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Slovo starosty

Tibor Švec
starosta obce Vestec

Vážení čtenáři!

V obci Vestec jsme letos zvolili několik priorit, které vám průběžně chceme představovat 
ve Vesteckých listech. Začínáme revitalizací Vesteckého rybníka. Naším hlavním 
cílem je udělat z něj ještě zajímavější místo na procházky, volnočasové aktivity, nebo 
prostě jen na odpočinek. Díky schválené třímilionové dotaci a kvalitnímu projektu 
se nám otevřelo více možností vylepšení, které vám představujeme ve Fokusu tohoto 
čísla. Za námi jsou naopak už zápisy na základní školu, informace o nich, a nejen 
o nich, vám přináší v rozhovoru ředitelka naší spádové školy Campanus Lenka Derková. 
A nezapomeňte na 1. březen, to se v obci koná tradiční masopust. Přijďte se pobavit! 

Přeji pěkné čtení!

TIRÁŽ
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Masopust zpestří i pohádka či 
maškarní diskotéka 
Už čtvrtý ročník oblíbeného vesteckého masopustu se chystá v obci. 
Sobota 1. března. To je datum, které si 
zaškrtněte v kalendáři. „Akce se už ustálila, 
navštěvují ji stovky lidí. Každý rok se snažíme 
masopustní veselí zpestřit novými prvky 
a věřím, že novinky se letos budou líbit,“ těší 
se místostarostka Eleni Ziková a konkretizuje: 
„Letos přibydou do průvodu alegorické vozy, 
večer bude maškarní diskotéka. Během 

masopustu se také odehraje pohádková 
taškařice, kdy lidé převlečení za pohádkové 
postavy zahrají ve zkrácené verzi známou 
pohádku,“ představuje letošní program, 
ve kterém samozřejmě nebudou chybět již 
tradiční rituály - tedy masopustní průvod 
obcí za doprovodu živé kapely (ulice 
Vestecká bude po tu dobu uzavřena), tradiční 
zabijačka, tombola a samozřejmě nějaké to 
pivo a panáček. „Zváni jsou všichni vestečtí 

občané. Bude to zase velká zábava,“ láká Eleni 
Ziková. Masopust je dle tradice proces sytého 
hodování před dlouhým čtyřicetidenním 
půstem. Ten asi v dnešní době většina lidí 
vynechá, ale hodování? Proč ne! Takže 
nezapomeňte: 1. března, ve 13 hodin, sraz 
v areálu vesteckého sportovního centra!
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Rozesmátá Iva nebude chybět ani letos. 

Masky bývají každoročně pestré.
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Zápis do MŠ až v dubnu!
Na obecním úřadě se množí dotazy, jak je to se zápisem do 
mateřské školy. Nabízíme odpovědi.
I když většina školek má zápisy již za 
sebou, tu vesteckou čekají až 24. dubna. 
„Je potřeba tohle datum zvýraznit, 
protože rodiče mi často říkají, že se 
bojí, aby o termín zápisu nepřišli. 
Není den, kdy by někdo nezjišťoval, 
kdy bude zápis,“ říká vestecký starosta 
Tibor Švec. „My máme termín nastaven 
později, než obce v okolí. Ale už teď 
mohu všechny rodiče ubezpečit, že 
stoprocentně přijmeme všechny trvale 
hlášené děti, které k 1. 9. 2014 dosáhnou 
věku tří let,“ uklidňuje starosta rodiče. 
„Jsem samozřejmě připraven odpovídat 

na jakékoliv vaše dotazy,“ vzkazuje pak 
Tibor Švec, jehož můžete kontaktovat 
na mailu starosta@vestec.cz.

Cyklostezka do Jesenice: 
Komplikace
Plánovaný projekt, na kterém se rovným dílem měly podílet obce 
Vestec a Jesenice, brzdí zbytečná odvolání.
Letos mělo dojít k realizaci cyklostezky do 
Jesenice. Jenže dochází ke komplikacím. 
A to ze strany Vestecké zvoničky. „Téměř 
bez udání důvodů se nám Vestecká 
zvonička odvolává do každého řízení, 
které je v rámci cyklostezky vedeno. 
Přičemž jde o naprosto zbytečná odvolání, 
která stejně budou pravděpodobně 
zamítnuta, ale příslušné orgány se jimi 
musí zabývat. Zvoničce v čele s paní 
Bucharovou jde jen a pouze o zdržení 
realizace cyklostezky,“ říká starosta 
Tibor Švec.   „Kuriózně se nám odvolali 

