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prostředí v obci



Mateřská škola Vestec pořádá
Zápis do MŠ 

na školní rok 2014/2015

dne 24. 4. 2014
 od 9:00 -17:00 hodin

s sebou :

1. OP obou rodičů

2. Rodný list dítěte
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(vyplněnou a potvrzenou od lékaře)

Podrobné informace k zápisu a formulář žádosti o přijetí jsou ke stažení na webových stránkách www.msvestec.cz.
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Slovo starosty

Tibor Švec
starosta obce Vestec

Vážení čtenáři!

S nástupem jara bych vás rád seznámil s novinkami, které se týkají nejen 
každodenního života zaměstnanců OÚ, ale především občanů obce. Jednou 
z novinek jsou zrekonstruované prostory podatelny, které poskytnou návštěvníkům 
příjemné prostředí pro vyřízení potřebných záležitostí. Čistící vůz už také 
dorazil, takže technické služby se vydaly do boje s prachem a špínou v ulicích 
naší obce. Další novinkou, určenou široké veřejnosti, je možnost střežení 
objektů v obci. Především pro starší a nemocné občany je určeno SOS tlačítko 
pro přivolání pomoci v nouzi, více informací najdete ve fokusu tohoto čísla.
Tradiční masopust máme za sebou, věřím, že jeho úspěch bude pro nás výzvou i do 
jubilejního 5. ročníku v příštím roce. Další akce budou následovat v dubnu, ať už Den 
IZS nebo každoroční pálení čarodějnic. A ti z vás, jejichž ratolesti mají nastoupit od 
září 2014 do školky - nezapomeňte na zápis, pozvánku najdete na předchozí straně. 

Přeji vám příjemné čtení.

TIRÁŽ
Vestecké listy - Kulturní a informační měsíčník obce Vestec
Vydavatel: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, IČO 00506744, pod.ev.č MK ČR E 15020
Číslo BŘEZEN 2014 vyšlo 15. 3. 2014
Doručováno do všech poštovních schránek obyvatel a firem v obci Vestec.
Náklad 1100 kusů. Cena ZDARMA
Redakce Vesteckých listů: OÚ Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, tel.: 241 931 732,
e-mail: redakce@vestec.cz
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Podatelna v novém 
Ti z vás, kteří měli možnost navštívit v posledních několika měsících 
budovu OÚ, jste jistě zaznamenali, že se něco děje. A nyní jsou již 
vidět i výsledky.

Za výrazného přispění zaměstnanců 
Technických služeb obce Vestec se podařilo 
zrekonstruovat větší část přízemních 
prostor, v současné době se ještě dokončuje 
sociální zázemí a prostory chodby.

Původní prostory podatelny jsou 
nově využívány Obecní policií Vestec, 
zasedací místnost se změnila v novou 
podatelnu s kvalitním a moderním 
vybavením. Nová čekárna, tři přepážky 
řízené elektronickým vyvolávacím 
systémem, vždy vstřícné a příjemně 
naladěné pracovnice – co víc by si občan 
mohl přát. Na obecním úřadě si můžete 
vyřídit nejen záležitosti týkající se obce 
(platba poplatků, přihlášení k pobytu, 
sociální program), ale také využít služeb 

CzechPointu, kde dostanete ověřené 
výpisy například z katastru nemovitostí, 
rejstříku trestů, karty řidiče a další. 
V některém z dalších čísel vás seznámíme 
s jednotlivými pracovnicemi a jejich 
prací.

Vestecké
LISTY - březen 2014                         

Aktuality

strana 4

 Pracovní zázemí v podatelně.

Vstup do nové podatelny.

Přepážky v podatelně.



Čistící vůz dorazil 
Fotografie na úvodní stránce jasně ukazuje, 
že poté, co poslední únorový den nastal 
slavnostní okamžik, kdy po své cestě 

z Londýna ve Vestci konečně přistál (tedy 
spíše přijel po vlastní ose) nový čistící vůz 
značky Mercedes-Benz, je vůz již plně 
v provozu. Vozidlo bylo zakoupeno za cenu 
5 milionů Kč, obec se podílela na úhradě 
ve výši 10 %, zbylá část je hrazena z dotace. 
Čistící vůz bude využíván především na 
území obce, kde bude prováděn pravidelný 
úklid jak obytných částí, tak ulice Vídeňská 
a průmyslové zóny. Předpokládá se, že díky 
pravidelnému úklidu dojde k rapidnímu 
snížení prašnosti a ke zlepšení životního 
prostředí pro obyvatele obce. V rámci 
spolupráce s okolními obcemi bude vůz 
buď za úplatu nebo výměnou za jiné služby 
poskytován i pro jejich potřeby. 

Sběrný dvůr 
Své brány v únoru otevřel sběrný dvůr, 
který najdete v areálu Technických služeb 
obce Vestec. Jeho roční kapacita je 400 tun 
odpadu.

Občané tam mohou svážet veškerý odpad 
kromě bioodpadu, k jehož sběru slouží 
dvanáct kontejnerů umístěných po obci. 
Vestecký sběrný dvůr slouží výhradně 
komunálním účelům, i proto vedení obce 
stanovilo maximum odevzdané stavební 
sutě na 300 kilogramů ročně pro jednu 
domácnost platící poplatek za komunální 
odpad.

