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Slovo starosty

Tibor Švec
starosta obce Vestec

Vážení čtenáři!

Právě držíte v ruce dubnové číslo Vesteckých listů, které je opět plné informací 
o dění v obci. Dozvíte se například, jak pokračují úpravy okolí rybníka, aktuální 
informace ze školky a sportoviště a také, jaké plány má obec do dalších měsíců.
Tématem tohoto čísla je vodárna, která se nachází na okraji obce u křižovatky na 
Hrnčíře a Zdiměřice a osobně věřím, že vám článek přinese zajímavé informace.
Nezapomeňte zaplatit daň z nemovitosti, termíny se dozvíte na následujících stránkách. 
Daň z nemovitosti je příjmem obce a tyto peníze jsou mimo jiné investovány i do 
zlepšení prostředí ve Vestci.
Na závěr dovolte, abych vás pozval na den IZS, pozvánku najdete na vedlejší stránce. 
Na akci možná přiletí i policejní vrtulník. 

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 DUBEN 2014 vyšlo 15. 4. 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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DEN IZS 
Zveme vás všechny na den IZS, který se bude konat 25. 4. 2014. 
Bližší informace jsme přinesli již v minulém čísle, takže jen krátký 
přehled účastníků: Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Obecní 
policie Vestec, Celní správa, Zdravotnická záchranná služba, BESIP. 
A také máme nového nového účastníka, zdravotnické zařízení 
GERIATRICUS z.s.

GERIATRICUS se zabývá lokalizací 
a monitoringem osob. Lokalizační 
záchranná služba funguje bez dotací 
Ministerstva zdravotnictví již od roku 
2005. Je určena pro vyhledávání osob, 
ať už se jedná o seniory, nemocné nebo 
děti.

Přístroje určené pro vyhledávání, např. 
lokátor DOROTKA, umožňují díky 
kombinaci GPS, GSM a unikátního 
modulu BAN vyhledání osob 
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Vyproštění z havarovaného vozidla.



i v budovách, tunelech a dalších 
prostorech a to s přesností do 1 metru. 

Více informací s předvedením techniky 
na vás čeká na dni IZS, případně také 
můžete navštívit stránky www.kde.je
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První pomoc.Ukázka vyproštění.

Zásah složek IZS.

xx



Nový pozemek ve vlastnictví 
obce 

Obec se zúčastnila dražby pozemku na rohu 
ulic Na Spojce a K Jahodárně, známého pod 
pojmem „Bobová dráha“. Tento pozemek 
o rozloze 6.991 m2 byl zakoupen za cenu 
385.500,- Kč. Dále zde zůstane zachována 
zelená plocha, bude však upravena tak, aby 
nehyzdila okolí a sloužila všem občanům 
obce.

Kamerový systém 
Na vjedu a výjezdu z obce, před budovou 
obecního úřadu a u křižovatky ulic 
Vestecká a Hrnčířská, byly vyměněny 
kamery obecního kamerového systému. 
Tento systém je využíván policií k řešení 
trestné činnosti, pátrání po vozidlech 
a dohledávání pachatelů. Zároveň, díky 
infračervenému přísvitu, umožňuje čtení 
registračních značek vozidel a je možné, 
že bude využit i k úsekovému měření.

Rekonstrukce komunikací 
Další komunikace v obci se dočkají no-
vého povrchu, jedná se o ulice K Rybníku 
a K Vodárně, kde by měla pokládka 

povrchu proběhnout do 15. 5. a dále 
o ulici Ke Skále, kde jsou práce 
naplánovány od 12. 5. do 27. 5.

Nové prvky u rybníka 
Realizace mola a kruhů je již 
dokončena. Dále v okolí rybníka 
probíhají přípravy na výsadbu, která 

je naplánována na měsíce květen 
a červen 2014. Věříme, že nové prvky, 
které byly nainstalovány, poskytnou 
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nové pohledy jak na rybník, tak na 
jeho okolí. 

Nové osvětlení venkovní 
posilovny 
Díky společnosti BAGHIRRA s.r.o., která 
zapůjčila Sportovišti obce Vestec v rámci 
testovacího provozu úspornou LED 
lampu, která je nabíjena solární energií, je 
možné pohodlně cvičit i po setmění. 

Rekonstrukce ulice Krátká 
Ulice Krátká se již brzy dočká své finální 
podoby, na začátku dubna již byla 
přeložena dešťová kanalizace, zatrubněna 
vodoteč a už se rýsuje i nové napojení 
z ulice Na Suchých. Do konce dubna by 
mělo být vše hotovo. 
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Sběrný dvůr a velkoobjemový 
odpad 
Na četné dotazy našich čtenářů, kudy se přesně do sběrného dvora 
dá přijet, otiskujeme mapu. Příjezd je z ulice Na Průhoně, těsně 
před koncem obce.

