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Slovo starosty

Tibor Švec
starosta obce Vestec

Vážení čtenáři!

Přichází podzim, což už jsme bohužel pocítili po celý týden před vesteckou poutí. 
Na zablácenou louku za rybníkem dorazily stovky z vás, kterým děkuji a věřím, 
že jste se i přes nepřízeň počasí dobře pobavili. Klasickými podzimními akcemi 
jsou na rozdíl od poutě tradiční vestecká drakiáda a dlabání dýní – informace 
o nich najdete uvnitř Vesteckých listů. Dále bych vás všechny rád pozval na veřejné 
zasedání obecního zastupitelstva, na němž budeme schvalovat zadání nového 
územního plánu, detaily najdete v tématu tohoto čísla. Kromě toho si můžete 
přečíst i o začátku stavby sběrného dvora, o koupi kropicího vozu, který sníží 
prašnost v obci nebo detaily o novém multifunkčním hřišti ve sportovním areálu. 

Přeji příjemné čtení!
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Kamiony nad 12 tun: zákaz!
Strážníci z Obecní policie Vestec v současnosti často 
stávají u velkého kruhového objezdu na Vídeňské. Chytají 
tu kamiony, které si chtějí zkrátit cestu do Prahy.  
Obci se totiž podařilo vyřídit nové 
dopravní značení, kdy směrem do Prahy 
nemohou jet vozidla těžší než 12 tun. 

„Týká se to pouze kamionů, které tranzitují 
a chtějí si přes Kunratickou spojku zkrátit 
cestu,“ vysvětluje zavedení nového pravidla 
starosta Tibor Švec. „Policisté dodržování 
nového značení pravidelně hlídají,“ 
dodává. Jelikož každý řidič by měl mít ve 
voze doklady o nákladu včetně cíle dopravy, 
je jednoduché zjišťovat, zdali se provinil, 
či nikoliv. V případě porušení pravidel 
mu hrozí pokuta až dva tisíce korun. „My 
ale nechceme vydělávat na pokutách pro 
kamiony, chceme, aby nejezdily přes naši 
obec a tím se uvolnila Vídeňská, hlavně 
směrem do Prahy“, vysvětluje starosta.

Sjezd na Břežany se jen tak 
neotevře. Bohužel
Vídeňské se jen tak neuleví. Plánované otevření dálničního 
sjezdu na Dolní Břežany se totiž odkládá na dlouhé měsíce. 
Je to smutná zpráva pro vestecké řidiče. 
Zatarasený sjezd z Pražského okruhu na 
Dolní Břežany, který by ohromně ulevil 
frekventovanému provozu na Vídeňské, 
se jen tak neotevře. Pražský magistrát sice 
zrušil nesmyslný požadavek městské části 
Praha-Libuš na vybudování obchvatu 
kolem Písnice (byla to podmínka pro 
otevření sjezdu), ale Ministerstvo dopravy 
toto rozhodnutí nepřijalo a vrátilo zpět 
magistrátu. „Rozhodnutí magistrátu 
bohužel obsahovalo hodně faktických 

chyb a nedostatků, takže teď jej celé musí 
přepracovat. Čeká nás dlouhý proces, 
řádově minimálně devět měsíců,“ smutní 
vestecký starosta Tibor Švec a s ním i tisíce 
nespokojených řidičů.
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Kamionová doprava v obci se omezí. 



Sběrný dvůr se po odkladu 
začal stavět
Po zdlouhavém dotačním procesu byla konečně zahájena stavba 
sběrného dvora. 
Zahájení výstavby sběrného dvora se 
protáhlo o dva roky, kdy Státní fond  život-
ního prostředí vyhodnocoval žádosti obcí 
o dotace. Nyní je již stavba v plném proudu. 
„Doufáme, že bude dokončena do 
zimních měsíců,“ říká starosta Tibor 
Švec. Sběrný dvůr přijde na necelé 
2 miliony korun, stavbu realizuje 
společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. 
a technologii dodá společnost AVE CZ 
odpadové hospodářství, s.r.o.

Čistící vůz z evropských dotací
Nánosy prachu (především) na Vídeňské v letních měsících již 
nebudou obtěžovat občany Vestce. Díky kropicímu vozu. 

Obec Vestec si před časem nechala změ-
řit prašnost na své nejfrekventovanější 
komunikaci – na Vídeňské. A výsledky 

byly šokující. „Naměři-
li jsme stejné hodnoty, 
jako jsou například na 
Ostravsku, které je zná-
mé zhoršeným životním 
prostředím,“ vysvětluje 
starosta Tibor Švec. A tak 
začalo vedení obce jed-
nat. Na základě naměře-
ných hodnot požádalo 
o dotaci na kropicí vůz. 
Úspěšně. Již v březnu se 
tak garáž technických slu-

žeb zaplní dalším vozidlem. „Jde o čistící 
vůz, který má kropičku s vysavačem pra-
chu. Od jara bude obcí projíždět každých 
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Sběrný dvůr (ilustrační foto). 

Kropicí vůz výrazně sníží prašnost (ilustrační foto)



čtrnáct dnů. Princip je samozřejmě za-
ložen především na odstranění prachu 
vznikajícího z dopravy a průmyslu,“ vy-
světluje starosta. Výsledky jsou dle statistik 
neuvěřitelné – kropicí vůz dokáže prašnost 

snížit o 99 procent! Celkem vozidlo znač-
ky Mercedes přijde na 4,5 milionu, získaná 
evropská dotace uhradí devadesát procent 
pořizovací ceny.

Hospoda Na hřišti: nový 
nájemce
Oblíbená hospoda Na hřišti bude mít nového nájemce. Obec po 
dohodě se rozešla se současným provozovatelem. 
Současný nájemce hospody, Milan 
Micka, odevzdá obci klíče na konci 
října. V tu dobu by již také měl být 
znám nový nájemce, který vzejde 
z výběrového řízení. K ukončení 
spolupráce se současným provo- 
zovatelem došlo z důvodu odlišných 
představ o dalším směřování hospody 
Na hřišti. Obec by ráda měla v hospodě 
více akcí pro občany a také třeba větší 
nabídku jídel.