Sběrný dvůr je v provozu: ve středu 
od 14 hodin do 20 hodin, v sobotu od 
8 hodin do 14 hodin. 

Za služby sběrného dvora se v případě 
občanů, kteří se prokážou dokladem 
o trvalém bydlišti v obci Vestec, neplatí, 
cena je již zahrnuta v poplatku za odvoz 
a likvidaci komunálního odpadu. 

Vestecké
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Vybavení technických služeb ve sběrném dvoře.



Realizace projektů
Vestecký rybník 
Okolo našeho rybníka se pilně pracuje 
na realizaci úprav, o kterých jsme vás 
informovali v minulém čísle Vesteckých 
listů. Bylo vykáceno celkem 19 kusů stromů, 
z nichž některé byly v lokalitě nevhodné 
a další byly poškozené, kdy například 

v kmenu jednoho ze stromů se po jeho 
pokácení objevil včelí úl.  Byl vymýcen 
ruderální porost (porosty plevelové 
vegetace) a také došlo k odfrézování pařezů. 

V březnu a dubnu bude probíhat příprava 
výsadby, na níž v květnu a červnu naváže 
samotná výsadba. V souvislosti s výstavbou 

obytných schodů (mola) na hrázi o ploše cca 
30 m2 a vodních kol, která budou umístěna 
v prostoru lávky a bezpečnostního přelivu, 
dojde v na konci března k odpuštění vody 
z rybníka a snížení hladiny o cca 1 metr. 
Redakce Vesteckých listů bude sledovat, 
zda bude díky snížení hladiny potvrzena 
přítomnost vestecké lochnesky.

Vestecké
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Včely v kmeni stromu.

Pokácený strom.

Rybník před snížením hladiny.

Pohled na vestecký rybník.



Přírodní podium 
V rámci úprav okolí rybníka bylo 
vybudováno přírodní podium o ploše cca 
300 m2, které bude sloužit pro pořádání 
obecních akcí. Věříme, že se s vámi potkáme 
na některé z plánovaných akcí, jako jsou 
například tradiční čarodějnice.

Prodloužení a rekonstrukce 
ulice Krátká 

Jedním z projektů, které budou realizovány 
v blízké době, je prodloužení a rekonstrukce 
ulice Krátká. V rámci těchto úprav dojde 
nejen k vybudování nového povrchu 
komunikace a úpravě chodníku pro pěší, 
ale také ke změně napojení, kdy ulice již 
nebude pro vozidla ústit na Vídeňskou, 
ale do ulice Na Suchých.  Napojení na 

Vídeňskou ulici bude nadále možné pouze 
pro pěší. Zahájení této akce se předpokládá 
17. 3. s termínem dokončení konec dubna 
2014.

Na základě výběrového řízení byla uzavřena 
smlouva na prodloužení a rekonstrukci 
ulice Krátká se společností J.L.T.- stavební 
společnost, spol. s r. o. za cenu 1.039.653,59 
Kč včetně DPH.
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Ulice Krátká před rekonstrukcí.

Současné napojení na Vídeňskou.
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Nabídka střežení objektů
Technické služby obce Vestec ve spolupráci s Obecní policií Vestec 
nabízí možnost střežení objektů na území obce Vestec.

Nabídka střežení se týká jak rodinných 
domů a bytů, tak komerčních objektů. 
Jednou z podmínek je zabezpečení 
elektronickým zabezpečovacím systémem 
osazeným GSM komunikátorem, který 
bude disponovat funkcí odeslání SMS 
a prozvonění telefonu. Dále je nutné 
mít funkčnost EZS pravidelně ověřenou 
(1 ročně), aby se předešlo zbytečným 
planým poplachům.

Podrobný ceník je možné obdržet 
na vyžádání, obrátit se můžete na 
tel.: 725 051 328  – pan Josef Dovjak.

Ceník  dálkového střežení objektu - PCO. 
Technické služby obce Vestec - 
příspěvková organizace.

Ceník platný od 1. 3. 2014

Signál v tísni
Obecní policie Vestec připravuje, ve 
spolupráci s Policií ČR – preventivně 
informační skupinou Územního odboru 
Praha venkov – Jih a se Zdravotnickou 
záchrannou službou Středočeského kraje, 
realizaci projektu SIGNÁL V TÍSNI. Tento 
projekt je určen pro rizikovou skupinu 
osob, které se ocitají v ohrožení života 
a zdraví pro svou dlouhodobou nemoc 
nebo trvale velmi závažný zdravotní stav. 
Urychluje a zlepšuje komunikaci mezi 
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OBJEKT ROZLOHA (m2) CENA (Kč za měsíc)

Objekt určený k bydlení - byt/RD
Objekt určený k bydlení - byt/RD

Objekt určený pro komerční využití
Objekt v majetku obce

Fyzická ostraha nad 30 minut
Pokuta za neodvolaný planý poplach
Pokuta za neoprávněný stav   „tíseň“

500 Kč
1000 Kč
2 500 Kč

ZDARMA
270 Kč/ hod.

