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Slovo starosty

Tibor Švec
starosta obce Vestec

Vážení čtenáři,

letní dvojčíslo Vesteckých listů je opět plné informací. Nezapomeňte, že všichni 
občané, kteří budou k  31. 8. 2014 přihlášeni k  pobytu ve Vestci, mají možnost 
požádat o příspěvky ze sociálního programu. Podrobnější informace najdete v tomto 
vydání.  Občas se bere jako samozřejmost to, že jsou v obci opravené komunikace, 
že má fungující sběrný dvůr, sportoviště, školku. Abychom si připomněli, že ještě 
v  nedávné době tomu tak nebylo, připravili jsme pro vás výběr míst, u kterých 
porovnáme nedávný čas s  tím aktuálním. Věřím, že právě tyto fotografie mnohým 
připomenou, jak se obec změnila. S  blížícím se novým školním rokem mám 
pozitivní zprávu pro rodiče. Autobus do školy se nám osvědčil, a protože přibylo 
mnoho dětí, které od 1. 9. nastupují do naší spádové školy ZŠ Campanus, přidali 
jsme druhou linku. Fotbalistům startuje v srpnu nová sezóna, po úspěšném postupu 
se představí v  posíleném složení a věřím, že i v  další sezóně se jim opět povede 
postoupit. Přijďte 30. 8. na louku za rybníkem, bude připravena jak zábava pro děti, 
tak i pro dospělé. Pozvánku najdete na vedlejší stránce. Prožijte i zbytek léta v klidu 
a pohodě a těším se na setkání na některé z akcí, které se budou v obci konat.

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 ČERVENEC / SRPEN 2014 vyšlo 15. 8. 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,
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Sociální program
Nezapomeňte, že být vesteckým ob-
čanem je nejen dobré, ale je to pro obě 
strany i výhodné. Věříme, že nabídka 
se bude neustále rozrůstat a bude 
motivací pro přihlášení se k trvalému 
pobytu právě ve Vestci, kde žijete. 
Tento program platí od  1. 1. 2012 
a bude uznán všem občanům států EU 
přihlášeným k trvalému pobytu do 
31. 8. 2014. Formuláře na žádosti 
o sociální příspěvek je mož-no 
vyzvednout na obecním úřadě 
nebo stáhnout z webových stránek 
v sekci Formuláře. Vyplněné 
formuláře odevzdávejte na obecním 
úřadě  nejpozději do 31. 10. 2014.

Vestecký sociální program:
Program pro děti:

Obecní úřad vyplácí každému 
narozenému dítěti přihlášenému ve Vestci 
porodné 3.000,- Kč,

každé Vestecké dítě bude uvítáno 
v rámci vítání občánků a odměněno 
peněžním poukazem na 1.000,- Kč,

rodiče s trvalým pobytem ve Vestci 
mají přednostní právo pro přijetí 
do Mateřské školy Vestec,  

na každé dítě (do 18 let) hlášené ve 
Vestci je vyplácen příspěvek na bydlení 
v částce 1.500,- Kč ročně,

doprava dítěte školním autobusem za 
dotovanou cenu,

sleva na Vestecký příměstský tábor. 
Program pro občany nad 18 let:

na každého Vesteckého občana nad 
18 let věku je vyplácen příspěvek na 
bydlení v částce 1.300,- Kč ročně,

každý Vestecký občan má zvý-
hodněné ceny ve Sportovním centru TJ 
Viktoria Vestec (až 30%),

každý Vestecký občan má zvý-
hodněné ceny pro sportovní rybolov na 
Vesteckém rybníku (až 66%),

každý Vestecký občan bude mít 
zvýhodněné ceny pro parkování 
v připravovaných modrých zónách obce,

zajištění bezplatného odvozu vel-
koobjemového odpadu na zavolání,

zdarma likvidace velkoobjemového 
odpadu ve sběrném dvoře, 

konkrétní akční slevy od komerčních 
subjektů (auto myčka zdarma, sleva na 
nové domy a byty).

Program pro seniory je vše pro 
občany nad 18 let rozšířené o:

každý Vestecký senior (poživatel 
starobního, sirotčího a plného 
invalidního důchodu) má nárok na 
příspěvek pro seniory ve výši 1.000,- 
Kč (navíc k příspěvku pro občany nad 
18 let),

každý Vestecký senior při dosa-
žení významného jubilea obdrží 
příspěvek 1.000,- Kč,

v rámci  klubu seniorů  má každý 
Vestecký senior dotované kulturní 
akce (až 50%),

v rámci pečovatelské služby  má 
každý Vestecký senior dotované ceny 
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veškerých služeb včetně dovážených 
jídel, 

v rámci  klubu seniorů  pravidelná 
setkání se zastupiteli na večeři, včetně 

diskuzí na obecní témata ,
zajištění bezplatného odvozu 

velkoobjemového odpadu na zavolání.

Komunální volby do zastupitelstva obce

Do 5. 8. 2014 bylo nutné odevzdat 
kandidátní listiny pro komunální 
volby, které se konají ve dnech 10. 
a 11. října 2014. Podrobnější informace 
vám přineseme v  příštím čísle, kde 
se dozvíte přesné časy voleb, seznam 
kandidátních listin a jednotlivých 
kandidátů. 