Multifunkční hřiště dostalo nový 
povrch i díky brigádníkům
Změna povrchu multifunkčního hřiště ve vesteckém sportovním 
areálu byla již velmi žádoucí. Povedlo se. 
Práci specializované firmy předcházelo 
několik brigád, kdy dobrovolníci vlastními 
silami dodělali oplocení hřiště, opatřili ho 
novým nátěrem, odstranili starý povrch 
hřiště a zajistili ekologické zlikvidování. 
„Pomocnou ruku dali členové Viktorky, 
kdy převážně pomáhali nohejbalisté, 

volejbalisté, fotbalisté a kluci z technických 
služeb, díky jejichž pomoci jsme vše 
úspěšně zvládli. Touto dobrovolnou 
činností jsme ušetřili více než 50 tisíc korun 
a to je skvělé,“ pochvaluje si radní Václav 
Drahoš, který byl jedním z brigádníků. 
Následovaly specializované práce firmy 
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Hospodu Na hřišti čekají změny.



SIBERA SYSTEM, s.r.o, tedy vyrovnání 
povrchu na některých místech i o 8 cm, 
vyspádování, pečlivé válcování, položení 
moderního dvoubarevného povrchu, 
vyřezání potřebných lajn a zapískování 
více než 11 tunami křemičitého písku. 
Povrch Juta Grass splňuje nejnáročnější 
podmínky pro sport a při kvalitní 
údržbě obzvláště v počátku používání 
by měl vydržet několik dalších let. 
Hřiště je již opět plně otevřeno 
veřejnosti a lze jej rezervovat přes 

rezervační systém sportovního centra. 
Na nové hřiště je umožněn vstup pouze 
v obuvi s hladkou podrážkou a maximálně 
s turfami a po každém použití se musí 
zamést. Celkové náklady na rekonstrukci 
činí cca 360 tisíc korun. Zároveň 
došlo k rozšíření nočního osvětlení 
o další sloupy, které zajistily vlastními 
silami Technické služby Vestec v cel- 
kové hodnotě 24 tisíc korun z důvodu 
zkvalitnění nočního osvětlení.

UPOZORNĚNÍ: Sociální program 
- končí termín pro podání žádosti!
Obecní úřad opět upozorňuje na termín, do kdy je možné zažádat si o sociální 
příspěvek, na který má v rámci sociálního programu obce právo každý občan 
s trvalým pobytem ve Vestci. Termín uzávěrky podaných žádostí pro rok 2013 je 
31. října 2013. Novou žádost musí podat i občané, kteří žádali v  minulém roce. 
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Zrekonstruované multifunkční hřiště splňuje požadavky mnoha sportů.
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Potřebujete sociální pomoc? 
Obec nabízí řešení
Občané Vestce mají momentálně možnost využití pomoci 
pracovníka v oblasti sociálních služeb, a to za zvýhodněných 
podmínek (pokud mají trvalé bydliště ve Vestci). 
V současné době obec spolupracuje 
s paní Lenkou Klestilovou, která tyto 
služby zajišťuje. Jedná se především 
o osobní asistenci pro každého, kdo 
musí z různých důvodů zůstat doma 
a potřebuje pomoc s některými běžnými 
úkony. Jedná se zejména o: nákupy 
(potraviny, lékárna a jiné), odvoz klienta, 
možnost zajišťování kvalifikovaných 
pracovníků v oblasti pedikúra, manikúra, 
masáže, kadeřník, konzultace s rodinnými 
příslušníky, duchovenská péče (předčítání, 
luštění křížovek apod.), aktivizační péče 
(začleňování klientů do akcí probíhajících 
v obci apod.), ostatní služby např. praní 

a žehlení po domluvě. Jednotná cena 
za jednotlivý úkon je 60 Kč/hod, 
(30 Kč/za každou započatou půlhodinu) 
pro občany s trvalým pobytem 
v obci Vestec, pro občany s trvalým 
pobytem mimo obec je to 100 Kč/hod. 
(50 Kč za každou započatou půlhodinu). 
Náklady autodopravy v případě odvozu 
klienta k lékaři, na nákup apod. jsou 
5 Kč/km (mimo Vestec) + obvyklá 
hodinová sazba za služby poskytované 
klientovi. V případě zájmu o tyto služby, 
prosím, kontaktujte přímo paní Lenku 
Klestilovou na tel.: 603 463 133.

POZOR! Termín konání voleb do 
Poslanecké sněmovny ČR

Prezident České republiky rozhodnutím 
ze dne 28. srpna 2013, které bylo 
publikováno ve Sbírce zákonů dne 
28. srpna 2013 pod číslem 266/2013 Sb., 
vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky a stanovil 
dny jejich konání na pátek 25. října 2013 
a sobotu 26. října 2013. 
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Informace o voličských průkazech
Volič, který nebude moci volit v době voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky ve svém stálém volebním 
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání 
voličského průkazu. 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu 
do výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů ve dnech voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve dnech ve dnech 25. a 26. října 2013 
v jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky i v jakémkoliv zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí zřízeném při 
zastupitelském a konzulárním úřadu ČR, 
s výjimkou konzulárních úřadů vedených 
honorárními konzulárními úředníky. 
Požádat o vydání voličského průkazu lze: 
A) písemnou žádostí s ověřeným 
podpisem voliče, doručenou nejpozději 
7 dnů přede dnem voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, tj. 
do 18. října 2013, na adresu Obecní úřad 
Vestec, Vestecká 3, Vestec, 252 42 Jesenice. 
B) žádostí zaslanou v elektronické podobě 
podepsanou uznávaným elektronickým 
podpisem, doručenou nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, tj. do 18. 
října 2013, na adresu info@vestec.cz, 
c) žádostí zaslané prostřednictvím 
datové schránky, doručenou nejpozději 
7 dnů přede dnem voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, 
tj. do 18. října 2013, identifikační 
číslo datové schránky úřadu cytasj8. 
C) osobně, do okamžiku uzavření stálého 
seznamu do 23. října 2013 do 16:00 
hodin v budově obecního úřadu, adresa 
Vestecká 3, Vestec. Volič si může voličský 

průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho 
vyzvednutí pověří jinou osobu, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu. Další možností je, že úřad 
voličský průkaz  voliči zašle do vlastních 
rukou na adresu uvedenou v žádosti. 

Předávání voličských průkazů je možné 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, tj. od 10. října 2013. 
Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00,  
středa: 8:00 - 18:00.



Družstvo SDH Vestec skončilo v Osnici na 
pěkném čtvrtém místě. 