třeba i do přerušení řízení - to nastalo 
kvůli chybějícímu stanovisku odboru 

Aktuality
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dopravy. A Zvonička se odvolala dokonce 
i proti tomuto přerušení! Jde o naschvály, 
odvolání pro odvolání, čímž v komplexu 
budou trpět občané.“ A co protestujícím 
vadí? „Jeden z argumentů je například 
ten, že dojde k výraznému kácení. Ale to 
přece není pravda, naopak. Nic se kácet 
nebude, stromy ještě přibydou! Nebo 

chtějí do projektu zapracovat sadové 
úpravy. Na co, když tam bude nová alej?“ 
diví se starosta. „Bohužel, v realizaci 
cyklostezky brání několik správních 
řízení, která se potáhnou dlouhé měsíce. 
Alej se samozřejmě realizovat bude, 
ale cyklostezka se kvůli tomu letos asi 
nestihne,“ uzavírá starosta.

Začíná třetí rok činnosti Klubu 
seniorů ve Vestci
Pro členy Klubu seniorů ve Vestci začíná už třetí rok společných 
akcí. Setkáváme se v divadle, na vycházkách, při prohlídkách 
zajímavých objektů, při návštěvě muzeí, ale též během sportovní 
činnosti.
Ve středu 26. ledna jsme měli možnost 
nahlédnout do práce Policie ČR. Navštívili 
jsme Muzeum Policie ČR v Praze, kde 
se nás ujala průvodkyně paní Kůsová. 
Vyslechli jsme velmi podrobný a zasvěcený 
výklad z historie činnosti policie na našem 
území až po současnost. Věnovala se nám 
celé 2 hodiny a některé uvedené příběhy, 
hlavně z oboru kriminalistiky, byly zvláště 
zajímavé až kuriózní. Poznali jsme práci 
našich policistů a o to více si jich vážíme.

Naše členka výboru, paní Alena Dostálová, 
vede cvičení pro ženy ve vesteckém 
sportovním areálu. Většina cvičenek je 
z řad našeho klubu. Jsme rády, že se nám 
každé pondělí ve večerních hodinách 
věnuje. Je to příjemný začátek každého 
týdne. Děkujeme jí a vážíme si jejího 
volného času, kterým přispívá, alespoň 
z části, ke zlepšení naší tělesné kondice. 
Začínáme s plaváním. Zájemci mohou 
využít pondělní dopoledne či páteční 

odpoledne na plavání v bazénu hotelu 
Floret v Průhonicích. Za organizaci 
zodpovídá M. Belháčová a J. Drahošová. 
Z příštích plánovaných akcí uvádím:  Ve 
středu 26. února v 19 hodin se zúčastníme 
setkání se známými osobnostmi - A. 
Cibulkou a P. Hronem -  ve Společenském 
centru v Jesenici. Dne 19. 3. v 10 hodin 
poznáme prostory Českého rozhlasu 
v Praze. Uvádím i dubnovou akci pro 
zájemce o prohlídku Vrtbovské zahrady 
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v Praze ve středu 23. 4. v 11 hodin. 
Exkurzí i vycházkou nás bude provázet 
kvalifikovaný průvodce. Odjezdy z Vestce 
budou rozesílány členům prostřednictvím 
SMS informačního systému obce. Zařaďte 

si prosím tyto termíny do svého programu, 
abyste se mohli akcí v hojném počtu 
účastnit. Děkuji všem za spolupráci!

Za výbor KSV Marie Mařáková

Fitmami: cvičení pro maminky 
s miminky
Ve sportovním centru ve Vestci existuje cvičební program určený 
přímo pro maminky s dětmi. Jmenuje se Fitmami. VL vám jej 
představují.
Jaké jsou výhody cvičení s Fitmami? „Nemusíte hledat hlídání nebo nechávat 

