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Slovo starosty

Tibor Švec
starosta obce Vestec

Vážení čtenáři!

Za obec Vestec vás vítám v roce 2014 a věřím, že pro vás bude úspěšný. Na začátku 
nového roku zhodnotím ten starý, a tak v aktuálním čísle Vesteckých listů najdete 
sumář těch nejzásadnějších projektů, které se v obci uskutečnily v roce 2013. 
Některé slibované věci jsme museli odložit, dostane se na ně letos. I o tom je náš 
sumář - férově přiznat, co se nestihlo a proč. Zásadní pro nás je, že všechny důležité 
a nákladné projekty, které se měly uskutečnit v roce 2013, se dočkaly realizace. 
V čele s přístavbou mateřské školy, zřízením obecní policie, nové spádové školy ZŠ 
Campanus a s ní souvisejícím školním autobusem či rekonstrukcí dětských hřišť 
a přidáním dalších sportovních kratochvílí včetně s venkovní posilovny. Snad jsme 
i vás, naše čtenáře a občany, alespoň něčím potěšili. Rok 2014 pro nás znamená 
novou výzvu. Výzvu posunout obec dál, ještě více zvýšit komfort i vaši spokojenost. 

Přeji hezké čtení!

TIRÁŽ
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Sběrný dvůr se otevírá! 
Již v únoru se definitivně otevře sběrný dvůr. Najdete 
ho v areálu AGRO Jesenice ve Vestci, hned vedle haly 
pracovníků technických sužeb. 
Sběrný dvůr, jedna z dlouhodobých priorit 
obce Vestec, je v současnosti stavebně hotov. 
„Čeká se jen na kolaudaci, tedy formální 
uvedení do provozu,“ vysvětluje starosta 
Tibor Švec. Sběrný dvůr otevře své brány na 
začátku února. Občané tam mohou svážet 
veškerý odpad kromě bioodpadu, k jehož 
sběru slouží dvanáct kontejnerů umístěných 
po obci. Vestecký sběrný dvůr bude sloužit 
výhradně komunálním účelům, i proto 
vedení obce stanovilo maximum odevzdané 
stavební sutě na 300 kilogramů ročně 
pro jednu domácnost. Sběrný dvůr bude 
v provozu dva dny v týdnu: ve středu otevírá 
ve 12 hodin a zavírá ve 21 hodin, v sobotu se 
začíná od 8 hodin a končí se ve 14:00. Cena 
likvidace je součástí poplatku za komunální 
odpad. „Stačí se prokázat platným dokladem 
o zaplacení poplatku na komunální odpad,“ 

dodává starosta. „Jsme rádi, že jeden z našich 
dlouhodobých projektů je konečně hotov, 
pozdržela ho především složitá dotační 
procedura na Státním fondu životního 
prostředí.“ Sběrný dvůr vyšel celkem na 
3 miliony korun, z toho 2,7 milionu bylo 
hrazeno právě z dotace od Státního fondu 
životního prostředí.

Silvestrovská oslava: 5 kubíků 
odpadků
Tradiční silvestrovský úklid přinesl rekordní čísla. 

Vestecké
LISTY - leden 2014                         

Aktuality

strana 2

Areál vesteckého sběrného dvora.



Petardy, rachejtle, ohňostroje, osvícená 
noční obloha. Silvestrovský rej trval 
ve Vestci zhruba půl hodiny. I za tak 
krátkou chvíli ale stihl vygenerovat 
rekordní nános novoročního smetí. Když 
pracovníci Technických služeb obce 
Vestec nakládali silvestrovský odpad na 

obecní Avii, nestačili se divit. Kontejner 
na nákladním vozidle má pět kubíků - 
a málem nestačil. „Bylo toho odhadem 
5,5 kubíků, kontejner skoro přetékal,“ 
říká starosta Tibor Švec. „Silvestrovský 
odpad uklízelo celkem osm lidí a úklid 
trval přibližně šest hodin,“ dodává.

U3V: Přednášky o hudebních 
nástrojích
Univerzita třetího věku ve Vestci pro seniory (50+) pokračuje 
i v roce 2014.
Studenti již absolvovali cyklus přednášek 
na téma „Astronomie“, „Etika jako 
východisko z krize společnosti“, „Kouzelná 
geometrie“, „Dějiny oděvní kultury“. 
Poslední téma bylo „Lidské zdraví“. 
Pro další semestr jsme si vybrali téma 
„Hudební nástroje“. Cyklus přednášek 
o hudebních nástrojích nahlíží do světa 
hudby skrze bližší pohled na jednotlivé 
předměty evropského i mimoevropského 
organologického instrumentária. Pře-
dnášky nabízejí základní informace 
o stavbě, historickém vývoji, způsobu 
hry, tvorbě tónu a zvukových možnostech 
jednotlivých nástrojů a běžných 
instrumentálních souborů. Představení 
nástrojů doprovázejí zajímavé ukázky, 
obrázky či příběhy. Během přednášek 
posluchači nahlédnou do prostor 
Českého muzea hudby, Břevnovského 
kláštera, pražské Pedagogické fakulty 
i do dalších hudebně zajímavých lokalit. 
Na krátkou ukázku přednášek a celý 
projekt U3V se můžete podívat na 
www.e-senior.cz. Pokud má někdo zájem 
o studium, může se k nám ještě přidat.  

