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Slovo starosty

Tibor Švec
starosta obce Vestec

Vážení čtenáři!

Neexistuje mnoho slov, která by dokázala přesně vyjádřit mimořádně magickou 
atmosféru vánočních svátků. Konec roku produkuje nekonečnou rodinnou 
radost a pohodu. Věřím, že u vás tomu není jinak. Obec Vestec má za sebou 
dalších dlouhých dvanáct měsíců, v nichž jsme se snažili posunout ji co nejvíce 
dál, směrem k všeobecné spokojenosti. A pokračovat v tom budeme i příští 
rok, kdy díky předpokládaným příjmům z prodeje pozemků u Hrnčíř se nám, 
věříme, podaří nastřádat dostatek finančních  prostředků na různorodé investiční 
projekty. Ale to předbíhám. Takže na tomto místě bych vám chtěl hlavně popřát 
ty nejkrásnější Vánoce a vše nejlepší do nového roku, hlavně štěstí a zdraví. 

Užijte v klidu svátky a načerpejte energii do roku 2014!  

TIRÁŽ
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Návrh obecního rozpočtu: bude 
v roce 2014 přebytkový? 
Zastupitelstvo obce bude hlasovat o návrhu rozpočtu pro 
rok 2014. V něm se počítá s vysokými příjmy i výdaji a je 
nastaven tak, že bude mít přebytek.  
Navržené příjmy obce jsou vyčísleny na 91,5 
milionu korun, výdaje na 87,8 milionu. Hlavní 
položku příjmů tvoří plánovaný prodej 
6 pozemků u Hrnčíř, od nějž obec očekává 
přibližně 30 milionů korun. „Předpokládáme, 
že příští rok se prodají další z pozemků, 
které nabízíme. Po letošním dokončení 
inženýrských sítí jsme prodali již čtyři 
pozemky z patnácti a zájemců přibývá,“ říká 
starosta obce Tibor Švec. „Peníze samozřejmě 
budeme investovat zpět do obce,“ dodává. 
A tak se v návrhu rozpočtu počítá s mnoha 
kapitálovými výdaji. Namátkou půjde 
o dokončení rekonstrukce ulice Průběžná (7,5 
milionu korun), výstavbu nových zastávek 
Vestec – Albert (500 tisíc korun, z většiny 
hrazeno vědeckým centrem BIOCEV), 
výstavbu sběrného dvora (2,9 milionu korun), 

rekonstrukci rybníka Vestecký (4,5 milionu 
korun, hrazeno z dotace), cyklostezky Vestec 
– Zdiměřice a Vestec – Jesenice (5,8 milionu 
korun), rozšíření kamerového systému (500 
tisíc korun) nebo pořízení čistícího vozu (4,1 
milionu korun, hrazeno z dotace). Podrobněji 
se rozpočtem i ostatními záležitostmi obce 
budeme zabývat v lednovém čísle.

Nová podatelna 
s bezbariérovým přístupem
Obecní úřad ve Vestci projde velkou obměnou. 
V prosinci byla zahájena rekonstrukce 
přízemí budovy obecního úřadu. Hlavní cíl: 
vznik nové prostorné podatelny. „Jde nám 
především o komfort občanů. Podatelna se 
přesune na pozici současné velké zasedací 
místnosti – tedy do protějšího prostoru 
v přízemí. Skleněná stěna rozdělí prostor na 

novou podatelnu a čekárnu, která doposud 
citelně občanům chyběla.  Pamatujeme i na 
dětský koutek,“ vysvětluje místostarostka 
Eleni Ziková a dodává: „Podatelna se navíc 
díky přesunu o mnoho zvětší. Nově se zde 
budou vyplácet sociální příspěvky. Většina 
služeb tedy bude umístěna bezbariérově 

v přízemí, lidé nebudou muset chodit 
do patra. Toalety v přízemí také projdou 
rekonstrukcí, která umožní bezbariérový 
přístup. Z místa, kde je nyní podatelna, se 

stane kancelář Obecní policie Vestec. V patře 
zůstanou ostatní kanceláře včetně vedení 
obce.“ Rekonstrukce, včetně nového nábytku, 
bude stát 750 tisíc korun.

Výplata peněz ze sociálního 
programu
Obec vyplatila více jak dvojnásobnou sumu oproti minulému 
roku.
Žádost o příspěvek ze Sociálního 
programu obce Vestec mohli obyvatelé 
podávat od ledna do konce měsíce října, 
přičemž na tento příspěvek měly nárok 
i osoby nově přihlášené k trvalému 
pobytu do konce měsíce srpna. Ve 

srovnávací tabulce je naznačeno, že 
prvotní důvod projektu – „nahnat“ do 
trvalého přihlášení ty, kteří s ním ještě 
váhají – se začíná naplňovat. Obec v roce 
2012 vyplatila přes 800 tisíc korun, letos 
to byly skoro dva miliony.
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Příjmy obce jsou vyčísleny na 91,5 milionu.

Typ příspěvku

dospělá osoba
dítě
senior
jubilant
VYPLACENO

699
270
0
17
843 200

935
355
185
14
1 950 000

Počet osob,
rok 2012

Počet osob,
rok 2013

Budovu OÚ čeká interiérová proměna. 



Hospoda Na Hřišti nabízí moderní 
gastronomii, třeba Beef Burger
Vesteckým občanům se představují noví nájemci hospody Na 
Hřišti. Přečtěte si, co nabízejí. A samozřejmě – všichni jste zváni! 

