama bych to opravdu 
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rybáři řád

Opět začíná nová sezóna a s tím i prodej nových povolenek od 1. 3. 2015. 
Prosíme všechny rybáře, kteří tak neučinili, aby odevzdali starou, řádně vyplně-
nou, povolenku nejpozději do 15. dubna 2015 v místě vydání povolenky. V 
loňském roce se prodalo o 20 % více povolenek než v roce 2013. Jsme rádi, že se 
náš rybník dostal do povědomí ostatních rybářů a rádi náš revír navštěvují. Na 
žádost rybářů došlo také k rozšíření nabídky prodeje povolenek (jednodenní, 
třídenní a týdenní povolenky). Byly upraveny břehy rybníka a vytvořena nová 
lovná místa. Z důvodu příchodu nových rybářů došlo k úpravě rybářského řádu 
hlavně v oblasti specifikování lovných technik na rybníku Vestecký.

Službu sportovního rybolovu a kompletní správu rybníka Vestecký přebírají 
Technické služby obce Vestec s.r.o., jejíž zaměstnanci budou plnit roli členů 
rybářské stráže.

Rybářský řád

Pro sezónu 2015 došlo k úplnému přepracování Rybářského řádu. Struktura 
rybářského řádu kopíruje rybářský řád ČRS. Dále jsou v řádu přesně definované 
způsoby lovu ryb na rybníku Vestecký. Vše je pouze přizpůsobeno tomu, aby 
byla zachována čistota vody v rybníku a na šetrné způsoby lovu ryb včetně jejich 
uchovávání. Prosíme všechny rybáře, aby se s novým rybářským řádem podrob-
ně seznámili a také ho dodržovali.

Důležité změny pro rok 2015:
· je povolen lov dravců pouze na přívlač od 16. června 2015,
· jsou upraveny lovné míry ryb,
· je upravena doba lovu ryb,
· jednodenní, třídenní a týdenní povolenky,
· nový správce, členové rybářské stráže a prodejní místa povolenek.

Soutěž:
Strážce rybníka sumec „TONDA“ 
v roce 2014 chycen nebyl. Soutěž pokračuje i v roce 2015.

Pokud by se někomu podařilo sumce ulovit, je nutné ho 
změřit, zvážit, vyfotit a poté opět vrátit vodě. Po zdokumento-
vání a zaslání fotografií na adresu mirekkos@seznam.cz 
bude dotyčnému rybáři na konci sezóny vystaven dárkový 
poukaz v hodnotě 1.000 Kč pro nákup povolenky na další rok 
(pozn. bude vystaven pouze jeden poukaz a při chycení 
sumce více rybáři, bude poukaz rozdělen mezi úspěšné 
lovce). Délka sumce se odhaduje na 130 až 140 cm a váha na 
15 až 18 kg. Lovu zdar!

rybáři rybník

Vysazení ryb:
Pro rok 2015 bylo schváleno doplnění rybí osádky. Ryby byly nakoupeny ve dvou 
etapách a to na jaře kapr o velikosti cca 35 až 45 cm a na podzim kapr o velikosti 
cca 45 až 55 cm. Dále byl nově vysazen Lín obecný v objemu cca 20 kg. Lín je 
krásná nenáročná ryba, která by se měla v našich podmínkách rozmnožovat. 
Aby naše ryby nebyly lenivé, doplnili jsme rybník 12 kusy štik v míře cca 50 cm až 
65 cm.

Současný (předpokládaný) stav rybí osádky:
Počet kusů kapra se dá odhadnout po vrácení všech povolenek. Z ulovených ryb 
je patrné, že na našem rybníku není problém chytit amury velikosti kolem 90 cm, 
kapry o velikosti 75 až 85 cm a štiky cca 85 cm. Též se podařilo ulovit candáty 
o velikosti cca 30 cm, z čehož máme velkou radost. Dále byl několikrát chycen 
jeseter, velký cca 35 cm, o kterém jsme ani nevěděli, že náš rybník obývá. 
V loňském roce nedošlo k podstatnému úhynu ryb ani ke znečištění rybníka.