Hasiči v akci u Vesteckého rybníka.
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Hasiči čtvrtí v Osnici
Velitel vesteckých dobrovolných hasičů Milan Petrus informuje 
čtenáře VL o činnosti svého sboru a úspěchu na soutěži 
v tradičním hasičském sportu. 
Stále nám sice chybí kvalitní zázemí, ale 
již se těšíme na dobudování sběrného 
dvora, kde budeme mít prostor přislíbený 

starostou obce, kterému tímto děkujeme 
za podporu. Tam budeme mít možnost 
provádět pravidelnou údržbu techniky, 

spolkový život našeho SDH a přípravu 
na soutěže v požárním sportu, ve kterém 
úspěšně reprezentujeme naší obec. V so-
botu 28. 9. se naši členové soutěžního 
družstva SDH zúčastnili oslav 130. let od 
založení sboru sousední Osnice.  Akce to 
byla pěkná a naše družstvo se ve složení 
útok 1 Jarda Skřivan, útok 2 Milan Petrus, 
rozdělovač Miloš Kesl, David Palek, 
strojník u čerpadla Dan Miler, savice + 
koš Slávek Bohuslav, savice 2 Mirek Pašek 
postavilo na start soutěže v požárním 
útoku.  Mezi kolegy z okolních sborů jsme 
si nevedli vůbec špatně a obě kola v soutěži 
jsme úspěšně dokončili zásahem na terče. 
Jako velitel sboru a zároveň člen družstva 
jsem si vyzkoušel, že nám to jde. Obsadili 
jsme krásné 4. místo s časem 42,72 s. 
a získali další pohár do naší sbírky. Máme 
sice ještě na nejlepší co zlepšovat, ale již se 
připravujeme a těšíme na další soutěž, kde 
pomýšlíme na vyšší mety. 



Děti se mohly bát ve strašidelném hradu. 
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Bláto neodradilo! Vesteckou 
pouť navštívily stovky lidí
(Nejen) dětské nadšení v bahně. Tak by se dala stručně 
charakterizovat pouť, která uprostřed září navštívila obec 
Vestec.

Desítky atrakcí pro malé i velké navštívily 
podle odhadu stovky lidí. „Pořadatelé byli 
velmi spokojeni. Týden před konáním 
vestecké pouti byli provozovatelé atrakcí 
ve Znojmě, kde za přibližně stejně 
náročných podmínek nepřišlo ani 
zdaleka tolik lidí jako u nás. A to jsme 
počtem obyvatel někde úplně jinde,“ říká 
vestecká místostarostka Eleni Ziková. 
Akce byla úspěšná i přes déšť, který byl 
dle meteorologů rekordní za posledních 
padesát let – louka za rybníkem tak 
byla pořádně promáčená, ale zábavě 
to nebránilo. Pouť doprovázely i různé 
doprovodné akce v čele s výstavou 

obrazů vesteckých amatérských umělců. 
„Obec by tímto ráda poděkovala za 
entuziasmus paní Aleně Dostálové 
a pánům Miloši Keslovi a Václavu 
Šedivému, kteří celou výstavu pořádali. 
A zároveň jim přejeme mnoho další tvůrčí 
inspirace,“ uzavírá starosta Tibor Švec.
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Adrenalin na velké atrakci. Závěrečný ohňostroj. 

Co by to bylo za pouť bez bouracích autíček. 

Fokus



Řetízkové kolotoče na vestecké pouti. Přítomen byl i slavný Pacifický expres.

Poníci se nezastavili, děti měly velký zájem. 
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Některé obrazy braly dech.

Tradiční zátiší s dvěma druhy vína.

Tajemný les v podání amatérů. 

Návštěvníci obrazy obdivovali. Alena Dostálová, kurátorka výstavy. 
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Více prostoru – hlavní důvod, proč obec přemístila pouť na louku.
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Proměna louky 
za rybníkem
Letošní pouť byla výjimečná i v tom, že se nově konala na 
louce za Vesteckým rybníkem. Načala tak novou tradici.
Zelený prostor za rybníkem již po 
několikáté sloužil ke konání akcí 
pořádaných obcí. A osvědčil se. Pro 
komfortnější využití obec nechala tuto 
lokalitu zasíťovat elektřinou, což v praxi 
znamená, že není nutné řešit přívod 
elektřiny pro každou akci. „Je to ideální 
prostor pro naše akce, chceme ji využívat 
celoročně, plánují se zde koncerty, 
amatérské divadlo a také tradiční 
a oblíbené akce typu pálení čarodějnic či 

právě vestecké poutě,“ říká starosta Tibor 
Švec. „Místo  v příštím roce zároveň 
oživíme dětským hřištěm s robinzonskými 
prvky, půjde o prolézačky přírodního 
charakteru,“ nabízí starosta dětem další 
místo na hraní. Zasíťování prostoru stálo 
600 tisíc korun, protože bylo třeba položit 
400 metrů dlouhou přípojku elektrické 
sítě. Počítá se, mimo jiné, rovněž se 
sezónním občerstvením u cyklostezky.
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Územní plán před schválením 
zadání, přijďte se podívat
V úterý 22. října jsou všichni občané Vestce zváni na veřejné 
zasedání týkající se nového územního plánu.
Občané Vestce si na zasedání, které se 
tradičně uskuteční od 18 hodin v zasedací 

místnosti obecního úřadu, mohou přijít 
vyslechnout, co nový územní plán řeší. 
Zastupitelstvo obce bude projednávat 
schválení zadání územního plánu, což je 
dokument, který předchází samotnému 
zakreslování změn. „V novém územním 

plánu nejsou žádné větší změny v obytné 
části. Chceme především rozšířit komerční 
zónu, hlavně prostory okolo BIOCEVu, 
kde chceme vytvořit plochu pro podporu 
podnikání přidružených firem. Vyřešeny 
a posunuty by v novém plánu měly být 
rovněž dopravní záležitosti, aktualizovány 
jsou prvky územně ekologické stability,“ 
popisuje starosta Tibor Švec. Občané 
mají na veřejném zasedání zastupitelstva 
možnost seznámit se s finálním doku-
mentem. Mimochodem – samotní 
vestečtí obyvatelé podali 20 vlastních 
návrhů, pětadevadesáti procentům 
z nich bylo vyhověno. „Poslední slovo ale 
bude mít zpracovatel územního plánu, 
tedy architekt. On například může říct, 
že ta a ta změna nejde udělat z různého 
důvodu – například dopravního,“ 
popisuje Tibor Švec. Finální dokument, 
který nahradí starý územní plán, by 
měl být hotový v květnu příštího roku.

Opravy místních komunikací 
před zimou
Před blížící se zimou obec poskytuje 
finanční prostředky na opravu výtluků 
i položení asfaltového povrchu ve dvou 
ulicích, kde doposud chyběl. Ulice 
K Rybníku a část ulice K Vodárně 
dostane ještě v tomto roce nový povrch.

