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Slovo starosty

Tibor Švec
starosta obce Vestec

Vážení čtenáři!

Předčasné volby už jsou přibližně tři týdny za námi. V žádném případě je 
nechci politologicky analyzovat – ostatně všichni dávno víme, jak dopadly. 
Jako starosta obce Vestec chci ale vyzdvihnout naše občany a poděkovat jim za 
velký zájem, který zde každé volby vygenerují. Volební účast přes 70 procent je 
ve srovnání s celorepublikovým průměrem (který je pod 60 procent) skvělá. Je 
vidět, že Vestečtí mají o politiku zájem a že do ní chtějí promlouvat. Podrobné 
výsledky voleb v naší obci (a také u našich sousedů) naleznete v Tématu tohoto 
čísla. Kromě tradičních aktualit si dále můžete přečíst třeba i o tvorbě betléma, 
kterou v rámci obecní tradice obnovujeme.  Věřím, že o ni budete mít zájem. 

Přeji hezké čtení!

TIRÁŽ
Vestecké listy - Kulturní a informační měsíčník obce Vestec
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Nový nájemce hospody Na Hřišti 
O pronájem fotbalové hospody byl pořádný zájem, obec 
se proto rozhodla vypsat výběrové řízení.  
To probíhalo s jediným kritériem nabídnuté 
ceny. Podmínky nájmu byly vyvěšeny 
na úřední desce a ve středu 6. 11. za 
přítomnosti zájemců a zástupců obce byly 
obálky v zasedací místnosti obecního 
úřadu rozlepeny. Nejvyšší nabídku podala 
společnost  Moderní kuchyně.cz s.r.o. se 

sídlem Vídeňská 326/130, Praha 4 ve výši  
254 100 Kč. Obec při výběrovém řízení 
stanovila všeobecné podmínky, za kterých 
může hospodu její nájemník využívat. 
„Na čem trváme a co musí být dodrženo 
pod pokutou, je otevírací doba a striktní 
rozdělení hospody na kuřáky a nekuřáky. 
Dále požadujeme denní nabídku alespoň 
jednoho teplého jídla a studené kuchyně 
a podporu akcí pořádaných ať už Viktor-
kou Vestec či obcí. To vše je zajištěno 
kaucí 50 tisíc korun,“ dodává Tibor 
Švec. Bývalý nájemník platil roční nájem 
75 tisíc korun,  v případě podpisu smlouvy 
s touto společností se zvýší příjem z nájmu 
o 180 tisíc korun.

POZOR! Vyzvedněte si včas 
sociální příspěvky v hotovosti
Čas pro žádosti o příspěvky v rámci sociálního programu vypršel 
k poslednímu říjnovému dni, nyní dochází k výplatě peněz. 
Upozornění pro všechny občany, kteří si 
zažádali o hotovostní vyplacení sociálního 
příspěvku na bydlení či příspěvku určeného 
seniorům za rok 2013: prosím, dostavte se 
na Obecní úřad Vestec v úředních hodinách 
a tento příspěvek vám bude vyplacen. Výplatu 
si vyzvedává žadatel starší 18 let osobně, 
za osoby mladší 18 let si tento příspěvek 
vyzvedne rodič (zákonný zástupce). Vý-
plata probíhá v úředních hodinách, a to 
v pondělí a středu do 16. 12. 2013! 

Žadatelům, kteří zvolili výplatu příspěvku 
na běžný účet, sdělujeme, že jim bude 
zaslán v průběhu měsíce listopadu 
a prosince.
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Hospoda Na Hřišti má nového najemcee.



Novinky v obci: přírodní pódium 
i zrcadlo
Nápadné i méně nápadné „projekty“ budou hotovy do konce roku.
Za rybníkem začne vznikat přírodní 
pódium, a to v rámci přesunu epicentra 
kulturních akcí do těchto prostor. „Začne 
se hned, jak počasí umožní nájezd 
techniky na louku,“ říká místostarostka 
Eleni Ziková. „Po dokončení zemních 
prací zároveň opravíme poškozené 
obrubníky u cyklostezek,“ slibuje. Naopak 
hotové již je nezamrzající zrcadlo na 
křižovatce ulic Vestecká a Ve Stromkách. 
Nepřehledný úsek se stával v zimních 
měsících nebezpečným a díky vyhřívání 
by měla být křižovatka bezpečnější. 
A poslední novinkou je rozšíření 

úředních hodin na obecním úřadě – pro 
vyšší komfort občanů je od listopadu 
každé pondělí otevřeno již od 7:30 hodin. 

Objednejte si Mikuláše a čerta! 
Blíží se sváteční prosincové 
období, které si nejvíce uží-
vají děti. Obec již tradičně 
nabízí možnost objednání si 
Mikuláše a dalších nezbyt-
ných postaviček. A proto, 
milí rodiče, pokud máte zá-
jem o „nebeskou návštěvu“ 
– Mikuláše, anděla a partu 
čertů, zašlete e-mail se jmé-
nem dítěte, věkem, adresou 
a jeho případnými „hříchy“ 
(kousání nehtů apod.), na 
adresu: mikulas@vestec.cz 
nejpozději do 30. 11. 2013.
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Nové nemrznoucí zrcadlo.