500 Kč
1 000 Kč

do 500 m2

nad 500 m2

nerozhoduje
nerozhoduje
nerozhoduje
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Fokus

složkami poskytujícími pomoc a snižuje 
riziko ohrožení člověka, který se ocitne 
v nouzi. Bude především určen osobám, 
které pro náhlé zhoršení zdravotního 
stavu nebudou schopny přivolat pomoc 
běžným způsobem (telefonem apod.). 
Především u osaměle žijících nemocných 
osob tak může pomoci v situaci, která 
by jinak mohla mít za následek těžké 
poškození zdraví nebo dokonce smrt 
postiženého. Přístroj „Signál v tísni“ bude 
využívat technologií přenosu signálu 
přes GPS a přes síť mobilních telefonů 
GSM a bude napojen na hlídku OP 
Vestec.  V případě ohrožení zmáčkne 
uživatel na přístroji tísňové tlačítko, 
jehož signál ihned přijme hlídka OP 
prostřednictvím SMS s určením polohy 
a přes internetový odkaz na Google Maps 
automaticky snadno zjistí s přesností 
na metry, kde se sledovaný objekt právě 
nachází a má neustálý přehled o pohybu 
monitorovaného objektu.  Pokud právě 
není k dispozici GPS signál, využije lokátor 
pro určení polohy GSM síť mobilních 
telefonů, která je na rozdíl od GPS 
dostupná i uvnitř budov. Hlídka OP Vestec 
po přijetí tísňového signálu okamžitě 
vyjede na místo označené souřadnicemi 

GPS.  V případě, že se sledovaná osoba 
bude nacházet v uzavřeném objektu, bude 
strážník postupovat po předchozí dohodě 
s uživatelem a otevře dveře bytu v souladu 
se zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní 
policii. Na místě zhodnotí strážníci 
situaci a stav postižené osoby, popřípadě 
neprodleně přivolají potřebnou pomoc. 
V případě hospitalizace osoby strážník 
zabezpečí vchod do bytu a oznámí událost 
blízké nebo jiné osobě, určené uživatelem.

Důvodem k vyslání signálu může být 
kromě zdravotních problémů také 
skutečnost, že se osoba dostane do stavu 
nebezpečí ohrožení svého zdraví, života 
nebo majetku, v případech vloupání nebo 
podvodného vniknutí do bytu, krádeže 
apod.

O realizaci a podmínkách této služby 
bude OP Vestec průběžně informovat na 
svých stránkách www.opvestec.cz

Obecní policie pro vaše bezpečí.

Ilustrační foto.

strana 9



Vestecké
LISTY - březen 2014                         

Pozvánka na den IZS
Vážení čtenáři, zveme vás na den IZS, který se bude konat 
dne 25. 4. 2014 na louce za rybníkem.

Co je to vlastně IZS? Je to zkratka pro 
Integrovaný záchranný systém, tedy 
složky, které se podílí na zásazích při 
mimořádných událostech. Jeho členy 
jsou především Hasičský záchranný sbor, 
Jednotky požární ochrany, Policie ČR 
a Zdravotnická záchranná služba. Jedním 
z členů je i naše obecní policie, která je 
díky své vybavenosti a výcviku připravena 
zachraňovat lidské zdraví a životy.

Co na dni IZS uvidíte? Svoje dovednosti 
předvedou: Hasičský záchranný sbor, 
který ve spolupráci s dalšími zúčastněnými 
ukáže simulovaný zásah při dopravní 
nehodě a hašení hořícího vozidla.

Policie ČR a Obecní policie Vestec 
předvede svoji výbavu, vozový park a bude 
prostor také pro dotazy občanů. Celní 
správa ukáže práci psovodů na vyhledání 
drog, tabáku a padělků a umožní si 
vyzkoušet střelbu na elektronický 
terč. Budete mít také možnost si 
prohlédnout vozidlo, které slouží ke 
kontrole výběru mýtného u nákladních 
vozidel. Zdravotnická záchranná služba 
Středočeského kraje ukáže provedení 
neodkladné resuscitace a předvede také 
své vybavení.

Dále budete mít možnost si ve spolupráci 
s BESIP vyzkoušet simulátor převrácení 
vozidla a nárazu vozidla.

V rámci předvedení činnosti hasičů 
budete mít také možnost se projet na 
člunu HZS Jílové u Prahy po hladině 
rybníka.

Budeme se na vás těšit v pátek 25. 4. 2014 
na louce za rybníkem, v čase 13:00 – 15:00 
hodin především na dětské návštěvníky, 
od 15:00 – 18:00 hodin na všechny 
návštěvníky. Občerstvení pro všechny 
příchozího bude zajištěno. 

Pozvánka

Michael Schumacher při testu nárazu vozidla.

Otočný simulátor nárazu.
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Zveme vás 
Čarodějnice
Tradiční program, zakončený pálením 
čarodějnice, proběhne v prostorách louky 
u rybníka dne 30. 4. od 17 hodin. Bližší 
informace o programu se dozvíte v dalším 
vydání, termín si však ve svém kalendáři 
vyhraďte dopředu.

Vítání občánků
Vážení rodiče, slavnostní vítání nových 
občánků obce, narozených od 1. 1. 2013 
do 31. 1. 2014, se bude konat v sobotu 
17. 5. 2014 od 14 hodin. V případě zájmu 
o účast se, prosíme, nahlaste u paní  
Mirky Plevové na telefonu: 313 035 508 
nebo e-mailem na adrese: plevova@vestec.
cz. Podmínkou pro účast je trvalý pobyt 
dítěte v obci.