Dovolte abychom vám představili naši 
společnost MODERNÍ KUCHYNĚ.
CZ s.r.o., která je novým nájemcem 
Restaurace Na Hřišti ve Vestci. Oba 
dva majitelé naší firmy bydlí ve Vestci 
již dlouhou řadu let. Jak už z názvu 
společnosti vyplývá, naším hlavním 
oborem je výroba a montáž kuchyní do 
domácností s prodejnou v nedalekých 
Dobřejovicích. A protože naši dodavatelé 
spotřebičů nás stále chtějí seznamovat 
s novinkami v technologii pečení, dušení, 
smažení, pořádají pro nás pravidelné 
kurzy vaření v profesionálních školách, 
například Chefparade nebo Ola Kala, 
a odtud už byl jen krok k myšlence 
otevřít si vlastní restauraci. Otevřeli jsme 
ji v pátek 30. 11. a proti předchozímu 
nájemci jsme rozšířili nabídku o jídlo. 
Denně u nás najdete polévku a jedno 
hotové jídlo, doplněnou o čerstvé 

steaky z kuřecího a vepřového masa, 
zeleninové saláty s masem nebo sýrem. 
Dopolední nabídku pak doplňuje 
mátový a zázvorový čaj se závinem 
nebo jiným sladkým desertem. Káva, 
kterou u nás dostanete, je vyrobena 
na profesionálním pákovém espressu. 
Na kvalitě si zakládáme, takže na 
základě rad našich předních šéfkuchařů 
používáme olivový olej a čerstvé bylinky. 
Víkendová nabídka pak bude doplněna 
pečenými koleny, medovými  křídly, beef 
burgery a dalšími specialitami. Denní 
nabídku pak najdete na stránkách www.
modernikuchyne.cz.  V naší restauraci, 
která je nekuřácká a nově vymalovaná, 
přibude na jaře vybavení rustikálním 
nábytkem ve stylu Provence. 

A nyní vám odpovíme na několik 
nejčastějších otázek, které pravidelně 
dostáváme:

Končíte s kuchyněmi?
Ne, nekončíme. Oba dva obory budou 
fungovat nezávisle dál, pouze jsme 
rozšířili firmu o nové odvětví.

Máte zkušenosti s provozováním 
restaurace?
Ano, rodiče Mirka Paška provozovali 
dlouhou dobu velkou restauraci v centru 
Prahy, kde pravidelně pomáhal, bohužel 
pak majitel prodal dům Italům. 

Kdo bude Na Hřišti obsluhovat?
Z počátku přes zimu to budeme sami 
s kolegou a na jaře rozšíříme personál. 

Proč jste otevřeli restauraci?
Protože nás to prostě baví!

Miroslav Pašek, spolumajitel firmy 
MODERNÍ KUCHYNĚ CZ, s.r.o

Senioři si smlsli na opeře 
i čokoládě
Do konce kalendářního roku zbývá pár týdnů a výbor KSV 
seznámil své členy s programem na příští rok na valné hromadě 
dne 13. prosince 2013 v restauraci U Klimešů.  
V posledním vydání Vesteckých listů 
jsme pouze informovali o plánovaných 
akcích, dnes je hodnotíme. Opera 
Rusalka ve Státní opeře v režii Zdeňka 
Trošky byla přijata s nadšením všemi 
diváky. Patří k nejkrásnějším operám A. 
Dvořáka, byla vytvořena podle předlohy 
Malá mořská víla slavného dánského 
spisovatele Hanse Christiana Andersena. 
Od své premiéry v roce 2005 se zařadila 
k nejúspěšnějším titulům ve Státní opeře 
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Točí se Braník a Staropramen.

Sladké čokoládové muzeum.Jeden z majitelů na Chefparade.
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STAVING OLOMOUC: Informace 
o projektu Vestec Střed
Pomyslný střed Vestce se v průběhu příštích let podstatně 
změní. Společnost STAVING Olomouc plánuje na místě 
bývalých zemědělských usedlostí realizovat projekt, 
který zahrnuje výstavbu bytů, řadových rodinných domů 
a komerčních prostor - o tom jste se již ve Vesteckých 
listech mohli v minulosti dočíst. Nyní vám přinášíme rozhovor 
s ředitelem společnosti MILANEM ZETOCHOU, který by rád 
informoval občany o aktuálním dění nejen kolem tohoto 
projektu.
Vaše společnost plánuje poměrně velký 
stavební projekt Vestec Střed, který by 
měl vzniknout v proluce po bývalém 
statku na ulici Vestecká. Jak to s projektem 
momentálně vypadá? Vestec Střed má 
po deseti měsících pravomocně vydané 
územní rozhodnutí potvrzené krajem. 
V současné době probíhá proces stavebního 
povolení. Už teď víme, že byly vzneseny 
námitky, se kterými se budeme muset 
vypořádat. Následně se celou záležitostí bude 
zabývat kraj, který rozhodne o oprávněnosti 
vznesených námitek. Výstavbu bychom 
rádi zahájili  koncem března 2014, ale 
z předchozích zkušeností víme, že se termín 
s největší pravděpodobností díky vzneseným 
námitkám posune.

O jaké námitky se jedná? Jsou to námitky, 
které se v podstatě opakují v průběhu celého 
řízení. Z našeho pohledu jde spíše o snahu na 
sebe upozornit a pokud možno výstavbu co 
nejvíce oddálit neustálými připomínkami, 
které se vrací k původnímu hospodářskému 
stavení. Nutno podotknout, že tyto stavby 
byly v minulosti z důvodu havarijního 
stavu původním vlastníkem odstraněny Ředitel Milan Zetocha.