Mikuláš se blíží!

Nová otevírací doba úřadu: Po: 7:30 - 12 h. a 13 - 17 h., St: 8 - 12 h. a 13 - 18 h.



Senioři nezahálejí
Klub seniorů pokračuje po prázdninovém odpočinku v plá-
novaných akcích. 
Společně se členy vesteckých chovatelů 
jsme 14. 9. navštívili výstavu Zahrada 
Čech v Litoměřicích. Strávili jsme zde 
příjemný den. Další z plánovaných akcí 
byl říjnový týdenní pobyt v Jizerských 
horách v penzionu Kitty. Počasí nám, 
jako už vždy, opět přálo. Litujeme jen, 
že této možnosti nevyužilo více našich 
členů. Věnovali jsme se turistice, 
houbaření a procházkám po okolí – 
každý si přišel na své. Majitel penzionu, 
pan Schlindenbuch, pro nás připravil 
také dva půldenní zajímavé i poučné 
výlety. Do konce kalendářního roku ještě 
připravujeme následující akce: dne 5. 
11. návštěvu Státní opery Praha - opera 
A. Dvořáka Rusalka, na dopoledne 13. 
11. máme domluvenou exkurzi v Muzeu 
čokolády v Praze a na 13. 12. svoláváme 

valnou hromadu v restauraci U Klimešů, 
v 17:00 h., s předvánočním pohoštěním 
(a možná i překvapením).

 
Hezké podzimní dny vám přeje 
vedení Klubu seniorů Vestec

Na základní kámen centra 
BIOCEV poklepal i Rusnok
7. října  proběhlo za účasti předsedy vlády v demisi Jiřího 
Rusnoka slavnostní poklepání na základní kámen vědeckého 
centra. Stavba BIOCEVu začala.  
Bezmála 25.500 m2 nových laboratoří 
a dalších pracovních prostor pojme 
v budoucnu na 600 zaměstnanců, 
z toho 450 vědeckých pracovníků 
včetně téměř dvou stovek studentů 
magisterských a doktorských programů 
1. lékařské fakulty a Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy. „Důraz 
na vzdělání, vědu a výzkum je zásadní 
pro konkurenceschopnost, rozvoj 
a trvale udržitelný růst v našem regionu. 
Já osobně spatřuji silný a nevyužitý 
potenciál ve spolupráci veřejného 
a soukromého sektoru. Zde máme 
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Senioři v Jizerských horách.



stále velké rezervy. Centrum BIOCEV 
je jedním z významných projektů, 
který tyto rezervy odstraňuje,“ zahájil 
slavnostní akt premiér Jiří Rusnok.

BIOTECHNOLOGIE A BIOMEDÍCINA

Projekt BIOCEV společně realizuje 7 
partnerských institucí, šest výzkumných 
ústavů Akademie věd ČR a Univerzita 
Karlova v Praze reprezentovaná 1. 
lékařskou a Přírodovědeckou fakultou. 
„Velmi nás těší, že zakládáme tak 
prestižní a významný projekt. Centrum 
velmi dobře využijeme v rámci našich 
doktorských i magisterských studijních 
programů. Navíc počítáme s tím, že 
díky centru BIOCEV se nově zaměříme 
i na experimentální biotechnologie 
a biomedicínu,“ uvedl Václav Hampl, 
rektor Univerzity Karlovy v Praze. 

BIOCEV letos v říjnu zároveň oslavil 
rok od zahájení prvního výzkumného 
programu Funkční genomika. Ačkoliv 
se nové centrum ve Vestci teprve 
staví, vědcům bylo umožněno zahájit 
výzkum prozatím na svých mateřských 
institucích. Výzkumná náplň programu 
Funkční genomika přilákala do Prahy 
řadu vědců z ciziny, např. z Kanady, 
Austrálie, Belgie, Německa či Indie. 
Další výzkumné programy BIOCEV byly 
zahájeny v průběhu letošního léta. Jedná 
se o čtyři výzkumné programy: Buněčná 
biologie a virologie, Strukturní biologie 
a proteinové inženýrství, Biomateriály 
a tkáňové inženýrství a Vývoj léčebných 
a diagnostických postupů. Ve všech 
výzkumných programech aktuálně 
pracuje na 280 zaměstnanců.

ZÁKLADNÍ JE SYNERGIE
Vědecký program BIOCEV je založen 
právě na vzájemných synergiích všech 
pěti výzkumných programů. Díky 
společným výzkumným projektům 
bude možné odhalit příčiny chorob, 
jako např. poruchy funkce jater 
a různých nádorových, neurologických 
a imunitních onemocnění a zaměřit 
se na personalizaci a individualizaci 
léčby, která je budoucností moderní 
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Základní kámen centra BIOCEV.

Takhle to momentálně vypadá na stavbě. 