Zároveň technické služby obce nabízí 
občanům odvoz velkoobjemového 
odpadu, který je možné objednat na 
telefonním čísle: 734 755 514. Více 
informací najdete již brzy na stránkách 
www.tsvestec.cz
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Plánované projekty 
Obec má v plánu další dva projekty, které by měly přispět ke 
zvýšení bezpečnosti jak vozidel, tak především chodců.

Jedná se o úpravu křižovatky ulic 
K Jahodárně x Ve Stromkách x 
Vestecká, která bude řízena světelným 
signalizačním zařízením, zvaným též 
semafor. 

Druhým projektem je vybudování 
nových autobusových zastávek 
u Alberta včetně navazujícího chod-
níku k ulici Průmyslová. Věříme, že 

to přispěje ke zvýšení bezpečnosti 
a komfortu všech chodců, kteří se nyní 
pohybují po okraji silnice a také všem 
nakupujícím, kterým autobus zastaví 
přímo před obchodem.

Oba tyto projekty jsou v současné době 
ve fázi přípravy dokumentace pro 
územní řízení a v některém z dalších 
čísel se k nim podrobněji vrátíme.

Daň z nemovitosti 2014
V letošním roce budou opět rozesílány 
složenky pro úhradu daně z nemovitosti 
za rok 2014 tak, že všichni poplatníci by je 
měli dostat nejpozději do 25. 5. 2014. Na 
složence jsou uvedeny tyto důležité údaje:

• celková výše daně z nemovitých věcí 
na rok 2014
• výše a termíny splatnosti
• stav daňového účtu poplatníka (tedy 
případný nedoplatek nebo přeplatek na 
dani z nemovitých věcí)
• spravující územní pracoviště finan-
čního úřadu, kde má poplatník uložen 
daňový spis k dani z nemovitých věcí.
V případě, že vaše daňová povinnost 
není vyšší než 5.000,- Kč, je částka daně 
splatná 31. 5. 2014. Když je daňová 

povinnost vyšší, je částka rozložena 
do dvou splátek, splatných 31. 5. 2014 
a 30. 11. 2014.
 
V případě jakýchkoliv dotazů, podnětů 
nebo odvolání se vždy obracejte na 
místně příslušný finanční úřad, který je 
na složence uveden.
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Voličský průkaz pro volby do 
Evropského parlamentu 
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky. Od vyhlášení voleb může volič, který nebude 
moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, požádat 
o vydání voličského průkazu.

Volič našeho volebního okrsku může 
ode dne vyhlášení voleb požádat 
o vydání voličského průkazu, a to 
nejpozději  do 8. května 2014. Žádost 
o vydání voličského průkazu musí být 
vždy písemná.

Pokud volič zasílá žádost o vydání 
voličského průkazu poštou, musí být 
jeho podpis úředně ověřen. Toto 
ověření je osvobozeno od správního 
poplatku. Úředně ověřený podpis 
voliče se nevyžaduje v případě, že 
o vydání voličského průkazu požádá 
osobně.

Požádat o vydání voličského 
průkazu lze:

a) písemnou žádostí s ověřeným 
podpisem voliče, doručenou 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb 
do Evropského parlamentu, tj. do 
8. května 2014, na adresu Obecní úřad 
Vestec, Vestecká 3, Vestec, 252 42,

b)   osobně, do 8. května 2014 do 16:00 
hodin v budově obecního úřadu v ulici 
Vestecká 3, Vestec.

Volič si může voličský průkaz 
vyzvednout osobně nebo k jeho 
vyzvednutí pověří jinou osobu, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu. Další možností je, 
že úřad voličský průkaz voliči zašle do 
vlastních rukou na adresu uvedenou 
v žádosti. Předávání voličských 
průkazů je možné nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb do Evropského 
parlamentu, tj. od 8. května 2014.

     Úřední hodiny:

8:00 hod. - 17:00 hod.
8:00 hod. - 16:00 hod.
8:00 hod. - 18:00 hod.
8:00 hod. - 16:00 hod.
8:00 hod. - 13:00 hod.

Pondělí: 
Úterý:       
Středa:      
Čtvrtek:    
Pátek:  
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Vestecká vodárna 
Pitná voda je dnes běžnou součástí každodenního života. Ale jak se 
k nám domů vlastně dostane? Na tuto otázku vám přinese odpověď 
téma tohoto čísla.

