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Přeji příjemné čtení!

s příchodem teplejších dní se spustily stavební 
akce, které byly naplánovány na letošní jaro. Již 
brzy tak uvidíte váš obecní úřad v novém kabátě, 
zateplený, s novými okny a novou fasádou. 
A vzhledem k tomu, že většina nákladů je hrazena 
z dotace, tak obecní podíl ve výši 10 % se brzy vrátí 
ve formě úspory nákladů na vytápění.

Na hřišti jste také mohli zaznamenat výstavbu 
nové haly nad multifunkčním hřištěm, která 
prodlouží sezónu na celý rok. Naši malí sportovci 
tak budou moct využívat naše vlastní zařízení, což 
bylo hlavním důvodem k této stavbě. Také dojde 
k výraznému snížení nákladů na pronájem 
tělocvičny.

Po dlouhé zimní přestávce nám opět začala 
fotbalová sezóna a věřím, že se opět při zápasech 
setkám s mnoha oddanými fanoušky, kteří 
výrazně podporují naše borce, kteří budou v obou 
týmech bojovat o postup do vyšší soutěže. První 
sobotní zápas vyhrálo A mužstvo Viktorie Vestec 
4:1 v zápase proti Čisovicím. Držím našim fotbalis-
tům palce a přeji jim úspěšné pokračování sezóny.

Z čeho naopak nemám radost, tak to je odvolání 
Občanského sdružení Vestecká zvonička proti 
modernizaci čistírny odpadních vod. Tato největší 
investiční akce obce v hodnotě více než 70 milionů, 
na kterou se podařilo získat dotaci pokrývající 
většinu nákladů, možná nebude moct být zrealizo-
vána a obec tak o dotaci přijde. V dalším čísle vám 
přineseme více informací.

Nezapomeňte se přihlásit na vítání občánků, 
pozvánku najdete v aktualitách.

Tibor Švec, starosta obce

Vážení čtenáři,

Mateřská škola Vestec Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 8. dubna 2015

od 09:30 do 10:30
a

od 14:30 do 15:30

Těšíme se na Vás
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Kdo se v posledních dnech pohyboval 

kolem budovy obecního úřadu nebo 

sportoviště, jistě zaznamenal přítom-

nost pracovníků, techniky a čilý staveb-

ní ruch. 

Co že se to děje?
Budova obecního úřadu se zatepluje, 
budou vyměněna všechna okna a 90 % 
nákladů bude hrazeno z dotace. 
V příštím čísle vás seznámíme s novou 
vizáží budovy a celkovým vyhodnoce-
ním nákladů, aktuální průběh prací 
v polovině března je patrný z fotograí.

Úpravy obecního úřadu s sebou nesly 
i drobné komplikace, které ztížily na 
několik dní práci zaměstnancům 
a poskytování služeb občanům. Za tyto komplikace se omlouváme.

Multifunkční hřiště bude nově zastřešeno, 
hala v půlce března začala růst a do konce 
měsíce by mělo být všechno hotovo. A co nás 
vedlo k tomu multifukční hřiště zastřešit? 
Možnost jeho využívání celý rok pro naše 
nejmenší sportovce bez ohledu na počasí. Po 
dokončení haly vám přineseme podrobnější 
informace.

NOVÁ HALA NA HŘIŠTI
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FINANČNÍ UKAZATELE 
OBCE VESTEC ZA ROK 2014
Koláče. Pro někoho oblíbené, stačí vzpomenout na ředitele jedné televize, který je 
svým divákům pravidelně servíroval k sobotnímu obědu. My necháme volbu, 
kdy si je přečtete, na vás.
A protože koláč bez vysvětlení většině čtenářů asi moc neřekne, naleznete 
u každého z nich i podrobnější vysvětlení jednotlivých položek.

Začněme tedy s jasnými čísly. 