Tai - Chi Chuan
je èínské bojové umìní s vynikajícími a staletími provìøenými 
zdravotními úèinky

Toto tradièní a svìtovì vìhlasné Tai-Chi se uèíme
od Mistra Alexe Donga zástupce 
ètvrté generace Mistrù Tai-chi Chuanu 

Zaèáteèníci se uèí:
tradièní dlouhou pomalou formu stylu Jang
zvládnutím dlouhé formy a jejím pravidelným cvièením
získáte energii, uzdravíte tìlo a duši, udržíte si
mládí a vitalitu. 
Více informací : www.taichichuan.cz, www.gpatelier.cz

Cvièení v TJ Viktoria Vestec vede každé ÚTERÝ od 19.00 Šárka Rajtorová 
Kontakty -   tel.: 603 261 306,   e-mail: sarka.rajtorova@seznam.cz 

Alex Dong
International Taijiquan Assotiation
Praha, Èeská republika
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Slavnostní poklepání na základní kámen. 

medicíny. Spojení výzkumu v oblasti 
biomateriálů s výzkumem kmenových 
buněk pak povede ke konstrukci 
tkáňových náhrad jako např. srdečních 
chlopní a cévních náhrad, které 
budou pro organizmus přijatelnější 
a výrazně tak sníží nežádoucí důsledky 
léčby podávané po transplantacích. 
V novém výzkumném centru ve 
Vestci budou vědeckým pracovníkům 
k dispozici i špičkové a výkonné 
přístroje, které budou sdruženy 
v jednotlivých servisních laboratořích, 
tzv. core facilitách. Tyto laboratoře 

se mají v budoucnu stát významnými 
národními centry vědecké spolupráce.



Betlém - tradiční součást Vánoc.
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Oživená tradice: výroba 
Vesteckého betléma
Obnovujeme před lety započatou vánočně-kulturní 
tradici: dali jsme občanům možnost si vytvořit vlastní 
betlém, který bude mít navíc prvky typické pro naši obec.

Před několika lety byla započata 
tradice výroby betlémů, které pak byly 
vystavovány v době vánočních svátků 
na Vestecké ulici. Hezká akce bohužel 
nenašla pokračování a zanikla. Již 
v minulých VL jste mohli shlédnout 
anonci na myšlenku obnovení 
betlémského tvoření. Každý, kdo chtěl, 
si mohl vybrat figurku, kterou následně 
vyrobí a vystaví. Celou akci si vzala pod 
záštitu kulturní komise obce Vestec. 
„Zapojila se i mateřská škola, děti pod 
vedením pedagogů vyrobily betlémská 
zvířátka a nadšení zájemci z obce vyrobili 
figurky z terakotu. Všem moc děkujeme, 
takový zájem jsme ani nečekali“ 
vysvětluje místostarostka Eleni Ziková 
a prezentuje odlišnost vesteckého 
betléma od těch ostatních: „Hlavní 
změnou  našeho Betléma  je zasazení do 

kulisy starého Vestce, s návsí, zvoničkou, 
statky…“ Toto specifické betlémské 
okolí vytvoří místní umělkyně Alena 
Dostálová. „Tento rok vznikne základ, 
který chceme postupně další léta 
doplňovat o nové detaily,“ říká Eleni 
Ziková. S výrobou schránky pro betlém 
pomohli pracovníci technických služeb 
a dobrovolníci z obce.  Betlém se předvede 
při příležitosti vítání adventu, které 
proběhne 1. prosince od 17 hodin před 
obecním úřadem. „Kromě toho zároveň 
rozsvítíme vánoční strom a zazpívají děti 
z mateřské školky. Tímto bychom chtěli 
na akci pozvat všechny vestecké občany,“ 
říká starosta Tibor Švec a místostarostka 
Eleni Ziková. Dodává: „Kromě stro-
mu rozsvítíme i celou výzdobu 
v obci a tak se společně naladíme  na 
příchod nejkrásnějších svátků v roce“.



František z Assisi. 
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Betlém. Město muslimů i Ježíše. 
Jak vznikla cesta k tradici?
Je to klasická součást Vánoc. Ježíšek v jesličkách, 
kolem něj jeho nejbližší a další biblické postavy, to vše 
v různorodých provedeních ovlivněných lidskou tvořivostí. 
Ale jak vůbec nápad na vytvoření zmenšeniny města 
Betlém (mimochodem dnes je toto místo v centrální části 
Západního Jordánu většinově muslimské) vznikl?
Samotné město Betlém je v současnosti 
pod palestinskou samosprávou a leží 
kousek od Jeruzaléma. Dle Bible se zde 
narodil Ježíš (na místě jeho narození 
stojí Chrám Narození Páně, kam míří 
kroky každého křesťana nebo milovníka 
historie).  Dnes má 40 000 obyvatel, kteří 
se živí především prodejem náboženských 
předmětů z olivového dřeva a perleti, 
řemesel, která tu kvetla už za křižáckých 
dob.; Hebrejsky znamená Betlém „Dům 

chleba“, arabsky „Dům masa“. Samotná 
scéna Kristova narození je umělci 
zobrazována od počátku středověku.  