Již v 60. letech 20. století byla zahájena 
příprava vybudování vodárny na 
pomezí obcí Jesenice a Vestec a v roce 
1965 začala investiční akce „Zásobení 
hlavního města a středočeské oblasti 
pitnou vodou ze Želivky“.

Potřeba nového zdroje vody nastala 
v souvislosti s plánovanou výstavbou  
na okrajích Prahy, mimo jiné sídlišť 
v Modřanech a Komořanech, na 
Zbraslavi a také budoucího Jižního 
města. Severní část Prahy je zásobována 

z vodárny v Káraném, jako záložní 
zdroj slouží ještě úpravna vody 
v Podolí, která čerpá vodu přímo 
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z Vltavy. Většina Prahy (aktuálně 
72 %) je však zásobována vodou, která 
proteče právě přes vodojem v katastru 
obcí Vestec a Jesenice. 

Z vodárny jsou dále zásobovány kromě 
Vestce i obce v okolí, například Zvole, 
Libeř, Ohrobec nebo Jílové u Prahy. 
První etapa výstavby byla dokončena 
v roce 1972 a oficiální název vodárny je 
Vodojem Jesenice. Kapacita vodojemu 
činila 100.000 m3 a pravidelné dodávky 
pitné vody byly zahájeny 1. února 1973. 
Vzhledem k narůstající spotřebě vody 
bylo rozhodnuto o rozšíření vodo-
jemu, kdy došlo k navýšení kapacity 
na aktuálních 200.000 m3. Objem nádrží 
pokryje potřeby 1.300.000 lidí na jeden den. 
Tato etapa výstavby byla uvedena do pro- 
vozu 12. října 1987. 

Ale aby bylo vodárnu čím zásobovat, 
bylo nutné také vyřešit zdroj vody. 
Proto vznikla Vodní nádrž Švihov, 
která byla vybudována na území 
o rozloze 1 432 hektarů a celkový 

objem této nádrže činí při maximální 
hladině 266,57 milionu m3 vody. 
Samotné těleso přehrady se nachází 
u obce Nesměřice, délka hráze v koruně 
je 850 m a výška nad údolím je 58,3 m. 

Přímo u přehradní nádrže se nachází 
Úpravna vody Želivka, odkud je upravená 
voda přivaděčem vedena do naší 
vodárny. Z této lokality, která je od Vestce 
vzdálena vzdušnou čarou zhruba 50 km, 
vede štolový přivaděč o délce 51,9 km 
a průměru 2,64 metru. Svými parametry 
je tento štolový přivaděč jedním 
z největších v celosvětovém měřítku.  

Samotný vodojem pak zajišťuje 
akumulaci vody a její distribuci dále ke 
konečným spotřebitelům. 

Většina vody, která se v Praze a jejím 
okolí spotřebuje, tedy proteče naší obcí. 
Věděli jste to?
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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

Společnost ECP a.s.,
zabývající se distribucí léčiv a zdravotnického materiálu,
se sídlem Ke Skále 455, 252 42 Vestec u Prahy, hledá uklízeče/ku. 

Náplň práce:

- úklid kanceláří, chodeb a příslušenství 2-3x týdně po pracovní 
době.

Nabídky s životopisem zasílejte, prosím, na adresu ecp@ecp-cz.cz. 
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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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Zveme vás 
Hasiči zvou na čarodějnice 2014
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás 
opět po roce pozvat dne 30. 4. 2014 
odpoledne do prostoru za rybníkem, 
kde se uskuteční tradiční pálení 
čarodějnic. Můžete se těšit na podvečer 
se soutěžemi pro děti, vyhlášení nejlepší 
masky čarodějnice, vystoupení skupiny 
historického šermu a malou ukázku 
zásahu místních dobrovolných hasičů. 
Během toho všeho si můžete opéct 
buřtíka, ochutnat grilované selátko 
a občerstvit se ve stáncích. Bude zde 
k vidění také naše technika. Mezi 20:30 
– 20:45 pak zapálíme vatru. Pozvánku 
naleznete v tomto čísle Vesteckých listů.  

Na setkání u ohně se těší dobrovolní 
hasiči z Vestce a obec Vestec.

.Vítání občánků
Vážení rodiče, mnozí z vás se již na 
vítání občánků, které se bude konat 
17. 5. 2014 od 14 hodin, přihlásili. Ti 
z vás, kteří jste to ještě nestihli, máte stále 
možnost se přihlásit u paní Mirky Plevové 
na telefonu: 313 035 508 nebo e-mailem 
na adrese: plevova@vestec.cz 

Letos uvítáme občánky, kteří se narodili 
od 1. 1. 2013 do 31. 1. 2014 a mají trvalý 
pobyt v obci. Všem, kteří se na letošní 
vítání přihlásí, budou rozeslány pozvánky.