První týden v říjnu byla dokončena oprava 
poničené mlatové cyklostezky vedoucí 
z ulice Ve Stromkách do Jesenice. 
Opravu provedla společnost JLT 
z Jesenice v celkové hodnotě cca 
100 tisíc korun.   
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Policejní zprávy: Romové 
kradou přímo z aut, manželka 
dělala naschvály
Jako každý měsíc vám i v říjnu přinášejí VL výběr trestných 
činů a přestupků, jak je zaznamenali policisté z Vestce 
a Jesenice.

Dne 7. 9. 2013 v 00:51 hodin zastavuje 
hlídka na ulici Vídeňská osobní vozidlo zn. 
Opel, které řídí 26letý občan Vietnamu. 
Lustrací je zjištěno, že osoba nemá 
oprávnění k řízení motorového vozidla na 
území České republiky a dále, že vozidlo 
nemá sjednáno povinné ručení. Policisté 
mu zakazují další jízdu a věc oznamují jako 
přestupek na MÚ Černošice k projednání.

Dne 8. 9. 2013 okolo 03:35 hodin si 
hlídka OOP Jesenice všímá podezřelého 
vozidla zn. BMW, které se pohybuje 
po ulici Vídeňská poblíž supermarketu 
Albert. Policisté vozidlo zastavují 
a provádí kontrolu. Při kontrole bylo 
zjištěno, že 45letý řidič z obce Osek je 
pod vlivem alkoholu, kdy dechovou 
zkouškou mu bylo naměřeno 1,51 
promile alkoholu v krvi a dále policisté 
zjišťují, že řidič má jíž platný zákaz řízení 
motorových vozidel za předchozí delikty. 
Řidiči je zakázána další jízda a policisté 

mu sdělují podezření z trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky 
a maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání. Věc byla předána na Okresní 
státní zastupitelství Praha-západ.

Dne 8. 9. 2013 okolo 10:10 hodin 
dochází u myčky aut u parkoviště OD 
Albert ke krádeži dětského odrážedla. 
Než si majitel stihl umýt vozidlo, nechal 
u vozidla dětské odrážedlo, které mu  
během krátké chvíle někdo odcizil. Poli-
cisté řeší věc jako přestupek proti majetku.

Dne 12. 9. 2013 v nočních hodinách si 
občan Jesenice všímá podezřelých osob 
v ulici K Šátalce, tyto osoby vycházejí 
z jednoho ze vchodů bytového domu. Na-
sedají na kola a odjíždí směrem k obci 
Vestec. Na místo neprodleně vyráží hlídka 
OOP Jesenice. Přijíždí až do obce Vestec, 
ulice Okružní, kde si všímají tří osob 
u červené dodávky značky Ford. Policisté 
přistoupí ke kontrole a zjišťují, že dodávka 
je naložena jízdními koly a sekačkami na 
trávu. Na místě se nachází 33letý muž 
z Mnichovice, 33letá žena z Mostu a 36letá 
žena z Prahy, kteří nedokážou vysvětlit, 
jak se jim věci dostaly do vozidla. Hlídka 
je na místě zadržuje a následným šetřením 
je zjištěno, že osoby provedly vloupání do 

Policisté v akci. 



Poškozená Alfa Romeo. 
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5 vchodů bytového domu v ulici K Šátalce, 
v ulici Příčná II a Lomená a dále další 
kola odcizili ze zahrady v ulici Okružní. 
Věc si převzala Služba kriminální policie 
a vyšetřování. Všem osobám již bylo 
sděleno podezření z trestného činu krádež, 
poškození cizí věci a porušování domovní 
svobody. Věci byly navráceny majitelům.

Dne 13. 9. 2013 okolo 14:00 hodin 
dochází v Mateřské školce ve Vestci ke 
krádeži mobilního telefonu a klíčů jedné 
z učitelek. Dosud neznámý pachatel 
využil toho, že jedna paní učitelka si 
zapomněla telefon a klíče na jedné ze 
skříněk v šatně a ten jí i s klíči odcizil. 
Policisté šetří věc jako trestný čin krádež. 

Dne 14. 9. 2013 v 11:25 hod. v obci Vestec, 
ul. Slepá před čp. 56 nacouval 36letý 
řidič do vrat, která srazil na zem 
a dále poškodil zděný sloupek 
a padající vrata poškodila popelnici. 
Řidič z místa dopravní nehody utekl. 
Na místě spolujezdce seděl 24letý 
mladík, který z místa dopravní nehody 
také utekl. Vznikla hmotná škoda 
na vozidle Alfa Romeo ve výši cca 
10 tis. Kč, na vjezdových vratech ve výši 
cca 50 tis. Kč, na zděných sloupcích ve 
výši cca 10 tis. Kč a na popelnici ve výši cca 
5 tis. Kč.  Celou událost popsal policistům 
svědek. Proč řidič a spolujezdec z místa 

utekli a proč k nehodě došlo šetří 
Dopravní inspektorát Prah-venkov JIH.

Dne 15. 9. 2013 okolo 22:20 hodin 
přijímají policisté oznámení o vloupání 
do firmy Ford Kačmáček, kdy dosud 
neznámí pachatelé vypáčili okno firmy 
a z prodejny odcizil tři značková jízdní 
kola v hodnotě 60.000,- Kč, dále způso-
bili škodu na zařízení 15.000,- Kč. 
Policisté věc šetří pro podezření z trest-
ného činu krádež a poškození cizí věci.

Dne 23. 9. 2013 v 14:15 hodin dochází 
na sjezdu na Vestec z pražského 
okruhu R1 k požáru nákladního 
vozidla zn. Tatra 815, kdy vozilo začalo 
za jízdy doutnat a poté hořet. Řidič 
stihl zastavit a hasicím přístrojem 
požár uhasit, o zbytek se již postarali 
hasiči. Vyšetřovatel určil jako příčinu 
požáru technickou závadu na vozidle. 

Dne 24. 9. 2013 okolo půlnoci zastavuje 
v obci Vestec ul. Průmyslová, hlídka 
Obecní policie Vestec vozidlo značky 
VW Transporter, které řídí 32letý řidič. 
Dechovou zkouškou je u něj zjištěno, že 
požil alkohol, kdy mu bylo naměřeno 1,45 
promile. Věc si převzalo OOP Jesenice 
a muži bylo sděleno podezření 
z trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.

Dne 24. 9. 2013 okolo 07:45 hodin 
dostávají policisté OOP Jesenice 
oznámení o vloupání do firmy 
Euroarmatury v ulici Nad Jezerem, kde 
pachatel přes noc vypáčil okno, vniknul 
do firmy a odcizil z ní věci v hodnotě 
téměř 30.000,- Kč. Policisté šetří věc jako 
trestný čin krádež a poškození cizí věci.