Školní autobus
Vzhledem ke spokojenosti dětí a rodičů 
se školním autobusem, jehož provoz byl 
zahájen minulý školní rok, navýšila obec 
Vestec frekvenci autobusu na dvojnásobek. 
Časy odjezdů z Vestce do školy a zpět byly 
zaslány rodičům dětí, které navštěvují ZŠ 

Campanus. Věříme, že tato služba, která je 
v  našem okolí ojedinělá, bude i v  novém 
školním roce fungovat bez problémů 
a i letošní prvňáčci ocení pohodlí a bezpečí 
dopravy společně se svými spolužáky.

Pozvánky
Přijďte 30. 8. 2014 na louku za rybníkem, 
kde bude zajištěn program pro děti 
i dospělé, podrobný program najdete 
v pozvánce na druhé straně. Tři sestry se 
již tradičně rozloučí s Open-air sezónou 
koncertem v  areálu Ford Kačmáček, 
vstupenky je možné stále zakoupit za 
cenu 250,- Kč na webových stránkách 
www.trisestry.cz

Koncert bude v  pátek 12. 9. od 18:00, 
vystoupí zde také Doctor P. P. a E!E.

Tradiční Vestecká pouť bude o víkendu 
19. – 21. 9., podrobnější program vám 
přineseme v  dalším vydání, ale již nyní 
si termín poznačte v  kalendáři, protože 
bude připravena spousta zábavy, atrakcí 
a možná i nějaké překvapení.
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Kontejnery na tříděný sběr 
hliníku 
Během června byly v obci umístěny tři 
kontejnery na sběr hliníku, jejich počet 
bude případně navýšen podle využití. 
V  současné době jsou kontejnery 
umístěny v  ulicích Ve Stromkách a u 
lávky Na Suchých.

Co do nádob PATŘÍ?
Plechovky od nápojů
Zmačkatelná víčka od jogurtů, 

termixů, folie od tavených sýrů 
a čokolád

Šroubovací uzávěry od alkoholických 
nápojů

Šroubovací uzávěry od zavařovacích 
sklenic

Misky od buchet, paštik
Prázdné obaly od kosmetiky, prázdné 

tuby od past a krémů
Ešusy, hliníkové součástky přístrojů

Co do nádob NEPATŘÍ?
Nápojové kartony
Obaly od cigaret, kávy, sušenek, 

bonbonů
Celofán
Hliníkové nože (obsahují železo)
Obaly od nebezpečných látek 

(plechovky od barev, ředidel)
Znečištěné a zapáchající obaly
Obaly od laků, tužidel a jiných 

aerosolových přípravků
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Výroční schůze seniorů 
V  pátek 6. června 2014 proběhla 
v  Restauraci u Klimešů za účasti 
34 členů výroční schůze seniorů. 
Pozvání přijal starosta Tibor Švec, 
který v  úvodu přítomné informoval 
o chystané změně názvu klubu (kvůli 
novém Občanskému zákoníku), logu 
a znaku, který bude náš klub prezentovat. 
Součástí programu byly zprávy 
o činnosti za uplynulé období, dále 
informace o finančním hospodaření, 
kulturní a sportovní činnosti.                                                                                                                      
Po krátké pauze, věnované diskuzi, 
nadešla chvíle pro předání darů 
jubilantům. Závěr schůze zpříjemnila 
společná večeře spojená s  volnou 
diskuzí. Všem členům a panu starostovi 
za jejich přítomnost na schůzi 

děkujeme. O aktivitách klubu čtenáře 
pravidelně informujeme na stránkách 
vesteckého měsíčníku a na webu obce. 
Pro úplnost doplňujeme, že jsme 
se 4. 6. stihli zúčastnit Sportovního 
dne seniorů v Praze, o kterém byla 
informace v červnových VL, v  neděli 
15. 6. Olympiády RC Baráček, kde jsme 
asistovali při soutěžích dětí. Někteří 
z nás podpořili projekt ”Celé Česko čte 
dětem”, který má ve svém programu 
vestecká Mateřská škola. Co to obnášelo? 
Nejen rodiče, babičky, dědečkové 
a přátelé mateřské školy, ale i my, senioři 
můžeme udělat těm nejmenším radost 
a přečíst jim pohádku, říkanku, 
zazpívat si s  nimi. Děti tak zažívají 
neopakovatelnou originalitu čtení, 
neboť každý z nás předává informace 
z textu dětem trošku jinak. Už nyní 
připravujeme a zajišťujeme podzimní 
akce seniorů – výlet do Pardubic, 
návštěvu Státní opery Praha (představení 
Carmen) a exkurzi na Letiště Václava 
Havla. Přejeme všem našim členům 
a čtenářům Vesteckých listů, aby 
zbytek léta strávili ve zdraví, pohodě 
a spokojenosti.
Za výbor Spolku vesteckých seniorů
Blanka Pašková, Marta Belháčová   

ZetFin s.r.o. (provozovna Zdiměřice)

hledá kvalifikovanou účetní na HPP – možnost zkráceného úvazku, práce 
v účetním systému DUEL, zpracování DPH, roční závěrky, mzdy. Nástup ihned. 