Praha. K dokonalému zážitku přispělo 
i to, že jsme v pohodlí odjeli a vrátili se 
zpět do Vestce objednaným autobusem. 
Namlsali jsme se hezkými zážitky 
a pokračovali jsme v Muzeu čokolády 
13. 11. dopoledne. Zde nás očekával 
příjemný průvodce pan Marek Elšík. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí 
ještě z předkolumbovské éry až po 
současnost. Z předvedené výroby jsme 
ochutnali i pravou belgickou pralinku.
Historií čokolády nás pracovníci muzea 
provázeli nejen slovem, ale i filmovými 
ukázkami. Těšíme se na poslední setkání 
se členy KSV, a to na koncertě Petry 
Černocké v Kulturním domě v Jesenici 

dne 16. 12. 2013.

Klidný předvánoční čas přejeme všem 
našim členům, ale i ostatním občanům 
Vestce.

Za výbor KSV Marie Mařáková

V Baráčku hvězda i seminář
Ani v předvánočním čase RC Baráček nezahálí a nabízí své služby.  
Vánočně vás naladí dva kreativní 
semináře VÁNOČNÍ HVĚZDA. Přijďte 
si vyrobit tradiční vánoční hvězdičky ze 
skleněných dutých perel z dílny rodinné 
firmy Rautis. Během této tvůrčí dílny se 
také seznámíte s náročnou cestou per- 
liček před tím, než se dostane na ozdobu. 
Na všechny, kteří rádi tvoří (i začátečníky) 
se těšíme 17. 12. od 9:30. Cena 160 Kč. 
Poslední nabídka je určena též pro naše 
dospělé příznivce. Ve středu 18. 12. 
v čase 20:00 - 22:00 se koná interaktivní 
seminář PSYCHOSOMATICKÉ PO-
RUCHY A ONEMOCNĚNÍ NEJEN 
DĚTÍ s rodinnou psychoterapeutkou 
Mgr. Z. Hruškovou. Věnovat se bude 
problematice vleklých zdravotních 
potíží, jejichž příčinou může být 
zátěžová životní situace, narušené 
vztahy v rodině či jiné problémy 

z duševní a sociální oblasti. Vstupné 
40 Kč pro občany Vestce a pedagogy MŠ 
Vestec, ostatní 160 Kč. Přejeme všem 
krásné prožití adventu, šťastné Vánoce 

a úspěšný rok 2014. Děkujeme za vaši 
přízeň a v našem RC Baráček i na našich 
stránkách www.rcbaracek.cz se těšíme 
na viděnou!
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Seminář se zaměřením na děti.
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a požadavek na výstavbu  jakési  repliky je 
nejen z našeho pohledu, ale i z pohledu řady 
architektů a urbanistů, pro dnešní dobu 
a polohu obce zcela nereálný .

Kraj se však i takovými námitkami musí 
zabývat. Nebojíte se, že nakonec dá 
namítajícím zapravdu a stavba nezačne?  
Nebojím. Věřím ve zdravý lidský rozum. 
Nacházíme se v těsné blízkosti Prahy. Kdo 
chce vidět skanzen, může například do 
Rožnova pod Radhoštěm. Už dříve nadřízené 
orgány potvrdily, že Vestec je dynamicky se 
rozvíjející součást příměstské aglomerace, kde 
v centru těžko můžete požadovat historickou 
zakonzervovanost. Žijeme v jednadvacátém 
století a potřeby společnosti se neustále vyvíjí. 
Bohužel i (z našeho pohledu) obstrukční 
námitkou se musí stavební úřad, případně 
pak další nadřízené orgány, zabývat. To, 
co stěžovateli trvá tři minuty, řeší státní 
orgány několik měsíců. Nelze se pak divit, 
že v takovém případě úředníkům mnohdy 
nezbývá čas na smysluplnější práci.

Připomeňme čtenářům VL, co vůbec bude 
projekt Vestec Střed obsahovat. V kompozici 
projektu jsou plánovány dva polyfunkční 
domy, tři bytové a třináct řadových 
domů. Polyfunkční domy nabízí celkem 
5 nebytových prostor o celkové výměře cca 
250 m2, které budou k pronájmu. Jejich využití 
bychom rádi řešili ve spolupráci s obcí, formou 
ankety mezi místními obyvateli. Přednostně 
se budeme snažit obsadit prostory službami, 
o které bude mezi obyvateli největší zájem.

Jaký je o domy a byty v projektu Vestec Střed 
zatím zájem?  Přestože projekt zatím nijak 
neprezentujeme, zájem je nebývale vysoký. 
Každý týden mám několik schůzek převážně 
s místními obyvateli, kterým se snažím 
poskytovat aktuální informace o vývoji 
projektu. Je to také jeden z důvodů, proč tento 

článek vzniká. Jde hlavně o informovanost 
všech případných zájemců, kterým se 
z časových důvodů nemohu věnovat.

Když hovoříte o vesteckých občanech, 
budou mít u vás nějaké výhody? Například 
slevy? Nechci předbíhat, ale připravujeme 
program, který by měl jistým způsobem 
zvýhodnit místní trvale žijící obyvatele, kteří 
mají zájem o koupi nemovitosti. Protože 
jsme si vědomi, že stavba načas do určité 
míry negativně zasáhne do jejich životů. 
I z toho důvodu jsme uvažovali ještě dál 
a rozhodli se, že přínos z projektu by měli 
mít nejen ti, kteří o něj mají zájem, ale 
široká vestecká veřejnost. Připravujeme 
příspěvkový program na podporu činnosti 
místních spolků a neziskových organizací. 
Tento program by měl trvat po celou dobu 
výstavby a bude zcela transparentní. Další 
podrobnosti bych nyní jen nerad prozrazoval. 
Občané se je zcela jistě dozvědí včas. Ať už 
z nových webových stránek, jejichž spuštění 

plánujeme ve druhé polovině ledna 2014, 
nebo případně z některého z dalších čísel VL