Podezřelé auto s Romy. 

Policie má pořád dost práce. 
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Dne 24. 9. 2013 v 18:13 hodin oznamuje 
občan obce Vestce, že mu někdo v ulici 
Rákosová poškodil motorové vozidlo zn. 
Hyundai, kdy mu neznámým předmětem 
provedl rýhy do karoserie vozidla. Věc je 
šetřena jako trestný čin poškození cizí věci.

Dne 26. 9. 2013 v době od 10:15 hodin 
do 10:20 hodin dochází ke krádeži 
tašky s finanční hotovostí z vozidla 
Renault v ulici Vestecká, kdy pachatel 
využívá staženého okénka u vozidla 
a bere z něj věci. Vytěžením kamerového 
systému obce Vestec je zjištěno vozidlo 
podezřelých, kdy krádeže se měla dopustit 
skupina 4 Romů, kteří po obci Vestec 
jezdili a nahlíželi do zaparkovaných aut. 
Díky kamerovému systému je zjištěna 
registrační značka vozidla. Policisté nyní 
věc věci šetří pro podezření z trestného 
činu krádež a neoprávněné opatření, 
padělání a pozměnění platebního 
prostředku. Romové nahlíželi do vozidel 
rovněž v ulici Ve Stromkách, kde kolem 

nich projelo několik vozidel, žádáme proto 
svědky, aby se přihlásili na OOP Jesenice.

Dne 26. 9. 2013 si policisté z Jesenice 
přebírají osobu, kterou kontrolovala 
Obecní policie Vestec. Jedná se o 37letého 
řidiče z Kamenice, který v obci Vestec 
řídil motorové vozidlo zn. Ford Fiesta bílé 

barvy. Lustrací bylo zjištěno, že osoba není 
držitelem řidičského oprávnění, které 
mu bylo zadrženo z důvodu jízdy pod 
vlivem drog. Věc je šetřena jako trestný 
čin maření výkonu úředního rozhodnutí.

Dne 28. 9. 2013 přijímají policisté 
oznámení o narušování občanského 
soužití mezi jedním z občanů Vestce 
a jeho manželkou, která mu má provádět 
naschvály a to takové, že mu kliku 
dveří u vozidla pomazala výkaly, mířila 
mu do očí pepřovým sprejem a další 
nepřístojné chování. Narušené vztahy 
v rodině jsou dlouhodobě a manželé jsou 
v rozvodovém řízení. Věc je zatím šetřena 
jako přestupek proti občanskému soužití. 

Dne 29. 9. 2013 v 00:55 hodin zastavuje 
hlídka OOP Jílové u Prahy na ulici 
Vídeňská poblíž prodejny Bychl vozidlo 
značky Land Rover, které řídí 49letý řidič. 
Dechovou zkouškou mu je naměřeno 0,38 
a 0,39 promile alkoholu v dechu. Řidiči je 
zadržen řidičský průkaz a je mu zakázána 
další jízda. Jeho protiprávní jednání bude 
řešit Městský úřad Černošice.

npor. Bc. Jiří Tesař 
zástupce vedoucího OOP Jesenice



Točník a Žebrák. Zříceniny
které musíte vidět
Je libo romantickou podzimní procházku s nádechem tajemna? 
Zkuste navštívit zříceniny hradů Žebrák a Točník. 

Od Vestce jsou sice dál, než jiné 
historické tipy, které vám VL v každém 
čísle nabízejí, ale o to více stojí slavné 
zříceniny za vidění.  Torza středověkých 
hradů dominují hlubokým lesům 
Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 
Romantická zřícenina Žebráku pochází 
z druhé poloviny 13. století, kdy hrad 
založili páni z Valdeka. V roce 1341 se 
stal Žebrák královským majetkem. Často 
ho využíval zejména císař Karel IV. při 
svých cestách do říše. V roce 1395 byl hrad 
těžce poškozen požárem a král Václav 
IV. ho poté nechal výrazně upravit. Roli 
královského reprezentativního sídla však 
krátce na to převzal hrad Točník, založený 
na stejném skalním ostrohu. Žebrák 
podlehl v roce 1532 dalšímu ničivému 
požáru. Poškozenou stavbu hradu se 
již nevyplatilo rekonstruovat, a tak je 

Žebrák od roku 1553 uváděn jako pustý. 
Točník dal postavit před rokem 1398 
král Václav IV. jako honosné a luxusní 
královské sídlo. Jeho nástupce Zikmund 
Lucemburský hrad v roce 1421 zastavil 
šlechtici Erkingeru ze Seinsheimu. Během 
husitských válek v první polovině 15. 
století byl Točník dvakrát obléhán, avšak 
husité ho nikdy nedobyli. V polovině 

16. století došlo k jeho renesanční úpravě, 
během níž byla provedena i sgrafitová 
výzdoba fasád. V roce 1594 se Točník stal 
opět královským majetkem, v 17. století ale 
začal pozbývat na významu a chátrat. Jeho 
nejzachovalejší částí je v současné době 
královský palác s velkým reprezentativním 
sálem, který byl v roce 1733 přeměněn na 
kapli. Dnes patří zřícenina Točníku mezi 
nejrozsáhlejší hradní zříceniny v Čechách. 
Z Vestce jste pod ním autem za 40 minut.
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Točník a Žebrák, pohádkové panorama. 

Tajemná zřícenina z blízka.



Na co se těšit? Kulturní akce do 
konce roku 2013
Je tu zase konec roku a tím i podzimní a zimní akce:  
DýňoHraní. V sobotu 26. 10. 2013 od 15 
hodin na sportovišti ve Vestci - dlabání 
dýní spojená s výstavou vydlabaných dýní 
dětí z mateřské školy. Dýně na ozdobu 
si můžete objednat na tel.: 724 066 732. 
Sebou si přineste nožík, lžíci nebo malou 
naběračku. Budeme se těšit na společnou 
práci při výrobě dušičkové výzdoby. 

Halloween je svátek, který se slaví 
31. října a většina z nás ho považuje za čistě 
americký svátek. Mnohé z našich dětí by 
ho chtěly slavit také, protože je to vlastně 
takový velký karneval v maskách, při 
kterých naše ratolesti navštěvují sousedy 
a koledují sladkosti. Halloween vychází 
původně z pohanského (keltského 
svátku) SAMHAIN – pohanský nový rok 
(konec pohanského léta). Užívá se také 
název předvečer Svátku všech svatých. 
Tradiční výzdobou jsou svítící lucerničky 
umisťované v blízkosti obydlí, nejčastěji 
na oknech, které měly uvítat zemřelé 

předky a ochránit dům před zlými duchy. 
Nejtypičtější ozdobou tohoto svátku 
jsou vydlabané dýně s motivem většinou 
„obličeje ducha“, ale fantazii se meze 
nekladou. (čerpáno - internet)

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 
pro děti a mikulášskou nadílkou.  Dýně. Symbol podzimu. 