Přednášky se promítají v rámci Univerzity 
třetího věku na OÚ Vestec, Vestecká 3. 
Studium probíhá pomocí virtuálních 
přednášek přes internet.

Letní semestr  2013 - 2014. Datum 
konání:  4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 
15. 4. od 14:00 hod., poplatek za semestr 
je 300 Kč. Zájemci se mohou přihlásit 
na: OÚ Vestec tel.: 313 035 501 nebo na 
tel.: číslo 724 211 72, případně napsat na 
e-mail: jarolimkova@volny.cz

Libuše Jarolímková
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Závěr roku 2013 mezi 
vesteckými seniory
Marie Mařáková hodnotí sváteční čas tak, jak ho prožil vestecký 
Klub seniorů. 

Adventní období jsme prožívali ve 
znamení příchodu nejpůsobivějších dnů 
v roce. A to buď na společných akcích 
nebo individuálně. Společně s ostatními 
vesteckými občany jsme nechyběli ani 
při rozsvěcení vánočního stromu, ani při 
obnovení tradice vesteckého betlému. 
Na valné hromadě 13. 12. 2013 jsme 
zhodnotili činnost našeho klubu a nastínili 
jsme program na příští rok. Zde, po 
dobré večeři v restauraci U Klimešů, nám 
posezení zpestřila country skupina Pašáci. 
Na této schůzi proběhla volba výboru na 
rok 2014. Členové klubu hlasovali pro 
zachování stávajícího složení, a to pro paní 
Martu Belháčovou, Marii Mařákovou 
a Jitku Drahošovou. Výbor byl doplněn 
o Blanku Paškovou jako dopisovatelku 
do webové stránky obce a Alenu 
Dostálovou jako sportovní referentku. 

K adventu patří i hudba a ta nás příjemně 
naladila na koncertu Petry Černocké 
ve Společenském centru v Jesenici. 
I koledy jsme si zanotovali společně s touto 
populární zpěvačkou. Poslední setkání, 
které opravdu přivodilo tu správnou 
předvánoční atmosféru, proběhlo 
u příležitosti předání betlémského světla 
23. 12. ve sportovním centru. Co více si 
můžeme přát? Výbor klubu a všichni jeho 
členové děkují především představitelům 
obecního úřadu za podporu, spolupráci 
a vstřícnost v naší činnosti. K dnešnímu 
dni se náš počet rozrostl na 50 členů. 
Přejeme si navzájem zdraví a veselou mysl 
nejen v příštím roce, ale stále, pokud bude 
stát osud při nás.

Za výbor Klubu seniorů Vestec
Marie Mařáková
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Začíná masopust, v obci 
vyvrcholí 1. března
Už s dostatečným předstihem oznamují VL důležitou informaci: 
na sobotu 1. března si nic neplánujte, přišli byste o hodně. Obcí 
projde tradiční masopustní průvod. 
Po Třech králích, posledním „povánoč-
ním“ svátku, přichází období masopustu. 
Tedy dle tradice oficiální proces hodování, 
během kterého bylo třeba se dosyta najíst 
(jakoby toho nebylo po Vánocích dost). 
Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní 
půst. V době masopustu se na královském 
dvoře konaly hostiny, ve městech 
tancovačky, na vesnici vepřové hody. 
Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala 
bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná 
šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka 
většinou obsahovala ostatky, huspeninu, 
klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. 
Masopust končil v noci před Popeleční 
středou, kdy ponocný zatroubil na roh 

a rychtář všechny vyzval k rozchodu. 
Druhý den (na Popeleční středu) se 
naposledy konzumovaly mastné rohlíky 
s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě 
byla povolena kořalka. Oběd však už byl 
přísně postní, což většinou bývala čočka 
s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, 
pečené brambory. Ve Vestci existuje 
již dlouholetá tradice masopustních 
průvodů. A aby občané již s předstihem 
věděli, kdy se letos bude veselí konat, 
oznámili pořadatelé již nyní datum: sobota 
1. března. Nově do tradičního programu 
přibude i zabijačka. Detailní informace 
o vesteckém masopustu očekávejte 
v únorovém čísle VL.
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Vašek Drahoš a jeho choť na masopustu.