Jak vypadá ideální scénář zahájení 
a dokončení stavby projektu Vestec Střed? 
Jak jsem již řekl, první etapu bychom ideálně 
chtěli zahájit 30. 3. 2014, půjde o řadové 

Téma

Počítačová podoba stavby.

domy, s plánovaným termínem dokončení 
30. 12. 2014. Druhá etapa řadových 
rodinných domů by pak měla probíhat od 
30. 5. 2015 do 30. 6. 2015, souběžně bude 
zahájena třetí etapa, výstavba polyfunkčních 
domů, na kterou pak bude navazovat 

výstavba tří bytových domů. Věřím, že 
i přes očekávané další průtahy se poslední 
zájemci nastěhují do konce roku 2016.

A co vaše další dva projekty? Mám tím na 
mysli lokalitu Z8, tedy prostor za ulicemi 
Okružní a Ve Stromkách, a lokalitu Na 
Suchých. Lokalita Z8 má po průtazích, jejichž 
scénář a obsazení je prakticky stejné jako 
u projektu Vestec Střed, vydáno pravomocné 
územní rozhodnutí na inženýrské sítě 
a komunikace. V současné době bohužel 
opakovaně řešíme dělení pozemků. 
Aktuální problém s dělením nespočívá 
v rovině správní, ale spíše občansko-právní, 
kdy jeden z vlastníků dotčených pozemků 
zpochybňuje své předchozí souhlasné 
stanovisko k projektu. V současné době 
řešíme s právní kanceláří možné důsledky 
takového rozhodnutí. O této nové situaci 
budeme v nejbližší době informovat 
ostatní vlastníky dotčeného území. Bude 
na jejich rozhodnutí, jaké k tomu zaujmou 

stanovisko. K lokalitě Na Suchých. Toto 
území je stabilizováno schváleným 
územně plánovacím podkladem. Bohužel 
přes veškeré úsilí nedošlo k finální 
dohodě s jedním z vlastníků pozemku. 
Z tohoto důvodu jsme v současné době 
činnost na tomto projektu pozastavili. 

Občané si také všimli, že na konci ulice 
Okružní byla zahájena stavba. O co jde? 
Tento pozemek jsme koupili za účelem 
výstavby vzorového domu pro lokalitu Z8. Je 
zde vydáno pravomocné stavební povolení 
a v současné době probíhá výstavba spodní 
stavby. Dokončení stavby plánujeme 
v návaznosti na dořešení situace v lokalitě 
Z8. Závěrem bych chtěl všem Vesteckým 
občanům popřát příjemné prožití vánočních 
svátků, do nového roku mnoho štěstí, zdraví 
a správných rozhodnutí. Všechny případné 
zájemce o naše projekty bych chtěl požádat 

o toleranci při případných prvotních 
problémech, které se mohou vyskytnout 
po spouštění nových webových stránek, 
které jak jsem již uvedl, plánujeme na konec 
ledna, kdy začne kromě tradiční adresy 
www.staving-olomouc.cz fungovat rovněž 
odkaz www.bydleni-vestec.cz.

Téma

Ukázka z projektu Vestec Střed. 

Vizualizace projektu.
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Policejní zprávy: lupiči 
okapových svodů a řidič na 
metanfetaminu
Jako každý měsíc vám i v prosinci přinášejí Vestecké 
listy informace o přestupcích a trestných činech v obci 
za listopad 2013. Obecní policie Vestec řešila za měsíc 
listopad 2013 celkem 128 přestupků, z toho 104 přestupků 
bylo řešeno na místě blokovou pokutou, 12 domluvou 
a 12 jich bylo předáno k projednání  příslušnému 
správnímu orgánu.
Dne 3. 11. 2013 přijímají policisté 
oznámení o krádeži okapových svodů 
z bytových domů v ulici Ve Stromkách, 
kde dosud neznámý pachatel v nočních 
hodinách demontoval měděný okapový 
svod a ten následně odcizil. Na každém 
z domů tak způsobil škodu okolo 3.000,-Kč. 
Věc je šetřena jako přestupek proti majetku.

Dne 5. 11. 2013 okolo druhé hodiny 
ranní zastavují policisté OOP Jesenice 
na ulici Vestecká vozidlo Ford Transit, 
které řídí 35letý muž ze Slovenska. 
Hlídce přijde chování řidiče při kontrole 
podezřelé, ale dechovou zkouškou není 
zjištěno požití alkoholu, proto řidiče 
vyzývají k provedení testu na přítomnost 
drog. Test u řidiče vyjde pozitivní na 
metamfetaminy, další vyšetření a odběr 
krve řidič odmítá. Dále je zjištěno, že 
řidič nevlastní řidičský průkaz. Osobě je 
zakázána další jízda a věc je odeslána na 
Městský úřad Černošice k projednání.

Dne 15. 11. 2013 přijímají policisté 
písemné oznámení o sousedských 

sporech v jednom z bytových domů, kde 
má jeden ze sousedů vulgárně a slovně 
urážet poškozenou, kdy hlavním sporem 
má být hluk v domě. Policisté věc šetří 
jako přestupek proti občanskému soužití.

Dne 18. 11. 2013 v 04:40 hodin zastavuje 
hlídka OOP Jesenice na ulici Vídeňská 
šestatřicetiletého řidiče vozidla Škoda 
Octavia. Při kontrole je provedena 
dechová zkouška, kdy u řidiče je zjištěn 
zbytkový alkohol. Dechovou zkouškou 
mu bylo naměřeno 0,23 promile 
alkoholu. I přesto, že se jedná pouze 
o zbytkový alkohol, je věc odeslána na MÚ 
Černošice k projednání jako přestupek.