dítě v dětském koutku. Zhubnete 
a vytvarujete si postavu přirozeným 
pohybem. Při cvičení spolu strávíte čas 
naplněný aktivitami pro vás i dítě. Od jara 
do podzimu cvičíte na čerstvém vzduchu 
a ne ve vydýchané tělocvičně. A také: 
poznáte další maminky se stejně starými 
dětmi,“ zve potencionální zájemkyně 
cvičitelka Iva Hubičková. Fitmami je 
program pro maminky (tatínkové jsou také 
vítáni) a jejich miminka nebo malé děti 
(cca do 4 let). Lekce jsou určené především 
pro maminky, které se chtějí dostat 
znovu do kondice, získat štíhlou postavu 
a přitom nemají čas nebo možnost chodit 
na „klasické“ cvičení do fitness centra nebo 
posilovny. Fitmami umožňuje maminkám 
cvičit ve společnosti jejich dětiček a občas 
je „využít“ i pro zintenzivnění cvičení jako 
zátěž (spolu s tím, jak se bude zlepšovat 
vaše kondice, poroste i zátěž, se kterou 
budete cvičit). Od dubna do října se cvičí 
v přírodě – v parku, lese apod. Během 
chladnějších měsíců v tělocvičnách 
a centrech volného času. Více informací na 
www.fitmami.cz.  

Vestecké
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BIOCEV: Aktuální informace 
z realizace projektu
V jaké fázi je nyní stavba projektu BIOCEV? Podrobnosti 
přibližuje Petra Roubíčková, marketingová manažerka tohoto 
vědeckého centra, které vzniká ve Vestci.

Stavební práce probíhají v rozsahu 
téměř celého staveniště. Výstavba 
centra sestává ze tří objektů: hlavní 
budovy, budovy Českého centra pro 
fenogenomiku, energocentra a související 
infrastruktury. Všechny objekty jsou 
budovány současně. Práce se nezastavují 
ani v zimních měsících, a tak se v prosinci 
podařilo dokončit výkopové práce na 
budově energocentra a na začátku ledna 
i na ostatních dvou objektech. Zároveň se 
podařilo dokončit položení podkladních 
betonů a hydroizolace na všech objektech 
a 20. ledna byl vztyčen první z pěti 
věžových jeřábů. Současně byly zahájeny 
betonáže základových desek.      

Začalo se genomikou
V součinnosti s obcí se snažíme 
o prodloužení autobusové linky až 
k samotnému centru, na konec Průmyslové 
ulice, a v jednání je i úprava a zlepšení 
podmínek pro pěší v celé Průmyslové ulici. 
Výzkumná část projektu BIOCEV byla 
zatím zahájena ve stávajících pražských 
laboratořích Univerzity Karlovy a Aka-
demie věd ČR, a to již na podzim roku 
2012 spuštěním prvního výzkumného 
programu „Funkční genomika“. V průběhu 
letních měsíců 2013 byly zahájeny zbývající 
čtyři výzkumné programy projektu – 
„Buněčná biologie a virologie“, „Strukturní 
biologie a proteinové inženýrství“, 

„Biomateriály a tkáňové inženýrství“ 
a „Vývoj terapeutických a diagnostických 
postupů“. 

Hledáte práci? 
Postupně probíhá i nábor pracovníků 
především na vědecké pozice. Veškerá 
volná místa v rámci projektu BIOCEV 
jsou zveřejňována v sekci Nabídky 
zaměstnání na webu www.biocev.eu.  
Projekt BIOCEV je z velké části financován 
z prostředků evropských fondů, konkrétně 
z Operačního programu výzkum a vývoj 
pro inovace. Dotace, jíž projekt BIOCEV 
získal, musí být vyčerpána do konce roku 
2015. Aktuální harmonogram počítá 
s dokončením výstavby centra na začátku 
roku 2015, kdy by se do centra měly začít 
stěhovat přístroje i první vědecké týmy.  
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Projekty na rok 2014
Vestecký rybník bude 
vyšperkovaný
Už jste si toho jistě všimli. Kolem Vesteckého rybníka se „něco“ děje. 
Momentálně dochází ke kácení a velké údržbě tamější zeleně. Ale tím 
to všechno jen začíná.

Rok 2014 a pravděpodobně největší 
a nejviditelnější projekt obce Vestec - 
revitalizace Vesteckého rybníka, kterou 
doprovází realizace mnoha zajímavých 
prvků kolem celého rekreačně-odpo-

činkového prostoru. „Na zeleň čerpáme 
od Ministerstva životního prostředí dotaci 
tři miliony korun, další část prostředků 
pak vydáme z obecních peněz,“ povídá 

starosta Tibor Švec. Projekt architekty Lucie 
Miovské počítá s komplexní přiblížením 
Vesteckého rybníka i jeho okolí blíže lidem, 
především pak dětem. „Vestecký rybník je 
jakési přirozené přírodní centrum obce, 
ideální prostředí na procházky, odpočívání, 
relaxování. Proto je jednou z našich priorit 
zvelebovat jeho okolí tak, aby bylo pro 
občany co nejzajímavější,“ vysvětluje 
starosta. Kromě revitalizace zeleně, na které 
se již pracuje, budou v roce 2014 realizovány 
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Vizualizace nového mola.