SEZNAM POPLATKŮ 2014

Splatnost poplatku za odpad je do 28. 2. 2014.
Splatnost poplatku za psy je do 31. 3. 3014.
Poplatek je splatný bez výzvy správce poplatku.
Poplatek je možné uhradit v podatelně obecního úřadu hotově, platební 
kartou nebo bankovním převodem (pozor změna č.ú.!!!) na číslo účtu 
KB: 107- 2845800287/0100 s uvedením VS ve tvaru XYYY, kde X je číslo bytu 
a YYY je číslo popisné nemovitosti. 
Při platbě bankovním převodem je nutné do 31.3.2014 vyzvednout známku na 
popelnici, bez které nebude nádoba vyvážena.
Známku prosím nalepte na víko nádoby – usnadní se tak kontrola popelářům.
Při 14 denním svozu je nutné dodržovat sudé týdny vývozu.

Vestecké
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Druh a objem sběrné nádoby Výše poplatku za
1 nádobu a rok

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD:

POPLATEK ZE PSŮ:

Nádoba 110 nebo 120 litrů (svoz 1x za 14 dní )
Nádoba 110 nebo 120 litrů (svoz 1x týdně)                            
Nádoba 240 litrů (svoz 1x týdně)                                            
Nádoba 1100 litrů (svoz 1x týdně)
Nádoba 1100 litrů (svoz 2x týdně)

První pes
Další pes
Pes důchodci
Další pes důchodci

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

  1.800 Kč
  3.600 Kč
  5.900 Kč
19.200 Kč
38.400 Kč

1.000 Kč
1.500 Kč
   200 Kč
   300 Kč

čipovaný   500 Kč
čipovaný   750 Kč
čipovaný   100 Kč
čipovaný   150 Kč



Vestecké
LISTY - leden 2014                          

Téma

Jaký byl rok 2013?
Přístavba mateřské školy, zřízení obecní policie, školního 
autobusu nebo sběrného dvora. To jsou příklady 
nejviditelnějších projektů obce za rok 2013. Ve velkém 
přehledu pro vás ve VL shrnujeme úspěšné realizace plánů, 
které obec na začátku minulého roku měla, stejně jako 
věci, které se ještě dokončit nepodařilo.
PŘÍSTAVBA ŠKOLKY. Projekt přístavby 
mateřské školy přišel na 15 milionů korun. 
K dispozici jsou v ní dvě nové třídy, každá 
pro pětadvacet dětí, rozsáhlé prostory 
na kroužky či nová zahrada, na kterou 
ještě přibydou hrací prvky. Díky velkému 
nasazení všech se, i přes komplikace 
způsobené nepříznivým počasím, stavba 
stihla včas a v září přístavba otevřela své 
brány dětem. Jedna z vlajkových lodí obce 
Vestec úspěšně vyplula do roku 2013. 

ŠKOLNÍ AUTOBUS A ŠKOLA. Dvě 
nejzásadnější novinky směrem k vesteckým 
školákům: nová spádová škola Campanus, 
která sídlí na Chodově. A také nový školní 
autobus, který děti ráno dopraví přímo 
před budovu a odpoledne zpět do obce. 
Obec vybavila „vestecké“ třídy třemi 
interaktivními tabulemi (jedna v hodnotě 
75 tisíc korun), samotný autobus pak stojí 
přes 700 tisíc korun ročně. Rodiče platí 

symbolické jízdné sto korun měsíčně. 

OBECNÍ POLICIE. Vizitka a velká 
pýcha obce. Od 1. června loňského roku 
má Vestec svojí vlastní obecní policii. 
Momentálně slouží šest strážníků, kteří se 
střídají v nepřetržité službě čtyřiadvacet 
hodin denně. I díky tomu se kriminalita 
v obci rapidně snížila. Zřízení policie přišlo 
na 2,5 milionu korun, roční rozpočet je 
pak 4 miliony, přičemž milion dodávají 

obce Dolní Břežany, Ohrobec a Zlatníky-
Hodkovice, kam policisté rovněž zajíždějí. 
Do moderního vybavení vestecké policie 
patří i defibrilátor, na jehož používání 
mají muži zákona profesionální školení. 
Zasahují tedy i jako složka Integrovaného 
záchranného systému Středočeského kraje.

SBĚRNÝ DVŮR. V aktualitách tohoto čísla 
naleznete podrobnější informace o nově 

strana 7

Mateřská škola.



Vestecké
LISTY - leden 2014                         

otevřeném sběrném dvoru. Projekt, který 
stál necelé dva miliony korun, realizovala 
společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. 
a technologii dodala firma AVE CZ. Pro 
občany, kteří zaplatili poplatek za komunální 
odpad, je odkládání na sběrném dvoře 
zdarma. 

PRODEJ POZEMKŮ. V lokalitě Nad 
kopcovitými lukami, kde jsou nové stavební 
pozemky (některé z nich vlastní a prodává 
obec), byly dokončeny inženýrské sítě. Obec 
za ně zaplatila 15 milionů korun. Vedení OÚ 
si pak stanovilo jasný cíl: prodat v roce 2013 
minimálně tři z patnácti pozemků. „Prodaly 
se čtyři, věříme v úspěšný prodej i letos,“ 
říká spokojeně starosta Tibor Švec. 