Velikonoční zdobení
V neděli 20. dubna 2014 proběhne 
již tradičně od 14:00 v prostorách 
sportoviště zdobení kraslic, pletení 
pomlázek. Všichni jsou srdečně zváni.

Pozvánka
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Návštěva Divadla Na Jezerce 
a sportovní aktivity seniorů
Zimní únorový večer 14. 2. si vestečtí 
senioři tentokrát zpestřili návštěvou 
Divadla Na Jezerce. Na programu byla 
komedie Paní plukovníková s Jiřinou 
Bohdalovou v hlavní roli. Návštěvníci 
divadla se sešli u obecního úřadu, 
kde byl na 17:45 přistaven autobus, 
který všechny pohodlně dopravil 
k divadlu a po představení odvezl domů. 
Hra Paní plukovníková je úspěšné 
představení jednoho z nejpopulárnějších 
skandinávských dramatiků Bengta 
Ahlforse. Inscenace hry, která měla 
premiéru v roce 2008, nepostrádala černý 
humor, který byl vhodně vykompenzován 
životním optimismem, přívětivostí 
a především láskou, která kvete v každém 
věku. Představení se seniorům velmi 
líbilo.

Senioři ovšem nezahálejí ani v oblasti 
fyzických aktivit. Pondělní cvičení 
žen vedené paní Alenou Dostálovou 
je již samozřejmostí. Skupinka 
seniorek provozuje ranní Nordic 

walking a s oblibou se setkalo také plavání 
v bazénu hotelu Floret v Průhonicích 
(informace o provozních hodinách 
a vstupenkách získáte u paní Jitky 
Drahošové a Marty Belháčové).

Protože se blíží náš jarní výlet, svoláváme 
informační schůzku na OÚ Vestec. Ve 
středu 2. dubna mezi 17. a 18. hodinou 
budeme vybírat zálohy na květnový výlet 
a od přihlášených zájemců na pobytový 
zájezd do Lučan.

Nakonec připomínáme nejbližší akci – 
exkurzi v Českém rozhlasu Praha, která je 
naplánovaná na středu 19. března.

Jako vždy dostanete včasné upozornění 
s potřebnou informací formou SMS, 
za což děkujeme našemu „mobilnímu 
pošťákovi“ Václavu Drahošovi.

Přejeme všem krásné jaro.

Za výbor klubu seniorů 
B. Pašková a M. Belháčová

Ze života v obci

Senioři v bazénu.

Záběr ze hry.
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Myslivci v MŠ
Je leden. A ve většině tříd v tuto dobu 
probíráme s dětmi téma „Volně žijící 
zvířátka a péče o ně v zimním období“. 
Jenže venku svítí sluníčko, ozývají 
se ptáci, teplota teploměru šplhá 
k 5 stupňům nad nulou. Počasí vypadá, 
že se zimou nemá nic společného. Přesto 
k nám do mateřské školy přijíždí návštěva. 

Pozvali jsme mezi sebe pány Kargla 
a Šimečka z Mysliveckého sdružení ve 
Vestci, aby nám vyprávěli, co za zvířátka 
či ptáky žije v okolí Vestce a jak se o ně 
členové mysliveckého sdružení starají 
v zimě. Jejich vyprávění bylo velmi 
zajímavé jak pro děti, tak pro pedagogy. 

Děti měly možnost vidět vycpaná zvířata, 
a tak si udělat představu, jak takové 
zvířátko vlastně doopravdy vypadá (jeho 
skutečná barva srsti, peří velikost těla, 

mohutnost paroží). Nás pedagogy nejvíce 
zaujala velikost narozených selat prasete 
divokého – jsou hodně malá, v porovnání, 
jak je veliké prase divoké v dospělosti. 
V rámci povídání o myslivosti se děti také 
seznámily s možným nebezpečím v lese 
(jak se chová zvíře nakažené vzteklinou, 
co dělat, když najdeme v lese zdánlivě 
opuštěné mládě apod.). S panem Karglem 
přijela i jeho fenka českého fouska 
Flóra, která dětem předvedla základy psí 
poslušnosti. Šlo jí to znamenitě. Díky 
tomuto setkání si děti určitě rozšířily své 
poznatky z oblasti volně žijících zvířat 
a setkání podpořilo jejich vztah k přírodě 
a její ochraně. Se členy mysliveckého 
sdružení jsme se domluvili na případné 
další spolupráci (např. ukázka práce 
loveckých psů na pozemku klubovny 
Mysliveckého sdružení ve Vestci). 
Děkujeme za milou návštěvu.    

Iva Valtrová, 
koordinátor EVVO MŠ Vestec

Ze života v obci

Děti měly možnost prohlédnou si zvířata.