Vítání nově proběhne v prostoru u ryb-
níka, v případě nepřízně počasí jsou 
připraveny prostory MŠ. 

Pozvánka
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Exkurze do Českého rozhlasu
Český rozhlas, Praha 2, Vinohradská 12. Každý jistě ví, že tato adresa 
je neodlučně spjata s budovou Českého, dříve Československého 
rozhlasu. A pokud se chcete dovědět více o tomto mediálním 
komplexu, můžete do těchto míst, stejně jako vestečtí senioři, 
uskutečnit zajímavou exkurzi.

Je středa 19. 3. a my v 8:45 vyrážíme 
linkou 326 do Prahy. Náš cíl je Studiový 
dům, Římská 13, který je součástí 
uceleného komplexu tří budov Českého 
rozhlasu. Na úvod jsme si z úst paní 
průvodkyně Zuzany Foglarové vyslechli 
trochu historie. Ta byla spojena 
s ukázkou exponátů, které obdivovali 
naši dědečkové a babičky. Prohlédli jsme 
si vysílací pracoviště Českého rozhlasu 
Dvojky. Nejvíce času jsme strávili 
v malém archivu, kde se nás ujal zvukový 
mistr Miroslav Turek. Zasvětil nás do 
historie zvukových nosičů a poslechli 
jsme si také několik ukázek ze starých 
rozhlasových relací. Procházeli jsme po 
chodbách, ve kterých se již 90 let tvoří 
historie československého rozhlasového 

vysílání, vstupovali jsme do atrií, kde 
prosté betonové zdi oživují zelené rostliny. 
Míjeli jsme studia, která jsou od vstupu 
do nového tisíciletí charakterizována 
používáním nových technologií. Exkurzi 
jsme zakončili ve vstupní hale historické 
budovy na Vinohradské 12. A pak už jen 
poslední společná fotka a rozchod.

Našim členům ještě připomínáme, 
že na středu 23. dubna je zajištěna 
procházka Vrtbovskou zahradou 
s odborným výkladem průvodkyně 
PIS. Čas odjezdu bude oznámen SMS.                     
Těšíme se na další akce s vámi.

Za výbor klubu seniorů 
M. Belháčová a B. Pašková

Ze života v obci
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Zoubky jako perličky
V březnu ve školce proběhla akce „Zoubky 
jako perličky“. Zábavnou formou se 
děti naučily čistit si zoubky pomocí 
interaktivní pohádky, soutěže a nácviku 
techniky čištění zubů na plyšovém 
dráčkovi a poté ve vlastních ústech.

Součástí projektu je začlenění správných 
hygienických návyků do každodenního 
chodu školky a proškolený pedagogický 
sbor, který motivuje děti k ústní hygieně.

Program je realizován ve spolupráci 
s občanským sdružením “Nechci kazy“. 
Děti školí budoucí stomatologové z 1. 
lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze a partnerem vzdělávacího projektu 
je Česká stomatologická společnost. 

Ze života v obci

Vestecké
LISTY - duben 2014                          strana 18



Školka v přírodě Čestice březen 
2014
Téma týdenního dobrodružství  - Asterix a Obelix děti znaly již 
předem, a tak nebylo překvapením, když jsme ještě před odjezdem na 
školu v přírodě našli první dopis od vodníka Vestíka s informací, že 
na nás v nedaleké Gálii již číhá César.
Když Gálové dojeli na místo, ubytovali se 
v krásně vybaveném opevnění, kde měl 
každý své místo v šatně, svou postýlku, 
skříňku. Ještě ten večer nás kontaktoval 
César – naše osídlené vesnice nám vrátí 
pouze za předpokladu, že splníme všech 
jeho 12 úkolů, které si na nás vymyslí. 
Bojovat budeme hlavně hlavou, beze 
zbraní. Tuto nabídku jsme bez váhání 
přijali a těšili se na další den. První 
úkol od Césara jsme obdrželi ihned 
v sobotu ráno – zněl: překonat rekord 
maratonského běžce. Vydali jsme se tedy 
na určené místo a chtěli rekord překonat. 

Jediné, co nám v tom chvíli bránilo, byly 
slepice, které si vybraly stejnou trasu na 
svůj dnešní výlet. Nakonec si ale daly říct, 
a tak všichni Gálové první úkol splnili. V 
tento den nás čekal už jen jeden úkol – 
prozkoumat široké okolí gálských vesnic.