Nápad Františka z Assisi 
Pro vznik tradice jesliček – betlému 
– měla význam událost, která se stala 
v roce 1223. Tehdy pozval italský šlechtic 
Giovanni di Velita mnicha Františka 
z Assisi, pozdější zakladatele žebravého 
řádu františkánů, aby strávil Vánoce na jeho 
panství. Budoucí světec a náboženský vzor 
si prý přál vidět, jak právě narozený Ježíšek 
leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách, 
a rozhodl se, že tento výjev zobrazí. Vybral si 
pro ni jeskyni na vrcholu skalnatého kopce 
u vesničky Greccio, kterou upravil jako 
kapli a uspořádal v ní výjev narození Páně. 
Sem pozval v noci 24. prosince vesničany 
z širého okolí. Když nastala půlnoc, 
rozezněly se všude zvony a kopec se míhal 
mnoha světly, jak si příchozí svítili na cestu 
pochodněmi. Když vystoupali k jeskyni, 
uviděli jesličky, oslíka a telátko. Při nich 
sloužil kněz mši a František četl úryvky 
z Lukášova evangelia, které jediné vypráví 
podrobněji o Kristově narození. Podle 
legendy hovořil „sladce, jasně a melodicky“ 
o příchodu Syna Božího na zemi, přičemž 



Nejmenší český Betlém je velký jako krabička od sirek.
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slovo Betlém pronášel „bekavým hlasem 
po způsobu malých beránků a radost 
byla všeobecná.“ Podle tradice byla tato 
událost nejen prvním „betlémem“, ale byla 
tu prý poprvé sloužena i půlnoční mše. 

Betlém z krabičky 
od sirek
Nápad Františka z Assisi se okamžitě 
ujal a lidé si sami začali tvořit své vlastní 
betlémy. Absolutní rozkvět jesliček se ale 
dle historických faktů datují na konec 

18. století, kdy český král a rakouský 
arcivévoda Josef II. reformoval církev. 
Uzavíral některé církevní objekty 
a vykazoval betlémy, do té doby stavěné 
v kostelích. Tehdy přišlo o zdroj obživy 
mnoho malířů a pozlačovačů, kteří 
dosud pracovali hlavně pro církev. 
Hledali tedy jiný způsob, jak se uživit 
a začali s betlémy. Dnes je tradice 
betlémů silná hlavně na Moravě. Lidové 
tvořivosti se meze nekladou – například 
nejmenší český betlém, zapsaný v knize 
rekordů, je velký jako krabička od 
sirek. Vyřezal ho řezbář Jaroslav Beneš.



strana 10
Vestecké
LISTY - listopad 2013                          

Téma

Předčasné volby ve Vestci: 
zvítězila TOP 09, druhé ANO 2011
Občané Vestce dodrželi při říjnových předčasných 
volbách do Poslanecké sněmovny tradici – k urnám jich 
přišlo ve srovnání s celorepublikovou účastí nadprůměrně. 
A zvítězila pravice. I když už ne tak drtivě jako dřív.
Volební účast ve Vestci byla přesně 
72,89 procent, přičemž celkově přišlo 
v České republice do volebních místností 
59,48 procent voličů. „Chtěli bychom 
našim občanům poděkovat právě za 
příkladný přístup k volbám. Účast přes 
70 procent je už naše tradice, kterou 
v podstatě kopírujeme i volební účast 
v celé Praze-západ,“  říká vestecký starosta 
Tibor Švec. Největší propad u vesteckých 
občanů zaznamenala tradičně úspěšná 
ODS, která (podobně jako v dalších svých 
„baštách“ v čele s Prahou) procentuálně 
razantně spadla dolů. Zvítězila TOP 09 
(26,34 procent), na druhé místo se vyšvihlo 
hnutí ANO 2011 se ziskem 25,37 procent, 
třetí ODS dostala 11,12 procent hlasů, 
čtvrtá ČSSD 9,39 procent hlasů. Téměř 
pět procent, konkrétně 4,85 procent, což 
odpovídá 45 hlasům, získal Úsvit přímé 
demokracie Tomia Okamury. Součet 
dalších  stran pak činil 22,83 procent. Jen pro 
srovnání v sousední Jesenici bylo pořadí stran 
hodně podobné, jako ve Vestci. I tady zvítězila 
TOP 09, následovaná hnutím ANO 2011, 
ODS a ČSSD. Nad pět procent se v Jesenici 
dostali i komunisté – obecně KSČM dostala 
v sousedních obcích mnohem větší důvěru 
než ve Vestci, kde jí svěřilo hlas celkem 
42 lidí (4,53 %). Například ve Zlatnících-
Hodkovicích dostala KSČM přes 10 procent 
hlasů (toto číslo ale zkresluje celkem malý  