VENKOVNÍ POSILOVNA. Dva stroje na 
posílení bicepsů a prsního svalstva, zařízení 
na běh nebo „žebřík“ na posilování. To je 
jen ochutnávka z nabídky osmi strojů, které 
minulý rok přibyly u fotbalového hřiště. 
Venkovní posilovna stála celkem 202 tisíc 
korun a vyrobyla jí jihokorejská firma.

NOVÁ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ. Komfort pro 
nejmenší je pro obec důležitá věc. Více 
než půl milion korun obec investovala do 
rekonstrukce dětského hřiště na Vestecké. 
Přibyly nové prvky, třeba lanová dráha, 

balanční krokodýl, balanční žirafa, dvoj 
hrazda, síťová spirála nebo specifická 
houpačka přezdívaná „hnízdo“. O kousek 
dál, za rybníkem, pak vzniklo nové malé 
fotbalové hřiště z bývalého cvičiště pro 
psy - především pro účely těch nejmenších 
fotbalistů, oblékajících dres Viktorky Vestec. 

REKONSTRUKCE A ZMĚNY NA OÚ. 
I samotná budova obecního úřadu se 
mění. V dřívější garáži technických služeb 
vzniklo policejní zázemí, garáž i kancelář. 
Pracovníci technických služeb sídlí v nově 
zrekonstruované hale v areálu AGRO 
Jesenice (to vše za více jak půl milionu 
korun). Další přestavba úřadu bude 
pokračovat letos, podatelna se přesune 
z malé místnosti do větší (tam, kde je 
v současnosti zasedací místnost). Pro 
komfort občanů byl již dříve zaveden 
například platební terminál. 

REKONSTRUKCE PRŮBĚŽNÉ ULICE. 
Jedna z nejzničenějších vesteckých ulic má 
za sebou první fázi rekonstrukce, kdy se 
za 2,3 milionu korun převedly nadzemní 
kabely pod zem. Samotné práce na povrchu 
komunikace byly vzhledem k přicházející 
zimě odloženy na letošní rok. Zmizí díry 
ve vozovce, ulice dostane nový chodník. 
Rekonstrukcí měla v roce 2013 projít i ulice 

Téma
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Krátká, z časových důvodů se ale nestihla, 
projektová dokumentace je však již hotová. 

AVIA A ČISTICÍC VŮZ. Čistící vozidlo 
značky Mercedes už je objednané, dorazit 
by mělo na jaře letošního roku. I když 
vedení obce slibovalo, že čistící vůz bude 
k dispozici již v roce 2013, nepodařilo se, 
jeho pořízení zdržely dotační procedury. 
Dotace zaplatí devadesát procent z celkové 
ceny vozu, která činí 4,5 milionu korun. Do 
garáží technických služeb loni přibyla za 1,6 
milionu korun i Avia s nosičem vanových 
kontejnerů. 

NAVÝŠENÍ SOCIÁLNÍHO PROGRA-
MU. Jedinečný příspěvek od obce pro ob-
čany s trvalým pobytem v roce 2013 narostl 
jak ve své výši, tak i v počtu vyplácených pří-
spěvků. Zatímco v roce 2012 vyplatila obec 
843 tisíc korun (699 občanům), letos to byly 
téměř dva miliony korun (935 občanům). 

KULTURNÍ VYŽITÍ. I v minulém roce 
proběhly tradiční a hojně navštěvované 
kulturní akce: populární masopust, pálení 

čarodějnic, vestecká pouť (nově přesunuta 
do prostoru za rybníkem), Rockáček, 
Dýňohraní, Betlémské světlo a spoustu 

dalších menších kulturních kratochvílí. 
Nově a s velkým úspěchem, který značil 
zájem občanů, byla obnovena tradice 
vesteckého betléma.

ÚZEMNÍ PLÁN. Projekt, který měl být 
dokončen již v minulém roce, ale vzhledem 
k zdlouhavým procesům při zadání ve 
spolupráci s Městským úřadem Černošice, 
se přenesl do roku 2014. Momentálně je 
schváleno zadání územního plánu, samotný 
dokument má v současné době v rukou 
architekt a překresluje jej do finální podoby. 

REVITALIZACE RYBNÍKA. Jedna 
z dlouhodobých priorit obce, která zatím 
bohužel nedošla naplnění.  První žádost 
o dotaci v roce 2012 na revitalizaci okolí 
Vesteckého rybníka nebyla podpořena. 
V roce 2013 jsme tedy podali novou. 
Nakonec byla podpořena v druhé polovině 
roku ta původní, která byla mezitím 
vyjmuta ze zásobníku projektů, “ vysvětluje 
místostarostka Eleni Ziková. Prozatímní 
nečinnost v okolí rybníka (mimo jiné by 
zde měl vzniknout například ovocný sad). 
„Snad občany prozatím potěšilo, že kolem 
rybníka a cyklostezek přibylo 33 nových 
laviček v hodnotě 200 tisíc korun, vlastní 
práce na projektu začnou již tento měsíc“, 
dodává Eleni Ziková.
 