„Lotosové listy“ budou těsně nad vodou.

Počítačová podoba nových prvků.
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další lákavé novinky. „Na hrázi chystáme 
dřevěné schody takových proporcí, aby se 
na ní dala dát třeba deka a ležet nebo přidat 
lavičku těsně nad hladinou vody. Zároveň 

chystáme vybudování několika mol, které 
lidi postupně pustí až k vodě,“ prezentuje 
starosta. „U březového háječku a také u 
lávky se tak objeví dřevěné kruhy, které 
jsou hodně populární třeba v Nizozemsku,“ 
dodává. Jde o jakési pevné „lotosové listy“, 
člověk může přeskakovat z jednoho 
na druhý a být tak v přímém kontaktu 
s hladinou. „U lávky je hezký výhled, 

lidé se tam často zastavují, ale kvůli 
tomu, že je úzká, nejde na ni pobýt déle 
ve větším počtu. Proto jsme se rozhodli 
připojit k ní ještě další třímetrové 
kruhy, které budou fungovat právě jako 

pobytové prvky,“ konkretizuje starosta. 
A ani to není vše. V lesíku mezi pojítkem 
obou cyklostezek vznikne robinzonské 
hřiště. „Chceme, aby si děti pohrály ve 
vyloženě přírodním prostředí,“ říká 
Tibor Švec a popisuje jednotlivé atrakce:   
„Bude tam opičí dráha, lana na stromech, 
trampolína zapuštěná do země, 
´hnízdo´ z proutí, přírodní prolézačky 
ze stromů…“ Firma Petra Macha už 
nyní pracuje na první fázi revitalizace. 
A na jaře obec plánuje instalovat výše 
zmiňované prvky.

Vedle lávky přibydou relaxační prvky.

Chystá se i poznávací stezka.Ilustrační foto.

Přírodní trampolína zapuštěná do země.

strana 8



Vestecké
LISTY - únor 2014                          

Sport

Revoluce ve vesteckém fotbale 
má zkratku FAJN
TJ Viktoria Vestec mezi elitou středočeského regionu a její mládež-
nické výběry konkurenceschopné v celostátním měřítku. Takhle by 
mohl vypadat náš fotbalový klub v horizontu deseti let.

Viktorka, za výrazného přispění obce, 
razantně investuje do budoucnosti. Jak jste 
se již mohli dočíst v jednom z minulých 
čísel VL, na pozici šéftrenéra mládeže 
přichází někdejší fotbalový reprezentant 
a dlouholetý kapitán Sparty Jiří Novotný. 
Kolem něj vzniká akademie, která by 
v budoucnu měla generovat talenty pro A 
tým. A nejen to - slavné sparťanské jméno 
přiláká nové fotbalisty, kteří se budou podílet 
na budování silného mládežnického systému 

Viktorky, jenž je stále ještě „v plenkách“ - 
vždyť celky prcků byly ve Viktorce obnoveny 
teprve před pár lety… „Od této spolupráce 
si slibujeme nejen rozvoj fotbalových aktivit 
v obci, ale i jejich profesionalizaci. Jirka 
Novotný je ta nejlepší záruka toho, že se 
fotbal ve Vestci bude dělat na vysoké úrovni. 
Děti k němu vzhlíží a on jim může předat 
své neskutečné zkušenosti,“ říká starosta 
Tibor Švec. „Důležitým faktorem celé 
změny systému na fotbalovou akademii je 
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ale i zvýšená erudovanost všech okolo Jirky 
Novotného - tedy trenérů mládežnických 
výběrů. Všichni si teď dodělávají, nebo již 
dodělali, trenérské licence, díky nimž mají 
detailní vhled do moderních trendů ve 
fotbale a jsou celkově vzdělanější,“ dodává 
starosta.