počet voličů v tomto okrsku), v Dolních 
Břežanech i Psárech přes 7 procent.  
Celorepublikovým fenoménem je pak 
hnutí ANO 2011, které ve Vestci těsně 
šlapalo na paty TOP 09, ve Zlatnících 
dokonce vyhrálo. „Volby pravděpodobně 
byly ve znamení velkého váhání, zvláště na 
pravici. Kampaň stran neměla hlavní téma, 
protože nešlo jako v minulosti o duel levice 
a pravice, a ani nabízené alternativy nebyly 
vyprofilované jako liberálové, konzervativci 
nebo socialisti. Nové subjekty tak byly 
netransparentní, což ale voličům zřejmě 
nevadilo,“ řekl politolog Tomáš Lebeda 
agentuře ČTK. Podle politologa Michala 
Klímy pak byly letošní volby protestní. 
„Krize politických stran souvisí například 
s případy infiltrace zájmových skupin 
z byznysu, až organizovaného zločinu 
do vysoké politiky,“ dodal ostře 
v rozhovoru pro Českou televizi. 
„Voliči přestávají věřit zavedeným 
stranám a levo - pravé rozdělení pro ně 
navzdory varování médií i politologů 
není hlavním tématem,“ dodal Klíma. 
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Policejní zprávy: krádeže kol 
a vyloupení firem
Jako každý měsíc i ve svém listopadovém čísle vám VL 
přinášejí informace o trestných činech, které se staly ve 
Vestci. Tentokrát za měsíc říjen.
Dne 2. 10. 2013 v době od 14:00 do 
14:30 hodin neznámý pachatel odcizil 
jízdní kolo MTB FELT, které poškozená 
ponechala před cukrárnou v ulici 
Vestecká, s tímto kolem poté ujel směrem 
na Zdiměřice a Hrnčíře. V obci pachatele 
zachytily kamery Obecní policie Vestec. 
Věc je šetřena jako trestný čin krádeže. 
Žádáme veřejnost o spolupráci při 
pátrání po tomto zloději, viz fotografie.

Dne 4. 10. 2013 zahajují policisté úkony 
v trestním řízení ve věci podezření ze 
spáchání trestného činu zpronevěry, 
ze které je podezřelý třicetiletý 
muž z Prahy, který si ve společnosti 
zabývající se půjčování pracovních 
strojů a nářadí, sídlící ve Vestci, zapůjčil 
pracovní stroje, které následně nevrátil. 

Dne 7. 10. 2013 v době od 13:50 do 
14:15 hodin dochází k vloupání do 

dvou zaparkovaných vozidel před 
jednou z firem v ulici Nad Jezerem, 
kde pachatel nejprve rozbil zadní okno 
vozidla BMW GT a odcizil z něj věci 
a následně rozbil rovněž zadní okno 
vozidla Opel Zafira, ze kterého rovněž 
odcizil věci. Poškozeným tak způsobil 
škodu 68.000,- Kč. Věc je šetřena jako 
trestný čin krádež a poškození cizí věci.

Dne 7. 10. 2013 v 23:00 hodin zastavuje 

Lupič na kole v záběru obecní kamery. Pokud dotyčného znáte, kontaktujte policii.

Jiný záběr na zloděje kol.



Logo obecní policie. 

Policejní sbor a starosta.
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hlídka OOP Jesenice na ulici Vídeňská 
osobní vozidlo zn. VW Golf, které řídí 
devětadvacetiletý občan Vietnamu, který 
po provedení dechové zkoušky nadýchal 
2,14 promile alkoholu v krvi. Muži je 
zakázána další jízda a je mu sděleno 
podezření z trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky. Policisté mu 
na místě zadržují řidičské oprávnění.

Dne 9. 10. 2013 přijímají policisté 
oznámení o krádeži měděných kabelů 
v nové lokalitě V Úhoru, kde došlo 
k zasíťování pozemku. Zde pachatel 
vykopal a následně odcizil okolo 250 
m měděného kabelu. Tímto jednáním 
způsobil škodu obci Vestec. Případné 
svědky žádáme, aby se přihlásili. Ke krádeži 
došlo v době mezi 5. 10. 2013 až 9. 10. 2013.

Dne 13. 10. 2013 vyjíždějí policisté 
k případu vloupání do prodejny 
bazénů v ul. Vídeňská, kde dosud 
neznámý pachatel provedl vloupání 
do firmy, tu prohledal a odcizil z ní 
věci. Celkem způsobil škodu v hodnotě 
přes 40.000,- Kč. Věc je šetřena jako 
trestný čin krádeže a poškození cizí věci.

Dne 14. 10. 2013 okolo 01:00 hodiny 
vyjíždí hlídka do obce Zdiměřice, 
kde se mají potulovat dvě osoby 
v tmavých mikinách, tyto osoby mají 
nahlížet do zaparkovaných vozidel. 

Hlídka na místě nikoho nenalézá. 
Dále hlídka spolupracuje s Obecní 
policií Vestec a okolo 02:00 hodiny 
ráno jsou kontrolovány dvě osoby a to 
poblíž zastávky Safina. Jedná se o dva 
recidivisty z Prahy a z Plzeňska. Dále 
došlo k nálezu věcí, které by mohly 
procházet z trestné činnosti. Osoby však 
nespolupracují a žádná trestná činnost 
v tu chvíli není hlášena. V ranních 
hodinách dochází k zjištění, že 
v ulici Na Suchých došlo k vloupání do 
vozidla zn. Ford, odkud pocházejí věci, 
které měly osoby při sobě. Podezřelí 
se následně doznávají, že se do vozidla 
vloupali. Věc je šetřena jako trestný 
čin krádeže. Policie ČR děkuje za 
velmi dobře odvedenou práci obecní 
policie, která se velkou měrou podílela 
na objasnění tohoto skutku. Všechny 
odcizené věci již byly předány majiteli.