Zvládnete hezčí? Přijďte to zkusit! 
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Imformujeme Vás o kulturních akcích v našem kraji.
KC JESENICE:  
Posvícenská zábava HC Jesenice 1. 11.,  
od 19:00. 

Lampiónový průvod 8. 11. od 18:00 - 
procházka setmělou Jesenicí.  

Pavel Kožíšek: S kouzly kolem světa 
17. 11. od 16:00 - pro děti i dospělé. 

KC ZAHRADA:
O pejskovi a kočičce 16. 10. od 14:30. 

Večerní kurzy kreslení pravou 
mozkovou hemisférou 15. 10. od 18:00. 

Vodník Loužička a jiné pohádky 19. 10. 
od 15:00. 

Aniččino srdíčko 23. 10. od 10:00.
 
MUZEUM JÍLOVÉ: Probíhající výstavy: 
Znějící dřevo, Stromy jako domy, Hobby 
jílovské doby, Fotografická dokumentace 
okresu Praha-západ, Historie těžby 
zlata v regionu, Z pokladů muzejního 
depozitáře.

Betlémské světélko. 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 zpěváci ze souboru Cancioneta 
Praga sbormistra Lukáše Jindřicha.        
 
Vyrobme si betlém! Před několika lety 
tu probíhala velmi pěkná akce, kterou 
iniciovali občané Vestce. Chtěli bychom 
tuto akci oživit.  Proto vás prosíme 
a vyzýváme ke spolupráci. Zapojte se 
a vyrobte vlastními silami figurky do 
vesteckého Betléma. Každý si podle svého 

uvážení může vybrat  1 - 2 postavičky 
z Betléma, které by chtěl vyrobit. Materiál 
a seznam figurek budou k vyzvednutí na 
obecním úřadě. Můžete si je vyzvednout 
od 1. do 8. listopadu; figurky prosíme 
odevzdat do 15. listopadu. Děti z naší 
mateřské školky poprosíme, aby vyrobily 
zvířátka. Celý betlém bude vystavený 
o adventu u obecního úřadu při 
příležitosti rozsvícení vánočního 
stromu  1. 12. 2013 v 17 hodin. Betlém 
zůstane před Obecním úřadem do 
konce vánočních svátků.  Hezký podzim 
a nashledanou při našich akcích. 

Za kulturní komisi 
Táňa Lejnarová
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Zprávy ze ZŠ Campanus
VL vám měsíc po startu nového školního přinášejí podrobné 
informace o jeho harmonogramu na nové spádové škole ZŠ 
Campanus. A přidávají detailní informace o kroužcích, které 
může navštěvovat i vaše dítě.

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO  
ROKU 2013/2014: 

Pedagogické rady  
• 13. listopadu 2013 - hodnocení    
   prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí 
• 22. ledna 2014 - klasifikační porada,  
   kontrola plnění úkolů školního roku  
• 23. dubna 2014 - hodnocení prospěchu  
   a chování žáků za 3. čtvrtletí  
• 18. června 2014 - klasifikační porada,  
   zhodnocení plnění úkolů školního roku 

Zápis do 1. ročníku  
• 20. a 21. ledna 2014 od 14:00 do 17:30  
   hodin  
• náhradní termín zápisu - 12. února  
   2014 od 14:00 do 17:00 hodin 

Třídní schůzky  
• 4. září 2013 - schůzka zástupců Spolku  
   rodičů  
• 10. září 2013 - třídní schůzky (1. - 9.  
   třídy)  
• 9. - 13. prosince 2013 - konzultační  
   týden  
• 20. května 2014 - třídní schůzky (1. - 9.  
   třídy)  
• 21. května 2014 od 15:30 hod - schůzka  
   pro rodiče budoucích prvňáků 

Konzultační hodiny  
• každý vyučující 1x měsíčně dle rozpisu 

Dny otevřených dveří  
• 16. října 2013 - 8,00 - 14,00 hodin  
• 7. a 14. ledna 2014 pro rodiče žáků     
   budoucích 1. tříd od 8:00 do 16:00   
   hodin  
• 8. dubna 2014 - 8,00 - 14,00 hodin  
• dále podle dohody kolektivu rodičů 
   s TU 

Prázdniny ve školním roce  
• 29. a 30. října 2013 - podzimní  
   prázdniny  
• 21. prosince 2013 - 5. ledna 2014 -  
   vánoční prázdniny, vyučování začne v  
   pondělí 6. ledna 2014  
• 31. ledna 2014 - pololetní prázdniny  
• 17. února - 23. února 2014 - jarní  
   prázdniny  
• 17. a 18. dubna 2014 - velikonoční  
   prázdniny  
• 28. června - 31. srpna 2014 - hlavní  
   prázdniny, vyučování začne v pondělí  
   1. září 2014  
• 9. května 2014 – ředitelské volno
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Zájmové kroužky 
Vaše dítě může navštěvovat libovolný počet kroužků za paušální 
částku 300,- Kč za měsíc. Částka se hradí pololetně na účet školy, 
po přidělení variabilního symbolu.  

Dramatický kroužek: pondělí 14:00-
15:30, Marcela Bambasová, 2. - 5. třída 
Keramika: pondělí 14:00 – 15:00, 
Markéta Nováková, 1. - 2. třída 
Atletika pro děti 2: pondělí 14:00 – 
14:45, Petr Martinů, 1. a 2. třída  
Flétna – začátečníci: pondělí 15:15 - 
16:00, Jitka Kudrnová, 1. - 5. třída  
Flétna 2 – pokročilí: pondělí 16:00 - 
16:45, Jitka Kudrnová, 1. - 5. třída  
Výtvarný ateliér 1: úterý 14:00 - 15:00, 
Radka Řeháčková, 1. - 5. třída  
Výtvarný ateliér 2: úterý 15:00 - 16:00, 
Radka Řeháčková, 1. - 5. třída  
Keramika 2: úterý 13:00 - 14:00, 
Olga Sejkotová, 1. - 5. třída  
Keramika 3: úterý 14:00 - 15:00, 
Olga Sejkotová, 1. - 5. třída  
Aerobic 1: úterý 15:15 – 16:00, 
Hana Kašparová, 1. – 3. třída 
Aerobic 2: úterý 16:00 – 16:45, 