Představení zvířat.
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Naše vestecká mateřská škola 
Krátce bych se chtěla vyjádřit k článku 
publikovanému v posledním vydání 
Vesteckých listů a reagovat na krásná slova 
paní ředitelky Derkové, která zhodnotila 
připravenost dětí z MŠ Vestec k zápisu 
do prvních tříd ZŠ. Je pravda, že za touto 
mravenčí práci s dětmi stojí značné 
nasazení učitelského sboru. Tvrdím, 
že každý, kdo se tomuto náročnému 
zaměstnání, lépe řečeno „poslání“ věnuje, 
začíná práci vedle všeho dalšího vnímat 
také jako koníček a vidí kladné posuny 
u dětí. Má z toho radost a musí tuto opravdu 
náročnou práci vykonávat také srdcem. 

Nechtěla jsem se o této věci 
zmiňovat, ale při čtení článku jsem si 
uvědomila, že hlavní podíl na tomto 
výsledku naší práce má vedení MŠ. 
A věřte mi, že se vší skromností vím, 

o čem mluvím – několik let jsem byla 
ve funkci ředitelky. Tato osoba musí 
mít manažerské předpoklady, umět 
nadchnout celý kolektiv, mít promyšlené 
svoje záměry a plány, kam chce školu 

a hlavně samotné děti dovést. Schopnost 
kompromisu a domluvy s kolektivem je 
důležitá, na druhou stranu ale musí být 
také náročná, důsledná a spravedlivá. 

Tím vším naše paní ředitelka je.

Nechtěli bychom zapomenout ani na 
podporu ze strany obecního úřadu, se 
kterým úzce spolupracujeme.

Z naší strany patří paní ředitelce velký 
dík za práci a přejeme jí, aby školka 
byla stále tak úspěšná, měla nadále tak 
dobrý kolektiv – pedagogický i provozní, 
bez něhož by to nešlo, ale jako všude 
jinde někdo nakonec musí vzít celou 
zodpovědnost na svoje „bedra“.

Jen tak dál, Danielo! 
Jaroslava Šilhanová + kolektiv MŠ        

Malujeme ve žluté třídě.

Momentka z MŠ.

Ze života v obci
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Činnost obecní policie
Obecní policie Vestec byla vyhláškou zřízena ke dni 1. 6. 2013 
a v současné době funguje v počtu 6 strážníků. Tito strážníci 
se podílí nejen na preventivní hlídkové činnosti, zaměřené na 
dohled nad veřejným pořádkem, prevenci kriminality, ale také 
na řešení zjištěných přestupků, případně trestných činů. 
V případě zjištění přestupku, který lze 
vyřešit na místě blokovou pokutou, je 
možné tuto pokutu uhradit v hotovosti, 
platební kartou nebo složenkou. 
V případě, že přestupek není možné 

na místě vyřešit, je tento předán dále  
k vyřízení správnímu orgánu a v případě 
podezření na spáchání trestného 
činu je případ předán příslušnému 
oddělení Policie České republiky.

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení 

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. orgánům

Obecní policie Vestec -  přestupky  1. 6. 2013 - 31. 12. 2013

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
z toho přestupků proti občanskému soužití
z toho přestupků proti majetku
z toho ostatních

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních  
komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti) 
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
z toho přestupků proti občanskému soužití
z toho přestupků proti majetku
z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva
z toho ostatních

Tabulka zahrnuje přestupky řešené OP Vestec od zahájení činnosti do konce roku 2013.

695

129
553

0
4
2
7
0

113

17
85
0
4
5
1
1
0
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Černá kronika
Požár v Okružní
Jedné únorové noci, konkrétně 9. 2 
v 03:39 byla Obecní policie Vestec 
požádána o prověření možného požáru 
v bytovém domě v ulici Okružní. 
Vzhledem k tomu, že požár v bytovém 
domě může mít tragické následky (viz 
požár v ulici Javorová, kdy zemřeli dva 
obyvatelé a došlo k závažnému poškození 
celého domu), vyrazily na místo také 
4 jednotky HZS. Nakonec bylo na 
místě zjištěno, že zápach a kouř nebyl 
způsoben požárem, ale spáleným jídlem 
ohřívaným v jednom z bytů, z kterého se 
šířil zápach do celého bytového domu.  
Přestože by se mohlo zdát, že tento 
výjezd byl zbytečný, tak tomu tak není. 
Je vždy lepší své podezření nahlásit 
a předejít možnému požáru, než sledovat 
dům v plamenech.

Dopravní nehoda v Albertovi
Neopatrný řidič si pravděpodobně 
popletl pedály v zapůjčeném vozidle 
a zajel si na nákup do Alberta přímo 
z parkoviště skleněnou výlohou. Naštěstí 
nedošlo ke zranění řidiče ani zákazníků 
a zaměstnanců, došlo pouze k materiální 
škodě na vozidle, objektu a zboží.

Dávejte si pozor, i v relativním bezpečí 
nákupního centra se vám může stát 
nečekaná příhoda.

Krádeže v Albertovi
Dne 18. 2. 2014 bylo hlídce OP 
v 17:45 hodin oznámeno, že prodejnu 
hypermarketu Albert Vestec, opouští  
neznámý muž podezřelý ze spáchání 
přestupku proti majetku, kterého se měl 
dopustit tím, že se zbožím uloženým 
v zelené tašce prošel pokladnou, aniž 
by zaplatil. Ochranka uvedené prodejny 
však na parkovišti muže dostihla 
a snažila se mu zabránit v odjezdu 
i s odcizeným zbožím. Pachatel však 
po zjištění, že byla na místo přivolána 
hlídka OP Vestec,  na místě odcizené 
zboží ochrance zanechal a z místa ujel 
osobním motorovým vozidlem směrem 
na Jesenici. Hlídka OP,  která si na místě 
věc převzala, zjistila, že pachatel kromě 
odcizeného zboží v tašce zanechal i svoje 
osobní doklady. Nebylo tedy těžké zjistit 
jeho totožnost.