Pojďte hrát!
A kdo se může stát členem Fotbalové 
akademie Jiřího Novotného (zkráceně 
FAJN)? Všechny děti se zájmem o fotbal ve 
věku od 6 let do 12 let. Po zaplacení ročního 
členského příspěvku se malý fotbalista 
stane registrovaným členem oddílu TJ 
Viktoria Vestec a zároveň členem Fotbalové 

Akademie Jiřího Novotného. Nový člen 
FAJN bude zařazen do tréninkového 
týmu pod vedením odborného trenéra, 
jenž definuje tréninkový plán, dny a časy. 
V letní sezóně probíhají tréninky v areálu 
sportoviště, v zimě ve sportovní hale. Na 
základě nominace trenérů se hráči účastní 
mistrovských a přátelských zápasů, v zimě 
pak halových turnajů  - vestečtí prcci 
například nedávno hráli v Heřmanově 
Městci či Pardubicích. Pro bližší informace 
kontaktujte předsedu klubu, pana Jiřího 
Zemana (602 603 668). Sezonní příspěvek 
pro člena FAJN činí 3000 korun, jeho mladší 
sourozenec zaplatí 1500 korun. 
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Momentka z fotbalového zápolení. Ve Vestci hrajeme už od šesti let.

Fotografie ze zápasu starší přípravky. 

Za výběry Viktorky hraje několik desítek dětí.
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Lednová kriminalita
Policisté v pravidelné rubrice VL informují čtenáře 
o nejzajímavějších trestných činech a přestupcích na 
území obce.

Dne 2. 1. 2014 přijímají policisté 
oznámení o poškození oplocení ve 
společnosti Argos v obci Vestec, ulice 
Vídeňská, kde neznámý pachatel 
přestřihl jistící drát oplocení. 
Z pozemku však nic neodcizil. Věc je 
šetřena jako přestupek proti majetku.

Dne 3. 1. 2014 přijímají policisté 
oznámení o krádeži zboží v supermar-
ketu Albert v obci Vestec, kdy podezřelý 
muž se nachází na místě, jelikož byl 
zastaven ostrahou supermarketu a na 
místě se nachází Obecní policie Vestec. 
Vzhledem k tomu, že muž spáchal 
trestný čin krádeže, protože hodnota 
odcizeného zboží přesáhla částku 5.000 
korun, převzala si jej hlídka Policie 
ČR Jesenice a téhož dne mu bylo 
sděleno podezření z trestného činu 
krádež. Stíhání je vedeno na svobodě.

Dne 5. 1. 2013 ve 12:00 hodin vyjíždí 

hlídka k případu krádeže vloupáním do 

ulice U Strouhy, kde neznámý pachatel 
navrtal nádrž osobního motorového 
vozidla Škoda Felicia a následně z něj 
odcizil pohonné hmoty. Tímto jednáním 
tak způsobil škodu majiteli 3000 korun 
na poškození nádrže a necelé 2.000 ko-
run na odcizených pohonných hmotách. 
Věc je šetřena jako trestný čin krádeže.

Dne 8. 1. 2014 ve 23:00 hodin zastavují 
policisté vozidlo značky Audi v ulici 

Vestecká, kdy řidiči bylo naměřeno 0,24 
promile alkoholu v krvi, věc byla jako 
přestupek oznámena na Městský úřad 
Černošice. O chvíli později dne 9. 1. 
2014 v 00:10 hodin zastavuje hlídka na 
ulici Vídeňská poblíž podniku Safina 
vozidlo zn. Ford Mondeo. Hlídka 
dechovou zkouškou zjišťuje, že řidič je 
pod vlivem alkoholu. U řidiče byl zjištěn 
zbytkový alkohol. Věc oznámena jako 
přestupek na Městský úřad Černošice. 

Dne 13. 1. 2014 v době od 10:00 do 

Kooperace s Policií ČR je zásadní.

Alkoholové testování často dopadá pozitivně.
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Policie

10:20 hodin dochází na parkovišti 
před supermarketem Albert v ulici 
Vídeňská k vloupání do vozidla 
Škoda Felicia, kdy pachatel bez 
známek poškození vnikl do vozidla 
a ze zavazadlového prostoru odcizil 
notebook a tašku s finanční hotovostí 
40.000,-Kč. Věc je šetřena jako 
krádež. Opětovně upozorňujeme, 
nenechávejte cennosti ve vozidlech. 
K dalšímu případu vloupání do 
motorového vozidla dochází dne 
15. 1. 2014 v době od 17:10 do 17:15 
hodin před tenisovým centrem Head 
ulice Sportovní, zde pachatel rozbíjí 
okno pátých zadních dveří a z kufru 
vozidla odcizí věci. Celá akce trvá 
pouze několik vteřin. Věc je šetřena 
jako krádež, poškození cizí věci. 