Bližší informace Bc. Hana Poustecká, tel.: 731 412 256, e-mail:info@zetfin.cz.
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Univerzita třetího věku ve Vestci 
pro seniory (50+) pokračuje i na 
podzim 2014
Studenti již absolvovali cyklus přednášek na téma „Astronomie“, 
„Etika jako východisko z krize společnosti“, „Kouzelná geometrie“, 
„Dějiny oděvní kultury“, „Lidské zdraví“ a na jaře absolvovali 
semestr na téma „Hudební nástroje“.. 

Pro další semestr si vybrali téma:
Umění rané renesance v Itálii
  
 
 
 
 
 
 
Garant: Provozně ekonomická fakulta 
ČZU v Praze 
Cyklus přednášek z dějin umění, 
který je věnován raně renesančnímu 
umění v Itálii, tedy umění spjatému 
s obdobím 15. století a především 
s městem Florencie.

Téma jednotlivých přednášek:
• Počátky, principy a objevy rané 
renesance,
• Filippo Brunelleschi – významný italský 
architekt, který je považován za průkopníka 
renesančního architektonického slohu,
• Masaccio – významný italský malíř, který 
je považován za zakladatele renesančního 
malířství,

• Donatello – florentský sochař a umělec 
rané renesance. Je považován za jednoho ze 
zakladatelů individualizovaného sochařské-
ho portrétu,
•  Sandro Botticelli – italský renesanční 
malíř, významný představitel florenské 
školy,
• Andrea del Verrocchio – italský 
renesanční malíř, zlatník a sochař. Byl 
všestranným umělcem a pokračovatel 
Donatella.

www.e-senior.cz
Pokud má někdo zájem o studium, může se 
ještě k nám přidat.  Přednášky se promítají 
v rámci Univerzity třetího věku na OU Ves-
tec, Vestecká 3. Studium probíhá pomocí 
virtuálních přednášek přes internet.
Zimní semestr  2014 - 2015: 7. 10., 21. 
10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12.
Začátek přednášky je v 14:00 h, poplatek 
za semestr je 300 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit na:
OÚ Vestec, tel.: 313 035 501 nebo na tel. 
čísle: 724 211 721, případně napsat na 
e-mail: jarolimkova@volny.cz

Libuše Jarolímková
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Vestecký křížek
Na křižovatce ulic Vestecká, Vídeňská  
a Hodkovická jste si mohli všimnout 

povaleného křížku, který zde byl léta. Ale 
to je v tuto chvíli díky práci pana Petra Pi-

láta minulostí a zrestaurovaný křížek opět 
stojí na svém místě. Díky laskavosti pana 
Čelikovského z Velkých Popovic a pátera 
Konstantina, faráře popovické farnosti, 
se podařilo získat současný kříž včetně 
korpusu. Kříž bylo nutné zrestaurovat 
a zakonzervovat, z původní žulové hlavice 
se zachovala jen nepatrná část, díky níž 
ale bylo možné odvodit původní velikost 
a profilace, a bylo potřeba tedy vysekat 
novou. Dokončené dílo bylo předáno 
starostovi obce v květnu 2014 a ještě letos 
budou tato Boží muka vysvěcena.

1. ročník Vesteckého vodníka
V sobotu 28. 6. se v areálu za rybníkem 
uskutečnil 1. ročník Vesteckého vodníka. 
Soutěže v hasičském sportu se zúčastnilo 14 
družstev z  deseti okolních obcí. Soutěžilo 
se v  kategoriích děti, ženy a muži. Soutěž 
byla plánována již v  minulém roce, ale 
vzhledem k  loňským povodním byla na 
poslední   chvíli zrušena, protože většina 
sborů dobrovolných hasičů zasahovala 
při odklízení škod způsobených velkou 
vodou. V průběhu celého dne byly pro děti 
připravené zábavné atrakce a odpoledne po 
soutěži zahrála živě skupina VaT. Během 

vydařeného dne pak starosta sboru Miroslav 
Pašek a velitel Milan Petrus převzali od 
zástupce vietnamské komunity bydlící ve 
Vestci nové kalové čerpadlo, které doplní 
výzbroj našich dobrovolných hasičů. 
Děkujeme všem soutěžícím za účast a jejich 
sportovní výkony. Již teď se těšíme na příští 
ročník. Na závěr bychom chtěli ještě jednou 
poděkovat vietnamské komunitě, firmě 
Staving Olomouc a obci Vestec za finanční 
podporu na uspořádání této krásné akce. 

za SDH Vestec Milan Petrus - velitel 
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Veřejná debata nad krajinným 
plánem Vestce
26. června 2014 proběhla od 18 hodin v objektu Mateřské školy 
Vestec první veřejná debata nad krajinným plánem Vestce. 