Dne 20. 10. 2013 dochází k dalšímu 
vloupání do motorového vozidla, kdy 
pachatel v noci, ze dne 19. 10. 2013 na 



O bezpečnost v obci se starají i dvě vozidla. 

Tým vestecké obecní policie. 
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20. 10. 2013 v ulici Okružní provedl 
vloupání do vozidla zn. VW Golf, u kterého 
vypáčil zámek dveří a následně z vozidla 
odcizil věci v hodnotě okolo 9.000,- Kč. 
Věc je šetřena jako trestný čin krádeže.

Dne 21. 10. 2013 oznamuje zástupce 
společnosti Glynwed, sídlící v ulici 
Průmyslová, že v době od 18. 10. 2013 
do 21. 10. 2013 došlo k vloupání do 
tohoto objektu, kdy pachatel budovu 
prohledal a odcizil věci v hodnotě skoro 
750 tisíc korun. Dále způsobil škody na 
zařízení ve výši okolo 200.000,- Kč. Věc 
si na místě převzala Služba kriminální 
policie a vyšetřování a dále ji šetří. 

Dne 22. 10. 2013 v době okolo 23:45 
hodin dochází k odcizení dvou jízdních 
kol v ulici Na Hřišti, kdy pachatelé na 
místo přejeli tmavým vozidlem Škoda 
Octavia, odstřihli lankové zámky 
u kol, která byla odstavena ve stojanu 
restaurace, a tato kola odcizili. Majitelům 
tak vznikla škoda okolo 26.000,- Kč. 
Věc je šetřena jako trestný čin krádeže.

Dne 25. 10. 2013 oznamuje 
dvaasedmdesátiletý muž z Jesenice, že 
při placení v obchodě Albert zapomněl 
svojí platební kartu v terminálu. Následně 

byl kontaktován pracovníky banky, že 
došlo k nestandardním operacím, kdy 
dosud neznámý pachatel využil tzv. 
bezkontaktní platební karty a celkem 
11x s touto kartou zaplatil nákup v OD 
Albert Vestec. Vzhledem k tomu, že při 
platbě do 500,-Kč není potřeba zadávat 
PIN kód, tak platba bez problému prošla. 
Celou věci šetří policisté OOP Jesenice.

Dne 28. 10. 2013 okolo 12:30 vyjíždějí 
policisté do ulice Průběžná, kde došlo 
ke konfliktu mezi manželi, kteří jsou 
v rozvodovém řízení, kdy manželka 
nastříkala manželovi do obličeje 
obranný pepřový sprej. Na místě zasahují 
rovněž záchranáři, kteří muže ošetřují 
a vyplachují mu oči. Věc je zatím šetřena 
jako přestupek. Nejsmutnější je to, že 
celému incidentu bylo přítomné dítě. 
Policisté v této rodině nezasahují poprvé.

Za OOP Jesenice 
npor. Bc. Jiří Tesař  
zástupce vedoucího OOP Jesenice 
ve spolupráci s Obecní policii Vestec



Za zlatem a vyhlídkami do Petrova
Doba návštěv hradů a zámků pomalu končí, a tak jsme se rozhodli 
místo tradičních tipů v rubrice Historie kolem nás nabídnout 
našim čtenářům alternativu  - tip na pěkný výlet, zajímavou 
procházku.  

Začínáme pochodem z obce Petrov 
směrem na Jílové, na jehož trase narazíte 
na krásné vyhlídky či na osadu, která 
v minulosti byla „plná zlata“. Nenáročný 
pěší výlet měří 5,5 km a můžete ho 
pojmout jako odpolední procházku nebo 
si trasu prodloužit o návštěvu dalších 
zajímavých míst v přírodním parku Střed 
Čech. Východiskem základního okruhu 
je obec Petrov, která se nachází mezi 

Jílovým u Prahy a Davlí. Dostanete se sem 
buď autem (z Vestce jste zde za dvacet 
minut), autobusem č. 444, který jezdí mezi 
Davlí a Kamenicí nebo vlakem do stanice 
Petrov u Prahy. Z Petrova vyjdete po žluté 
značce směr na Jílové, polní cesta přejde 
pastviny a zanoří se do lesa pod oblým 
vrchem Zahrádka. Pěšina mírně klesá 
hezkým smíšeným lesem s buky, habry, 
borovicemi a smrky a po přibližně 1,5 km 
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Tip na výlet

Posázavský pacifik projíždí nádhernou přírodou.



dojdete na první vyhlídku zvanou Hadí 
skála, nacházející se asi 100 metrů nad 
údolím, na břidlicovém žebru padajícím 
strmě k hladině Sázavy. Naskytne se 
vám jeden z nejhezčích pohledů na 
kaňon dolní Sázavy, která zde vytváří 
poslední mohutný oblouk před soutokem 
s Vltavou. Panorama smíšených lesů, skal 
a trampských chat dotváří masiv hory 
Medník na protilehlém břehu. Všimněte 
si železniční trati pod vámi: jde o nejhezčí 
úsek trati Posázavský pacifik a na dohled 
hned u trati se mimo jiné tyčí výrazný 
skalní útvar zvaný Pikovická jehla. 
O zhruba 200 metrů dále leží druhá vy-
hlídka zvaná Třeštibok. Tady se vám pohled 
změní jen trochu, víc se otevře výhled po 
proudu řeky a můžete spatřit obec Pikovice. 
Zajímavý název této lokality pochází 
z doby, kdy se po řece Sázavě plavily vory, 
které v těchto místech bočními prameny 
narážely na skálu. Treštibok je rovněž 
maloplošné chráněné území evropského 
významu chránící výskyt vzácného motýla 
Přástevníka kostivalového. Od vyhlídky 
pokračujete dále po žluté, sestoupíte do 
malé chatové osady zvané Na zlatých 
dolích a záhy přijdete do hornické osady 