Dne 17. 1. 2014 v 8:00 hodin ráno 
vyjíždějí policisté na případ vloupání 
do nádrže nákladního vozidla, které 
bylo odstaveno na ulici Vídeňská, 
kde pachatel vypáčil víčko nádrže 
a odcizil 300 litrů motorové nafty. Věc 
je šetřena jako krádež vloupáním.
Policisté se zabývají případem vloupání 

do společnost Rogi, kde neznámý 
pachatel překonal oplocení firmy, 
vnikl do areálu a odcizil zde vybavení 
a techniku. Věc je šetřena jako trestný čin 
krádež. Ke skutku došlo dne 26. 1. 2014.

Policisté opětovně varují před 
zvýšeným výskytem případu vloupání 
do motorových vozidel. Ke krádežím 
dochází zejména ve večerních hodinách. 
Proto varujeme: nenechávejte nic ve 
vozidlech!!!

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

Zapříčený kamion na parkovišti u Alberta.

Jeden z moderních radarů. 
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Na lyže z Vestce i za čtvrt hodinky!
I do Vestce konečně přišla zima. Pokud si ji rádi užíváte na 
lyžích, ale nemáte čas jezdit na hory, přinášejí vám VL souhrn 
nejbližších lyžařských areálů.

Nejbližším areálem je Chotouň, která 
leží blízko Jílového u Prahy. Za zmínku 
také rozhodně stojí Mnichovice, Padák 
v Příbrami nebo pravděpodobně 
nejznámější „příměstská“ sjezdovka - 
Monínec.
 
Mnichovice, Šibeniční vrch
Vzdálenost od Vestce: 21 kilometrů
Večerní lyžování: sobota 18 – 21 hodin
Sjezdovka BOBEŠ 250 m, dětský skipark 
MIKEŠ 100 m (lano)
Skipas: celodenní PO – PÁ: 150 Kč (dětský 
vlek 50 Kč), SO – NE: 160/100 Kč
www.sibenicnivrch.cz

Vleky Chotouň
Vzdálenost od Vestce:  15 km
Sjezdovka nedaleko Jílového u Prahy
Provozní doba: v týdnu 9 – 21 hodin, 
SO a NE: 8 – 21 hodin
Vleky: délka 300 a 280 metrů 

a malý 120 m dětský vlek
Permanentka pro dospělého 300 Kč, 
dítě do 140 cm 250 Kč
www.vlekychotoun.cz

Příbram – Padák
Vzdálenost od Vestce: 59 km
Provozní doba: PO – PÁ: 16 – 20 hodin, 
SO – NE, svátky: 9 – 20 hodin
Jízdné: 400 bodová permanentka (1 jízda 
je 10 bodů) stojí dospělého 400 Kč, děti 
6 až 14 let 320 Kč, do šesti let zdarma
www.skipribram.cz

Monínec
Vzdálenost od Vestce: 70 km
Provozní doba: 9 - 21 hodin
Večerní lyžování: každý den 18 – 21 hodin
Skipas: dospělý 510 Kč, děti do 4 let 
zdarma, od 4 do 14 let 365 Kč, Family 
pass (2 dospělí + 2 dětí do 15 let) 1 386 Kč
www.moninec.cz

Tip na výlet

Monínec, asi nejpopulárnější příměstská sjezdovka.
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  1. 3.             MASOPUST

20. 4.            JARNÍ ZDOBENÍ

25. 4.             DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ AKCE IZS
           (INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM)

30. 4.             ČARODĚJNICE

  1. 6.             DĚTSKÝ DEN

21. 6.            VESTECKÝ ROCKÁČEK

12. 7.             NECKIÁDA

19. - 21. 9.            VESTECKÁ POUŤ

25. 10.            DLABÁNÍ DÝNÍ

30. 11.           ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
           A BETLÉMA

7. 12.            MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

23. 12.            BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Přehledný seznam kulturních akcí 
ve Vestci pro tento rok 
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„Všechny děti z Vestce přijmeme“
První půlrok za sebou mají vestecké děti v nové spádové škole 
ZŠ Campanus. Našly zde ideální podmínky i komfort, jehož 
„nadhodnotu“ dodává navíc školní autobus, který ratolesti sváží. 
Lenka Derková, ředitelka ZŠ Campanus, je především ráda za 
nadšení vesteckých rodičů. „Kladné reference nás opravdu těší 
a zavazují,“ říká v rozhovoru pro Vestecké listy.
Kolik dětí z Vestce se zúčastnilo 
letošního zápisu a kolik bylo přijato?
Máme za sebou zápis do 1. tříd pro školní 
rok 2014/15, byli jsme připraveni na další 
děti z velmi silného populačního ročníku. 
Zájem o naši školu však opět předčil 
naše očekávání. K zápisu se dostavilo 
228 dětí nejen z naší spádové oblasti 
(včetně obce Vestec), ale i z širokého 
okolí. Pro následující školní rok chystáme 
otevření 5 prvních tříd, některé zájemce 
bohužel budeme muset odmítnout. 
Rodiče všech 43 vesteckých dětí, které 
přišly k zápisu, však mohou být klidní. 
Jsme spádovou školou pro obec Vestec 
a všechny děti přijmeme.