MOTTO:         HONOR, REVENTIA, JUSTITIA  

                         (Čest, úcta, spravedlnost)  

 

Policie

Dne 20. 11. 2013 jsou policisté přivolání 
k případu vloupání do vozidla značky 
Škoda Octavia v ulici Ve Stromkách, kde 
pachatel nezjištěným způsobem překonal 
uzamčení vozidla, ze kterého následně 
odcizil navigační systém. Tímto jednáním 
způsobil majiteli škodu okolo 80.000,- Kč. 
Policisté šetří věc jako trestný čin krádeže. 
Ke krádeži došlo v nočních hodinách.

Dne 21. 11. 2013 přijímají policisté 
oznámení o vloupání do společnosti 
Stavospol v ulici Na Spojce, kdy v době 
od 16:00 hodin dne 20. 11. 2013 do 07:50 
hodin dne 21. 11. 2013 dosud neznámý 
pachatel vnikl na oplocený pozemek 
firmy a odcizil zde stavební materiál 
v předběžné hodnotě okolo 10.000,-Kč. 
Věc je šetřena jako trestný čin krádeže.

Dne 23. 11. 2013 okolo 23:00 hodiny 
zastavuje hlídka OOP Jesenice vozidlo 
zn. Mitsubishi, které po ulici Průběžná 
řídí sedmačtyřicetiletý muž. U ři-
diče je provedena dechová zkouška 
s pozitivním výsledkem 0,28 promile 
alkoholu. Řidiči je zakázána další 

jízda a věc je řešena jako přestupek 
proti bezpečnosti silničního provozu.

Dne 26. 11. 2013 v 16:50 hodin je 
na výjezdu z Pražského okruhu na 
Vestec zastaveno policisty DI vozidlo 
zn. Iveco, při kontrole je zjištěno, že 
35letý řidič má platný zákaz řízení 
motorových vozidel, který mu vyslovil 
soud. Muž je předán hlídce a ve věci 
byly zahájeny úkony trestního řízení 
pro podezření z trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 

Dne 26. 11. 2013 ve 21:10 hodin vyjíždějí 
policisté k případu vloupání do vozidla 
zn. Nissan, ke kterému došlo na křižovatce 
ul. Na Suchých a Rovná, zde pachatel 
v době od 18:00 hodin do 20:30 hodin 
odcizil bez známek poškození vozidla 
peněženku a oblečení. Tímto jednáním 
způsobil majiteli škodu přes 20.000,- Kč. 
Věc je šetřena jako trestný čin krádeže.

K dalšímu případu vloupání do vozidla 
vyjíždějí policisté dne 29. 11. 2013 
ve 12:40, a to do ulice Na Průhoně, 
kde pachatel poškodil mechanismus 
stahování okna vozidla Opel Vectra, 
ze kterého následně odcizil zavazadla 
a batohy s notebookem a fotoaparátem, 
kdy poškozeným způsobil škodu 24.000,-
Kč. Věc je šetřena jako trestný čin krádeže.

Dále uvádíme upřesnění ke zprávě 
z listopadových Vesteckých listů, kdy 
ve zprávě ze dne 28. 10. 2013 bylo 
mylně uvedeno, že manželka nastříkala 
manželovi obranný pepřový sprej do 
obličeje. Zpráva byla použita z prvotní 
informace. K použití obranného spreje 
skutečně došlo, ale do oblasti prsou Tým policie Vestec.
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Skvělý podzim! Viktoria Vestec na 
cestě za postupem
Dokola se opakující mantra vesteckého fotbalu - postup družstva 
A mužů do okresního přeboru - se vzhledem k výsledkům 
podzimní sezony konečně může stát realitou.  
Po tříletém snažení o postup to vypadá, že 
tým pod vedením Ládi Kargla má konečně 
výrazně nakročeno k naplnění dlouho 
očekávaných ambic. Po polovině sezony 
s přehledem, o šest bodů, vede tabulku 
III. třídy. „Jen škoda, že jsme nevyhráli 
poslední zápas ve Zlatnících, náskok by 
byl ještě vyšší,“ smutní fotbalový předseda 
Jirka Zeman. Právě sousední Zlatníky 
jsou totiž na druhém místě tabulky, ve 
vzájemném zápase tam Viktoria Vestec 
remizovala 3:3, i když vedla už 3:1. „Přesto 
jsou Zlatníky nejslabším konkurentem 
o postup, kterého jsme tady za poslední 

roky měli,“ tvrdí Jirka Zeman a má pravdu 
- Krňany, Psáry a Štěchovice B, tedy týmy, 
se kterými se Viktorka honila o postup 
v posledních třech sezonách, byly fotbalově 
úplně jinde. „Nezbývá než věřit, že na jaře 
navážeme na dobrou formu a konečně 
postoupíme,“ dodává Zeman. 

Děti: tři úspěšné ročníky
A co děti, které se aktuálně sdružují v nově 
vznikající Akademii Jiřího Novotného? 
„Nejmladší soutěžní tým vestecké 
Viktorky, mladší přípravka, své soupeře po 
celý podzim válcoval, ve všech turnajích 
potvrzovali kluci a holky výbornou hrou 
své kvality a jejich obranná hra byla ze 
všech týmu zdaleka nejlepší. K tomu 
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a nohou. Zda žena použila sprej oprá-
vněně v sebeobraně, či nikoliv, teď bude 

řešit správní orgán. Za špatně uvedené 
informace se omlouváme.