Bohuliby, proslulé těžbou zlata. Žlutý kov 
se zde dobýval od Keltů až do roku 1968 
a pozůstatky po této činnosti najdete všude: 
jámy, odvaly nebo pinky (propadlé štoly) 
jsou rozeseté po okolních kopcích. Ve vsi 
na rozcestí pokračujete po žluté značce 
a po 200 metrech odbočíte na širokou cestu 
vlevo k lesu. Tato cesta vás převede přes 
vrchol Zahrádka zpět do Petrova. Pokud 

chcete navštívit ještě jednu zajímavost 
v přírodním parku Střed Čech, vydejte se 
na kopec Ďábel, který se zvedá severně 
od Petrova. Na zalesněném vrcholu leží 
údajný geometrický střed Čech, odtud je 
to na hranice Čech s Moravou, Polskem, 
Německem a Rakouskem vždy shodných 
105 km.
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Vyhlídky na trase jsou mimořádné. 

Pohled z vyhlídky Třeštibok.



Kultura ve Vestci
Rozsvícení vánočního stromu. Dne 
1. 12. 2013 od 17 hodin proběhne rozsvícení 
vánočního stromu u obecního úřadu 
společně s rozsvícením slavnostního vá-
nočního osvětlení obce, zapálením první 
adventní svíčky a rozsvícením Betléma.  
U této příležitosti nám zazpívají děti  z naší 
MŠ. 

Mikulášská besídka s nadílkou. 
V neděli 8. 12. 2013 od 15:00 hodin 
tradičně v Motelu U krbu budeme  
pořádat rej čertů i andělů s programem. 

Betlémské světlo. V pondělí 23. 12. 
2013 od 16 hodin ve sportovním centru 
ve Vestci budeme pořádat již tradiční 
předvánoční setkání u příležitosti předání 
betlémského světla, které nám jako každý 
rok přivezou skauti a které si budete 
moci odnést do svých domovů. Vánoční 
náladu nám jako již po několikáté navodí 
též zpěvačky ze souboru Cancioneta 
Praga sbormistra Lukáše Jindřicha. 

Vánoce se blíží. 

Anděl Ivanka a Vašek Drahoš. 

Rozsvěcení betlémského světélka.
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Imformujeme Vás o kulturních akcích v našem kraji.
MUZEUM JÍLOVÉ:  
Stromy jako domy ( 13. 7. 2013 – 
27. 10. 2013 ), interaktivní výstava 
s přírodovědnou tématikou. 

Hobby jílovské doby ( 14. 9. 2013 – 
leden 2014 ), výstava volnočasových děl 
jílovských autorů.  

Fotografická dokumentace 
Středočeského kraje ( 21. 9. 2013 – 
24. 11. 2013 ), autorská výstava manželů 
Krotilových představující vybrané pod-
niky a hospodářskou činnost z okolí 
Prahy. 

Z pokladů muzejního depozitáře ( 28. 
9. 2013 -  10. 11. 2013), výstava darů 
muzeu za rok 2012. 

Připravované výstavy: 
I panenky někde musí bydlet (  2. 
11. 2013 – 2014 ), výstava domečků a 
příbytků pro panenky, Neznámý Josef 
Vašek ( 23. 11. 2013 – 6. 4. 2014 ), 
výstava koláží, asambláží a objektů. 

Připravované akce:
Vánoční předvádění ( 7. 12. 2013 ), 
Vánoční koncert ( 15. 12. 2013 ).

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

KC JESENICE: 
Tančírna (15. 11., 22. 11.), vždy od 
19:30 do 22:30, vstup 100 Kč. Taneční 
kurzy (16. 11., 17. 11., 20. 11., 21. 11., 
24. 11., 27. 11., 28. 11., 4. 12., 5. 12., 10. 
12.) vždy od 18:00 do 22:00.

Show Pavla Kožíška (17. 11.), od 16:00 
vstupné 100 Kč, děti a senioři 70 Kč. 

Vánoční trhy (1. 12.), před OÚ Jesenice.

Hudebně poetický advent ZUŠ (13.12), 
start v 17:30.

Vánoční pohádka Divadýlko Mrak 
(14.12.), od 10:00, dítě 50 Kč, doprovod 
zdarma.
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Environmentální školka: 
Láska k přírodě
V pátek 8. listopadu školka převzala z rukou náměstka hejtmana 
pro oblast školství  Dr. Němce ocenění „Škola udržitelného 
rozvoje středočeského kraje I. stupně“. 
Tento titul byl školce propůjčen na 
3 roky, poté co splnila vypsaná kritéria: 
škola musí mít zkušenosti s realizací 
environmentální výchovy, jsou zapojeni 
všichni pedagogové, na škole působí 
koordinátor -  absolvent specializačního 
studia, škola má zpracován dlouhodobý 
i krátkodobý školní program a realizuje své 
aktivity pro veřejnost. 

