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Slovo starosty

Tibor Švec
starosta obce Vestec

Vážení čtenáři!

V ruce právě máte červnové číslo Vesteckých listů, které je opět plné jak aktuálních 
informací o dění v obci, tak pozvánek na plánované akce, zajímavých článků 
a informací o projektech, které se chystají. Volby do Evropského parlamentu opět 
ukázaly, že zájem voličů ve Vestci je podstatně vyšší, než je celorepublikový průměr. 
Kompletní výsledky voleb v naší obci najdete na dalších stránkách. O víkendu na 
přelomu května a června bylo na hřišti opravdu živo. Nejdříve v sobotu fotbalisté po 
několika letech marných pokusů o postup vybojovali s pohodlným náskokem 1. místo 
a zaslouženě budou v příštím roce hrát Okresní přebor a v neděli proběhla oslava 
Mezinárodního dne dětí, která ve spolupráci s Auto Brejla přinesla mnoho zábavy 
všem návštěvníkům. Nezapomeňte také, že v sobotu 21. 6. bude na louce za rybníkem 
již 3. ročník Vesteckého rockáčku, srdečně vás všechny zvu. V některém z dalších čísel 
vás také seznámím s projektem Národní fotbalové akademie, na jejíž realizaci již delší 
dobu pracujeme. V létě vyjde dvojčíslo listů a od září se opět vrátíme k pravidelnému 
měsíčnímu vydávání.

Přeji vám příjemné a klidné prožití letních měsíců a těším se 
na setkání na některé z akcí, které obec pořádá.

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 ČERVEN 2014 vyšlo 15. 6. 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, Foto na titulní stránce: Jan Starčevič
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Den dětí 
Obec Vestec ve spolupráci s autorizovaným prodejcem vozidel 
Škoda, společností Auto Brejla, uspořádala v neděli 1. června oslavu 
Mezinárodního dne dětí.
Velcí i malí návštěvníci, kteří na akci přišli, 
ocenili nejen připravené atrakce, které 
byly zdarma právě díky spolupráci s Auto 
Brejla, ale také si mohli zasoutěžit o roční 
bezplatný pronájem vozidla Škoda Rapid, 
projet se některým z mnoha vozidel, která 
byla přistavena na hrázi, nebo si zazávodit 
na simulátoru Formule 1.

Věříme, že i v příštím roce se podaří 
zorganizovat oslavu minimálně ve stejném 
rozsahu.
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Vodní zorbing. Radost z autíček.

Škoda Superb k vyzkoušení.
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Obec na internetu 
Technické služby obce Vestec mají nově 
zřízené internetové stránky. Najdete 
je na adrese www.tsvestec.cz, kde se 
dozvíte mnoho zajímavých informací 
o tom, co vše technické služby dělají 
a co vám mohou nabídnout. Také 
zde najdete ceník služeb, informace 
o provozní době sběrného dvora nebo 
fotogalerii techniky, kterou technické 
služby disponují.

Nové povrchy komunikací 
ve Vestci
V průběhu posledního měsíce byly nově 
vyasfaltovány ulice Ke Skále, K Rybníku 
a K Vodárně, zároveň také byla dokončena 
rekonstrukce ulice Krátká. .

Debata nad krajinným plánem
Ve čtvrtek 26. 6. proběhne první debata 
nad krajinným plánem v prostorách 
školky. Co je to vlastně krajinný plán? 
Jedná se o označení dokumentu nebo 
procesu, který posoudí vlastnosti krajiny 
a doporučí všem uživatelům a správcům 
způsob racionálního využívání krajiny 
i nutná ozdravná opatření. Měl by být 
zároveň nedílnou součástí územního 
plánu. Pro jeho vznik je důležitá 
právě debata občanů, kteří v místě žijí 
a odborníků. Podrobnou pozvánku 
najdete v tomto vydání listů. 
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Rekonstrukce ulice Průběžná 
Plánovaná rekonstrukce ulice Průběžná je 
v tuto chvíli odložena z důvodu nevy-
řešených majetkoprávních vztahů, kdy 
velká část komunikace je na soukromých 
pozemcích a tím je celá akce kompliko-
vána. Přesto věříme, že se podaří se všemi 
vlastníky dohodnout a i tato ulice získá 
nejen nový povrch, ale zároveň prvky, 
které povedou ke zklidnění dopravy.

Výsadba kolem rybníka
Revitalizace okolí rybníka je již dokon-
čena, zbývá pouze vysetí trávy u přírod-
ního podia. Nové prvky u lávky a hráze jsou 
již hojně využívány návštěvníky, zároveň 
je dokončena výsadba 210 ks stromů, více 
než 1.000 keřů a věříme, že zlepšení okolí 
rybníka ocení všichni občané, kteří se 
k rybníku vydají.

Nové designové prvky
V okolí rybníka a pódia přibydou 
v následujících měsících nové prvky. 
Jejich vizualizaci vám přinášíme, realizace 
by měla proběhnout ještě během července. 
Jedná se o lanové prvky, trampolínu, 
skluzavky a další.