Kvalita vody, stav rostlinstva:
V květnu, červenci a září byly odebrány vzorky vody. Po změření pH vody byl stav 
pH odpovídající povaze rybníka. Sediment dna je v rozmezí 5 až 15 cm. Ze 
závěrů těchto měření vyplynulo, že nebylo nutné jakkoliv zasahovat do přírodní-
ho cyklu rybníka. Na jaře bylo vysazeno nemalé množství leknínu po celém 
obvodu rybníka – převážně u pohledových mol. Bohužel jsme se leknínů nedoč-
kali, protože naše vodní ptactvo dokázalo veškeré květy včetně listů spořádat. 
Pokud si někdo přivstane, tak možná bude překvapen množstvím a druhy 
vodního ptactva, kterým se jednoznačně v našich podmínkách daří. 
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Co máme před sebou:
Doplnit výsadbu leknínů. 
Stále se nám nedaří přesvědčit rybáře o nutnosti vracet termínované povolenky 
z důvodu plánovaného zarybňování. Proto jsme se rozhodli vybudovat nové 
sběrné místo pro vrácení termínovaných povolenek. Uzamykatelná schránka 
bude připevněna na informační tabuli na hrázi rybníka. Dále rybáři málo používají 
podložky pod chycené ryby. Zde jsme se rozhodli nechat vyrobit přenosné 
podložky pod ulovené ryby. Budou volně přístupné pro lovící též u informační 
tabule na hrázi rybníka. Zde prosíme po ukončení lovu o vrácení podložky na 
původní místo. Děkujeme.

Rybáři, pejskaři a pejskaři a rybáři:
Nevím, jak mám začít. Sám vlastním psa a jsem rád, když ho mohu pustit „na 
volno“. Všechno, ale má svá pravidla. V areálu jsou místa, kde je nutné psa mít na 
vodítku tak, aby nemohl znečisťovat např. dětská pískoviště atd. V okolí rybníka 
toto nařízení neplatí, proto je nutné své miláčky více kontrolovat, zda nedělají 
potřebu podél lovných míst rybářů. Je velice nepříjemné, pokud si lovící musí 
hledat místo podle toho, kde není psí exkrement. Jsme rádi, že náš areál navště-
vuje hodně lidí včetně pejskařů, ale obecní vyhlášku musí dodržovat všichni. 
Pokud by někdo věděl o neukázněném pejskaři, volejte ihned obecní policii na 
číslo 739 156 156. 

Nákup povolenky na rok 2015 a její vrácení: 
Povolenky pro rok 2015 lze zakoupit od 1. 3. 2015:

1) na obecním úřadě v úředních hodinách v pondělí 7:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00 
nebo ve středu 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00.  

2) v restauraci „Na hřišti“ v pondělí – neděli od 14:00 do 22:00.
Vrácení povolenky na rok 2014 nejpozději do 16. ledna 2015. Po skončení 
platnosti povolenky je možné povolenku vrátit do nově vybudované schránky, 
umístěné na hrázi rybníka u informační tabule nebo v místě vydání povolenky.

Pozn. prosíme všechny lovící, aby vraceli povolenky v termínech k tomu urče-
ných. Na základě údajů z vrácených povolenek se plánuje množství vysazova-
ných ryb.

Ceník pro rok 2015:
Cena roční povolenky na rok 2015 je stanovena na 3.000 Kč, v případě trvalého 
bydliště ve Vestci a pro zaměstnance obce Vestec je poskytnuta sleva 66,6 % 
(cena je tedy 1.000 Kč/rok). Na jednu povolenku je možné si ponechat max. 10 ks 
ušlechtilých ryb.