Těší nás to o to víc, že jsme byli ocenění 
mezi 42 přihlášenými školami jako jediná 
samostatná mateřská škola. Velkou zásluhu 
má na tom naše paní učitelka a zároveň 
koordinátorka EVVO - Enviromentální 
výchovy ve školce Iva Valtrová, DiS., 
která naší školku a školní vzdělávací 
program environmentální výchovy ve 
školce  prezentovala ostatním školám.  

Ivo, můžete pro ostatní EVVO 
ve školce přiblížit? 
Environmentální výchova je výchova 
a vzdělávání ve prospěch životního 
prostředí, kde je hlavním cílem 
znovunabytí pocitu sounáležitosti 
s přírodou. Rádi bychom dětem při-
blížili a podpořili vztah nejen k obci 
samotné, ale také k jejím přírodním 
hodnotám. Zejména pak k přírodnímu 
bohatství Vesteckého rybníka, který se 
nachází v těsné blízkosti mateřské školy.

Jak můžeme tento cíl environ-
mentální výchovy naplňovat v ma-
teřské škole? 
Ve školce každodenním pobytem dětí 
venku a to za každého počasí (ze špatného 
počasí jsme většinou rozladěni my dospělí, 
děti počasí neřeší, naopak si doslova užívají 
chůzi v blátě, v loužích apod.). Pro děti je 
důležité vhodné a pohodlné oblečení a obuv.
Učíme děti při pobytu venku chodit 
s otevřenýma očima i ušima a vnímat, 
pozorovat, objevovat krásu a rozmanitost 
přírody. A není potřeba znát jak se 
rostlina, ptáček, nebo strom jmenuje. 
Samozřejmě, je to dobré. Rozšiřujeme tak 
u dětí nové poznatky i slovní zásobu, ale 
pro děti předškolního věku je opravdu 
důležitější vlastní pozorování objevené 
rostliny, kamínku, zajímavého kořenu 
a vytváření si vztahu k životnímu prostředí
V rámci výchovně – vzdělávacích činnosti 
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umožnit dětem setkání se skutečnou 
realitou přírody (povídáme-li si o vodě, 
nechat je si vodu opravdu „osahat“, 
vnímat ji, zda je mokrá, studená, čistá, 
špinavá…, povídáme–li si o ptácích, 
vyjít s dětmi ven a pozorovat ptactvo 
u rybníka, na zahradách, ve vzduchu… 
Vlastním příkladem pedagoga – pozitivním  
vztahem k přírodě a její ochraně, zdravému 
životnímu stylu, radosti z objevování, 
třídění odpadu, šetření s vodou apod.

Není to brzy, začínat s envi-
ronmentální výchovou u takto 
malých dětí?
Není, v předškolním věku se děti učí „pro 
život“, až později se učí vědomosti pro 
budoucí profesi. A stále platí, že pokud 
chceme naučit někoho něco chránit, 
musíme v něm nejprve k dané věci vytvořit 
vztah.  Cesta za poznávání přírody, vede 
k cestě za poznáváním lidí.

Setkání vedoucích pracovníků 
regionu v MŠ Vestec
Mateřská škola Vestec již tradičně přivítala 
16. října vedoucí pracovníky mateřských 
škol z okolí v rámci vzájemné spolupráce.  

Vyměnit si zkušenosti přijeli představitelé 
z MŠ Dolní Břežany, Jesenice, Sulice- 
Želivec, Jílové u Prahy a Psáry.  

Představitelé MŠ Vestec a sousedních školek při vzájemné diskusi.
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Uspávání rybníku: Lampionový průvod zamířil k rybníku, který uzamkla paní Zima.

Speciální osvětlení na vestecké lávce, po které lampionový průvod rovněž procházel.
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DýňoHraní: Velkou inspirací byly vystavené dýně z mateřské školy.

Dlabání tentokrát přálo i počasí.

Obklopení pingpongového stolu. 

S dýněmi se pobavili malí i velcí. 

Zapojily se všechny generace.

strana 22
Vestecké
LISTY - listopad 2013                          

Fotogalerie



Účast se letos počítala na desítky.

Tvořivost si nenechali ujít ani dospělí.

U vestecké hospody bylo pořádně živo. 

Příprava vynikající dýňové polévky. 

strana 23
Vestecké
LISTY - listopad 2013                          

Fotogalerie







Adventní setkání
U příležitosti zahájení adventu si vás
dovolujeme pozvat na malé zastavení

V nedeli
 u Obecního úradu ve Vestci.

1. 12. 2013 od 17hod.

Rozsvítíme vestecký vánoční strom,
společně vyrobený betlém a první
svíčku na adventním věnci. 

Zazpívá sbor dětiček z naší mateřské školy pod vedením
lektorky Karolíny Ruppert a členové  Cancionety Praga
pod vedením Lukáše Jindřicha 

Těšíme se na vaši návštěvu
Obecní úřad Vestec.
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