Hana Kašparová, 4. – 9. třída  
Zpívání: středa 14:00 – 14:45 
Pavla Švarcová, 1. – 3. třída  
Atletika pro děti 1: středa 14:00 – 15:30, 
K. Zítková, P. Bartošová, 1. a 2. třída  
Sportovní hry: středa 15:30 - 17:00, 
Irena Juhászová, 2. - 4. třída  
Mladý zdravotník: čtvrtek 14:00 – 14:45, 
Vladimíra Plačková, 1. - 5. třída  
Výtvarný ateliér 1: čtvrtek 14:00 - 15:00, 
Eva Deistlerová, 1. - 2. třída  
Výtvarný ateliér 2: čtvrtek 15:00 - 16:00, 
Eva Deistlerová, 3. - 4. třída  
Výtvarný kroužek: pátek 14:00 – 15:30, 
Markéta Nováková, 1. - 2. třída  
Atletika pro děti 2: pátek 14:00 – 14:45, 
Petr Martinů, 1. a 2. třída  

Další zájmové (speciálně placené) 
aktivity na www.campanus.cz
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Speciální pedagogická péče na 
ZŠ Campanus
Ve školním roce 2013/2014 ve spolupráci 
s DysHelp otevírá ZŠ Campanus skupiny 
doučování a speciálně pedagogické péče 
(nápravy) žáků. Jednotlivé skupiny jsou 
rozděleny dle věku a budou otevřeny 
v minimálním počtu 5 dětí. Kvalitní 
speciální pedagogové DysHelp a ní-
zký počet žáků ve skupině zaručuje 
individuální přístup. Díky pravidelnému 
opakování mohou žáci odbourat školní 
problémy. Po dobré zkušenosti z minulého 
roku DysHelp spolupracuje s jednotlivými 

vyučujícími ZŠ Campanus. Skupinky 
budou organizovány pravidelně jedenkrát 
týdně 90 minut ve školní budově. Cena 
200,-Kč/ 90 minut. Kroužky budou reali-
zovány od října 2013. Do jednotlivých 
skupin se prosím přihlašujte do 10. září 
201 na info@dyshelp.cz – uveďte jméno 
dítěte a rodiče, telefon rodiče, třídu žáka 
a termín, o který máte zájem. Je možné 
sjednat individuální lekce či konzultace. 
 
Více na www.dyshelp.cz

Škola se intenzivně věnuje sportu. Na výletě za ptactvem. 

Momentka z lavic ZŠ Campanus. V různých typech běhu je Campanus úspěšný. 
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Den otevřených dveří
ve školce
Ve vestecké mateřské škole se konal den otevřených 
dveří, návštěvníci si mimo jiné mohli prohlédnout prostory 
nové přístavby školky.  
Rodiče současných či budoucích „obyvatel“ 
mateřské školy byli po informacích 
pořádně lační. Přišly jich desítky, většinu 
z nich uvítal starost Tibor Švec a ředitelka 

školy Daniela Pořízková. Kromě přístavby 
jim byly představeny třeba i nové rozsáhlé 
prostory, které budou sloužit různorodým 
zájmovým kroužkům.

Co už máme za sebou?
Malá rekapitulace toho, co už máme za sebou. Do poloviny 
října jsme v mateřské škole úspěšně zvládli adaptaci 
nových dětí i nové části pedagogického sboru, pomalu 
se adaptují i rodiče a rozjeli jsme spoustu různých aktivit. 
Posuďte sami… 
Adaptace dětí. Začátek září tohoto roku se 
nelišil od předchozích let – některé děti se 
těšily se do školky, některé plakaly, nechtěly 
rozumět tomu, že maminka opravdu 
přijde…  je to tak každý školní rok :) Malé 
osobnosti přišly do nového prostředí 
a každý se s ním vyrovnával po svém. 
Zvládly to. Ony i my. Jak to vypadá dnes? 
Počáteční nedůvěra k novému prostředí 
a novým tvářím je tatam. Zvídavost 
a možnosti nových kamarádů rychle 
převýšily všechno ostatní. Atmosféra ve 
třídách působí velmi příjemně.

Adaptace nové části pedagogického 
sboru. Může se to zdát směšné – když to 
zvládne malé dítě, dospělý musí!  Není to 

tak lehké, jak se zdá. Ale když má k sobě 
„čerstvý pedagog“ zkušeného kolegu, má 
se o co opřít.  

Adaptace nových rodičů. I rodiče si musí 
zvyknout, seznámit se – jak to chodí, jaký 
má školka režim, kde najít informace, co je 
třeba respektovat, kdo kam patří, kdo jsou 
paní učitelky, kdo paní kuchařka. Není 
toho nějak mnoho? Rodiče najednou mají 
nový režim..... no, však to znáte :)

A co všechno podnikáme? Začal 
kurz plavání. Plaveme každou středu 
v průběhu dopoledne.  Fungují již 
i kroužky. Keramika, logopedický 
kroužek, angličtina, zpívánky ve školce 
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a ve spolupráci TJ Viktoria Vestec sportov- 
ky a Tanečního studia Hazard tanečky.  
V podzimních sychravých měsících nám 
přibydou návštěvy solné jeskyně.  

Připravili jsme opět spoustu akcí a to nejen 
pro děti, ale i společné akce pro rodiče 
a obec Vestec. Z těch posledních: Den 
otevřených dveří ve školce, Drakiáda, 2. 
Ročník Dýňování či Uspávání Vesteckého 
rybníka na které Vás srdečně zveme. 

Těší nás spolupráce s naší spádovou 
Základní školou Campanus jako je například 
„Den plný pohybu - školáci sportují 
s předškoláky“ – sportovní dopoledne 
v Campanu, divadelní představení školáků 
u nás ve školce či již tradiční návštěva 
předškoláků ve škole před zápisem.  

Za měsíc a půl toho není málo. O co 
teď půjde? Budu se opakovat, ale za 
nejdůležitější považuji to, aby se tady děti 
cítily dobře. Hrály si, něco se naučily, 
vyprávěly si příběhy… to je možné jen 
v atmosféře klidu a pohody. Rozmanitý 
každodenní program se spoustou 
cvičení, her, malování, vyrábění, zpívání, 
vycházející z podrobných plánů nebo 
pravidelná práce s předškoláky je v podstatě 
samozřejmostí. Ale budování kvalitních 
sociálních vztahů, dodržování pravidel 
slušného chování, vedení dětí ke spolupráci, 
úctě a ohleduplnosti je základem. 