V neděli nás čekaly úkoly hned dva. 
Nejtěžším a zároveň nejdůležitějším 
úkolem bylo v tento den dojít za 
kouzelníkem skrytým v poustevně. Zde 
všichni odvážní Gálové museli překonat 
pohled kouzelníka a zopakovat formule, 
které jim zadal. Za odměnu a jejich 
velkou statečnost jim byl dán elixír, který 
dodá potřebnou sílu pro plnění dalších 
úkolů. Další den Gálové dostali od Césara 
dva úkoly. Ještě před jejich plněním 
jsme ukázali návštěvě z Vestce rozlehlé 
okolí Gálie. Odpoledne jsme se vrhli na 
plnění úkolů – najít rozcestí, seznámit se 
s mapou, překonat rekord v hodu oštěpem. 
To vše pro nás, statečné Gály, nebyl žádný 
těžký úkol. Večer ale César přišel s něčím 
daleko těžším – projít domem, kde se 
zatmívá zrak i rozum. I tento úkol jsme 
ovšem zvládli na jedničku a těšili jsme se, 
co si na nás César vymyslí příště. 

V úterý další tři úkoly spojené s výletem do 
Hoslovic, kde se nachází překrásný vodní 
mlýn a mnoho zvířátek.  Ve středu jsme 

Ze života v obci
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museli překonat propast po lanové lávce, 
najít a složit kostru bojovníků a odolat 
pokušení a nevzít si z míst, které nám 
César určil, žádnou dobrotu!  Abychom 
ten den Césara dopálili, zazpívali jsme si 
přitom písničky s kytarou a nakonec jsme 
všechny úkoly splnili. Den před odjezdem 
všichni Gálové museli navštívit horského 

kmeta a odpovědět na jeho hádanku. 
A pak započala oslava a následně i hostina 
pro všechny Gály. Nakonec přišel i sám 
César a vrátil nám, Gálům, všechny čtyři 
vesnice. Hurá!     
   

Celý týden jsme ovšem neplnili pouze 
úkoly zadané od Césara. Vycházky 
do okolní přírody, stavění domečků 
v lese, běhání po pastvinách a loukách, 
zkoumání přírody, pozorování zvířátek 
a mnoho dalšího – i to byla náplň našeho 
pobytu v Česticích. I počasí se vyvedlo 
– od pátku se stupňovalo, až ve čtvrtek 
vyvrcholilo azurem, sluníčkem a teplem. 
Celý pobyt jsme si moc užili a těšíme se, 
jaká bude další školka v přírodě.

Bc. Martina Lancmanová, 
paní učitelka z Delfínků

Interaktivní tabule
Vlastnictví interaktivní tabule je 
v dnešní době pro většinu škol 
a rodičů synonymem pro zachování jisté 
konkurenceschopnosti. Bohužel.

Pro mě a mé žáky je interaktivní 
tabule nepostradatelnou pomůckou 
v každodenním školním životě. Již 
J. A. Komenský hlásal, že aktivně 
a všemi smysly zapojení žáci si potřebné 
vědomosti a dovednosti osvojují 
mnohem snáze než při klasickém učení 
formou pouhého výkladu, zapisování do 
sešitu a následného memorování. Ještě 
jednodušeji to vyjádřil, když napsal: 
“Šikovnost rukou se mění v šikovnost 
myšlení.“

Šikovných prvňáčků mám v letošním roce 
celou třídu. A také mám letos prvním 
rokem interaktivní tabuli. Při práci s ní 
je každý žák aktivně zapojen do výuky, 
a to minimálně třemi smysly. Interaktivní 
tabuli využívám především jako nástroj 
pro motivaci žáků, tvorbu vlastního 
názoru, zpětnou vazbu, práci s chybou 
a sebehodnocení. 

Pro mne je největší motivací dětská 
radost. Když jsem v srpnu ve své třídě 
uviděla interaktivní tabuli, překvapilo 
mne, i po předchozích zkušenostech, 
kolik další zábavy se s ní dá pro děti 
připravit a jak práce s ní děti zaujme. 
Interaktivní tabule je v podstatě velká 

Ze života v obci
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dotyková obrazovka a říká se, že umí to, 
co umí učitel. Já si myslím, že dokonce 

umí to, co děti potřebují. S pomocí 
interaktivní tabule mohou děti poznat, 
že počítače nejsou jen pro zábavu, ale 
mohou být i zdrojem poznání a učení. 
A učit se dá s jejich pomocí cokoliv. 
V první třídě například barvy, pravolevá 
orientace, poznávání květin, čtení, psaní, 
počítání. To vše velmi zábavnou formou. 
Mohu si připravit vlastní programy 
a hry, mohu zároveň využívat nekonečné 
zdroje nápadů, které kolegové umísťují 
na internet. Tabule nám také umožňuje 
rychlé střídání činností, takže se ve škole 
nemáme čas nudit, výuka tak může být 
velmi dynamická.