Zveme vás
Z plánovaných akcí, které nás čekají po 
letních prázdninách, jsou to především 
oblíbený koncert kapely Tři sestry, který 
opět proběhne v areálu Ford Kačmáček 

a tradiční Vestecký lunapark, naplánovaný 
na víkend 19. – 21. září. Bližší informace 
o těchto akcích najdete v letním dvojčísle 
listů.
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Úspory energií pro majitele 
rodinných domů 
Ušetřit až přes polovinu nákladů budou moci majitelé rodinných 
domů díky programu Nová zelená úsporám (NZÚ).
Program je zaměřen na zateplování 
rodinných domů, na výměnu oken a dveří, 
na výstavbu takzvaných pasivních domů, 

na výměnu starých neekologických kotlů 
za nové kotle na biomasu, plyn, tepelná 
čerpadla a na instalaci solárních panelů.

Nastavení podpory
Majitelé rodinných domů mohou získat 
až 55% podporu na zateplení rodinného 
domu. Na nové ekologické zdroje mohou 
dostat dokonce 75% dotaci. Čím více 
způsobů úspory energie žadatel provede, 
tím vyšší podporu získá. Zároveň může 
dosáhnout i na jednorázový finanční 
bonus, a to kombinací vybraných opatření. 
Nově lze získat také příspěvek na pořízení 
solárního systému pro rodinné domy.

Žádosti jsou přijímány od 1. dubna 
2014, ukončení nastane buď vyčerpáním 
alokace, nebo nejpozději 31. října 2014. 
Veškeré informace najdou zájemci na 
www.novazelenausporam.cz, kde zároveň 
mohou podat žádost.

Pro žadatele budou fungovat také krajská 
pracoviště Státního fondu životního 
prostředí a call centrum, kde na zelené 
lince dostanou vyčerpávající odpověď na 
své dotazy.

Program NZÚ je nastaven pro období 
2014 – 2020 a plynule navazuje na 
program NZÚ 2013, u nějž byl příjem 
žádostí ukončen k 20. 12. 2013. 

Kompletní informace o programu najde 
zájemce na webových stránkách NZÚ. 
Konkrétní dotazy mohou zájemci klást 
na bezplatné Zelené lince 800 260 500 
nebo prostřednictvím e-mailové adresy 
info@sfzp.cz.  

JUDr. Jaroslav Bednář
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Volby do Evropského parlamentu 
Jak se stalo již tradicí, tak volební účast 
ve Vestci se pohybovala nad celostátním 
průměrem, který činil 18,20 %. Ve 
Vestci bylo vydáno celkem 353 obálek, 

takže z celkového počtu 1.310 voličů 
byla volební účast 26,95 %. Platných 
hlasů bylo celkem 349.

A jak volby ve Vestci dopadly?
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Pozn. v tabulce jsou uvedeny pouze strany, které obdržely alespoň jeden hlas a tabulka je seřazena podle výsledku voleb.

Název strany Platné hlasy
Celkem v %

Koalice TOP 09 a STAN
ANO 2011
Strana svobodných občanů
ODS
ČSSD
Česká pirátská strana
Strana zelených
KSČM
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
KDU-ČSL
SNK Evropští demokraté
Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO
Liberálně ekologická strana
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Fair play - HNPD
Koruna Česká
Klub angažovaných nestraníků
LEV 21-Národní socialisté
ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
Koalice DSSS a SPE
Občanská konzervativní strana
Občané 2011
Celkem

27,5072
22,9226
10,6017
9,4556
6,8768
5,7307
4,2980
2,5788
2,2923
1,4327
0,8596
0,8596
0,8596
0,8596
0,5731
0,5731
0,2865
0,2865
0,2865
0,2865
0,2865
0,2865
100%

96
80
37
33
24
20
15
9
8
5
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

349
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Výlet seniorů do Posázaví 
- Sázavský klášter a hrad 
Český Šternberk 
Dobrý tip pro zdatné cyklisty by mohl 
být výlet do městečka Sázava, které leží 
na stejnojmenné řece necelých 40 km 
od Vestce. A pokud by to nestačilo, 
může výkonný jedinec ještě šlápnout 
do pedálů a navštívit asi 8 km vzdálený 
hrad Český Šternberk, který se tyčí nad 

malebným údolím výše jmenované 
řeky. Vestečtí senioři se ve středu 
21. 5. rozhodli jinak a určitě nevolili 
špatně. Nejenže si pro tuto trasu zvolili 
pohodlnější autobus, ale vybrali si 
i skvělé počasí.

Kaplička a studánka Vosovka 
nebo také V Lázních je prastaré poutní 
místo. Podle legendy se zde na počátku 
11. století setkal poprvé kníže Oldřich 
s poustevníkem Prokopem. Ten 
zázrakem proměnil vodu ve víno a dal 
podnět k založení slavného kláštera. 
Od nepaměti sem chodili lidé pro 
zázračnou vodu.     

Sázavský klášter Do dneška se 
zachovaly pouze základy. Nynější 
stavba pochází ze 14. století a přestavěna 
byla v době baroka. Husitské války 
přerušily rozvoj kláštera a z této doby 
zůstal dodnes nedokončený chrám 
sv. Prokopa. Mezi nejvzácnější prvky 
uvnitř kláštera patří gotické fresky 
mariánského cyklu a hlavně unikátní 
Sázavská madona.
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Český Šternberk. Hrad založil 
kolem r. 1241 Zdeslav z Divišova 
a pojmenoval jej podle rodového 
erbu, zlaté osmihroté hvězdy, 
a podle dobového zvyku poněmčovat 
názvy, Sternberg (Stern – hvězda, 
Berg – hora) a přijal nový přídomek 

– ze Sternberga. Je pozoruhodné 
a výjimečné, že dodnes je hrad v držení 
tohoto rodu. Nyní je vlastněn už 20. 
generací potomků jeho zakladatele.    