Na programu bylo několik bodů, které 
byly probrány během tří hodin. 
Na začátku přivítal starosta Tibor Švec 
všechny přítomné a stručně vysvětlil význam 
krajinného plánu, který je důležitým, 
strategickým podkladem pro zpracování 
územního plánu a poskytuje výhled – vizi 
na 30 let. S  jeho pomocí lze dlouhodobě 
zabezpečit pro obec a její obyvatele tak 
důležité věci jako je voda v krajině (dostatek 
vody, kvalita vody, zadržování vody, pomoc 
proti povodním i suchu), prostupnost 

krajiny, biodiverzita (rozmanitost rostlin 
a živočichů, přispívající k ekologické stabilitě 
krajiny), zeleň, půvab krajiny. 
Vedoucí týmu zpracovatelů Klára 
Salzmann představila jednotlivé členy 
týmu a jejich úlohy:
• ekolog Vladimír Ledvina má na starosti 
přírodní hodnoty v území (ochrana přírody, 
ÚSES, významné krajinotvorné porosty)
• projektantka krajinných úprav Martina 
Havlová se zabývá současnou strukturou 
krajiny, současným využitím krajiny, 
kulturně-historickým dědictvím (zachova-
né fragmenty lidské činnosti 
v krajině, historické cesty, malé sakrální 
památky, struktury kulturní krajiny), 
důležitými pohledy a výhledy v  krajině 
a prostupností krajiny (dnešní stav obytnosti 
krajiny, pěších stezek, cyklostezek v krajině) 
• hydroložka Jitka Kovaříková se věnuje 
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vodě v krajině (hydrologický systém krajiny 
– mikropovodí, hydrologická mikrosíť)
• úkolem facilitátorky Blaženy Huškové 
je příprava a vedení veřejných debat nad 
krajinným plánem a získání znalostí 
a názorů místních obyvatel jako znalců 
a uživatelů vestecké krajiny
• zahradní architekt Josef Slepička
• zahradní a krajinářská architektka 
Klára Salzmann vede proces zpracování 
krajinného plánu, řídí práci týmu a odborně 
ovlivňuje všechny zpracovávané podklady 
a zejména pak návrhovou část krajinného 
plánu. Po představení týmu došlo na 
otázky: „Co víme o vestecké krajině my, 
místní?“ a „Jak vypadá vestecká krajina 
dnes?“  Zaznamenali jsme krátká sdělení 
účastníků: rovina, rybník, pole, stromy, 
zbytky starých alejí, krásná náves, je vidět 
Jižní Město, zvěř – 2 zajíci, 1 koroptev, 
20 srnek, zápach z  čističky, cyklostezky, 
kukuřice, Vídeňská silnice, je vidět nebe, 
hodně psů, hluk z  dálnice, letadla, stále 
moc holá, hodně zeleně, slimáci, uklizená, 
krajina jen jedním směrem, průmyslová 
X obytná část, pořád se něco děje, staví se 
– krajinné prvky, čistota v obci, dráty VN, 
vojáci – antény, přílišná blízkost průmyslové 
zóny, obec má strategický plán rozvoje, 
obec nemá centrum, pocit klidu, průjezd 
kamionů, hodně aut.
Na tyto informace jsme navázali tím, že 
jsme si představili, jak bychom si přáli, aby 
vestecká krajina vypadala v roce 2030. Vše 
funguje jak má, je dostatek peněz, dobrých 
nápadů i dobré vůle. Nasadili jsme si 
růžové brýle a zkusili stručně popsat, 
jakou krajinu vidíme: žádná auta (došla 
ropa), hodně stromů, pěší propojení do 
všech okolních obcí, metro D – propojení 
do Vestce, pošta v obci, klasický les s hříbky, 
čisté potoky, vodoteče, nádrže, doprava 

mimo obec, zelený pás mezi Prahou a obcí, 
zelení oddělená zástavba od polí (remízky, 
meze), nová sportoviště, víc prvků pro volný 
čas (hřiště…), místo na grilování, hasičská 
zbrojnice, kulturní místnost jinde než ve 
školce, rozhledna, něco na koupání, dům 
s pečovatelskou službou, místo odpočinku 
pro zesnulé, duchovní místo (pro věřící), 
ZOO koutek něco pro mládež ve věku 15 
– 30 let, škola, pracovní místa, zahrádky, 
pěkná Jelínkova zahrada, louka s kytkami, 
kus divočiny.
Rozdělili do čtyř pracovních skupinek 
a do připravené mapky obce jsme se po 
diskusi zakreslili tato místa:
1. krásné, příjemné místo,
2. ošklivé, zanedbané místo (komentář 
účastnice: ošklivé místo nemusí být 
zanedbané a naopak, jsou to dvě různé 
věci!),
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3. významné místo,
4. tajemné, magické, posvátné místo,
5. nebezpečné místo,
6. oblíbené místo, kde se lidé scházejí, 
potkávají,
7. místo, kam rádi chodíme (na pro-
cházku…),
8. jedinečné místo, o kterém málokdo ví.

Debata ve skupinkách byla zajímavá 
a bohatá. Po skončení práce ve skupinách 
jsme své zákresy navzájem představili 
a diskutovali o nich.  Mapky se zákresy 
poslouží jako další zdroj informací pro 
zpracovatele krajinného plánu.
Co se o vestecké krajině dozvěděl tým 
zpracovatelů krajinného plánu?
Vladimír Ledvina, Martina Havlová, Jitka 
Kovaříková a Klára Salzmann představili 
výsledky své práce. Důležité je, že ačkoli 
na první pohled krajina ve Vestci vypadá 
celkem jednotvárně (kukuřice, kukuřice 
a ještě trochu kukuřice), bližší zkoumání 
ukazuje, že jsou zde cenná, biologicky 
pestrá místa, kde žije množství živočichů 

a rostlin, a která se mohou stát základními 
stavebními kameny pro zvyšování 
ekologické stability území.  Tato místa 
jsou obvykle vázaná na vodu v krajině.  
Závěr, hodnocení, co bude dál?
Klára Salzmann a Tibor Švec vysvětlili, 
že pracovní verze krajinného plánu bude 
opět nabídnuta k  veřejné diskusi tak, 
aby se všichni zájemci měli možnost 
s  návrhem seznámit a přispět k  jeho 
zlepšení svými připomínkami a náměty; 
k tomu dojde pravděpodobně v září 2014. 
Pak bude návrh dopracován a předložen 
k vyjádření zastupitelstvu.