Obecní policie Vestec a Policie ČR Jesenice  přejí všem občanům příjemné prožití 
vánočních svátků v rodinném kruhu a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí, 
spokojenosti a úspěchů. Také přeje obyvatelům Vestce v roce 2014 hodně klidu 
a pohody, aby důvodů k přivolání strážníků měli co nejméně.

Policisté varují: Blíží se čas 
krádeží!
Vzhledem k tomu, že se blíží čas adventu a nákupů, vyzývají 
policisté všechny občany ke zvýšené opatrnosti při nákupech 
a ochraně vlastního majetku.  
Nezapomínejte tedy na zásady 
bezpečného nákupu: nenechávejte ve 
vozidlech žádné cenné věci (kabelky, 
doklady, peníze, notebooky, mobilní 
telefony). Kabelky a příruční zavazadla 
nenechávejte volně v nákupních 
košících. Chraňte si své platební karty, 
zejména bezkontaktní karty, kde 
nemusí být zadáván PIN kód, nepište 
si PIN kód na platební kartu, jinak 
tím usnadníte případnému zloději 
výběr peněz z vašeho účtu. Snažte se 
parkovat na kamerami monitorovaných 
parkovištích s ostrahou apod. Pozor na 
nákup zboží na síti internet, ověřujte 
si prodejce, doporučujeme nic neplatit 
předem. Pozor na extrémně snížené 
ceny zboží  - může se jednat o podvody. 
V rámci návštěvy svých příbuzných, 
cest na hory a cest na nákupy, dodržujte 
předpisy silničního provozu, zejména 
při zhoršených povětrnostních 
podmínkách (sníh, náledí).  Zachovejte 
klidný rozum a horkou hlavu nechte 

doma. Často dochází ke zbytečným 
konfliktům při nákupech (strkanice 
v obchodních domech, boj o parkovací 
místa). Rovněž všechny upozorňujeme, 
že svátky jsou také spojeny s konzumací 
alkoholu, proto se i nadále budeme 
zaměřovat na požívání alkoholu u řidičů 
a mladistvých. Nenechte si pokazit 
vánoční pohodu tím, že v tom lepším 
případě přijdete o řidičské oprávnění, 
a v tom horším případě způsobíte 
jinému smutek nebo tragédii v rodině. 
Alkohol za volant nepatří.

Sport

Ruch na fotbalovém hřišti.

Vestecká mládež se rozrůstá.
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přidali spoustu gólů a zaslouženě vedou 
s velkým náskokem podzimní tabulku,“ 
popisuje Jirka Zeman a pokračuje 
k vyšším ročníkům: „Tým mladších žáků 
jsme poprvé přihlásili do soutěže společně 
s kluky z Průhonic. Důvodem byl malý 
počet kluků příslušného ročníku v obou 
sportovních klubech. První zápasy ještě 
nebyly to pravé, ale v posledních zápasech 
se tým ukazoval ve velmi dobrém světle. 
Věříme, že na jaře bude hrát se soupeři 
vyrovnané, a také vítězné partie, a 
posune se v tabulce do vyšších pater,“ 

shrnuje vestecký předseda. Tým starší 
přípravky hrál celý podzim o čelo tabulky 
a své kvality potvrzoval ve všech zápasech. 
„Nevyšel nám jenom jeden zápas, a to 
na půdě týmu Průhonic, který všem 
svým podzimním zápasům dominoval 
a zaslouženě přezimuje na prvním místě,“ 
dodává Zeman s tím, že mladí kluci 
z Viktorky dýchají Průhonicím na záda 
a jen tak se nedají. Do jarní části soutěže 
hodně štěstí malým i velkým, kteří snad 
sezonu konečně korunují postupem, jenž 
by posunul Viktorku Vestec zase o něco dál.

Turnaj volejbalistů
V sobotu 23. 11. se zúčastnili volejbalisté Viktoria Vestec 
tradičního podzimního turnaje amatérských smíšených týmů 
v Bystřici u Benešova.  
Dva  vestecké (věkově nejstarší) týmy 
z celkového počtu 12 týmů po těžkém 
boji  trvajícím 10 hodin nakonec  získaly 
8. a 9. místo. Organizátorka soutěže 
přislíbila vzhledem k vývoji turnaje pro 

další roky rozdělení do dvou věkových 
skupin, do 40 a nad 40 let. To by pak 
vestecký tým patřil mezi favority.
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Vestec má svůj betlém!
Tradiční vánoční postavičky, jesle, zvířátka. A k tomu 
prvky typické pro obec Vestec, které stvořila místní 
amatérská umělkyně Alena Dostálová. Tak vypadá 
betlém, který se 1. prosince slavnostně rozsvítil.
První prosincový den, první doteky 
adventní pohody, provázené rozsvícením 
betléma, vánočního stromku a rovněž 
zapálením první svíčky na adventním 
věnci. To vše, a mnohem víc, proběhlo 
při adventním setkání u obecního úřadu. 
Předvánoční atmosféru dotvořil dětský 

sbor z MŠ Vestec pod vedením lektorky 
Karolíny Ruppert, přihlížející nadchl 
rovněž oceňovaný a v odborné sféře 
respektovaný sbor Cancioneta Praga, který 
jako sbormistr vede místní starousedlík 
Lukáš Jindřich. 

Vestecký betlém je vystaven před obecním úřadem.

strana 14 strana 15



Vestecké
LISTY

Vestecké
LISTY- prosinec 2013                          - prosinec 2013                          

Vánoční speciál Vánoční speciál

Hlavní iniciátoři betléma. Alena Dostálová, 
Tibor Švec, Eleni Ziková. Zaplněný prostor před úřadem.