Cena roční povolenky pro mládež do 15 let je stanovena na 1.500 Kč, v 
případě trvalého bydliště ve Vestci, kdy zakupuje povolenku jeho zákonný 
zástupce je poskytnuta sleva 66,6 % (cena je tedy 500 Kč/rok). Na jednu povo-
lenku je možné si ponechat max. 10 ks ušlechtilých ryb.

Sedmidenní povolenka (platná sedm dní jdoucích po sobě) je za cenu 1.300 
Kč. Na tuto povolenku je možné si ponechat 4 ks ušlechtilých ryb. Začátek a 
konec platnosti povolenky bude vyznačen při prodeji a bude odpovídat rybářské-
mu řádu (doba lovu).

Třídenní (tři dni jdoucí po sobě) povolenka je za cenu 600 Kč. Na tuto povolenku 
je možné si ponechat 2 ks ušlechtilých ryb. Začátek a konec platnosti povolenky 
bude vyznačen při prodeji a bude odpovídat rybářskému řádu (doba lovu).

Denní povolenka má cenu stanovenu na 300 Kč na jakýkoliv den v roce, doba 
chytání opět dle platnosti rybářského řádu. Na tuto povolenku je možné si pone-
chat 1 ks ušlechtilé ryby dle rybářského řádu. Začátek a konec platnosti povolen-
ky bude vyznačen při prodeji a bude odpovídat rybářskému řádu (doba lovu). 

Zaměstnanci provozovatele vykonávající hospodářskou činnost na rybníku mají 
nárok na povolenku zdarma. 
Provozovatel nabízí možnost nákupu dárkového poukazu v hodnotě 1.000 Kč 
a 500 Kč pro nákup povolenky.

Když porovnáme naše ceny povolenek a množství a váhu chycených ryb je náš 
rybník pořád nejlevnější ve středních Čechách. Všechny příjmy z prodeje povole-
nek jsou určeny na nákup nových ryb.
            
Výhled do budoucna naší organizace je vytvářet co možná nejlepší podmínky pro 
sportovní rybáře a milovníky přírody a udržet osádku ryb v dobré kondici, okolí 
rybníka v čistotě a zdravém prostředí. Proto rádi uvítáme případné stížnosti na 
toho, kdo tato nařízení nebude dodržovat. Dále jakýkoliv úhyn ryb nebo živočichů 
okamžitě hlaste Rybářské stráži, případně Obecní policii Vestec. Pokud se 
vyskytne podezření, že někdo chytá ryby bez povolení, je třeba kontaktovat 
okamžitě Rybářskou stráž, případně Obecní policii Vestec.

18 STRANA
STRANA 7
STRANA 19

rybáři povolenky rybáři povolenky



leden 2015leden 2015

Co máme před sebou:
Doplnit výsadbu leknínů. 
Stále se nám nedaří přesvědčit rybáře o nutnosti vracet termínované povolenky 
z důvodu plánovaného zarybňování. Proto jsme se rozhodli vybudovat nové 
sběrné místo pro vrácení termínovaných povolenek. Uzamykatelná schránka 
bude připevněna na informační tabuli na hrázi rybníka. Dále rybáři málo používají 
podložky pod chycené ryby. Zde jsme se rozhodli nechat vyrobit přenosné 
podložky pod ulovené ryby. Budou volně přístupné pro lovící též u informační 
tabule na hrázi rybníka. Zde prosíme po ukončení lovu o vrácení podložky na 
původní místo. Děkujeme.

Rybáři, pejskaři a pejskaři a rybáři:
Nevím, jak mám začít. Sám vlastním psa a jsem rád, když ho mohu pustit „na 
volno“. Všechno, ale má svá pravidla. V areálu jsou místa, kde je nutné psa mít na 
vodítku tak, aby nemohl znečisťovat např. dětská pískoviště atd. V okolí rybníka 
toto nařízení neplatí, proto je nutné své miláčky více kontrolovat, zda nedělají 
potřebu podél lovných míst rybářů. Je velice nepříjemné, pokud si lovící musí 
hledat místo podle toho, kde není psí exkrement. Jsme rádi, že náš areál navště-
vuje hodně lidí včetně pejskařů, ale obecní vyhlášku musí dodržovat všichni. 
Pokud by někdo věděl o neukázněném pejskaři, volejte ihned obecní policii na 
číslo 739 156 156. 