CYKLOSTEZKA DO JESENICE. Projekt, 
který se rovněž nepodařilo zdárně dokončit 
v roce 2013, i když byl v plánu. „Už ale 
s obcí Jesenice, která nám ve financování 
cyklostezky finančně pomůže rovným dílem, 
děláme na projektové dokumentaci. Věříme, 
že letos cyklostezka bude dokončena,“ říká 
starosta Tibor Švec. Obec přijde nový úsek 
pro cyklisty na 2,3 milionu korun. 

Téma
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BIOCEV.  Velké vědecké centrum, které 
ve Vestci otevře ve spolupráci celkem šest 
vědeckých ústavů, v říjnu dostalo základní 
kámen a už se pracuje na jeho realizaci. 
Kromě souvisejících projektů (intenzifikace 
čistírny odpadních vod či nové zastávky 
u Alberta) vytvoří stovky pracovních míst. 

INTENZIFIKACE ČOV. Čistírna 
odpadních vod měla být intenzifikována 
v minulém roce, ale obec stále ještě čeká „ve 
frontě“ na dotaci. „Žádost je sice podána, 
ale vše zbrzdila její náročnost. K žádosti 
o dotaci bylo potřeba mnoho různorodých 
dokumentů, nemohlo se pokračovat na 
dokončení projektové dokumentace. 
Předpokládáme, že letos vše doženeme,“ 
vysvětluje starosta Tibor Švec. 

OBECNÍ SPOLKY. Obec letos splnila 
slib a obecním spolkům, které se starají 
o různé formy kulturního života ve Vestci, 

navýšila příspěvky. Hasičům, chovatelům, 
seniorům a dalším tak letos přistálo na 
kontě celkem 450 tisíc korun. 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Obec zavedla 
pro starší občany, kteří potřebují pomoc, 
novou sociální službu. K dispozici je paní 
Lenka Klestilová (tel.: 603 463 133), která 
při ceně 60 Kč/hodinu pomůže s většinou 
běžných úkonů. 

NOVÝ NÁJEMCE HOSPODY NA 
HŘIŠTI. Populární restaurační zařízení 
dostalo nového nájemce a s ním i novou 
tvář.

Téma

 

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, HŘÍŠNÁ TĚLA KŘÍDLA MOTÝLÍ, PÁTÁ, EVERYTHING AT ONCE, 
VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU, FALLING SLOWLY, TABÁČEK, DÍVÁM SE DÍVÁM. 
 

MÍSTA VÝUKY:  Vestec, Jesenice, Průhonice, Říčany, Rudná, Zbraslav, Vinoř, Újezd n. L., 
Úvaly, Šestajovice, Radotín, Černošice, Hostivice, Roztoky a další obce v okolí Prahy. 

 

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

                 
www.pavelhokr.cz 
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Policie

Kriminalita ve Vestci v roce 2013 
klesla. I přes amnestii
Policisté z Jesenice a Vestce hodnotí pro VL trestnou 
činnost za rok 2013.

Co se týká trestné činnosti za rok 2013, 
tak v obci Vestec opětovně převládala 
majetková trestná činnost. V roce 2012 
zde bylo spácháno 130 trestných činů 
a 61 přestupků (zde nejsou započítány 
přestupky vyřešené policisty v blo-
kovém řízení) a 9 dalších událostí.

V roce 2013 jsme pak očekávali nárůst 
kriminality, a to zejména ve spojení 
s prezidentskou amnestií, kterou v lednu 
2013 vyhlásil bývalý prezident Václav 
Klaus, kdy jenom ve Středočeském kraji 
bylo propuštěno několik stovek vězňů 
a z velké části se jednalo o recidivisty.

V roce 2013 bylo na území obce Vestec 
spácháno 128 trestných činů, 71 přes-
tupků (nejsou zde započítány přestupky 
řešené blokovým řízení) a 17 událostí.

Ve Vestci tedy nedošlo k nárůstu 
kriminality, jak se očekávalo, naopak 

došlo k poklesu, což je vzhledem 
k nárůstu kriminality v celé ČR pozitivní.

Jak již bylo řečeno, převládala majetková 
trestná činnost, která tvoří 75 procent  
z celkových trestných činů. Z maje-
tkových trestných činů převládala 
vloupání do osobních motorových 
vozidel, vloupání do rodinných 
domů a bytů a krádeže kovů.

Policisté evidují rovněž několik případů 
hospodářských trestných činů jako 
trestný čin podvod, zpronevěra. Těchto 
bylo zaevidováno do 10 skutků. V obci 
Vestec dále došlo k jednomu případu 
loupeže, útoku na úřední osobu (napadení 
hlídky), vydírání, ublížení na zdraví. 
Těmito případy, se zabývali kriminalisté 
Územního odboru Praha-venkov. Ti 
rovněž řešili dva případy znásilnění 
a jeden případ pohlavního zneužívání.