Děti ze školky zazpívaly koledy. 1. prosince se rozsvítil i strom před OÚ.

Usměvavé publikum. Podívat se přišly desítky lidí.

Sbor Cancioneta di Praga.

Adventní věnec před OÚ.

Betlém byl představen 1. prosince. Přišli i ti nejmenší.

Hudební doprovod podvečera.
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ANI VE ŠKOLCE NEZAHÁLEJÍ! Děti absolvovaly tradiční vánoční zdobení.

A věnci se chlubily rády. Do zdobení se zapojili i rodiče. Výsledek společné práce.

Barevný věneček.

Věnec s oranžovými svíčkami.

Využité nasbírané šišky.

Jeden z věnců.
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Mikuláš přilákal spoustu dětí.

Jedna z hlavních organizátorek Iva Opeltová.

Příští rok zase! Budeme se těšit!

Děti obklopily Mikuláše ze všech stran.

Usměvavá Blanka Drahošová a její Véna. Trochu postrašit - to je úkol čerta.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA proběhla jako vždy v restauraci u Krbu. 
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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 

NEZAPOMEŇTE! Betlémské světlo 
opět ve Vestci
Je to již vestecká tradice, kterou si každoročně rádo zopakuje 
mnoho místních. 

Přijďte i vy nasát předvánoční atmosféru! 
Kdy? V pondělí 23. 12. 2013 od 16 hodin 
ve sportovním centru ve Vestci. I letos se 
zde koná tradiční předvánoční setkání 
u příležitosti předání betlémského světla, 
které jako každý rok přivezou skauti a které 
si budete moci odnést do svých domovů. 
Vánoční náladu jako již po několikáté navodí 
také soubor Cancioneta Praga sbormistra 
Lukáše Jindřicha. Určitě přijďte, betlémské 
světlo neochvějně patří k vánočním 
tradicím.  

Kdo si odnese světélko z Betléma?

Strom před obecním úřadem je jednou z nejvýraznějších vesteckých vánočních dominant.
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Je tu doba zázraků, 
vychutnejte si ji
Iva Opeltová, členka kulturní komise obce, se pro VL mimo jiné 
zamýšlí nad tím, na jaká zajímavá jídla a přísady byste o Vánocích 
rozhodně neměli zapomenout.  

Vánoce. Každý rok k nám spěchají čím 
dál tím rychleji. Jak vůbec prožíváme 
tyto krásné svátky? Někdo se od 
rána postí, aby viděl zlaté prasátko. 
Proto se také v minulosti v některých 
domácnostech vařil a do dnes připravuje 
např. černý kuba. Jeho příprava nám 
zabere minimum času. Do pekáčku 
vymazaného sádlem dáme zapéct 
smíchané uvařené trhané krupky 
s pokrájenými, předem namočenými, 
houbami a utřeným česnekem, osolíme, 
opepříme, okmínujeme,  lehce provoníme 
majoránkou a po 20 minutách pečení 
při 150 °C teplotě vytahujeme z trouby. 
A postní jídlo je na světě.

Půst se ukončil symbolicky s první 
hvězdičkou na obloze, zapálily se svíčky 
a celá rodina usedla ke štědrovečerní 
hostině. My víme, že k večeři mohou 
pospolu usednout i rodinní přátelé 
a známí. Od stolu po dobu večeře by ne-
měl nikdo vstávat, dokud všichni nedojí. 
První vstávala hospodyně, v dnešní době 
většinou ten, kdo jídlo připravuje a nosí 
na stůl. Smysl vánoc by měla umocňovat 
úcta, láska, přátelství a rodina i známí by 
měli držet, nejen v tento den, pospolu. 

A co koření?
K vůni Vánoc přispívá také koření, 
které může být velmi, velmi prospěšné. 
Víte, že vanilka odvádí vodu z těla, 
takže díky ní hubneme doslova před 
očima? Její vůně prý drží na uzdě naše 
chutě a přejídání. A skořice? Ta udržuje 
ideální hladinu cukru v krvi, a proto 
nás nepřepadne náhlý hlad. Navíc 
prohřívá tělo, takže je velmi vhodná 
do kávy i čaje v tomto zimním období. 
I hřebíček umí doslova zázraky! Spaluje 
tuky, které konzumujeme, umí vyladit 
trávení i zničit choroboplodné zárodky 
v žaludku a tlumit bolest. Toto koření, 
které je součástí většiny vánočního 
cukroví, zkrátka zaujímá první příčku 
ve vůních, které by nás měly provázet 
celé vánoční svátky. A ještě k příchodu 
nového roku - všichni známe ta známá 

České Vánoce: 11 tisíc korun, 
pod stromečkem elektronika
Za dárky utratí Češi průměrně 6,5 tisíce korun na osobu, což je 
třeba ve srovnání se Spojenými státy směšná suma - tam se jedná 
o podobnou částku, ale v dolarech. Z Evropanů nejvíce utratí 
Irové, a to v přepočtu 24 tisíc korun na hlavu.  
Třeba sousedé z Německa v průměru 
vydají za dárky 12 tisíc korun, Slováci 
kolem šesti tisíc, tedy podobně, jako 
Češi. V komplexu pak české domácnosti 
plánují za vánoční nákupy utratit 
podobně jako loni okolo 11 100 korun. 
Částka věnovaná na dárky se bude 
pohybovat kolem zmiňovaných 6 500 
korun, za jídlo a pití pak Češi utratí 
4 500 korun. Letošními vánočními hity 

jsou dětské tablety a mobily. Výrazně 
méně lidí najde pod stromečkem proti 
minulým letům elektronické čtečky, 
navigace, televize či fotoaparáty. 
Elektronické hračky chce k Vánocům 
čím dál víc dětí, současně klesá zájem 
o plyšové hračky. Populární je nadále 