Děkujeme všem, kdo se na přípravě 
veřejné debaty nad krajinným plánem 
podíleli a samozřejmě všem, kdo se debaty 
zúčastnili a dali svoje znalosti, zkušenosti 
a nápady k  dispozici zpracovatelům 
krajinného plánu. Také díky nim bude 
krajinný plán kvalitnější.
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Ulice K Vodárně s původní komunikací. Ulice K Vodárně po opravě.

Ulice K Rybníku s původním povrchem. Ulice K Rybníku s novým asfaltem.

Ulice U Hřiště před rekonstrukcí.

Hráz rybníka před opravou.

Ta samá ulice po rekonstrukci.

Hráz rybníka po opravě.

Změny nepatrné i viditelné
Pamatujete si jak to tu dříve vypadalo? Několik příkladů na připomenutí..
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Navážka v původním stavu. Navážka s novou venkovní posilovnou.

Ulice Na Skále s původní panelkou. Ulice Na Skále s novým asfaltem.

Ulice Krátká minulý rok. Ulice Krátká letos.

Změny nepatrné i viditelné
Pamatujete si jak to tu dříve vypadalo? Několik příkladů na připomenutí..
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Areál technických služeb. Sběrný dvůr v areálu technických služeb.

Vídeňská ulice před Safinou. Nově zbudovaný chodník a oplocení.

Přípravy na stavbu přístavby MŠ. Nová přístavba MŠ uvítala loni dvě nové třídy.
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Napojení na pražskou cyklostesku
Napojení na pražskou cyklostesku

Napojení na pražskou cyklostesku
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Na kole do Prahy
V  obci se podařilo zrealizovat výstavbu 
několika kilometrů cyklostezek, které plynule 
navazují na systém pražských cyklostezek 
a cyklotras. Za výchozí bod vezmeme náš 

rybník a odtud můžeme do Prahy vyrazit 
hned několika směry. Když si vybereme trasu 
směrem na Hrnčíře, tak po průjezdu Hrnčíř, 
Šeberova a křížení s dálnicí D1 se pohodlně přes 



Napojení na pražskou cyklostesku
Napojení na pražskou cyklostesku

Napojení na pražskou cyklostesku
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Kateřinky dostaneme až k Milíčovskému lesu. 
Když zvolíme trasu směrem na Kunratice, 
tak se mezi poli a posléze rodinnými domy 
dostaneme až do centra Kunratic, odkud je 
možné dále pokračovat různými směry po 
Praze. Poslední variantou je směr západ, kdy 

po ulicích Průběžná, K Jahodárně a Vestecká 
dojedeme až na křižovatku s  Vídeňskou. 
Tou projedeme směrem na Hodkovice, 
kde se dvakrát potkáme s  okruhem R1 
a na začátku Písnice se již opět napojíme na 
cyklostezku.

Máte nějaký tip 
na výlet na kole, 
svojí oblíbenou 
trasu, místa? 
Podělte se 
s čtenáři, uvítáme 
i fotografie. 

A pro všechny 
cyklisty pozitivní 
zpráva. Přibydou 
další cyklostezky, 
i když proti 
plánované trase 
do Jesenice bylo 
podáno odvolání, 
které výstavbu 
zdrží. 
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Černá kronika
Ze zápisníku Obecní policie Vestec 
a Policie ČR, obvodního oddělení 
v Jesenici.

Dne 9. 6. 2014 v době od 19:55 hodin do 
20:45 hodin dochází v ulici Na Průhoně 
poblíž restaurace U Klimešů k  odcizení 
osobního motorového vozidla zn. Škoda 
Fabia s registračními značkami Belgie, 
kdy toto vozidlo majitel zaparkoval poblíž 
restaurace, šel na večeři a během této 
doby došlo k jeho odcizení. Věc policisté 
šetří jako trestný čin krádeže. 

Téhož dne 9. 6. 2014 přijímají policisté 
oznámení od poškozené, které měl 
neznámý pachatel odcizit její osobní 
tablet a to z  lavičky u rybníka, když jej 
nechala chvíli bez dozoru. Ke krádeži 
mělo dojít mezi 22:30 a 23:00 hodinou. 
Věc je šetřena jako trestný čin krádež. 

Dne 15. 6. 2014 ve 12:11 přijímají 
policisté OOP Jesenice oznámení 
o možném pohřešování 50letého muže 
z  Vestce, který měl navštívit slavnosti 
piva v  obci Velké Popovice, tzv. Den 
Kozla a nevrátil se domů. Policisté 
začali prověřovat všechny informace 
k  pohřešovanému muži. Nakonec se 
podařilo muže nalézt v  pořádku, ten 
pouze ve Velkých Popovicích ztratil 
mobilní telefon a nemohl dát vědět, že je 
v pořádku. 