Netvrdím, že interaktivní tabule je spásou 
všech učitelů, ale každému učiteli přinese 

nepřeberné množství možností děti 
zaujmout a naučit je touze po vzdělání, 
naučit je mít školu rády. 

Nezbývá než poděkovat obci Vestec, 
která tabuli do mé třídy zainvestovala. 
Po výborné zkušenosti obec zakoupila 
ještě další tabule, které přináší radost 
i dalším třídám prvňáčků, a ti již od září 
udělali obří krok od šikovnosti rukou 
k šikovnosti myšlení.

Kateřina Zítková, 
třídní učitelka 1. F
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Černá kronika
Ze zápisníku Obecní policie Vestec 
a Policie ČR, obvodního oddělení 
v Jesenici.

Dne 6. 3. 2014 vyjíždí hlídka policie 
k nahlášené krádeži lešení ze stavby 
BIOCEVu. Policisté na místě zjišťují, že 
pachatel přijel nezjištěným vozidlem od 
silnice R1, odstranil oplocení a odcizil lešení 
v hodnotě cca 100.000,- Kč a to přesto, že je 
objekt střežen bezpečnostní službou. Věc je 
šetřena jako trestný čin krádeže.

Dne 8. 3. 2014 ve večerních hodinách 
vzbudil pozornost ostrahy prodejny Albert 
muž, který se procházel mezi regály. 
Přestože se snažil chovat nenápadně, 
podezření ostrahy se potvrdilo. Přivolaná 
hlídka totiž za pokladnou při kontrole 
podezřelého zjistila, že odcizil svítilnu 
v hodnotě 199,- Kč. Tento přestupek byl 
vyřešen na místě udělením pokuty ve výši 
1.000,- Kč.

V neděli 9. 3. 2014 okolo 22 hodiny 
zastavuje hlídka policie v ulici Vestecká, 
poblíž budovy OÚ, vozidlo Škoda 
Octavia, řízené 24letým mladíkem 
z Prahy, který není držitelem řidičského 
průkazu. Věc je vyřešena jako přestupek 
a předána správnímu orgánu.

V ranních hodinách dne 12. 3. 2014 byl 
na operační středisko hasičů nahlášen 
požár v areálu společnosti Gumdrop 
v ulici Na Průhoně. Na místě zasahovaly 
jednotky HZS z Jílového u Prahy, Policie 
ČR a hlídka Obecní policie Vestec. 
Požár se obešel bez zranění, a přestože 
hořelo pouze v kanceláři, došlo ke 

vzniku značné škody sálavým teplem 
a zplodinami z hoření.  Vzhledem 
k tomu, že mohlo dojít k úmyslnému 
zapálení, přebírá si další vyšetřování Služba 
kriminální policie a vyšetřování.

Ve večerních hodinách dne 16. 3. se po 
Vídeňské ulici řítil řidič Audi rychlostí 
101 km/h v místě, kde je maximální 
povolená rychlost 50 km/h. Vzhledem 
k tomu, že řidič překročil v obci rychlost 
o více než 40 km/h, byl tento jeho přestupek 
předán příslušnému správnímu orgánu.

Dne 16. 3. 2014 bylo hlídkou policie 
řešeno narušení veřejného pořádku 
a občanského soužití v ulici Okružní, 
kde v jednom z bytů došlo ke slovnímu 
a fyzickému napadení. Osoby byly pod 

Požár Gumdrop.

101 km/h na Vídeňské.
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vlivem alkoholu a věc byla odeslána 
k dalšímu projednání přestupkovou komisí.

V pátek 21. 3. 2014 vyjíždějí policisté na 
žádost bezpečnostní služby do bývalého 
objektu STAVOSPOL v ulici Na Spojce, 
kde neznámý pachatel prostříhal oplocení, 
poškodil čidla na bráně, vypáčil a rozbil 
skleněné dveře, ale nic neodcizil. Přesto 
vznikla škoda ve výši přes 60.000,- Kč.

Dne 25. 3. 2014 byl v 15:26 zastaven řidič 
vozidla Peugeot 405, který jel po ulici 
Vídeňská. Bylo zjištěno, že tento řidič 
má platný zákaz řízení a proto byl na 
místě zadržen a předán na oddělení do 
Jesenice pro podezření z trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání.