Lego, boom zažívají hry jako Dostihy 
a sázky. Podle obchodů Sparkys jsou 
nejvíce chtěnými hračkami pro kluky 
auta, zejména ta na dálkové ovládání. 
U dívek zase kreativní hračky, kdy si 
mohou například vyrobit návrh modelu 
pro svoji panenku, uplést šálu nebo 
vybarvit tašku. Podle Sparkys klesá 
oblíbenost plyšových hraček, jako jsou 
Medvídek Pú, Hello Kitty nebo Littlest 
Pet Shop. Z analýzy 35 000 diskusních 
příspěvků na internetu týkajících se 
příprav na Vánoce společnosti Yeseter 
Now vyplývá, že nejvíce se diskutéři baví 
o dárcích pro děti. Ve 29 procentech 
diskusí se objevují tipy na hračky jako 
stavebnice, plovoucí auta, panenky 
a kuchyňky. Na 16 procent dárků 
bude pocházet z kategorie kosmetiky 
a parfémů, 15 procent tvoří oblečení 
včetně erotického spodního prádla, 
14 procent zvažuje nákup elektroniky.

Iva Opeltová.

Dětské tablety táhnou.

Pod stromeček patří dárky!
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Stravu dětí ve školce určuje 
spotřební koš
Školní jídelna mateřské školy připravuje malým strávníkům 
pestré jídlo, které odpovídá zásadám správné výživy. Závazně, 
podle striktních předpisů, plníme spotřební koš podle věku 
stravovaných dětí s tolerancí plus mínus 25 % v měsíčním 
průměru. 
Co vůbec je spotřební koš? Jde 
o soustavu 10 skupin základních potravin: 
masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků, 
cukrů, zeleniny, ovoce, brambor a luštěnin.
Tuky a cukry nesmí přesáhnout 100 % 
povoleného limitu, oproti tomu ovoce, 
zelenina a luštěniny nejsou omezeny 
horní hranicí. Dodržování spotřebního 
koše nám přibližně zaručí dostatečný 
příjem všech doporučených živin.  Jídlem 
ve školce však nemohou být zabezpečeny 
všechny potřebné živiny v optimálním 
množství. Rozhodující vliv na stav výživy 
dětí má domácí stravování. Některá jídla 
ochutnají naše děti poprvé právě ve školce. 
Na hrachovou kaši, kuskus nebo červenou 
řepu se dívají s nedůvěrou. Paní učitelky 

potřebují hodně trpělivosti a diplomacie 
přimět je tento „podezřelý pokrm“ 
ochutnat. Odborníci na školní stravování 
nás ale ujišťují, že po 14 opakováních je 
jídlo pro děti již důvěrně známé a nemají 
s ním problém. Takže na základní škole by 

děti nemělo čekat žádné překvapení. 

Oslavy ve školce
Je zvykem, že děti chtějí s kamarády ve 
školce oslavit svoje narozeniny a přinesou 
pro ně nějakou dobrotu. Většinou to jsou 
bonbony nebo čokoláda. Paní učitelky 
upozornily na to, že skoro každý týden 
mají ve třídě oslavu s kalorickou bombou 
a přišly s výborným nápadem – místo 
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Vánoční speciál

slova: jak na Nový rok, tak po celý rok! 
Buďme k sobě shovívaví, abychom se 
navzájem cítili šťastni a v pohodě. To je 
přeci důležité stejně jako zdraví. Takže 
na Nový rok uvaříme čočku, aby se nám 
množily peníze a pozitivně mysleme, že 
všechno bude fajn. Všechno nepotřebné 
vyhoďme z našich domácností (rozhodně 
ne své protějšky) a zapomeňme, co se 
nám v tomto roce nevyvedlo. Vzhůru 
do Nového roku, čekají nás příjemné 
věci. Slunce je na startu!  Věřte, svítí 
i v zimě a možná ještě jiskrněji. Ať už se  
 

rozhodnete trávit poslední noc v roce 
jakkoli, pijte tak, abyste si silvestrovské 
oslavy pamatovali. A malá rada na 
závěr: stoprocentní lék proti kocovině 
neexistuje!

Tak tedy drazí sousedé, přejme si jen 
vše dobré a oslavme vánoční svátky, jak 
to máme nejraději. Šťastni, okouzleni 
a hlavně s těmi, které milujeme a máme 
rádi. Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Iva Opeltová

Pštrosí vejce - lahůdka!

Houbový kuba.
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bonbonů děti mohou přinést exotické 
ovoce. Všichni ochutnají a vyprávějí si 
na jakém stromě nebo keři plody rostou, 
kde je země jejich původu apod. Někdy 
oslavenci s ovocem donesou i obrázky 
a pro děti je to nezapomenutelné dopoledne 
plné nových chutí a informací. Děkujeme 
rodičům za spolupráci a podporu v tom, 
abychom děti již od útlého věku mohli učit 
zásadám zdravého stravování.  

Ochutnávky pro rodiče
V průběhu roku seznamujeme rodiče 
se stravou v mateřské školce, a to jak 
ochutnávkou svačinek nebo povídáním 
s nutriční specialistkou.

Leona Nosková, 
vedoucí školní jídelny MŠ Vestec

Mateřská školka
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Svačinky mohou otestovat i rodiče. Chutná jim. 

Zdravá strava je důležitá.
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