Dne 18. 6. 2014 dochází v  době od 
01:00 hodiny ráno do 08:00 hodin 
ráno ke krádeži oblečení ze zahrady 
rodinného domu v  ulici Vilová I. 
Oblečení v  hodnotě téměř 7.000,- Kč 
bylo pověšeno na sušáku prádla. Věc 

je šetřena jako trestný čin krádeže 
a porušování domovní svobody.

Dne 20. 6. 2014 v  00:50 hodin dochází 
v  ulici U Okruhu u prodejny Volvo 
k  dopravní nehodě, kdy 37letý řidič 
nákladního vozidla z  Moravské Třebové 
pří couvání s  nákladním vozidlem 
s  návěsem poškodil reklamní ceduli, 
2 elektrorozvaděče a listnatý strom, dále 
došlo k  poškození nákladního vozidla 
a jeho návěsu. Celkem způsobil škodu 
přes 100.000,- Kč. Policisté OOP Jesenice 
na místě zjistili, že muž před jízdou požil 
alkohol, kdy mu bylo naměřeno 1,97 
promile alkoholu v  dechu. Na místě si 
věc převzala hlídka dopravní policie 
Praha-venkov JIH a muži bylo sděleno 
podezření z trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. Věc dále šetří 
dopravní inspektorát Praha-venkov JIH.

Dne 22. 6. 2014 v 11:20 hodin oznámil 
všímavý občan, že jeho známému 
odcizil neznámý muž  staré jízdní 
kolo, které  bylo odložené v  ulici 
K Rybníku. Neznámý pachatel jej naložil 
do bílé dodávky s přívěsným vozíkem 
a poté odjel.  Hlídka Obecní policie 
Vestec  prostřednictvím    kamerového 
systému  zjistila vozidlo odpovídající 
popisu včetně registrační značky.  Věc je 
dále v šetření pro podezření ze spáchání 
přestupku krádeže.

Dne 22. 6. 2014 ve 13:30 hodin 
byla nahlášena dopravní nehoda 
v  Břežanském údolí, kdy jednoznačně 
nepřiměřeně rychle jel řidič motorového 
vozidla LEXUS. Díky vysoké rychlosti 
nezvládl bezpečně projet pravotočivou 
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zatáčku, dostal smyk a narazil do svodidel. 

Dne 26. 6. 2014 ve 22:45 hodin zastavuje 
hlídka OOP Jesenice řidiče motocyklu 
zn. Yamaha a to na ulici Vídeňská 
u obchodního domu Albert. Řidič se 
hlídce doznává, že požil před jízdou 
alkohol, avšak odmítá se podrobit 
dechové zkoušce na přítomnost 
alkoholu a rovněž lékařskému vyšetření 
a odběru biologického materiálu. 
Řidiči je policisty zakázána další 
jízda a jeho je-dnání je zasláno na 
Městský úřad Černošice k  projednání 
jako přestupek. Za toto mu hrozí 
sankce spočívající v  zákazu činnosti 
a pokuta až 50.000,- Kč.

Dne 4. 7. 2014 okolo 18:20 hodin je 
policisty na ulici Vídeňská zastaven 
řidič červené Škody Felicia, u kterého 
policisté lustrací zjišťují, že dosáhl 12 
bodového limitu a měl odevzdat řidičský 
průkaz, navíc o tom tento řidič věděl. Na 
základě toho mu bylo sděleno podezření 
z trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání.

Policisté OOP Jesenice se rovněž zabývají 
oznámení zlínské firmy, podílející se na 

stavbě Biocev, na bývalého zaměstnance, 
který byl z  firmy propuštěn, ale odmítl 
vrátit svěřené věci k  výkonu povolání 
a to i přes výzvu k jejich vrácení. Policisté 
šetří věc jako podezření z trestného činu 
zpronevěry. Zda si muž věci ponechal, 
prodal je nebo zničil je stále v šetření. 

Dne 9. 7. 2014 ve večerních hodinách 
jel řidič s vozidlem VW Caddy ve směru 
od obce Ohrobec na Dolní Břežany. 
V ulici Břežanská se při předjíždění 
v nepřehledném úseku silnice nestačil 
zařadit zpět do svého jízdního pruhu 
a střetl se s protijedoucím vozidlem 
VW Golf. Zraněného spolujezdce 
protijedoucího vozidla musela 
Zdravotnická záchranná služba převést 
do nemocnice k ošetření. Policisté 
provedenou dechovou zkouškou požití 
alkoholu u obou řidičů vyloučili. 
Škoda na vozidlech byla předběžně 
vyčíslena na 350.000,- Kč a věc je dále 
v šetření DI Policie ČR.

Dne 9. 7. 2014 v dopoledních hodinách 
hlídka Obecní policie Vestec odchytávala 
v ulici Vídeňská psa, který volně pobíhal 
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v hustém provozu mezi vozidly. Za 
pomoci několika řidičů se plachého psa 
podařilo odchytit.