Vysypaný regál se zbožím.

Zlodějská taška.
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Protože následně vyšlo najevo, že 
pachatel byl již v minulosti několikrát 
opakovaně trestán za přestupky proti 
majetku krádeží, bylo muži sděleno 
obvinění Policií ČR pro trestný čin 
krádeže.

Ujíždějící řidiči
Řidič vozidla Citroen Berlingo se rozhodl 
nerespektovat výzvu k zastavení, kterou 
v Ohrobci učinila po změření překročení 
rychlosti hlídka obecní policie, a raději 
šlápl na plyn. Po pronásledování ulicemi 
Ohrobce, kdy se řidič pohyboval tak, 

aby blokoval policejní vozidlo, dojel 
k domu, kde bydlí. Zde byl hlídkou 
obecní policie zkontrolován a bylo 
zjištěno, že nemá platný řidičský průkaz. 
Tím se vyjasnil důvod jeho ujetí a tento 
případ byl dále postoupen k řešení 
správnímu orgánu.

Jiný pachatel přestupku se pro změnu 
po zjištění, že byl změřen na ulici 
Vídeňská ve Vestci, rozhodl, že se bude 
maskovat úprkem do obchodu Albert. 
Na parkovišti ponechal své otevřené 
a odemčené vozidlo a vydával se za 
nakupujícího zákazníka. 

Další přestupce ujížděl hlídce obecní 
policie i přivolaným hlídkám Policie 
České republiky a jeho trasa skončila 
až v Říčanech, kde pronásledujícím 
vozidlům zmizel. Díky dohledání na 
kamerovém systému obce však bylo 
zjištěno, že se v obci pohybuje častěji 
a nebyl tedy problém ho dopátrat. 

V případě, že se dopustíte přestupku, 
raději hlídce zastavte a vyřešte tento 
skutek na místě. Když se rozhodnete 
ujet, riskujete nejen svoje zdraví, 
ale i zdraví a životy ostatních a díky 
záznamové technice budete stejně ve 
většině případu odhaleni.

Kontrola odstaveného stroje.

Ukradené zboží.
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Porovnání bezpečnostní situace 
v obci Vestec rok 2013 vs. 2012
Tabulka  vývoje trestné činnosti za období od 1. 1. 2013 
do 31. 12. 2013 v porovnání za stejné období v roce 2012 v obci 
Vestec.

Ze zjištěných dat vyplývá, že v obci Vestec se 
podařilo udržet trestnou činnosti téměř ve 
stejných číslech jako v roce 2012 a to i přes 
prezidentskou amnestii, která zapříčinila 
propuštění mnoha vězňů (i recidivistů) 
a tedy nárůst trestné činnosti v některých 
oblastech. Došlo k poklesu krádeží vozidel 
a vloupání do motorových vozidel. Naopak 
na stejných číslech zůstaly případy vloupání 
do rodinných domů a bytů. Zvýšil se 
počet osob, které se dopustily maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, 
což je spojeno zejména s činností řízení 
motorových vozidel.  Oproti roku 2012 se 
podařilo zvýšit objasněnost těchto skutků, 
také díky zapojení obce Vestec do boje 
s kriminalitou (zřízení kamerového 
systému a Obecní policie Vestec).

npor. Bc. Jiří Tesař 
zástupce vedoucího OOP Jesenice 

Celkem

Celkem
Přestupky proti majetku

Alkohol + toxi (řidiči)
Přestupky proti občanskému 
soužití a veřejnému pořádku

Ostatní

Trestné činy

Přestupky (mimo řešených v blokovém řízení)

2013

2013

2012

2012

130
Krádeže motocyklových vozidel

Vloupání do motocyklových vozidel

Vloupání do rodinných domů či bytů

Vloupání do rekreačních objektů

7

28

16

0

2

11
0

81

3
0

76

19

15

0

128

71
25
9

13

18

61
29
5

11

16

Krádeže motocyklových vozidel

Majetková

Maření výkonu úředního rozhodnutí
Výtržnictví

Ostatní (zanedbání povinné výživy, hospodářská 
TČ, apod. – vše bez vlivu na veřejný pořádek)