PŘÍJMY  73 413 tis. Kč    69 284 tis. Kč  VÝDAJE

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - PŘEBYTEK
4 130 tis. Kč

A co si pod jednotlivými položkami můžeme představit? Nejdříve to vezmeme 
řečí úředníka z Ministerstva nancí, který by nás poučil, že:

PŘÍJMY 
Příjmy jsou tvořené pouze takovými peněžními plněními, které mají nenávratný 
charakter (vč. přijatých splátek půjčených prostředků). Vzhledem k tomu, že 
rozpočtovou skladbou jsou označovány všechny pohyby na vybraných syntetic-
kých účtech, pomocí konsolidačních položek dochází k očišťování příjmů 
o takové pohyby peněžních prostředků, kdy organizace převádí peněžní pro-
středky mezi svými bankovními účty a nejedná se tak o standardní příjem. 
V příjmech nejsou zahrnuty operace z cizích nebo sdružených prostředků, ani 
příjmy z podnikatelské činnosti.

VÝDAJE 
Výdaje jsou tvořené pouze takovými peněžními plněními, které mají nenávratný 
charakter (s výjimkou půjčených prostředků jiným organizacím). Vzhledem 
k tomu, že rozpočtovou skladbou jsou označovány všechny pohyby na vybra-
ných syntetických účtech, pomocí konsolidačních položek dochází k očišťování 
výdajů o takové pohyby peněžních prostředků, kdy organizace převádí peněžní 
prostředky mezi svými bankovními účty a nejedná se tak o standardní výdaj. Ve 
výdajích nejsou zahrnuty operace z cizích nebo sdružených prostředků, ani 
výdaje z podnikatelské činnosti.

STRANA 7
STRANA 7

březen 2015

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek, zápornou 
schodek. Hodnotě salda musí vždy odpovídat hodnota nancování (s opačným 
znaménkem). Třída nancování popisuje, jak bylo s přebytkem naloženo, nebo 
jak byl schodek kryt.

finance 

Jak to tedy vlastně s těmi příjmy v loňském roce bylo?
Největší položkou byly daňové příjmy, které se skládají především z daně 
z nemovitosti, podílu na DPH, daních z příjmů a také z vybraných místních 
poplatků.

Nedaňové příjmy jsou příjmy obce z pronájmu pozemků a infrastruktury.

Prodej nemovitostí, tedy především pozemků v lokalitě u Hrnčíř spadá do 
kategorie kapitálové příjmy.
A v neposlední řadě jsou zajímavou položku i přijaté transfery, což není nic 
jiného, než obdržené dotace.

Výdajová stránka loňského hospodaření se skládá opět z několika položek. 
Největším výdajem jsou služby pro obyvatelstvo, pod které spadají mateřská 
škola, základní škola, výdaje na kulturu, Vestecké listy, výdaje na sport, dětská 
hřiště, veřejné osvětlení, územní plánování, výstavba nových inženýrských sítí, 
svoz a likvidace komunálního odpadu a údržba obce.
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Položka všeobecná veřejná správa a služby pokrývá výdaje spojené s činností 
obecního úřadu, zajištěním voleb a také odměny zastupitelů.

Náš sociální program je v grafu zahrnut v položce sociální věci a politika 
zaměstnanosti.

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství pod sebou zahrnují výstavbu 
a údržbu silnic, chodníků a cyklostezek, provoz MHD, výstavbu a údržbu 
vodovodů a kanalizací, provoz rybníka a retenční nádrže.

A poslední výdajová položka bezpečnost státu a právní ochrana zahrnují 
Obecní policii Vestec a místní hasiče.

Jak se obecní rozpočet vyvíjel za posledních 5 let si můžete představit díky 
následujícímu grafu. V roce 2010 bylo saldo ve výši 46 milionů Kč způsobeno 
investicí do mateřské školy, v roce 2013 se na saldu 26 milionů podílela přede-
vším investice do lokality u Hrnčíř, která ale v současné době naopak peníze do 
obecního rozpočtu se zajímavým zhodnocením přináší zpět.

finance 
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Za posledních pět let se také měnil počet obyvatel obce, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu. 