Již po několikáté vyráží hlídka dne 28. 
3. 2014 do ulice U Strouhy, kde dochází 
k napadení 44leté ženy jejím manželem, 
který se však již na místě nenachází. Žena 
je zraněná, takže je možné, že toto jednání 
bude kvalifikováno jako trestný čin.

V sobotu 29. 3. 2014 bylo zastaveno 
vozidlo Škoda Felicia, které řídil 28letý 
muž, u něhož bylo při kontrole zjištěno, že 
je pod vlivem návykových látek, konkrétně 
metamfetaminu. Řidiči je zakázána 
další jízda a věc je dále předána k řešení 
příslušnému správnímu úřadu.

K další krádeži v prodejně ALBERT 
došlo 30. 3. 2014, kdy okolo 17 hodiny 
oznamuje ostraha, že osoba pronesla 
zboží přes pokladny bez zaplacení. 
Policisté tohoto muže identifikují jako 
31letého recidivistu z Prahy, který má již 
16 záznamů v rejstříku trestů za majet-

kové trestné činy. Je mu sděleno podezření 
z trestného činu krádeže.

Dne 30. 3. 2014 byla hlídka obecní policie 
přivolána ke krádeži, které se dopustil 
31letý muž. Vzhledem k tomu, že byl za 
trestný čin krádeže v posledních třech letech 
již odsouzen, byl jako recidivista předán 
k dalšímu šetření hlídce Policie České 
republiky.

V pondělí 31. 3. 2014 byla hlídka strážníků 
přivolána k dopravní nehodě, ke které 
došlo na křižovatce ulice Hodkovická 
a Vídeňská. Řidič vozidla, přijíždějícího od 
Hodkovic, nedal přednost BMW, které jelo 
po hlavní silnici. Nehoda se obešla bez 
zranění, ale protože škoda přesáhla 
100.000,- Kč, byla přivolána hlídka 
Skupiny dopravních nehod Policie ČR. Do 
doby příjezdu strážníci řídili dopravu na 
frekventované komunikaci.

Jak už se stalo skoro tradicí v posledních 
několika dnech, hlídka je opět přivolána do 
prodejny ALBERT, kde je tentokrát zajištěn 
nezletilý mladík, který se pokusil odcizit 
láhev vodky. Vzhledem k tomu, že po tomto 
mladíkovi je vyhlášeno pátrání pro útěk 
z domova, je zajištěn a předán matce. Protože 
s mladíkem se pohybovaly další nezletilé 
osoby, které také utekly z domova, jsou 

Dopravní nehoda.
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i tyto zajištěny a předány rodičům. Vzhledem 
k věku bude tento přestupek proti majetku 

odložen, zároveň ale bude vyrozuměn 
příslušný orgán sociální péče o dítě.

Den s hlídkou Obecní policie 
Vestec
V sobotu 5. 4. 2014 jsem měl možnost jako redaktor Vesteckých listů 
poznat práci strážníků na vlastní oči.

Naše společná služba začala v 13:50 
výjezdem od Obecního úřadu Vestec 
a přesunuli jsme se do obce Zlatníky. 
Zde probíhalo měření rychlosti ručním 
měřičem. Rychlost byla měřena v prostoru 
autobusových zastávek, kde by řidiči měli 
dbát zvýšené opatrnosti. Přesto se našlo 
několik řidičů, kteří rychlost překročili.

Zbytek odpoledne vyplnila běžná 
hlídková činnost v obcích, kde Obecní 

policie Vestec působní a také nezbytná 
administrativa, spojená s přestupky, 
zjištěnými během měření. 

Kolem 21. hodiny jsme opět vyrazili do 
akce, tentokrát do obce Ohrobec, kde byla 
měřena rychlost radarem, zabudovaným 

přímo ve vozidle. Hned první řidič, který 
překročil rychlost v obci o 25 km/h, 
se ukázal jako nenapravitelný hříšník. 
Obecní policií Vestec byl již několikrát 
zastaven, má vysloven zákaz řízení, 
čeká na nástup trestu za porušování 
zákazu řízení, a přesto opět usedl za 
volant. Vzhledem k tomu, že se dopustil 
trestného činu, byla na místo přivolána 
hlídka Policie ČR z Jílového, která si 
tohoto pachatele převzala k dalšímu 
řešení. 

Strážníci se tedy mohli vrátit zpět do 
Ohrobce a dále kontrolovat rychlost 
projíždějících vozidel. Našlo se několik 
dalších řidičů, kteří na plyn šlapali více, 
než je v obci povoleno. Během kontroly 
jednoho z vozidel bylo hlídce strážníků 

Přestupce zastaven.
Zastavení řidiče se zákazem.

strana 24



Vestecké
LISTY - duben 2014                          

Policie

nahlášeno rušení nočního klidu ve 
Vestci, v ulici U Strouhy. Hlídka tedy 
zamířila zpět do Vestce, na místě zjistila, 
že skupina osob slaví narozeniny na 
zahradě rodinného domu a po krátké 
diskuzi byla tato situace vyřešena 
domluvou. 