Nákup povolenky na rok 2015 a její vrácení: 
Povolenky pro rok 2015 lze zakoupit od 1. 3. 2015:

1) na obecním úřadě v úředních hodinách v pondělí 7:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00 
nebo ve středu 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00.  

2) v restauraci „Na hřišti“ v pondělí – neděli od 14:00 do 22:00.
Vrácení povolenky na rok 2014 nejpozději do 16. ledna 2015. Po skončení 
platnosti povolenky je možné povolenku vrátit do nově vybudované schránky, 
umístěné na hrázi rybníka u informační tabule nebo v místě vydání povolenky.

Pozn. prosíme všechny lovící, aby vraceli povolenky v termínech k tomu urče-
ných. Na základě údajů z vrácených povolenek se plánuje množství vysazova-
ných ryb.

Ceník pro rok 2015:
Cena roční povolenky na rok 2015 je stanovena na 3.000 Kč, v případě trvalého 
bydliště ve Vestci a pro zaměstnance obce Vestec je poskytnuta sleva 66,6 % 
(cena je tedy 1.000 Kč/rok). Na jednu povolenku je možné si ponechat max. 10 ks 
ušlechtilých ryb.

Cena roční povolenky pro mládež do 15 let je stanovena na 1.500 Kč, v 
případě trvalého bydliště ve Vestci, kdy zakupuje povolenku jeho zákonný 
zástupce je poskytnuta sleva 66,6 % (cena je tedy 500 Kč/rok). Na jednu povo-
lenku je možné si ponechat max. 10 ks ušlechtilých ryb.

Sedmidenní povolenka (platná sedm dní jdoucích po sobě) je za cenu 1.300 
Kč. Na tuto povolenku je možné si ponechat 4 ks ušlechtilých ryb. Začátek a 
konec platnosti povolenky bude vyznačen při prodeji a bude odpovídat rybářské-
mu řádu (doba lovu).

Třídenní (tři dni jdoucí po sobě) povolenka je za cenu 600 Kč. Na tuto povolenku 
je možné si ponechat 2 ks ušlechtilých ryb. Začátek a konec platnosti povolenky 
bude vyznačen při prodeji a bude odpovídat rybářskému řádu (doba lovu).

Denní povolenka má cenu stanovenu na 300 Kč na jakýkoliv den v roce, doba 
chytání opět dle platnosti rybářského řádu. Na tuto povolenku je možné si pone-
chat 1 ks ušlechtilé ryby dle rybářského řádu. Začátek a konec platnosti povolen-
ky bude vyznačen při prodeji a bude odpovídat rybářskému řádu (doba lovu). 

Zaměstnanci provozovatele vykonávající hospodářskou činnost na rybníku mají 
nárok na povolenku zdarma. 
Provozovatel nabízí možnost nákupu dárkového poukazu v hodnotě 1.000 Kč 
a 500 Kč pro nákup povolenky.

Když porovnáme naše ceny povolenek a množství a váhu chycených ryb je náš 
rybník pořád nejlevnější ve středních Čechách. Všechny příjmy z prodeje povole-
nek jsou určeny na nákup nových ryb.
            
Výhled do budoucna naší organizace je vytvářet co možná nejlepší podmínky pro 
sportovní rybáře a milovníky přírody a udržet osádku ryb v dobré kondici, okolí 
rybníka v čistotě a zdravém prostředí. Proto rádi uvítáme případné stížnosti na 
toho, kdo tato nařízení nebude dodržovat. Dále jakýkoliv úhyn ryb nebo živočichů 
okamžitě hlaste Rybářské stráži, případně Obecní policii Vestec. Pokud se 
vyskytne podezření, že někdo chytá ryby bez povolení, je třeba kontaktovat 
okamžitě Rybářskou stráž, případně Obecní policii Vestec.