Jak byste zhodnotila první pololetí, 
v němž jste premiérově jedinou 
spádovou školou obce Vestec 
a máte tak ve třídách drtivou většinu 
vesteckých dětí? 
Spolupráce s obcí Vestec, s vedením 
obce a s rodiči dětí je opravdu na vysoké 
úrovni. Pro ZŠ Campanus je velmi 
zajímavá finanční podpora vaší obce, 
za kterou děkujeme, ale především 
si vážíme kladných referencí rodičů 
současných prvňáčků z „vesteckých 
tříd“.

Pohled na jídelnu na ZŠ Campanus. 

Škola se chlubí silným týmem pedagogů.
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Jsou v něčem vestecké děti jiné, 
specifické? 
Nemyslím si, že vestecké děti jsou jiné či 
v něčem specifické. Některé jsou 
bystřejší na matematiku, některé raději 
čtou, některé jsou šikovnější na sport, 
dalším jde krásně malování. Důležité 
pro nás je, že všechny děti vstupovaly 
do školy dobře připravené a do školy 
se těšily. Pokud dítě do školy přichází 
dobře motivované, máme my učitelé, 
a především děti, vyhráno. Tímto děkuji 
rodičům a učitelům mateřské školy za 
dobrou předškolní přípravu.  

Ministr školství Chládek avizoval, že 
jedna z jeho priorit je posunutí výuky 
až na devátou hodinu ranní. Co na to 
říkáte? Bylo by to lepší?
Některým dětem a asi i dospělým by 
to určitě vyhovovalo. K této otázce 
ale musíme přistupovat v širších 
souvislostech. Musíme brát ohled na 
pracovní dobu rodičů, dostupnost 
z místa bydliště a zpět (návaznost spojů), 
odpolední školní i mimoškolní aktivity 
dětí a další aspekty. Pokud bychom přidali 
ranní spánek, pravděpodobně odstraníme 
ranní stres a děti by přicházely do školy 
v lepší kondici. Tím bychom ale redukovali 
odpolední aktivity dětí, zkrátili možnost 
relaxace a především ubrali dětem dobu, 

kterou by měly trávit v klidu rodinného 
kruhu, s rodiči a sourozenci.

Co nového ZŠ Campanus přichystala do 
roku 2014?
Chystáme systematizaci výuky cizinců, 
implementaci systému Google Apps do 
některých oblastí výuky, bloky etické 
výchovy, celoškolní projektové dny, nová 
oddělení školní družiny, rekonstrukci 
vstupů u tělocvičen. Ale hlavní cíl 
naší práce zůstává stejný. I v roce 2014 
chceme dětem zajistit především kvalitní 
a ucelené vzdělávání. Chceme, aby ráno 
děti do školy vstupovaly s radostným 
očekáváním a odpoledne odcházely se 
spokojeným úsměvem.  

Ředitelka Lenka Derková.
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Zimní dobrodružství
Děti z MŠ si užívaly sněhu prostřednictvích různých her, třeba 
na delfínky a chobotničky. Také stavěly sněhuláky pro Afriku. 
Podívejte se na několik momentek ze školky!

Fotogalerie

A na závěr foto všech zúčastněných!

Děti si užívaly na zahradě.

I do MŠ přišel sníh!

Hra na chobotničky a delfínky.
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Fotogalerie

Myslivci se nezapomněli pochlubit „trofejemi“. 

Děti navštívili i myslivci. 

Pánové s flintami vyprávěli spoustu zajímavého.

 

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 



Co nového v projektu Vestec 
Střed?
Společnost STAVING Olomouc spustila nové internetové stránky 
projektu Vestec Střed. Zájemci o tento projekt již mají možnost 
rezervovat si vybrané nemovitosti.