Za výbor Klubu seniorů Vestec 
Blanka Pašková,  Marta Belháčová                                                                                
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POZVÁNKA NA KONCERT SBORU 
CANCIONETA PRAGA 
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, 
abych vás touto cestou co nejsrdečněji 
pozval na koncert ženského sboru 
CANCIONETA PRAGA, kterým 
formálně zakončíme sezonu 
2013/2014 a který bude pro můj sbor 
velmi významný a důležitý. Během 
našeho působení na hudebním poli 
jsme spolupracovali s mnoha českými 
významnými soubory, orchestry 
a umělci, jako např. Michal Malátný 
a Chinaski, zpěvák Petr Bende, 
kytarový virtuos Lubomír Brabec, 
Pražská komorní filharmonie a mnoho 

dalších. Koncert, na který vás zvu, 
bude mimořádný a zcela jedinečný. 
Bude to totiž poprvé, kdy na jednom 
podiu vystoupíme se sborem absolutní 
světové špičky. Na začátku července 
budeme hostit jihoafrický sbor CAPE 
TOWN YOUTH CHOIR. Tento 
kolektiv mladých zpěváků a zpěvaček 
(17 až 30 let) z Kapského Města 
vyhrál řadu mezinárodních soutěží, 
koncertuje po celém světě a jeho 
vystoupení zcela zaslouženě vyvolávají 
u publika nadšené reakce. Bylo nám 
tedy ctí přijmout nabídku Cape Town 
Youth Choir ke společnému koncertu 
při jeho historicky první návštěvě 
České republiky. Program koncertu je 
sestaven tak, aby si každý posluchač 
přišel na své. Zazní nejen klasická 
sborová tvorba, ale i lidové písně 
z celého světa zpívané v originálních 
jazycích s nápaditou choreografií 
a samozřejmě tradiční jihoafrické písně 
Nenechte si proto ujít tento mimořádný 
koncert, kterým Cancioneta Praga 
zakončí třetí koncertní sezonu. 
Věřím, že to pro všechny bude krásný 
a nezapomenutelný hudební zážitek.

Lukáš Jindřich, sbormistr
Cancioneta Praga
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O sportovních aktivitách členů 
Klubu seniorů Vestec 
Jednou z našich stálých aktivit je 
v zimních měsících chůze s holemi 
NORDIC  WALKING, na jaře je 
vyměníme za turistickou obuv a stejnou 
trasu 6 - 7 km absolvujeme každé ráno. 
Některé z nás ale hole vyměnily za kola 
a ujíždějí po cyklostezkách dále do 
okolí naší zvelebené obce. Jsme stále 
ve stejném složení, a mladí, kteří se 

k nám přidali, z nás čerpají rady, moudra 
a zkušenosti. Druhou a také stálou 
sportovní aktivitou je naše pondělní 
cvičení v tělocvičně Viktorie Vestec, 
které již několik let vedu. Dnešní stav 
stálých cvičenek je 17, z toho z klubu 
seniorů 12. Pravděpodobně jsme (mimo 
fotbalistů) největší skupina, která 
okupuje sál tělocvičny.

Naše červnové sportovní klání

Vestecké seniorky s Imrichem Bugárem.
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Ve středu 4. 6. jsme se, tři členky 
KSV M. Belháčová, A. Dostálová, 
H. Horčičková a nečlen K. Megová 
(bývalá obyvatelka Vestce), zúčastnily 
Sportovního dne seniorů v Praze 6 
na Kotlářce, které již třetím rokem 
pořádá sdružení Buď fit seniore v čele 
s Davidem Huffem (mistrem světa, 
Evropy a ČR ve sportovním aerobiku). 
Na sportovišti se sešlo asi 300 lidí, 
z toho 200 přihlášených soutěžících. 
Soutěžící byli rozděleni podle věku 
do tří kategorií a mohli si vybrat 
z pěti disciplín. My jsme si vybraly tři. 
Dvě v soutěži jednotlivců, jednu jako 
družstvo na štafetový běh 400 m. Na 
přední místa jako družstvo jsme se 
neprobojovaly, soupeři byli smíšené 
čtyřky, ženy a zdatní muži - běžci.  I tak 
to byl úspěch, z tolika soutěžících, kdy 
v každé disciplíně jsme se umístily 

do 20. místa. A v jedné disciplíně, 
ve slalomu, jsme ze 60 soutěžících 
naší věkové kategorie, obsadily 
1. místo. Dle redaktorů, kteří o tom 
psali v Pražském deníku, to byla 
jedna z nejtěžších disciplín. Pro mne 
to ale nebylo tak obtížné, běh je pro 
mě zábava a díky tomu jsem si zlato 
odnesla já. Díky Jirkovi Zemanovi, 
který nás oblékl do slušivého růžového 
trička, jsme se v davu neztratily. Navíc 
jsme sklidily obdiv u pořadatelů 
a všichni už vědí, kde se nachází Vestec 
a co je Viktorka. Myslím, že to byl 
krásně prožitý sportovní den spojený 
s kulturními zážitky a krásným 
počasím. A příští rok se těším, věřím, 
že ve větším počtu!