18 STRANA
STRANA 7
STRANA 19

rybáři povolenky rybáři povolenky



Všem, kteří mají rádi přírodu, děkujeme za spolupráci a těšíme se na další. 
Případné náměty, co zlepšit nebo dělat lépe, uvítáme.

Závěrem bych chtěl poděkovat panu Antonínu Papírníkovi za činnosti spojené 
s chodem a ostrahou rybníka. Od roku 2015 už nebude fyzicky vykonávat ostra-
hu rybníka, ale kolem rybníka se bude pořád pohybovat.

Z důvodu úpravy informační tabule na hrázi rybníka uvítám zaslání zajímavých 
fotografií z okolí rybníka a rybářských úlovků na adresu MirekKos@seznam.cz

              
Petrův zdar

Mirek Kos
Vedoucí rybářské stráže

Kontakty:

Vedoucí rybářské stráže: Miroslav Kos, 
tel.: 724 840 531, 
e-mail: MirekKos@seznam.cz 

Členové rybářské stráže: 
zaměstnanci Technických služeb obce Vestec spol. s.r.o.

Obecní policie: 739 156 156

Jednatel společnosti Technické služby obce Vestec spol. s.r.o.
Václav Drahoš, tel.: 603 400 781, 
e-mail: vaclav.drahos@tsvestec.cz

leden 2015

mateřská škola

leden 2015

Stáž v Bangoru ve Velké Británii
V rámci projektu „Rozvoj osobních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ 
k vyšší kvalitě vzdělávání“ mi bylo umožněno zúčastnit se stáže v Bangoru ve 
dnech 8. 12. – 12. 12. 2014.

Bylo nám představeno CEBEI – 
Centrum pro empiricky ověřenou 
ranou intervenci, výzkumné pracoviš-
tě při Bangorské univerzitě na katedře 
psychologie. V rámci programu 
Incredible Years univerzita organizuje 

školení pro rodiče, děti a učitele, 
poskytuje jim podporu a poradenství v 
oblasti sociálního učení, rozvoje 
sociálních a emočních kompetencí. 
Pro děti vytvořili program Amster 
Caleb, což je starý medvěd, který 
dětem vysvětluje například pravidla 
slušného chování. Celým programem 
děti provázejí velcí maňásci Cai 
(chlapeček) a Mai (holčička). Na 
univerzitě jsme absolvovaly přednáš-
ky a workshopy zaměřené na prosoci-
ální chování. Během pobytu jsme také 
navštívily několik škol, ve kterých 
pracují podle tohoto programu. 
Například ve školce, která je zřízena 
při Bangorské univerzitě, pečují o děti 
od narození do věku čtyř let dítěte. 
Nabízí dětem všestranný rozvoj, 
přičemž hlavní náplní je hra, proces 
učení vychází z přímé zkušenosti. V 

katolické škole vzdělávají děti od 3 do 
11 let a zaměřují se na jazyk, literatu-
ru, historii a vztah ke kulturnímu 
dědictví. Obsahem vzdělávání se 
nikterak neliší od našich škol. 
Neocenitelné jsou informace a 
zkušenosti, které jsme si vzájemně s 
ostatními kolegyněmi a učitelkami 
z velšských škol během stáže mohly 
vyměnit.
Vzdělávací systém anglických škol 
vám byl nastíněn již v minulém čísle. 
Takže co dodat, snad jen, škoda, že 
při poměrně stejném počtu dětí je u 
nás k dispozici tak málo učitelů, 

potažmo asistentů pedagoga.

Mgr. Olga Melichárková
učitelka MŠ Vestec 
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Tradiční tříkrálový průvod 
našich dětí proběhl i letos. 