Policisté dále přistihli 11 osob, 
které se dopustili trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání, kdy porušili zákaz řízení 
motorových vozidel uložených soudem 
nebo správním orgánem. Dále 5 řidičů 
spáchalo trestný čin ohrožení pod 
vlivem návykové látky. Jako trestný čin 
byly Dopravním inspektorátem šetřeny 
3 dopravní nehody, bohužel nehoda ze 
začátku května byla velmi tragická, kdy 

MOTTO:         HONOR, REVENTIA, JUSTITIA  

                         (Čest, úcta, spravedlnost)  
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Policie

při této nehodě zemřelo několik osob.

Dále policisté přistihli 9 řidičů, kteří 
řídili pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek, popř. se odmítli 
podrobit vyšetření, zda jsou pod jejím 
vlivem. Toto bylo kvalifikováno jako 
přestupek a zasláno k projednání na 
Městský úřad Černošice. Dalších 26 řidičů 
bylo oznámeno pro jiné správní delikty. 

Policisté OOP Jesenice také řešili 
13 případů občanského soužití, kdy 
v těchto případech se jedná zejména 
o neshody mezi manželi a partnery, 
popř. o sousedské spory. Na území obce 
Vestec bylo také řešeno 25 majetkových 
přestupků, kdy se jednalo o drobné 
krádeže, újezdy od benzinového čerpadla 
bez zaplacení, krádeže registračních 
značek apod.. Policisté vypátrali 
3 osoby, které se vyhýbaly trestnímu 
řízení.

Z celkového nápadu trestných činů 
byla téměř polovina objasněna. V roce 
2013 se podařilo kriminalistům zadržet 

pachatele krádeže okapových svodů, 
pachatele vloupání do firem, vozidel 
a dalších skutků. Podařilo se objasnit 
několik hospodářských trestných činů.

Strážníci obecní policie Vestec se velkou 
měrou podíleli na dopadení několika 
pachatelů trestných činů a díky jejich 
součinnosti a pomoci došlo ke zlepšení 
bezpečnostní situace v obci Vestec. 
Obecní úřad Vestec prostřednictvím 
strážníků obecní policie poskytl 
několik desítek záznamů z obecních 
bezpečnostních kamer, které jsme 
využívali při odhalování a šetření případů. 

Za OOP Jesenice bych chtěl tímto 
poděkovat starostovi obce Vestec, 
vedení obce a všem zastupitelům, že 
umožnili ve Vestci vznik Obecní policie 
Vestec, že se zasadili o vybudování 
kamerového systému v obci a také za 
výbornou spolupráci ve věci veřejného 
pořádku a bezpečnostní situaci. 
Obrovský dík patří také samotným 
strážníkům Obecní policie Vestec.

Všem občanům obce Vestec bych 
chtěl popřát do roku 2014 co nejméně 
nepříjemných situací, a aby Policii 
ČR potřebovali co možná nejméně. 

Za OOP Jesenice
npor. Bc. Jiří Tesař 
zástupce vedoucího OOP Jesenice

.

Policisté v akci (s malým pomocníkem).
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Máj: vyhlídka, která každému 
vezme dech
Asi nejznámější vyhlídka na Vltavu. To je slavná vyhlídka Máj 
v obci Krňany-Teletín. 
Masivní skály tak nějak samozřejmě 
„objímá“ pomalu se táhnoucí Vltava. To 
vše v naprostém tichu a dech beroucí 
perspektivě. Nemůžete sem jen jednou. 
Máj stojí za vidění pětkrát, desetkrát, 
stokrát. V létě, na jaře, na podzim a v zimě.  
Určitě si řeknete: odkud já ten pohled 
znám? Vzhledem k tomu, jak je toto místo 
fotogenické, objevuje se v uměleckých 
dílech, brožurách o Vltavě či na tisících 
různých fotografií. Zastavit autem můžete 
hned pod zalesněným kopečkem, na jehož 
vrchol trvá cesta skrze pastviny (v zimě 
skrze poměrně hluboký sníh - pokud tedy 
samozřejmě nasněží) maximálně dvacet 
minut. Následné kochání je klidně na 
dlouhé hodiny.  Nejlepší výhled, zejména 
na fotografování, je až z nejspodnější části 
skály, přístup je ale trošku náročnější. 
Vyhlídka není opatřena plošinou, schody 
ani zábradlím, takže dávejte velký pozor 

při pohybu po skalách - zvláště, když 
mrzne. Až se tedy konečně bezpečně 
usadíte na skále, tak vězte, že se díváte 
na hladinu Štěchovické přehrady. Přímo 
pod vámi se nacházejí dnes již zatopené 
proslulé Svatojánské proudy, jejichž 
motiv naleznete v nejedné trampské 
písni.  Přímo pod sebou pak ve skalách 
na protějším břehu uvidíte Povltavskou 
stezku, která vede ze Štěchovic do Třebenic 
a patří k nejkrásnějším a také nejstarším 
turistickým trasám v České republice. 
Pokud máte dobrý zrak nebo dalekohled, 
tak úplně vpravo zase můžete zahlédnout 
skálu se Smetanovou vyhlídkou.  A při 
aspoň trošku slušné viditelnosti spatříte 
napravo na horizontu vysílač Cukrák. Ten 
výhled stojí za to, prostě tam musíte být. 
Cesta autem do Krňan (odkud jedete dále 
na Teletín) zabere asi 35 minut.  