Sportu zdar a buď fit seniore!
Za KSV  Alena Dostálová

Alena Dostálová na prvním místě.
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„Petrův zdar“
– Vestecký rybník 2014 
Zdravím všechny rybáře a milovníky přírody. Co nového se stalo 
a co nás čeká na rybníku?

Rekapitulace roku 2013
Pro sezónu 2013 bylo vydáno 30 
ročních povolenek. Nejčastěji se 
podařilo ulovit kapra v průměrné 
míře 53 cm a hmotnosti  cca  2,7 
– 3 kg.  U víkendových povolenek 
(vráceno pouze 9 ks ) byl též nejčastěji 
uloven kapr  v průměrné míře 48 cm 
a hmotnosti 2,3 až 2,5 kg. Prosíme 
všechny rybáře, kteří ještě neode-
vzdali starou řádně vyplněnou 
povolenku, aby tak učinili. Počet 
ulovených ryb pomáhá při  plánování 
nákupu rybí osádky.

Vysazení ryb
Pro rok 2014 bylo v dubnu vysazeno 
600 kg kapra „Třeboňský lysec“ 
z chovné stanice Třeboň. Třeboňský 
kapr má robustní, ze stran mírně 
stlačené tělo, které je v břišní 
a hřbetní partii vyklenuté. Oproti 
jiným kaprům je charakteristickým 
znakem Třeboňského kapra vysoké 
tělo. Výhoda tohoto kapra je 
v tom, že v dobrých podmínkách 
je schopen během 3 až 5 let přibrat 
1 až 1,5 kg hmotnosti. Třeboňský 

kapr může dorůst až do velikosti 1 m 
a hmotnosti 20 kg. Ryby vysazené do 
našeho rybníka jsou staré 3 až 4 roky 
v průměrné váze 2kg. 

Co se splnilo a co nás čeká
Pohledová mola jsou vybudována. 
Upozorňujeme, že rybolov z po-
hledových mol JE ZAKÁZÁN! Vodní 
rostliny byly vysazeny včetně leknínů.  
Do doby než rostliny zakoření prosíme 
o šetrné zacházení s těmito rostlinami 
při rybolovu. Lovná místa pro lov 
ryb byla rozšířena a větve částečně 
prořezány. Pro pohodlí rybářů byly na 
lovných místech ponechány dřevěné 
špalky.

Z důvodu doplnění rybí osádky 
a její atraktivity zvažuje sportoviště 
TJ Viktoria Vestec posílení ostrahy 
rybníka k zabránění pytláctví. 
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Proč si koupit povolenku?
Zdravá osádka ryb včetně možnosti 
chycení trofejní ryby (2 ks amur cca 
105 cm, 2ks tolstolobik 105 cm, kapři 
70 - 80 cm, sumec albín 125 cm a hojně 
štika obecná) a pravidelné vysazování 
ryb.
Je povolen lov dravců na přívlač od 
16. června 2014.
Upravena doba lovu a lovné míry.
Soutěž – sumec „TONDA“.
Zastoupení Štiky obecné cca 30 ks. 

Soutěž: Pokud by se někomu 
podařilo sumce ulovit je nutné ho 
změřit, zvážit, vyfotit a poté opět 
vrátit vodě. Po zdokumentování 
a zaslání fotografií na adresu 
vdrahos@vestec.cz bude dotyčnému 
rybáři na konci sezóny vystaven 
dárkový poukaz v hodnotě 1000 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  125 až 
135 cm a váha 15-17 kg. Lovu zdar!

Povolenku lze zakoupit na Obecním 
úřadě (Naděžda Horáková tel.: 313 035 
501) nebo u správce areálu (Jiří Zeman 
tel.: 602 603 668).

Co se nám nelíbí, co se opomíjí 
a na co si dávat pozor
 Povinnost použít podběráku při 
zdolávání ryby

   Použití podložky pod ryby 
   Rybolov v místech, kde není rybolov 
povolen (označeno tabulemi)
   Lov z pohledových mol
   Okamžité zapsání ponechané ulovené  
ryby do povolenky.

Lov dravců
Zde prosíme rybáře o šetrné zacházení 
s ulovenou rybou. Je možné, že při lovu 
na přívlač bude uloven Candát obecný, 
který je velice náchylný na zacházení 
a nebude dosahovat lovné míry.
Výhled do budoucna naší organizace 
je udržet osádku ryb v dobré kondici 
a okolí rybníka v čistotě a zdravém 
prostředí. Proto rádi uvítáme případné 
upozornění na toho, kdo tato nařízení 
nebude dodržovat. Dále jakýkoliv 
úhyn ryb nebo živočichů okamžitě 
hlaste rybářské stráži, případně Obecní 
policii Vestec. To platí také, pokud se 
vyskytne podezření, že někdo chytá 
ryby bez povolení. Všem, kteří mají 
rádi přírodu, děkujeme za spolupráci. 
Případné náměty na to, co zlepšit nebo 
dělat lépe, uvítáme.

Petrův zdar
Mirek Kos, Rybářská stráž

Kontakty:
Rybářská stráž: Miroslav Kos, tel.: 724 840 
531, e-mail: MirekKos@seznam.cz, Antonín 
Papírník, tel.: 721 176 185, Karel Douda. 
Obecní policie Vestec, tel.: 739 156 156 Ředitel 
příspěvkové organizace: Václav Drahoš, 
tel.: 603 400 781, e-mail: vdrahos@vestec.cz
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Černá kronika
Ze zápisníku Obecní policie Vestec 
a Policie ČR, obvodního oddělení 
v Jesenici.