Dětský průvod prošel obcí, zastavil se i na obecním úřadě, kde děti zazpívaly 
písničky a také po obci křídou nakreslily nezbytné K + M + B 2015.
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Dne 5. 12. 2014 přijímají policisté 
oznámení od muže z Prahy, který se 
cítí být poškozen tím, že ze sousední-
ho domu v ulici U Strouhy je sledován 

bezpečnostními kamerami umístěný-
mi na domě sousedů. Šetřením je 
zjištěno, že spory sousedů jsou 
dlouhodobé. Věc byla zaslána na 
Úřad pro ochranu osobních údajů k 
prošetření. 

Dne 5. 12. 2014 je ve 12:10 hlídka 
policie přivolána k fyzickému napa-
dení a k narušení občanského soužití 
mezi manželi v ulici Krátká. I zde se 
jedná o dlouhodobé spory, kdy k 
opětovným sporům dochází i 3. ledna 
2015. Věc je zatím řešena jako 
přestupek proti občanskému soužití. 

Dne 9. 12. 2014 policisté vyjíždějí 
k  př ípadu krádeže stavebního 
materiálu na staveništi BIOCEV 
v ul ici Průmyslová. Zde dosud 
neznámý pachatel provedl vloupání 

Dne 18. 12. 2014 okolo půlnoci 
přijímají policisté oznámení od kolegů 
z Obecní policie Vestec, týkající se 
kontroly řidiče, který se v obci Vestec 

dopustil přestupkového jednání – 
překročení maximální povolené 
rychlosti a následnou lustrací bylo 
zjištěno, že má Magistrátem hl. m. 
Prahy vysloven platný zákaz řízení 
motorových vozidel. Řidič jel po ulici 
Vídeňská a následně odbočil do ulice 
Vestecká, kde byl zastaven. Dne 19. 
12. 2014 policisté řidiči předávají 
sdělení podezření z trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vy-kázání. 

Dne 22. 12. 2014 v 19:30 jsou 
policisté přivoláni ostrahou OD Albert 
ke krádeži zboží, z které jsou podezře-
lí čtyři lidé. Na místě se podařilo 
zadržet 27letou ženu a 31le-tého 
muže, který čekal před prodejnou, ten 
vše popírá. Rovněž žena popírá, že by 
cokoliv odcizila. Na místě dochází k 
potyčce s ostrahou, další dvě osoby z 
místa utekly. V současné době je věc 
šetřena jako přestupek, ale policisté 
nyní zvažují překvalifikování skutku 
na trestný čin krádeže z důvodu 
trestní minulosti ženy a výtržnictví. 
Věc je nadále v šetření.

Dne 1. 1. 2015 v době od 12:20 do 
19 :15  hod in  doš lo  v  u l i c i  Ve 
Stromkách k vloupání do jednoho 
z bytů, kdy pachatel překonal oplocení 
předzahrádky, vnikl na pozemek, poté 
se přes houpačku dostal na balkón 
bytu v první patře a zde vypáčil 
balkonové dveře. Z bytu následně 
odcizil věci v hodnotě okolo 40.000,- 
Kč. Věc je šetřena jako trestný čin 
krádeže a porušování domovní 
svobody.  

Z KNIHY UDÁLOSTÍ POLICE ČR 
A OBECNÍ POLICIE VESTEC

do jednoho ze sta-
vebních kontejnerů 
a  o d c i z i l  s t a v e b n í 
materiál v hodnotě přesa-
hující částku 200.000,- Kč. 
Věc je v šetření pro podezření z 
trestného činu krádeže. Ke krádeži 
došlo v době od 9. listopadu do 9. 
prosince. Policisté pracují také s verzí, 

že materiál si kradou různé stavební 
firmy, které se podílí na stavbě objektu 
BIOCEVu, mezi sebou.