Vloupání do motocyklových vozidel

Vloupání do rodinných domů či bytů

Vloupání do rekreačních objektů
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Fotbal
Fotbalová sezona po zimní přestávce opět startuje, A mužstvo TJ 
Viktoria Vestec do ní vtrhne z 1. místa s 6 bodovým náskokem 
na druhé Zlatníky. První zápas se odehraje 22. 3. 2014 na hřišti 
Libře, 29. 3. 2014 na hřišti Dolních Jirčan a konečně v sobotu 
5. 4. 2014 se tým Viktorky představí na domácím hřišti od 16:30 
v souboji se Slapy. 
Cílem pro letošní sezónu je postup do 
okresního přeboru a věříme, že díky 
poctivé přípravě se nám povede tento cíl 
s přehledem splnit. Posílili jsme, tréninků 
se účastní 18 hráčů, kteří bojují o místo 
v základní sestavě, a už se těšíme, že při 
posledním červnovém domácím zápase se 
Zlatníky oslavíme se všemi našimi fanoušky 
postup. Mužstvo B Viktorky se pohybuje ve 
středu tabulky a svůj první zápas odehraje 
proti týmu Vonoklasy B v neděli 6. 4. 2014 
od 16:30. Béčko je stabilní základnou pro 
doplňování A mužstva a mladí hráči v něm 
mají možnost poznat nástrahy dospělého 
fotbalu. Ale nejen hráči jsou pro tým důležití, 
záleží také na realizačním týmu, který byl 
přes zimu posílen, kdy se novým sekretářem 
stal Ivan Voborník.

S fotbalem začínal v roce 1957 ve Slavoji 
Davle, ale již v roce 1962 zakotvil na 
pražské Letné, kde ve sparťanském 
dresu působil až do roku 1970. 
V té době byl taktéž dorosteneckým 
reprezentantem ČSR a zúčastnil se 
například ME v Jugoslávii. Po odchodu 
z Letné zamířil do tehdy prvoligových 
Teplic, odkud po dvou letech přestoupil 
do pražské Slavie. V letech 1974 až 1976 
působil coby voják základní vojenské 
služby v pražské Dukle. Po angažmá 
v Admiře Slavoj pak svou aktivní 
fotbalovou kariéru zakončil v Jílovém 
u Prahy. Ani poté však na fotbal 
nezanevřel a stal se z něj renomovaný 
trenér, ať už mládeže či posléze 
například mužů Radotína. Dále působil 
v klubu FSC Libuš a Podolí coby 
sekretář.

Přijďte nás podpořit, Viktorka do 
toho!

FAJN
Radost nám dělá také Fotbalová 
akademie Jiřího Novotného. V tuto 
chvíli v ní hraje již 92 dětí ve věku od 
4 do 12 let. Díky počasí se již začalo 
hrát venku na travnatém hřišti a účast 
dětí na trénincích se oproti zimě 
zvedla. V rámci zimní přípravy bylo 
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zorganizováno 18 turnajů a dalších 15 
jsme se zúčastnili. I když jsme bojovali 
s mnohem silnějšími a známějšími 
týmy, obsazovali jsme pěkná místa, což 
svědčí o tom, že díky kvalitní přípravě 
je možné se pohybovat na předních 
místech i při menším počtu hráčů.

Ve spolupráci s mateřskou školou se 
děti dvakrát týdně účastní sportovních 
her, kde se učí skákat, běhat, házet 
a další sportovní činnosti, které jim 
pomohou v případě, že budou chtít ve 
sportu dále pokračovat.

Pro rozvoj dětského i dospělého fotbalu 
by byla vhodná vlastní hala, která je 
naším velkým snem. Umožnila by 

nám naplánovat pravidelnou zimní 
přípravu. V příštím čísle vás podrobněji 
seznámíme s dívčím oddílem DFK 
Bohemians Praha 1905, který hraje 
také na hřišti TJ Viktoria Vestec.

Vestecké dívky v akci.
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Ledová plocha Auto Brejla
Ledová plocha Auto Brejla je v provozu od 1. ledna 2014 a to 
každý den včetně víkendů od 8:00 do 17:00 hodin, kdy probíhá 
veřejné bruslení. Od 18:00 do cca 23:00 pronajímáme kluziště dle 
dohody na hokejové zápasy a různé akce pro firmy a soukromé 
osoby.
Večerní pronájmy byly téměř okamžitě 
obsazeny do konce března. 

Zájemci o víkendové a večerní bruslení 
mají možnost občerstvit se ve stánku 
přímo u ledové plochy. Za první měsíc 
provozu kluziště navštívilo přibližně 5000 
lidí. Za únor a začátek března byla účast 
podobně vysoká. Největší návštěvnost 
jsme ovšem zaznamenali o víkendech 
na veřejném bruslení a také v období 
školních prázdnin. Zabruslit si jezdí 
převážně rodiny s dětmi, ale za dobu 
provozu kluziště náš přijeli navštívit do 
areálu Auto Brejla snad všechny věkové 
kategorie. V dopoledních hodinách nás 
také několikrát navštívili žáci základních 
a mateřských škol. Všichni návštěvníci 
byli u nás spokojeni a zaznamenali jsme 

velmi pozitivní ohlas. Máme radost, že 
jsme mohli nabídnout sportovní vyžití 
a spoustu zážitků všem, kteří se pomocí 
našich webových stránek www.auto-
brejla.cz, Facebooku nebo informačních 
letáků o našem projektu dozvěděli. Jako 
ukončení celého projektu bychom rádi 
uspořádali karneval, který plánujeme 
na konci března a tím bychom zastavili 
provoz naší ledové plochy. Provoz byl 
prvotně plánován do půlky dubna, 
ale díky předčasnému jarnímu počasí 
nebude možné tento plán realizovat. 
Kluziště bude uzavřené od 1. dubna 2014. 
V každém případě bychom chtěli v tomto 
projektu pokračovat a rádi bychom, aby 
se ledová plocha Auto Brejla opět otevřela 
i v následujících letech. 
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Novinky v baráčku
I v březnu čeká příznivce Rodinného centra Baráček ve Vestci několik 
zajímavých akcí.