Stav k 1. 1. daného roku byl následující:

2010 2136

2011 2100 – zde došlo k upřesnění po sčítání lidu v roce 2011

2012 2145

2103 2221

2014 2272

Pro zajímavost se podíváme také trochu do historie, do roku 1991, kdy se Vestec 
osamostatnil od Jesenice a měl 370 obyvatel. Za poslední dvě desetiletí tedy došlo 
k více než šestinásobnému nárůstu obyvatel, reálně jich však v obci žije ještě více.

V příštím čísle se k počtu obyvatel vrátíme v podrobnějším článku, který vyhod-
notí sociální program a také vám přinese jistě mnoho zajímavých informací.
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Za posledních pět let se také měnil počet obyvatel obce, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu. 
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osamostatnil od Jesenice a měl 370 obyvatel. Za poslední dvě desetiletí tedy došlo 
k více než šestinásobnému nárůstu obyvatel, reálně jich však v obci žije ještě více.

V příštím čísle se k počtu obyvatel vrátíme v podrobnějším článku, který vyhod-
notí sociální program a také vám přinese jistě mnoho zajímavých informací.
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TECHNICKÉ SLUŽBY OBCE VESTEC, S.R.O. 
MĚSÍC PO STARTU

Odpadové hospodářství
Od března 2015 již svážíme separovaný odpad (plasty, papír) pro obec Vestec. 
Veškeré nádoby s odpadem jsou váženy a velice detailně online evidovány.
Z naměřených hodnot lze velmi jednoduše určit sběrná místa, která jsou nejvíce 
využívána. Zároveň je možné i vyhlásit žebříček těchto míst a tím i nejlépe třídící 
části obce. V měsíci březnu jsou nejúspěšnější občané v okolí sběrných míst: 
1. Ve Stromkách, 2. Na Suchých u lávky, 3. Vestecká.  Gratulujeme.
Jako bonus vlastního svozu je i kalkulace za svozy, která je oproti předchozímu 
dopravci cca o 20 % nižší. Intenzivně připravujeme svozy směsného odpadu 
z domácností, které jsou plánovány na léto 2015, zároveň již máme sjednány 
první smlouvy s komerčními subjekty v průmyslové zóně. A mimo to jsme 
zajistili získání dotace na nákup dalších nádob na separovaný odpad.

Sběrný dvůr
Připravujeme společně s obcí převzetí provozování sběrného dvora, který bude 
i nadále fungovat ve stejném nastavení.

Úklid a opravy komunikací
Pravidelné čištění komunikací v obci po zimním období již probíhá. Počátkem 
března došlo také k opravení výtluků na ulici Vestecká. Naše služby poskytuje-
me i v okolních obcích, prvními zákazníky jsou obce Zlatníky-Hodkovice a Vrané 
nad Vltavou.

Zeleň
Již se blíží sezóna, a proto jsme rozmístili po obci opět kontejnery na bioodpad, 
které budou dle potřeby vyváženy, a to i několikrát týdně.
Pro sekání zelených ploch opět použijeme naší osvědčenou techniku, která se 
rozroste o nový sekací stroj. Naše služby opět nabízíme i do okolních obcí, 
celoroční smlouvy jsou v jednání. Pracujeme intenzivně na podkladech pro 
vypsanou dotaci na bioodpady.

Kancelář TS obce Vestec, s.r.o.
Pracovníci TS vlastními silami zrekonstruovali dvě kanceláře v areálu Agra, kde 
sídlí vedení společnosti. Adresa pobočky, kde nás naleznete, je: ulice Na Průhoně 
159, budova A.
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Reklamní plochy v obci
Připravujeme koncept pro pronájem reklamních ploch obce, které jsou využívá-
ny například na pozvánky na obecní akce. V mezidobí budou pronajímány na 
krátkodobé pronájmy a to včetně prostorů na autobusových zastávkách. Jsme 
schopni zajistit kompletní výrobu reklamní plochy až po její vyvěšení.

Internetová prezentace
Technické služby obce Vestec, s.r.o. prezentují veškeré svoje činnosti na interne-
tových stránkách, kde je možné shlédnout veškeré dění ve společnosti.
Využijte pro nahlášení závad v obci aplikaci InCity na chytrých telefonech, do 48 
hodin započneme s nápravou.
Adresa webových stránek společnosti je: www.tsvestec.cz, e-mailový kontakt: 
technickesluzby@tsvestec.cz

Václav Drahoš
jednatel

technické služby start
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pozvánka vítání občánků

Vítání občánků se bude konat v sobotu 18. 4. 2015 od 14 hodin. 