Dne 7. 5. 2014 v 15:10 byla hlídce Obecní 
policie Vestec nahlášena dopravní 
nehoda v ulici Zbraslavská v Dolních 
Břežanech. Patrně kvůli vysoké rychlosti 
na kluzké vozovce došlo ke srážce osobního 
a nákladního vozidla. Hlídka na místě 
řídila kyvadlově dopravu, jednotka  HZS 
Jílové zajistila na poškozeném osobním 
vozidle  únik provozních kapalin a provedla 
protipožární opatření.  Provoz v daném 
úseku silnice byl plně obnoven kolem 
17:15 hodin.

Dne 9. 5. 2014 vyjíždějí policisté OOP 
Jesenice na oznámení o vloupání do 
zahradního domku v ulici Úhoru, kde 
pachatel překonal oplocení rodinného 
domku, vnikl na pozemek a ze zahradního 
domku odcizil jízdní kolo a další věci. Ke 
skutku došlo v nočních hodinách z 8. na 9. 
května 2014. Věc je šetřena jako trestný čin 
krádeže a porušování domovní svobody.

Dne 10. 5. 2014 v době od 15:00 do 
15:30 hodin dochází k dalšímu odcizení 
jízdního kola, tentokrát z bytového domu 

v ulici Javorová, kde pachatel nezjištěným 
způsobem vnikl do společných prostor 
bytového domu, kde následně odcizil jízdní 
kolo v hodnotě 15.000,- Kč. Věc je šetřena 
jako trestný čin krádeže a porušování 
domovní svobody.

Dne 15. 5. 2014 po 19 hodině vyjíždějí 
policisté OOP Jesenice k údajnému napadení 
člena ostrahy staveniště Biocev. Toho měla 
napadnout skupina romských dělníků, kteří 
zde pracují a způsobit mu zranění na ruce. 
Policisté však zjišťují, že člen ostrahy je silně 
pod vlivem alkoholu. Na místě se žádní 
Romové nenacházejí. Po několika dnech 
se daří dělníky ztotožnit, ti však uvádějí, že 
k žádné potyčce nedošlo. Člen ostrahy je 
tedy proto opětovně vyslechnut, kdy uvádí, 
že byl pod vlivem alkoholu a k ničemu 
nedošlo. K žádnému napadení tedy nedošlo. 
Muž byl na základě těchto skutečností 
z výkonu ostrahy staveniště propuštěn.

Dne 17. 5. 2014 ve 20:50 hodin dostávají 
policisté oznámení, že na ubytovně ve 
společnosti ROGI došlo k potyčce několika 
cizinců, kdy na místě došlo také ke zranění 
jednoho z nich. Na místě zasahuje hlídka 
OOP Jesenice a RZS Jesenice. Při strkanici 
tří podnapilých občanů Bulharska došlo ke 
zranění jednoho z nich na hlavě a je tedy 
odvezen k ošetření. Věc byla pro podezření 



Likvidace uniklého oleje.
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z přestupku zaslána na Obecní úřad Jesenice 
k projednání.

Dne 20. 5. 2014 oznamuje zaměstnanec 
autobazaru Rupexim, že v areálu autobazaru 
došlo ke krádeži lodního motoru 
z odstaveného člunu, který si zde na vleku 
odstavil jeho majitel. Policisté na místě 
zjišťují, že neznámý pachatel odcizil lodní 
motor ze člunu v hodnotě 150.000,-Kč. Věc 
je šetřena jako trestný čin krádeže.

Dne 20. 5. 2014 strážníci Obecní policie 
Vestec přijali v odpoledních hodinách 
oznámení o úniku oleje na pozemní 
komunikaci  v ulici K Jahodárně.  Na 
místo přivolaní  hasiči pak likvidovali únik 
oleje z poškozeného nákladního vozu 
značky MAN. Z poškozeného nákladního 
automobilu uniklo zhruba 15 litrů 
hydraulického oleje. Hasiči látku posypali 
sorbentem, který do sebe znečištění 
vstřebává.  Likvidace úniku oleje trvala 
bezmála tři hodiny.

Dne 28. 5. 2014 oznamuje občan Vietnamu, 
že mu bylo v noci z 27. na 28. května 
odcizeno dodávkové vozidlo zn. Mercedes 
Sprinter, které zaparkoval v ulici Na 
Suchých. Policisté věci řeší jako trestný čin 
krádeže.

Dne 29. 5. 2014 se policistům OOP Jesenice, 
OOP Jílové u Prahy a OOP Říčany ve 
spolupráci s kriminalisty Služby kriminální 
policie a vyšetřování Praha-venkov Jih 
podařilo dopadnout 20letého mladíka ze 
Psár, který se dopustil několika desítek 
případu sprejerství, kdy sprejem nebo fixem 
popsal několik desítek objektů v obcích 
Jesenice, Psáry, Dolní Břežany, Osnice. 
V obci Vestec takto poškodil autobusovou 

zastávku na ulici Vídeňská naproti prodejně 
Bychl a dále budovu OD Albert na ulici 
Vídeňská. Mladíkovi již bylo sděleno 
podezření z trestného činu poškození cizí 
věci. Mladík je rovněž dále prověřován pro 
majetkovou trestnou činnost.