Hezké podzimní dny přeje
Mgr. Daniela Pořízková,
řed. MŠ Vestec

Veselý pavouček jako maskot školky. Návštěvníci poslouchají zajímavosti od personálu.
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Obloha se plnila draky. Zdenek Rožánek (vlevo) drakiádu pořádně prožíval.

Drakiáda 2013 opět přilákala desítky vesteckých dětí a jejich rodičů.

Přijímáme nové děti do zrekonstruované ordinace
praktického dětského lékaře  
+ dětského pneumologa
MUDr. Jindřicha Pohla
Najdete nás na adrese
Ke kurtům 3/383,Praha 4-Písnice 
tel.: 261 910 072, 777 200 582
e-mail: dr.pohl@seznam.cz  |  www.pediatrie-pohl.cz

Bez názvu-1   1 25.08.13   2:09
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Nechyběl ani drak s Mickeym Mousem. Program trval zhruba dvě hodiny. 
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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

15. umísťovací výstavu 
koček bez domova
která  se  koná

v neděli 20.10. od 1000 do 1700  
v Kongresovém centru, 5. května 65, Praha 4, Stanice metra  Vyšehrad

Sdružení na ochranu  
zvířat v krajní nouzi, 

Na pláni 31, Praha 5, 
tel.: 603 225 948, 246 024 181,  

email: sdruzeni@kocici-utulek.cz

Budete si zde moci vybrat ze spousty koťátek a kočiček 
s veterinárním osvědčením nebo jim alespoň přispět 
finančním či materiálním darem.

Více info: www.kocici-utulek.cz
„Slyším co jiní neslyší    /    zvuk bosých nohou na plyši           vidím co jiní nevidí
    /    přes ticho vidím do lidí    /    tuším co jiní netuší    /    nahlížím lidem do duší
     /    cítím co druzí necítí    /    strach mouchy spadlé do sítí
   /    mám to co druzí nemají    /    dotýkám se tmy potají
 a  Bůh mé prosby vyslyší    /    mám totiž sílu kočičí .  .  .“
    (Agata Grey)

Vás zve na
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EVROPSKÉ PENÍZE: 
NAZMAR UŽ NESMÍ PŘIJÍT ANI 
KORUNA!
Život v menším městě či vesnici má své kouzlo. 
Stále více lidí se stěhuje do obcí a měst 
v okolí Prahy a snaží se zapojovat do tamního 
společenského a kulturního života. Rozvíjejí 
místní tradice, zkrášlují veřejná prostranství 
a vylepšují vše tak, aby se v místě dobře žilo jim 
i jejich dětem. Obce díky tomu začínají vzkvétat.  

Toto úsilí nicméně často probíhá v kulisách 
rozbitých silnic, neopravených domů, úbytku 
pracovních míst, mizejících obchodů, vlakových 
a autobusových spojů či nefungujících 
veřejných služeb. Většinou jde o pozůstatky 
předlistopadového režimu, někdy však o důsledky 
nerozumných kroků učiněných v posledních 
dvou desetiletích. 

Dobrá vůle a angažovanost bohužel nestačí - 
náprava si vyžádá hodně peněz. A ty (nejen 
v malých obcích) chybí. I poté, co letos konečně 
dostanou navíc přibližně 12 miliard, které se nám 
podařilo vybojovat v dlouhém a náročném zápase 
proti diskriminačnímu rozpočtovému určení 
daní. Nespravedlivá disproporce mezi občany 
největších měst a obyvateli menších obcí a měst 
byla výrazným způsobem umenšena.

Oněch dvanáct miliard umožní uspokojivější 
rozvoj měst a obcí. Ten může být ale ještě rychlejší 
- kdybychom byli schopni efektivněji čerpat 
prostředky z fondů Evropské unie. Naše republika 
vyčerpala dosud jen třetinu možných prostředků, 
což považuji za neomluvitelné. Už dnes je jasné, 
že přijdeme přinejmenším o desítky miliard, které 
měly a mohly sloužit dobré věci. Místo toho často 
neprošly sítí zbytečné byrokracie nebo nebyly 
využity kvůli pouhé neinformovanosti. 

Čerpání evropských dotací v období 2014 - 2020 
se musí řídit zdravým rozumem. Jedině tak se 
peníze dostanou k lidem v obcích a městech 
a budou podpořeny rozumné projekty. Pak 
prostředky určené pro rozvoj země mohou 
rozvoji opravdu pomoci. Tyto požadavky se zdají 
být samozřejmé, jak jsme ale viděli, jejich plnění 
tak samozřejmé není.

 

STOVKY MILIARD NESMÍ UNIKNOUT
A čeho bude možné díky důslednému čerpání 
evropských fondů dosáhnout? Můžeme opravovat 
silnice, budovat kanalizace, parky, školy a školky, 
zdravotní střediska či kulturní centra nebo 
podporovat vznik pracovních míst. Lidé, kteří 
mají kde pracovat a nemusí za prací jezdit daleko, 
mají více chuti a času na společenský život. Kde 
jsou lidé, tam se daří i živnostníkům. Život obcí se 
zas dostává do rozumných kolejí. A to je důležité.

Jako bývalá vrcholová sportovkyně umím zabrat. 
Do zápasu o evropské peníze se hlásím a jdu do 
něj naplno! Po zkušenostech z minulosti vím, že 
bez zastoupení v parlamentní politice je zajištění 
dostatku prostředků pro regionální rozvoj téměř 
nemožné. K reformě rozpočtového určení daní 
by bez našeho úspěchu ve volbách před třemi lety 
došlo jen těžko.  

V případě čerpání evropských peněz je tomu 
podobně. Jako regionální politici si musíme 
ohlídat, aby peníze směřovaly ve prospěch 
rozvoje venkova – a aby nezůstaly nevyčerpány. 
Bez vás, spoluobčanů ve Středočeském kraji, však 
tato snaha bude marná. Proto prosím: pojďte do 
toho se mnou! :)

Ing. Věra Kovářová  
bývalá starostka obce Chýně, krajská zastupitelka 
kandidátka do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

Pro obyvatele Vestce 10%sleva na školkovné
    a jako bonus 1x noční hlídání zdarma*!!!

*platí v pracovní dny ve školním roce 2013/14 pro nové klienty
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     PLNĚNÍ TONERŮ
   INSTALACE A SPRÁVA PC, INTERNETU,
 TISKÁREN, DOMÁCÍCH I FIREMNÍCH SÍTÍ ZUBINA DANIEL TEL: 602848730
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KRÁTKÁ 85, VESTEC U PRAHY
tel.: + 420 605 33 99 21 www.bravotrade.cz
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