V případě zájmu o účast se nahlaste do 31. 3. 2015 
u paní Mirky Plevové e-mailem na adrese: plevova@vestec.cz. 

Podmínkou pro účast je trvalý pobyt dítěte v obci. 

Vítání občánků bude probíhat v nové budově mateřské školy.

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ,
narozených od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2015

březen 2015
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PRÁVO NA SOUKROMÍ

právnické okénko právo na soukromí

Čí je plot?
Ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady (tak se 
nyní podle nového občanského zákoníku jmenuje rozdělení pozemků) mezi 
sousedními pozemky jsou společné. Společnou zeď může každý užívat na své 
straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní výklenky tam, kde na druhé straně 
nejsou. Nesmí ale udělat nic, co zeď ohrozí nebo co sousedovi překáží v užívání 
jeho části. Existují ale zdi dvojité nebo zdi, kde je vlastnictví rozděleno. V tom 
případě si každý za své peníze udržuje zeď nebo plot, který patří jemu. Zeď patří 
tomu, na jehož pozemku stojí. Pokud zeď zasahuje do obou pozemků, pak ji mají 
sousedé ve spoluvlastnictví.

Stavbu plotu může nařídit soud
Chybí sousedovi plot a vy s tím máte problémy, 
protože po vašem pozemku volně běhá jeho zlý 
pes? Braňte se! Soud může (po zjištění stanoviska 
stavebního úřadu) sousedovi uložit, aby si poze-
mek oplotil.

Pozemek a stavby
Přestože váš majetek patří jen vám, jsou situace, kdy na pozemek musíte souseda 
pustit.
Třeba tehdy, když nemůže svůj pozemek udržovat a obhospodařovat jinak než 
z vašeho pozemku. Musíte si pak domluvit dobu, rozsah a způsob, kdy na váš 
pozemek bude chodit. Když soused může práce udělat bez vstupu na váš poze-
mek, i když s vyššími nančními náklady, pouštět k vám ho nemusíte. A pokud 
vám něco poničí, pochopitelně to musí nahradit. ALE POZOR! I když souseda 
nebo jeho stavebníky na svůj pozemek pustit musíte, nemusíte to dělat zadarmo. 
Nově totiž můžete požadovat náhradu za to, že jste museli snášet různá omezení 
kvůli stavbě. Náhrada se týká jen rozsáhlejších stavebních prací.



STRANA 12

pozvánka vítání občánků

Vítání občánků se bude konat v sobotu 18. 4. 2015 od 14 hodin. 

V případě zájmu o účast se nahlaste do 31. 3. 2015 
u paní Mirky Plevové e-mailem na adrese: plevova@vestec.cz. 

Podmínkou pro účast je trvalý pobyt dítěte v obci. 

Vítání občánků bude probíhat v nové budově mateřské školy.

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ,
narozených od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2015

březen 2015

STRANA 7
STRANA 13

březen 2015

PRÁVO NA SOUKROMÍ

právnické okénko právo na soukromí

Čí je plot?
Ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady (tak se 
nyní podle nového občanského zákoníku jmenuje rozdělení pozemků) mezi 
sousedními pozemky jsou společné. Společnou zeď může každý užívat na své 
straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní výklenky tam, kde na druhé straně 
nejsou. Nesmí ale udělat nic, co zeď ohrozí nebo co sousedovi překáží v užívání 
jeho části. Existují ale zdi dvojité nebo zdi, kde je vlastnictví rozděleno. V tom 
případě si každý za své peníze udržuje zeď nebo plot, který patří jemu. Zeď patří 
tomu, na jehož pozemku stojí. Pokud zeď zasahuje do obou pozemků, pak ji mají 
sousedé ve spoluvlastnictví.