Dne 29. 5. 2014 okolo jedné hodiny ranní 
zastavuje hlídka OOP Jesenice na ulici 
Vídeňská poblíž OD Albert vozidlo Fiat 
Punto. Při kontrole zjišťují, že 30letý řidič 
z Jesenice řídí pod vlivem alkoholu, kdy 
dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 0,44 
promile alkoholu v krvi. Řidiči je zakázána 
další jízda. Věc byla zaslána pro podezření 
z přestupku k projednání na MÚ Černošice. 

Dne 2. 6. 2014 se podařilo kriminalistům 
ve spolupráci s OOP Jesenice dopadnout 
dva pachatele, kteří se dopustili několika 
případu vloupání do firem, kdy v nočních 
hodinách prostříhali oplocení firmy 
a následně z pozemku odcizili dřevěné 
Europalety. Skutků se dopouštěli na území 
obcí Jesenice a Vestec, kdy se mimo jiné 
dvakrát vloupali do společnosti Raab 
Karcher v ulici Průmyslová. Ke krádežím 
užívali dodávkové vozidlo. Jedná se 
o 22letého mladíka z Jesenice a stejně staré-
ho mladíka z Prahy. Oběma již kriminalisté 
sdělili podezření ze spáchání trestného činu 
krádeže a poškození cizí věci.
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ASISTENT PEDAGOGA V NAŠÍ MŠ
Jak přiblížit práci asistenta pedagoga 
člověku, který o ní nemá zatím žádné 
povědomí? Jak popsat činnost asistenta  
vykonávanou v naší mateřské škole  
jen několika slovy? Funkce asistenta 
pedagoga není v České republice ještě 
pořád natolik běžná, aby se člověku při 
jejím vyslovení nevynořily myšlenky, 
k čemu vlastně slouží a co je náplní 
práce. Po zkušenostech již vím, kolik 
práce a času mohu učiteli ušetřit, když 
se budu individuálně věnovat jednomu 
znevýhodněnému, ale do školství 
zaintegrovanému, dítěti. Vietnamští 
rodiče si přejí plnou integraci svých dětí 
do českého prostředí. Již od začátku je ale 
patrný rozdíl v kulturní, sociální i jazykové 
oblasti. Některé děti již naši školku 
navštěvovaly v minulých letech, jiné 
teprve přišly. Ty ostřílenější již mezi české 
kamarády lehce vpluly, ty nové se učily 
sžívat a spolupracovat, učily se základům 

českého  jazyka. V tom všem se jim jako 
asistenti snažíme pomoci. Snažíme se 
je nasměrovávat tak, aby se orientovaly 
v běžných denních situacích, činnostech 
i případných malých nedorozuměních. 
Aby zvládly sebeobslužné věci, základy 
slušného chování mezi ostatními – vlastně 
vše stejně jako jejich čeští kamarádi. 
Největší bariérou je samozřejmě jazyk. 
Máme každodenní chvilky výuky či 
procvičování češtiny, kdy se hravou 
formou snažíme rozvíjet slovní zásobu 
spolu s mluveným projevem. To je pro 
nás v tomto směru velmi důležité. Aby 
byly děti schopné se alespoň na základní 
úrovni domluvit a vyjádřit svoje  pocity 
a přání. Ruku v ruce s tím jde rozvoj 
grafomotoriky, procvičování paměti, 
pracujeme s nejrůznějšími pomůckami 
jako je Logopedické pexeso, hry Logico, 
využíváme puzzle, obrázková domina 
apod. Odměnou za tuto naši činnost je 

Školka
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vidět vietnamské děti hrát si a bavit se ve 
skupince ostatních dětí, spolupracovat 
při nějaké kolektivní práci či se přijít 
obejmout se “svou asistentkou”. Přála 
bych si, aby se všechny děti s jinou než 
českou národností, které navštěvují 
nějakou školu či školku v České republice, 

mohly cítit tak opečovávané a středem 
takového zájmu, jako je tomu v naší 
mateřské školce.  

Eliška Synková 
asistentka pedagoga

Fotbalové odpoledne ve školce
I letos jsme se sešli k již tradičnímu 
setkání rodičů, dětí, pedagogů a přátel 
Mateřské školy, abychom společně strávili 
fotbalové odpoledne pořádané každoročně 
k příležitosti Dne rodin. Ve čtvrtek 15. 
května se tak sportoviště TJ Viktoria Vestec 
hemžilo malými fotbalisty a fotbalistkami 
s jejich doprovody. Letošní ročník 
„Fotbálku rodin“ se do análů našich 
zápasů zapíše tučným písmem zejména 
jednou kuriozitou. Po loňské aktivní 
a velice hojné účasti maminek se totiž 
tentokrát podařilo zlanařit i babičku 
jednoho z mladých fotbalistů. Pro všechny 
byla příjemným zpestřením a její výkon 
a přístup musíme označit za příkladný. 

Výsledek byl jako vždy na posledním 
místě. Hlavní účel, tedy příjemně strávené 
odpoledne s rodinou a kamarády, splnila 
akce na výbornou. A tak nezbývá než věřit, 
že se příští rok sejdeme v minimálně stejně 
hojném počtu a opět si společně užijeme 
odpoledne plné fotbalu, sluníčka a dobré 
zábavy!

Školka
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Maximální soustředění na hru.

Žlutá karta po faulu.

Zasloužená oslava postupu.