Na adrese www.bydleni-vestec.cz naleznete 
detailní prezentaci developerského projektu 
Vestec Střed, jehož realizace bude zahájena 
v průběhu letošního roku. „Dlouho jsme 
zvažovali, zda umožnit rezervace ještě 
před vydáním stavebního povolení a to 
z důvodu doposud nejasného termínu 
jeho vydání. Nicméně jsme nakonec 
podlehli velkému tlaku ze strany zájemců, 
kteří chtějí mít jistotu, že budou mít právě 
tu nemovitost, kterou si vybrali. V případě, 
že by byl předpokládaný termín vydání 

stavebního povolení (30. 6. 2014) posunut, 
bude mít klient samozřejmě možnost od 
rezervace odstoupit,“ říká Milan Zetocha, 
ředitel společnosti STAVING Olomouc. 
„Na tomto projektu se podílel renomovaný 

architekt Ing. arch. Zdeněk Ouředníček, 
který ve svém návrhu kladl velký důraz 
na urbanistické hledisko. Nadstandardně 
řešené bytové či řadové rodinné domy 
nabídnou opravdu komfortní bydlení,“ 
dodává Milan Zetocha. Realizace projektu 
bude rozdělena do několika etap. V rámci 
první a druhé etapy budou vystavěny 
řadové rodinné domy s dispozicí 5 + kk  
v ceně od 5,9 mil. Kč. Směrem do Vestecké 
ulice budou situovány dva polyfunkční 
domy, které budou vystavěny ve třetí etapě. 
Do přízemí těchto domů jsou situovány 
komerční prostory, které budou nabízeny 
k pronájmu. Prostory jsou členěny do 
menších provozních jednotek, které je 
možné v případě zájmu propojit.  Na 
zástavbu polyfunkčních domů navazují 
tři bytové domy, které budou vystavěny 
ve čtvrté etapě. V rámci projektu vznikne 
celkem 31 komfortních bytových jednotek 
v dispozici 1+kk až 3+kk. Přízemní byty 
mají své zahrádky, zatímco byty ve vyšších 
patrech jsou vybaveny balkony či terasami. 
V případě včasného zájmu je možno 
menší bytové jednotky sloučit a vytvořit 
tak větší dispozice. Ceny bytů začínají již 
na částce 1,25 mil. Kč. Spolu se spuštěnou 
webovou prezentací představila společnost 
Staving Olomouc i zajímavé slevy, které 
jsou připraveny pro zájemce. Svoji cenu si 
mohou zjistit díky jednoduché kalkulačce 
umístěné u ceníku nemovitosti.
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PR článek

Vizualizace projektu Vestec Střed.
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Podpora spolků
Svoji strategii dlouhodobé spolupráce 
společnost doplňuje nově i o Program na 
podporu aktivit vesteckých spolků, o němž 
jsme informovali již v prosincovém vydání 
Vesteckých listů. Z každé rezervované 
nemovitosti (projektu Vestec Střed) bude 
předem pevně stanovená částka věnovaná 
do fondu, ze kterého budou podporovány 
aktivity místních spolků a sdružení, 
zejména jednorázové společenské, 
kulturní a sportovní akce. Při rezervaci 
bytu se bude jednat o částku ve výši 5 000 
Kč, v případě rodinného domu o částku 
10 000 Kč. O příspěvek si budou moci 
zažádat samy spolky, a to prostřednictvím 

formuláře, který je k dispozici na adrese: 
www.bydleni-vestec.cz/podpora-aktivit/
„Na webových stránkách projektu 
naleznete veškeré potřebné informace, 
samozřejmostí jsou půdorysy nemovitostí, 
osazení do terénu, splátkové kalendáře či 
popis standardního provedení, ale je toho 
samozřejmě mnohem více. To vše by mělo 
zájemcům pomoci dobře se rozhodnout,“ 
konstatuje ředitel společnosti.

Informace o aktuální nabídce všech 
projektů společnosti Staving Olomouc 
získáte na www.staving-olomouc.cz  nebo 
telefonním čísle: 777 567 563.
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PR článek

Počítačové ztvárnění budoucí podoby. 
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Přehled nabízených slev projektu Vestec Střed:

1)
2)
3)
4)

First minute! Sleva ve výši 2% při uzavření rezervační smlouvy do 30. 3. 2014.
Sleva ve výši 2% pro zájemce s trvalým bydlištěm ve Vestci u Prahy do 30. 3.2014.
Sleva ve výši 2% pro stávající klienty společnosti Staving Olomouc do 30. 3. 2014.
Sleva ve výši 1% při úhradě 60% ceny nemovitosti při dokončení hrubé stavby.
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