Následná noční kontrola ve Vestci, 
v obci Zlatníky-Hodkovice a v Dolních 
Břežanech proběhla v klidu, nikde 
nebylo zjištěno žádné protizákonné 
jednání. Strážníci tedy opět zamířili zpět 
na služebnu do Vestce, kde jsem se nimi 
o půlnoci rozloučil.

Zatímco já jsem mířil k domovu, je 
čekala ještě další práce. Museli dořešit 
s Policií ČR řidiče se zákazem řízení 
a poté ještě následovala spolupráce 
na dopadení pachatelů, kteří 
během noci ukradli vestavěnou 
navigaci z vozidla zaparkovaného 
v Dolních Břežanech. Pachatelé 
použili při krádeži bílou dodávku, 
která následně byla zpozorována 

hlídkou policie. Hlídka Policie ČR 
dodávku zastavila a tři podezřelé 
z krádeže zadržela.

Měření rychlosti.

Policie vyjíždí do akce.

Lustrace řidiče.
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Konečně výhra
První domácí zápas Viktorky, za podpory domácích fanoušků, 
začal v sobotu 5. 4. 2014 výkopem v 16:30. Soupeřem byl tým 
z obce Slapy, který se pohybuje ve středu tabulky. Po hubených 
výsledcích předchozích kol, kdy sice Viktorka neprohrála, ale za 
dvě remízy získala pouze 2 body, byla sobota důležitým dnem, 
který rozhodoval o tom, kdo bude na 1. místě tabulky. 
Zápas to byl napínavý, Viktoria 
tlačila, měla mnoho šancí, ale gól stále 
nepřicházel. Za stavu 0:0 skončil první 
poločas a všichni věřili, že v druhé půli 
to tam konečně spadne. 

Po otočení stran se konečně dostavil výsledek 
a první gól dal Pavel Zdanovec, jistotu přidal 
v nastaveném čase ještě Miroslav Trmal, 
který zajistil konečný výsledek 2:0. 
Slapy dohrávaly v druhém poločase 
v deseti hráčích po faulu na vesteckého 
brankáře, kdy hráč soupeře, asi pravidelně 
sledující bojové výkony Chucka Norrise, 
kopem našeho brankáře složil, za což byl 
posléze odměněn červenou kartou a zamířil 
do sprch.

Po třetím kole byla Viktoria Vestec A na 1. 
místě tabulky s dvoubodovým náskokem na 
druhé Zlatníky. Věříme, že tento výsledek 
mužstvo nakopne do dalších bojů a Vestec 
se konečně dočká vytouženého postupu do 
okresního přeboru. 

V neděli na výkony A mužstva navázalo 
B mužstvo, které s přehledem přehrálo 

První gól.

Fotbalové naděje.

Druhý gól.
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Vonoklasy 6:1 a drží se na třetím místě IV. 
třídy.

Hospoda na hřišti předvedla novou 
službu pro diváky, roznos piva přímo 

na tribunu, což jistě mnozí diváci 
ocenili, protože mohli sledovat hru 
a zároveň doplnit potřebné tekutiny. Jen ty 
klobásy by mohly být příště teplejší.

Pozvánka na zápasy
Přijďte podpořit týmy Viktorie na další 
domácí zápasy, v sobotu 19. 04. 2014 
od 17:00 přivítá Viktoria Vestec A tým 
z Kamenného Přívozu a v sobotu 03. 05. 
2014 od 17:00 tým Jíloviště B. 

B mužstvo poměří své síly v neděli 20. 
04. 2014 od 17:00 s týmem Kazín B 
a v neděli 04. 05. 2014 také od 17:00 
s Mníškem B.

Viktorka do toho!

Volejbal
Volejbalisté Viktoria Vestec se zúčastnili 
2. ročníku turnaje   „Jirčanský zajíc“ 
smíšených družstev v novém spor-
tovním areálu v Dolních Jirčanech. 
V sobotu 29. 3. za krásného počasí se 
zúčastnilo více jak 10 družstev. Hrálo 
se na dvě skupiny, náš tým si vedl až do 
zranění důležitého hráče velmi dobře, 
poté se ale propadl na nepostupující 
3. místo ve skupině. 

Mladí hráči.

Roznos piva.
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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

3. Přihlášku 
(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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