Tip na výlet

Nádherný výhled, co říkáte?
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Zdravíme všechny rybáře v roce 
2014!
Začíná nová sezóna s tím i prodej nových povolenek od 1. 3. 2014. 
Prosíme všechny rybáře, aby odevzdali starou řádně vyplněnou 
povolenku nejpozději do 28. února 2014. 
Pro sezónu 2014 došlo k úpravě 
Rybářského řádu. Prosíme všechny 
rybáře, aby se s novým rybářským řádem 
seznámili. Případné dotazy je možné řešit 
s Rybářskou stráží.

A jaké jsou změny pro rok 2014? Je 
povolen lov dravců na přívlač od 16. 
června 2014. Jsou rovněž upraveny lovné 
míry u amura a stanoveny lovné míry 
dravců. A také upravena doba lovu.

SOUTĚŽNÍ SUMEC!
Strážce rybníka sumec „TONDA“ 
v roce 2013 chycen nebyl, ale byl spatřen 
při lovu ryb.  Pokud by se někomu 
podařilo sumce ulovit je nutné ho 
změřit, zvážit, vyfotit a po té opět vrátit 
vodě. Po zdokumento-vání a zaslání 

fotografií na adresu vdrahos@vestec.cz 
bude dotyčnému rybáři na konci sezóny 
vystaven dárkového poukazu v hodnotě 
1000Kč pro nákup povolenky na další 
rok. Délka sumce se odhaduje na 120 až 
125 cm a váha 12-15 kg. 

VYSAZENÍ RYB
Pro rok 2014 bylo schváleno doplnění 
rybí osádky. Během jara bude do rybníka 
vysazen kapr v hodnotě cca 40 000 Kč. 
Bude se jednat o kapra (výběr) 2,5 až 
3,5 kg velikost cca 45 až 60 cm (Dle vašich 
názorů a připomínek ohledně velikosti 
rybí osádky).

NOVINKY NEBOLI CO NÁS ČEKÁ
Během jara budou na rybníku 
vybudovaná pohledová mola, ze kterých 
bude lov ryb ZAKÁZÁN. Kolem budou 
vysazeny lekníny a vodní rostliny.  Do 
doby než rostliny zakoření, prosíme 
o šetrné zacházení s těmito rostlinami při 
rybolovu. Na jižní straně rybníka budou 
upraveny lovná místa pro lov ryb. 

SOUČASNÝ (PŘEDPOKLÁDANÝ) 
STAV RYBÍ OSÁDKY
Počet kusů kapra se dá odhadnout po 
vrácení všech povolenek. Z ulovených 
ryb je patrné že nám amur dorostl do 
velikosti cca 80 až 90 cm, a proto byla 
upravena jeho lovná míra. Též se podařilo 

Rybářský sport

Vestečtí rybáři se mají na co těšit.
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ulovit candáty cca 20 cm, z čehož máme 
velkou radost. Candát je v poslední době 
vzácný a proto prosíme o velice šetrné 
zacházení s touto rybou. Bohužel nevíme 
kolik kusů se udrželo z původních cca 600 
ks. Někteří kapři už též dosahují velice 
slušných rozměrů cca 70 až 80 cm.  

Možná vás někoho překvapí povolení 
lovu dravců v roce 2014. Z důvodu 
přemnožení rybí osádky karasem 
a střevličkou východní „Rasbora“ bylo 
do rybníka vysazeno v roce 2012 cca 35 
ks štiky obecné, kde vzhledem k hojnosti 
potravy nám rychle dorostla do berné 
míry cca 60 až 75 cm. 

NÁKUP POVOLENKY NA ROK 2014
Povolenky se budou vydávat od 1.3. 2014 
stejně jako v roce 2013 u správce areálu, 
nebo v podatelně Obecního úřadu. 
Cena bude stejná jako v roce 2013. Tedy 
3000Kč, v případě trvalého bydliště ve 
Vestci je poskytnuta sleva 66.6% (cena je 
1000Kč/rok).  Cena pro mládež do 15let je 
stanovena na 1500Kč, v případě trvalého 
bydliště ve Vestci, zakupuje povolenku 
jeho zákonný zástupce a je poskytnuta 

sleva 66.6% (cena je 500Kč/rok). Víkendová 
povolenka v ceně 300Kč (od Pá 16:00 do Ne 
24:00). Je možné zakoupit dárkový poukaz 
v hodnotě 1000Kč pro nákup povolenky.