Dne 16. 12. 2014 přijímají policisté 
oznámení o poškození vozidla zn. 
Škoda Octavia, ke kterému mělo dojít 
dne 1. 12. 2014 okolo poledne na 

parkovišti před OD Albert. Zde pacha-
tel úmyslně způsobil rýhu na dveřích 

vozidla. Věc je v šetření pro podezře-
ní z trestného činu poškození cizí 
věci.

Policisté se rovněž zabývají oznáme-
ním obsluhy čerpací stanice Shell ze 
dne , které se týká 18. 12. 2014
nezaplacení pohonných hmot ženou, 
která přijela dne 12. 12. 2014, natan-
kovala pohonné hmoty v hodnotě 
1.500,- Kč. Žena uvedla, že zapomně-
la peníze na zaplacení. Poté nechala 

čerpací stanici jako zástavu malý 
technický průkaz od vozidla. Šetře-
ním bylo zjištěno, že vozidlo je 
půjčeno z půjčovny.  Policistům se již 
podařilo ztotožnit ženu, ta byla 
vyzvána k uhrazení pohonných hmot, 
což neučinila. Věc je proto v šetření 
pro podezření z přestupku proti 
majetku. 
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MIKULÁŠ A LOUTKOVÉ 
DIVADLO V RC BARÁČEK
V prosinci jsme v Baráčku přivítali oblíbenou mikulášskou 
trojici a shlédli jsme dvě představení loutkových divadel. 
Obě akce byly určeny hlavně pro děti, ale pobavili se 
i jejich rodiče a prarodiče.

V pátek 5. 12. přišel za dětmi do 
Baráčku Mikuláš, čert a anděl. 
Kniha hříchů jim prozradila, že 

žádné z dětí nebylo potřeba příliš kárat, 
ale že si naopak všechny zasloužily 
velikou pochvalu. Děti byly statečné 
a s nadšením přednesly Mikuláši 
připravené básničky a písničky, za což 

dostaly od andílka tolik očekávané 
balíčky s odměnami. Čekání na Mi-
kuláše si děti zkracovaly vyráběním 
mikulášských figurek a svícnů a také 
sportováním v tělocvičně, kde napří-
klad lovily vánoční kapříky nebo házely 
koulemi po sněhulákovi. Vše proběhlo 
v příjemné a poklidné atmosféře, 
kterou si všichni užili. Jak děti, tak 
dospělí. Příští rok to u nás můžete 
vyzkoušet také.

N
ásledující pátek 12. 12. zavítalo 
do Baráčku loutkové divadlo. 
Nejprve se dětem a jej ich 

rodičům představil amatérský soubor 
Kořínek se svou Vánoční pohádkou o 
skřítkovi. Malí diváci neváhali a 
bez ostychu se do děje pohádky 
zapojili. Pomáhali kašpárkovi 
rozpoznat dobro a zlo a radili 
mu, které věci jsou správné a 
které jsou špatné. Nakonec se 
jim společně podařilo zachránit 
lesního skřítka ze zajetí zlého 
principála. Po pohádce si děti 
zazpívaly a zahrály na různé 
hudební nástroje a všichni 
přítomní se naladili na blížící se 
Vánoce zpíváním koled spolu s 
kapelou a dětmi. Před další 
pohádkou se pak vš ichni 
posilnili připraveným občerstvením od 
našich aktivních maminek. S druhým 
představením Noemova archa přijel 
profesionální divadelní soubor Bubec. 
Příběh vyprávěly krá-sné loutky 
Noemovy rodiny a zvířátek, ale i 
samotné loutkoherečky, které na sebe 
braly podoby různých divadelních 
postav. Děj měl rychlý spád a všichni 
přítomní nespouštěli oči z přesvědč-
ivých hereček Arjany Shameti a Renáty 
Kubišové.