Začátek gólové akce.
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Viktorka konečně postoupila
Nesplněný sen posledních několika let, kdy fotbalisté Viktorky 
končili na druhém místě, se konečně stal skutečností. 

Na domácím hřišti předvedli naši borci 
v sobotu 31. 5. opět vynikající výkon, jak 
se stalo v poslední době dobrým zvykem, 
a po zasloužené výhře 5:1 nad týmem 
z Radlíka mohly propuknout oslavy postupu.  

Oslavy si užili jak hráči, tak i fanoušci, 
z nichž si zaslouží především vyzdvihnout 
bratři Jindřichové, kteří tým výrazně 
podporovali nejen na domácích zápasech, 
ale i na hřištích soupeřů. Fotbalová sezóna 
končí posledním zápasem v sobotu 14. 6. 
s týmem Zlatník, poté čeká naše fotbalisty 
příprava na další sezónu, do které vstupují 
s cílem vybojovat opět postup do vyšší třídy. 
Všem, kteří se na úspěchu podíleli, tedy 
jak fotbalistům, tak celému realizačnímu 

týmu patří poděkování za jejich výkony 
a reprezentaci obce a přejeme jim, ať se sen 
o postupu do Divize stane skutečností.

Přijďte v nové sezóně podpořit fotbalisty 
Viktorie Vestec, která bude nově hrát 
okresní přebor.

Tým Viktoria Vestec B skončil na pěkném 
6. místě ve IV. třídě, skupině B.



Pohár pro vítěze.

Martin s pohárem.
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Volejbalový turnaj - Vestec 
obhájil zlato
Již 4. ročník volejbalového turnaje proběhl poslední květnovou 
sobotu na antukovém kurtu ve Lhotě. Akce byla již tradičně 
pořádána Sportovní komisí Dolní Břežany. 

Ještě pár dní před turnajem to vypadalo, 
že se spíše bude hrát vodní pólo než 
volejbal, ale počasí se nakonec umoudřilo 
a celý turnaj provázelo krásné slunečné 
počasí. Do turnaje bylo přihlášeno celkem 
8 týmů, z nichž dva byly z Vestce, jeden 
hrál pod hlavičkou TJ Viktoria Vestec 
a druhý pod jménem restaurace Siesta. 
Týmy byly rozlosovány do dvou skupin, 
kdy v obou čtyřčlenných skupinách se 

hrálo systémem každý s každým. Poté, co 
skončily boje ve skupině, následovala hra 
o celkové umístění. Celý turnaj byl provázen 
sportovní bojovností, obětavými zákroky, 
ale především dobrou náladou, která byla 

mezi všemi účastníky. Tým TJ Viktoria 
Vestec ve složení hráčů Alena, Léňa, Jarda, 
Martin, Eleni a Miloš skončil na 1. místě 
a obhájil tak prvenství z minulého ročníku. 
S vítězstvím bylo spojeno nejen předání 

zlatých medailí, ale také převzetí putovního 
pivního korbele. Na druhém místě skončil 
po prohře ve finále tým „Lhoťáků“, 
bronzová příčka patřila týmu „Sádlíčka“ 
z Károva. Ale ceny byly připraveny i pro 
ostatní zúčastněné, kterými byly týmy 
Zálep, SK Olympie, Siesta, ZŠ Dolní Břežany 
a Náměstí Dolní Břežany. Již se těšíme na 
pátý ročník, kdy je naším cílem opět obhájit 
letošní první místo.
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Viktorka

Vítězný pokřik.Polévání šampaňským.

Oslavy na hřišti.

Čekání na rozehrání.

Příprava na vhazování.
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Den dětí

Fotogalerie

Stánky s občerstvením pro návštěvníky.

Policie dohlíží na pořádek na akci.

Nafukovací skluzavka.

Volejbalový turnaj ve Lhotě





ŽIJETE V OBCI VESTEC ? 

VLASTNÍTE ZDE POZEMKY ?

JSTE HOSPODAŘÍCÍ ZEMĚDĚLCI ? 

MÁTE RÁDI ZDEJŠÍ KRAJINU ? 

CHODÍTE ZDE NA PROCHÁZKY, JEZDÍTE NA KOLE ? 

MÁTE VE VESTCI A  OKOLÍ SVÉ OBLÍBENÉ, ZAMILOVANÉ MÍSTO ? 

ZÁLEŽÍ VÁM NA OBCI A KRAJINĚ, JÍŽ JE SOUČÁSTÍ ?

VAŠE ZKUŠENOSTI, PŘEDSTAVY A NÁZORY JSOU DŮLEŽITÉ. 

VESTEC JE VAŠÍM DOMOVEM A VY JSTE JEHO NEJLEPŠÍMI ZNALCI.  

SRDEČNĚ PROTO ZVEME VŠECHNY, MALÉ I VELKÉ. 

SPOLEČNĚ S VÁMI SE CHCEME ZAMYSLET NAD DALŠÍM VÝVOJEM OKOLÍ  VAŠÍ OBCE. 

BUDEME MLUVIT O TOM, CO SE VÁM V KRAJINĚ OKOLO VESTCE LÍBÍ A CO NE, ZDA KRAJINU VYUŽÍVÁTE, ZNÁTE A MÁTE RÁDI. 