Výhled do budoucna naší organizace je 
udržet osádku ryb v dobré kondici a okolí 
rybníka v čistotě a zdravém prostředí. 
Proto rádi uvítáme případné stížnosti na 
toho, kdo tyto nařízení nebude dodržovat. 
Dále jakýkoliv úhyn ryb nebo živočichů 
okamžitě hlaste rybářské stráži, případně 

obecní policii. Stejně jako tehdy, pokud se 
vyskytne podezření, že někdo chytá ryby 
bez povolení.

Dovolte, abych na závěr poděkoval 
všem, kteří se aktivně podílí na údržbě 
a budování našeho rybníka. Jak dárcům 
vodních rostlin tak i osádky rybníka. 
Zde bych rád jmenoval pana Bohuslava 
a poděkoval za darování rybí osádky kapra.

Petrův zdar
Mirek Kos
Rybářská stráž

Kontakty:
Rybářská stráž: Miroslav Kos 724 840 531 
email: MirekKos@seznam.cz, Antonín 
Papírník 721 176 185
Obecní policie: 739 156 156
Ředitel příspěvkové organizace:
Václav Drahoš 603 400 781, 
email: vdrahos@vestec.cz

Rybářský sport

Rybník Vestecký.
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Imformujeme Vás o kulturních akcích v našem kraji.

MUZEUM JÍLOVÉ:  

Připravované výstavy: 
Historické cukrárny 
(7. 1. 2014 – 2. 3. 2014), výstava zařízení 
historických cukráren. 

Aktuální výstavy: 
Neznámý Josef Vašek 
(23. 11. 2013 – 6. 4. 2014), výstava koláží, 
asambláží a objektů.

I panenky někde musí bydlet 
(2. 11. 2013 – 30. 3. 2014), výstava 
domečků a příbytků pro panenky.

Hobby jílovské doby (PRODLOUŽENO 
DO 23. 2. 2014), výstava volnočasových 
děl jílovských autorů. 

Připravované akce: 
Odpolední posezení s kávou 
(25. 1. 2014), povídání o kávě, ukázky 
přípravy, latté art a možnost kávu 
ochutnat.

Masopust (22. 2. 2014), tradiční jílovská 
muzejní akce.

Stálé expozice: Historie těžby a zpra-
cování zlata ( nově zrekonstruovaný 
výstavní sál ), Historie regionu,  
Tramping a příroda dolního Posázaví. 

Historické štoly: Štola sv. Josefa, Štola sv. 
Antonína Paduánského, Štola Halíře.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM 
JESENICE: 

Ples SDH Dolní Břežany 
(25. 1., 20:00, více info. na 
tel.: 603 481 520).

Příbuzné si nevybíráme - divadelní 
představení (4. 2., 20:00, ceny lístků od 
250 do 320 Kč).

Tančírna (7. 2., 19:30, vstupné 100 Kč), 

Fotbalová zábava Slavia Jesenice 
(8. 2. 20:00, vstup 200 Kč).

Hodina zpěvu s Jaroslavem Uhlířem 
(9. 2., 16:00, jednotlivé vstupné 150 Kč, 
rodinné 490 Kč). 
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Jesenice u Prahy 
 

Základní škola 

 Můj Projekt 
 

mobil: 602 664 665                                                   
e-mail: info@skolamujprojekt.cz 

www.skolamujprojekt.cz 

POZVÁNKA  
na setkání rodičů,  pedagogů 

a dalších zájemců  
o novou  

základní školu 
23. ledna 2014 

od 17:00 do 19:00 
NA OBECNÍM ÚŘADĚ 

v Jesenici u Prahy 
 

Do jaké školy bude chodit Vaše dítě? 
 tam, kde získá důvěru v to, že žít Náš Svět je Můj Projekt 
 tam, kde je obklopeno inspirativními učiteli a motivujícím prostředím, 

ale cítí odpovědnost za vlastní učení 
 tam, kde je přijímána jeho individualita a učební styl 
 tam, kde dostává podporu při objevování a rozvíjení svých silných stránek  
 tam, kde je respektováno a respektuje ostatní 
 tam, kde je od první třídy leaderem a tvůrcem svého života 

Kdo jsme a na čem stavíme? 
 úspěšná inovativní škola s patnáctiletou tradicí 
 tvůrci jedinečného konceptu výuky zaručujícího vysokou kvalitu vzdělávání 
 pedagogové a odborníci ve vzdělávání, aktivní rodiče i ostatní nadšenci, 

kteří věří ve vzdělávání, které skrze prožitek přináší každému dítěti víru 
ve vlastní schopnosti a aktivní přístup k životu  

Co vás čeká? 
 informace o nové Základní škole Můj Projekt (ZŠ s I. a II. stupněm) 
 informace o zápisu Základní školy Můj Projekt 
 zajímaví hosté   
 možnost Vaší osobní účasti na tvorbě zcela nového projektu s obecně 

prospěšným přesahem a zároveň tak osobního, jako je budoucnost našich 
dětí 

Prosíme potvrďte nám svou účast na info@skolamujprojekt.cz 
Více na www.skolamujprojekt.cz 
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