Dne 12. 7. 2014 okolo 21. hodiny 
dochází na parkovišti před OD Albert 
k potyčce tří osob, dvou mužů a jedné 
ženy, kdy se měli navzájem urážet 
a následně mělo dojít také k fyzickému 
napadení. Věc je v  šetření jako 
přestupek proti občanskému soužití.

V  době od 13. 7. 2014 do 18. 7. 2014 
přistihli policisté hned několik řidičů 
a cyklistů pod vlivem alkoholu nebo 
drog, kteří řídili osobní motorová 
vozidla a kola na pozemních 
komunikací na území obce Vestec. 
Ve většině případů se jednalo o požití 
alkoholu u řidičů motorových vozidel. 
V  jednom případě, kdy řidič nadýchal 
více než 1 promile, mu bylo sděleno 
podezření z trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. Dále se jednalo 
o jízdu pod vlivem metamfetaminu. 
Celkem šlo o 6 skutků v  takto krátké 
době. Policisté se na alkohol a drogy 
ještě více ve Vestci zaměří.

Dne 2. 8. 2014 přijímají policisté 
žádost o pomoc od Pohotovostní 
motorizované jednotky Praha, kdy 

hlídka PMJ zastavila na rychlostní 
silnici R1 na území obce Vestec okolo 
14. hodiny vozidlo VW Passat, které je 
evidováno jako odcizené. Ve vozidle se 
nachází muž, žena a dvě malé děti. Řidič 
předkládá kupní smlouvu, šetřením se 
podařilo zjistit, že muž vozidlo zakoupil 
v  jednom z  autobazarů, aniž by věděl, 
že bylo odcizeno. Vozidlo je zajištěno 
a rodina si zařizuje náhradní odvoz. 
Věc šetří oddělení PČR Roztoky. Muž 
se s  největší pravděpodobností stal 
obětí podvodu. Věc je stále v šetření.



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

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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Loučení s MŠ.
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Loučení s mateřskou školou
Školní rok se nám nachýlil ke konci a my jsme se již tradiční zahradní 
slavností loučili s vesteckými předškoláky.

Strávili jsme s nimi velice tvořivé tři roky 
plné her, radosti, přátelství, pro někoho 

i prvních lásek a osobních pokroků dětí. 
Díky nim jsme se i my spoustu věcí naučili, 
protože nejen dospělí mohou někoho 
něco naučit. Přejeme si, aby jim zůstal 
jejich zájem o vše, co se kolem nich děje, 
aby měly ve škole štěstí na dobré učitele, 
kterým jde především o děti a hlavně, 
aby měly štěstí na pravé kamarády, bez 
kterých to v životě nejde. Tak děti, ať se 
vám ve škole daří, nezapomeňte na svoji 
školku, protože mnoho důležitých věcí 
pro život jste se naučily právě tam. 

Daniela Pořízková a kolektiv MŠ

Celé Česko čte dětem
První červnový týden se uskutečnila celorepubliková akce pod 
názvem: Celé Česko čte dětem. Naše školka se také do tohoto projektu 
zapojila.
V letošním roce jsme se rozhodli do čtení 
zapojit zejména prarodiče našich dětí.  
„Přijď nám přečíst babičko, dědečku!“ 
Tuto myšlenku děti přijaly s  nadšením 
a moc se těšily, až nastane den, kdy 
přijde do školky číst právě jejich babička 
či dědeček. Paní ředitelka požádala 
o spolupráci i místní Klub seniorů, který 
se také aktivně zapojil. Jedna babička 
ke své četbě dokonce přidala i malé 
koncertní vystoupení. Zahrála dětem na 
piano a zazpívala. Děti se během celého 
týdne seznamovaly s  dětskými autory 
a ilustrátory jejich oblíbených knížek, 

které si donesly z  domova. Hrály si na 
knihovnu, či chodily nakupovat do 
knihkupectví. Dokonce si i zahrály na 
spisovatele a ilustrátora v  jedné osobě 
a vyráběly si vlastní knihy. Učitelé a děti 
všem babičkám a dědečkům moc děkují.

Bc. Iveta Hudousková

Školka

Vestecké
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strana 23
Vestecké
LISTY - červenec / srpen 2014                            

První rok v ZŠ Campanus
Děti z naší vestecké třídy v ZŠ Camapnus 
dostaly za úkol napsat o tom, jaký byl 
první rok ve škole. Všechny zprávy 
začínaly větou: Milí mimozemšťané, 
na naší planetě je škola. Jmenuje se 
Campanus a chodím do ní i já. Poté 
následovaly jejich vlastní vzkazy, jejichž 
výběr vám přinášíme.
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Viktoria Vestec
Fotbalová sezóna je opět v  plném proudu a po zasloužených 
oslavách postupu na sobě začali opět naši borci pracovat, aby 
i v nové sezóně mohli pomýšlet na postup. 

Tým byl posílen, pravidelné tréninky 
a přátelské zápasy přes léto pomohly 
k  sehrání hráčů a rádi uvítáme všechny 

naše fanoušky na zápasech obou mužstev. 
Rozpis podzimní části sezóny přinášíme 
níže, těšíme se na vaši návštěvu a podporu.
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Sport

1. VESTECKÁ DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
Blížící se konec školního roku oslavily děti z Vestce a blízkého 
okolí sportem. 