JAKÉ ZMĚNY K LEPŠÍMU BYSTE ZDE RÁDI VIDĚLI A NAOPAK, CO BY PODLE VAŠEHO NÁZORU VESTEC A JEHO OKOLÍ OHROZILO A POŠKODILO.  

NAD PLÁNEM KRAJINY VESTEC

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA PRVNÍ VEŘEJNOU DEBATU, KTERÁ SE BUDE KONAT 

VE ČTVRTEK 26. ČERVNA OD 18 HODIN V PŘÍSTAVBĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY (VESTEC)

 

NA SETKÁNÍ S VÁMI SE TĚŠÍ TIBOR ŠVEC, STAROSTA OBCE

KLARA SALZMANN, VEDOUCÍ TÝMU ZPRACOVATELŮ KRAJINNÉHO PLÁNU

LEHKÉ OBČERSTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO. DEBATA BUDE TRVAT  ASI DO 21 HODIN. 











Navštivte třetí ročník Vesteckého Rockáčku, 
akce nejen pro příznivce rockové hudby.

21. 6. 2014
v nejdelší den roku proběhne neméně dlouhá hudební akce ve Vestci u Prahy. 

Akce pro celou rodinu s bohatým programem a občerstvením
proběhne v nově upraveném prostoru zóny za rybníkem.

Ve 14 hodin zahájí program místní kapela Too Long Too Loud.
Poté si přijdou na své děti - skvělé divadélko Romaneto předvede něco

ze svého pestrého programu a zapojí do hry ty nejmenší z Vás.
Z Českých Budějovic přijedou Bloody Rose,

název se zdá být tvrdší, než samotná tvorba kapely je.
Blanku Šrůmovou není třeba rockovým příznivcům dlouze představovat,

dojde na novinky a jistě zazní i na největší hity Tiché Dohody.
Od 20 hodin vystoupí kapela Keks, která dostane největší časový prostor. 

Ohňostroj nenecháme nakonec, aby si ho užily i děti, bude chvíli po 21.30.
Celý den zakončí revival kapela La Sklerosa. Akce se koná za každého počasí,

sezení zajištěno, deky sebou. Parkování na přilehlých komunikacích.
Vstupné 50 Kč dospělá osoba, děti vstup zdarma.

Srdečně Vás všechny zve obec Vestec. 

www.vestec.cz

ROCKáčekROCKáček
VesteckýVestecký

14.00-15.00  Too long Too Loud     
15.30-16.30  Divadélko Romaneto      
17.00-18.00  Bloody Rose  
18.30-19.30  Blanka Šrůmová  
20.00-22.00  Keks  
22.30-23.59  La Sklerosa 

Rockáček_leták.indd   2 29.4.2014   18:51:25

           Divadélko 
Romaneto
/dětské představení/ 

Too Long Too Loud 
Bloody rose 

Blanka ŠRůmová 
 Keks 

La Sklerosa 

3.ročník

21.6.201421.6.2014

ROCKáčekROCKáčekVesteckýVestecký

Too Long Too Loud 
Bloody rose 

Blanka ŠRůmová 
 Keks 

La Sklerosa 

            Divadélko 
Romaneto

Rockáček_leták.indd   1 29.4.2014   18:51:25



Navštivte třetí ročník Vesteckého Rockáčku, 
akce nejen pro příznivce rockové hudby.

21. 6. 2014
v nejdelší den roku proběhne neméně dlouhá hudební akce ve Vestci u Prahy. 

Akce pro celou rodinu s bohatým programem a občerstvením
proběhne v nově upraveném prostoru zóny za rybníkem.

Ve 14 hodin zahájí program místní kapela Too Long Too Loud.
Poté si přijdou na své děti - skvělé divadélko Romaneto předvede něco

ze svého pestrého programu a zapojí do hry ty nejmenší z Vás.
Z Českých Budějovic přijedou Bloody Rose,

název se zdá být tvrdší, než samotná tvorba kapely je.
Blanku Šrůmovou není třeba rockovým příznivcům dlouze představovat,

dojde na novinky a jistě zazní i na největší hity Tiché Dohody.
Od 20 hodin vystoupí kapela Keks, která dostane největší časový prostor. 

Ohňostroj nenecháme nakonec, aby si ho užily i děti, bude chvíli po 21.30.
Celý den zakončí revival kapela La Sklerosa. Akce se koná za každého počasí,

sezení zajištěno, deky sebou. Parkování na přilehlých komunikacích.
Vstupné 50 Kč dospělá osoba, děti vstup zdarma.

Srdečně Vás všechny zve obec Vestec. 

www.vestec.cz

ROCKáčekROCKáček
VesteckýVestecký

14.00-15.00  Too long Too Loud     
15.30-16.30  Divadélko Romaneto      
17.00-18.00  Bloody Rose  
18.30-19.30  Blanka Šrůmová  
20.00-22.00  Keks  
22.30-23.59  La Sklerosa 

Rockáček_leták.indd   2 29.4.2014   18:51:25

           Divadélko 
Romaneto
/dětské představení/ 

Too Long Too Loud 
Bloody rose 

Blanka ŠRůmová 
 Keks 

La Sklerosa 

3.ročník

21.6.201421.6.2014

ROCKáčekROCKáčekVesteckýVestecký

Too Long Too Loud 
Bloody rose 

Blanka ŠRůmová 
 Keks 

La Sklerosa 

            Divadélko 
Romaneto

Rockáček_leták.indd   1 29.4.2014   18:51:25



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