V pondělí 17. března od 17:00 zveme 
všechny milovníky pohádek na 
další POHÁDKOHRANÍ - hranou 
pohádku „O zatoulaném selátku“ 
s následnou dílničkou. Představení je 
vhodné pro šikovné děti ve věku již od 
cca 21 měsíců s doprovodem rodičů. 
Pohádkový vláček nás zaveze do pohádky, 
ve které si může každý zahrát, zazpívat 
a vytvořit si loutku. Délka programu je 
cca 45 min. Těší se na vás autorka pohádek 
Michaela Rejnová. Vstupné 50 Kč/dítě.  
Ve středu 19. března v čase 20:00 
- 22:00 je připravena další ze série 
interaktivních přednášek s rodinnou 
psychoterapeutkou a speciální 
předškolní pedagožkou Mgr. Z. 
Hruškovou, tentokrát na téma OBDOBÍ 
VZDORU DÍTĚTE. Seminář vhodný 
pro širokou veřejnost nabídne nejen 
vhled do problematiky, ale především 
rady, jak toto náročné období zvládnout. 
Cena 40 Kč pro občany Vestce 
a pedagogy MŠ Vestec, pro ostatní 160 Kč.  
Máte-li zájem za výhodné ceny koupit 
nebo prodat jarní i letní dětské oblečení 
a sportovní potřeby, zavítejte v pátek 
21. března (14:00 - 19:00) a v sobotu 
22. března (9:00 - 12:00) do tělocvičny 
a RC Baráček v budově TJ Viktoria 
Vestec na BURZU DĚTSKÉHO 
OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH 
POTŘEB a DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ. Nenechte si ujít návštěvu naší 
herny, která bude po dobu konání 
burzy pro děti volně přístupná.

Hledáme NOVÉ AKTIVNÍ ČLENY do 
našeho týmu, kteří se spolu s námi budou 
podílet na chodu a organizaci života 
v našem Baráčku. O našich aktivitách 
a výhodách členství se dozvíte na 
www.rcbaracek.cz. Na závěr připo-
mínáme možnost pronajmout si naši 
skvěle vybavenou hernu s veškerým 
zázemím na pořádání rodinných setkání 
a dětských oslav. Přejeme vám krásné 
dny a v RC Baráček a na našich stránkách 
www.rcbaracek.cz se těšíme na viděnou!

Reakce na článek:
Níže uvádíme reakci na článek 
z minulého vydání VL, který se týkal 
realizace cyklostezky do Jesenice: 
V únorových Vesteckých listech pan Švec 
informoval o komplikacích s výstavbou 
cyklostezky do Jesenice a obvinil 
Vesteckou zvoničku a osobně mně ze 
zdržování její realizace. Většina občanů 
se hlouběji o problematiku výstavby 
a územního plánu Vestce nezajímá 
a zřejmě jeho nepravdivé informaci slepě 
uvěří. Zpoždění výstavby je jistě nemilé, 
zejména v předvolebním období. V této 
souvislosti se nabízí otázka, na koho 
se svedou další potíže s výstavbou 
chodníku u Safiny, či rekonstrukcí 
Průběžné ulice. I zde stavební úřad 
bez přičinění kohokoliv přerušil 
řízení z důvodů nepřipravenosti obce. 

Ing. Barbora Bucharová
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Masopust
Tradiční Vestecký masopust je za námi, jeho 4. ročník proběhl za 
rekordní účasti účastníků průvodu. V sobotu 1. března průvod vyrazil 
na pochod po Vestecké ulici, který byl obohacený o živou hudbu, 
občerstvení a přátelská setkání se sousedy po cestě.

Zazářili především členové Technických 
služeb obce Vestec, kteří přípravě věnovali 
mnoho volného času. Poděkování 
patří ale i všem, kteří se buď podíleli 
přímo na přípravě, nebo se zúčastnili 
v mnohdy opravdu povedených maskách 
a kostýmech, jak je patrné z následující 
fotogalerie. Masopust byl zakončen 
večerní zábavou v prostorách sportoviště 
a kolem půlnoci se poslední zbývající 
účastníci rozešli ke svým domovům.

Dorazily i dortíky.Dětské masky.

Laufer, neboli vedoucí průvodu. Obecní vilíci.
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Živá hudba v průvodu.Průvod na Vestecké.

Občerstvení se vezlo na povoze.

Shrek a Fiona ve Vestci.

Zastavení u Škorpů.

Nechyběl tanec.
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Vlevo žena a vpravo muž nebo snad obráceně?.  Povedené kostýmy zvířátek.

MŠ Vestec a obec Vestec vás srdečně zve
na

Den otevřených dveří
28. 3. 2014

čeká vás:

návštěva tříd a ukázka práce s dětmi

1.  budova 9:30 - 10:00 - společná prohlídka školky
přístavba 10:00 - 10:30 - společná prohlídka školky

Možnost vyzvednutí přihlášek do MŠ.

Budeme se na vás těšit!
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