V neděli 15.  června pro ně RC Baráček 
ve spolupráci s obcí Vestec a TJ Viktoria 
Vestec uspořádalo na místním fotbalovém 
hřišti dětskou olympiádu, která měla téměř 
všechny atributy skutečných olympijských 
her. Nechyběl zahajovací ceremoniál se 
slavnostním nástupem téměř 90 sportovců 
ve věku 3 - 14 let. Z daleké Olympie na náš 
stadion doputoval olympijský oheň, který 
plál na vysokém pylonu po celou dobu 
konání her. Vztyčení olympijské vlajky bylo 
pro všechny zúčastněné též nevšedním 
zážitkem. Naši sportovci složili olympijský 
slib a opravdu pak v duchu fair play soutěžili. 
Společná rozcvička zakončená letem 
Supermana navodila před začátkem celého 

sportovního klání tu správnou soutěžní 
atmosféru a malí sportovci a sportovkyně se 
pak za podpory svých rodičů vydali na pouť 
po jednotlivých stanovištích. Závodníci 
prokázali svoji sílu, rychlost, obratnost 
a vytrvalost v osmi atletických disciplínách - 
skoku do dálky s rozběhem i z místa, sprintu, 
vrhu koulí, hodu tenisovým míčkem, hodu 
na cíl, překážkovém a slalomovém běhu. Kdo 
si chtěl zkrátit čekání na konečné výsledky, 
mohl vyzkoušet i několik nesoutěžních 
úkolů. Zakončení sportovního odpoledne 
mělo samozřejmě také slavnostní ráz - tři 
nejlepší závodníci v každé kategorii byli za 
doprovodu hymny šampionů odměněni 
na stupních vítězů medailemi, diplomem, 
hodnotnými cenami a potleskem diváků. 
S prázdnou neodešel ale nikdo - každý 
účastník obdržel diplom, sladkost a drobný 
dárek. Za skvěle připravenou premiéru 
tohoto sportovního klání děkujeme všem 
dobrovolníkům z  RC Baráček, TJ Viktoria 
Vestec, Klubu seniorů Vestec, Sdružení 
dobrovolných hasičů Vestec i všem ostatním. 
Už teď se těšíme na druhý ročník! 

tým RC Baráček Vestec
Výsledková listina:
3-4 roky: 1. Václav Ságl, 2. Radim Kohout, 3. Ella Zemanová
5 let: 1. Adam Šach, 2. Marek Malecha, 3. Vincent Štička
6 let: 1. Mikuláš Poláček, Štěpán Adam 2. Tadeáš Verner, 3. David Zimmermann
7 let: 1. Lukáš Hovorka, 2. Tereza Havlíková, 3. Jan Havlík
8 let. 1. Jan Vrňata, 2. Denis Poláček, 3. Adam Dlouhý
 9 let: 1. Ondřej Vlasák, 2. Jakub Šach, 3. Patrik Potočník
10 let: Marek Mošnička, 2. David Weigner, 3. Aneta Hovorková
11 - 14 let: 1. Milan Grössl, 2. Jan Hovorka, 3. Martin Pravda
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Fotogalerie

Olympiáda
Školka

Dort s logem MŠ.Start sprintu.

Vyhlašování výsledků.

Příprava na start.

Loučení s MŠ.
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Neckyáda

Fotogalerie

Zastávka u pojízdného baru.

Těsně před pádem do vody.

Jedno z vítězných plavidel.

Takto skončili všichni účastníci soutěže.







 

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory 
 

 

 
 
 

klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna, populární zpěv, rychlokurz klavíru pro dospělé 
 

 hrajeme písničky, které si vybíráte 
 žádné stupnice ani etudy 
 první 2 hodiny nezávazné 

 můžeme docházet k Vám domů 
 hrajeme pro vlastní potěšení 
 koncertujeme 3x ročně 

 

HRAJEME NAPŘ.: SKÁKAL PES, NENÍ NUTNO, HOLUBÍ DŮM, SEVERNÍ VÍTR, SPOMAĽ, 
MY HEART WILL GO ON, PÁTÁ, EVERYTHING AT ONCE, MOMENTS, FALLING SLOWLY, 
VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, BON SOIR, TABÁČEK, CESTA, DÍVÁM SE DÍVÁM. 
 

MÍSTA VÝUKY:  Vestec, Jesenice, Kunratice, Petrovice, Říčany, Rudná, Zbraslav, Vinoř, 
Klánovice, Šestajovice, Radotín, Černošice, Hostivice, Roztoky a další obce v okolí Prahy. 

 

E-MAIL: info@pavelhokr.cz, TELEFON: 608745262 (Jarka Reiserová) 
 

                 
www.pavelhokr.cz 
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www.rt-reality.cz

731 125 515 

A Company of

POZEMKY DOLNÍ LOMNICE

1106 m2 - 2667 m2 

•  Ladův kraj 

•  15 minut od Prahy 

•  čistý vzduch a klid v přírodě 

•  kompletní inženýrské sítě 

•  optická datová síť 

cena od 1700 Kč / m2 vč. DPH 

ING. KATEŘINA ŠAUEROVÁ 
sauerova@rt-reality.cz 
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