O
bě divadla oddělovala kromě občerstvení také kreativní dílna, ve které si 
děti a dospělí vyráběli zimní skřítky a vánoční ozdoby. Zájem byl veliký a 
někteří si na své místo u pracov-

ního stolu museli chvilku počkat. 
Všechny výrobky byly krásné a originá-
lní. Vstupné na celé divadelní odpoled-

ne včetně dílničky bylo pouze 
symbolické a to předev-ším díky 
finančnímu příspěvku společnos-
ti Staving Olomouc s.r.o, za což ji 
velmi děkujeme. Všichni přítomní 
si domů odnášeli krásné ozdoby 
a nevšd-ní divadelní zážitek. V 
novém roce pokračují v Baráčku 
kurzy Barvička, Atletika pro děti 
4-7 let, Miniškolička, Cvičení 
rodičů s dětmi, HŠ Yamaha, Pilates pro maminky (s hlídáním dětí) a Angli-
čtina pro děti ve věku 4-7 let. Každý měsíc pro vás připravujeme malá 
divadelní představení pro nejmenší diváky a pro rodiče pořádáme seminá-
ře s rodinnou psychoterapeutkou, nyní nově v dopoledních hodinách za 
přítomnosti vašich dětí. Každý den můžete samozřejmě navštívit naši 

hernu, kde mají vestečtí občané zvý-
hodněné vstupné. 

Přijít k nám můžete kdykoliv, informace 
o programu naleznete na našich 
webových stránkách www.rcbara-
cek.cz. 

Do nového roku 2015 vám přejeme 
mnoho krásných chvil strávených 
s vašimi dětmi.

Za tým RC Baráček
Katka Haladová
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MIKULÁŠ A LOUTKOVÉ 
DIVADLO V RC BARÁČEK
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NOHEJBALOVÝ ODDÍL 
TJ VIKTORIA VESTEC
O fungování nohejbalového oddílu jsme si 
promluvili s jeho kapitánem Michalem Šilarem.

Jakou soutěž oddíl hraje?
Náš nohejbalový oddíl hrál prvním rokem přebor Prahy – západ, kdy soutěž 
probíhala od poloviny dubna do června a dohrávala se v září. V soutěži jsme se 
díky výsledkům udrželi i pro letošní rok a považujeme to za úspěch, protože 
jsme se na hřištích potkávali se zkušenými soupeři z blízkého okolí např. 
Osnice, Libně, Březové a Štěchovic, kteří se v soutěži pohybují již dlouhodobě. 
Jsem přesvědčen, že mezi tyto týmy jsme zapadli nejen herně, ale i lidsky velmi 
dobře a byli jsme zdravým oživením soutěže. 

Kromě soutěže jste se ale také zúčastnili různých další akcí a turnajů, 
jak se vám v nich dařilo? Účastnili jsme se jednorázových přeborů dvojic 
i trojic v Roz-tokách a Libni, kde jsme jen těsně nepostoupili do bojů o poháry 
a medaile. To se ale změnilo těsně před koncem roku, kdy na Vánočním turnaji 
v Kolo-vratech, kterého se zúčastnilo celkem 8 týmů, se nám podařilo vybojovat 
skvělé druhé místo. Neměli jsme daleko k vítězství, první set jsme vyhráli, ale 
konečný výsledek byl 1:2. Do Vestce jsme přivezli pěkný pohár, tým byl ve 
složení Michal Šilar, Jirka Náhlík a Mirek Kos.

Jak často a kde trénujete, kolik máte členů?
Trénujeme pravidelně dvakrát týdně, v létě na hřišti ve Vestci a v zimě v tělo-
cvičně. Máme 10 členů a v loňském roce s námi začali trénovat mladí perspek-
tivní hráči, kteří se chtějí zlepšovat, a věřím, že naše výkony budou v letošním 
roce zase o kus lepší.

A jak funguje oddíl organizačně?
Já jsem ve funkci kapitána a ve výboru TJ Viktoria Vestec nás zastupuje Mirek 
Kos, který odvádí skvělou práci.

Vesteckým nohejbalistům přejeme za redakci úspěšný rok 2015 a ať se jim 
i nadále daří reprezentace obce.
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