Stavbu plotu může nařídit soud
Chybí sousedovi plot a vy s tím máte problémy, 
protože po vašem pozemku volně běhá jeho zlý 
pes? Braňte se! Soud může (po zjištění stanoviska 
stavebního úřadu) sousedovi uložit, aby si poze-
mek oplotil.

Pozemek a stavby
Přestože váš majetek patří jen vám, jsou situace, kdy na pozemek musíte souseda 
pustit.
Třeba tehdy, když nemůže svůj pozemek udržovat a obhospodařovat jinak než 
z vašeho pozemku. Musíte si pak domluvit dobu, rozsah a způsob, kdy na váš 
pozemek bude chodit. Když soused může práce udělat bez vstupu na váš poze-
mek, i když s vyššími nančními náklady, pouštět k vám ho nemusíte. A pokud 
vám něco poničí, pochopitelně to musí nahradit. ALE POZOR! I když souseda 
nebo jeho stavebníky na svůj pozemek pustit musíte, nemusíte to dělat zadarmo. 
Nově totiž můžete požadovat náhradu za to, že jste museli snášet různá omezení 
kvůli stavbě. Náhrada se týká jen rozsáhlejších stavebních prací.



STRANA 14
březen 2015 březen 2015

Právo na náhradu
Za omezení nebo vyvlastnění věci má vlastník nárok na plnou náhradu v odpoví-
dající míře, v jaké byl jeho majetek omezením dotčen.
Náhradu je možné požadovat po tom, v jehož zájmu bylo vaše vlastnické právo 
omezeno. Pokud například hasiči při zásahu rozbili branku, můžete náhradu 
požadovat od souseda, kterého zachránili z hořícího domu. Pokud však po 
zásahu při odjezdu nabourali například krb, tak by s tím soused neměl nic 
společného a uhrazení škody byste musel požadovat na hasičích.
Náhrada se poskytuje v penězích. Je ale možné ji poskytnout i jiným způsobem, 

pokud si to strany ujednají. Například za 
pozemek vyvlastněný kvůli dálnici 
můžete místo peněz chtít pozemek jiný, ve 
stejné kvalitě.

právnické okénko právo na soukromí

Jeden dům – jedna cesta
Pokud váš dům obklopuje několik 
sousedních pozemků a vy k němu nemáte 
přístupovou cestu, povolí vám soused 
cestu jen přes jeden z nich. Přitom vezme 
v úvahu, přes který pozemek je přístup 
nejpřirozenější.

Rada k cestám
I když vám soused slíbí, že přes jeho pozemek můžete chodit nebo jezdit, nespo-
léhejte jen na ústní slib. Sepište písemnou smlouvu, ve které bude určeno, za 
jakých podmínek můžete cestu přes jeho pozemek používat. Pokud byste neměli 
„nic v ruce“- mohlo by se snadno stát, že po banální hádce se sousedem už se ke 
své nemovitosti nedostanete. A budete muset k soudu.

JUDr. Jaroslav Bednář
Marek Kowalewski

Tisková zpráva
Praha, 12. března 2015

Cedule s označením „Zákaz pohřbívání babiček“ u stavebních výkopů na 
různých místech Prahy odstartovaly kampaň Nejste na to sami
V úterý 10. března 2015 se na šesti místech v Praze objevily u stavebních 
výkopů cedule s označením Zákaz pohřbívání babiček. Začala tak kampaň 
Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech Nejste na to sami, která má upozornit na 
možnost důstojného konce života. Pokud chtějí lidé zůstat se svými blízkými 
i v posledních momentech života, nejsou na to sami, v Česku už existuje síť 
domácích i lůžkových hospiců. Jejich mapa je zveřejněna na stránkách kampa-
ně www.nejstenatosami.cz. Kampaň doprovází spot Nepohřbívej babičku 
zaživa s Jiřím Lábusem.

V úterý 10. března 2015 se na dva dny objevily na šesti různých místech Prahy 
u stavebních výkopů cedule s označením Zákaz pohřbívání babiček. Začala tak 
kampaň Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech nazvaná Nejste na to sami. 
„Většina z nás má traumatický zážitek spojený s odchodem někoho blízkého a se 
způsobem, jakým zemřel. Velmi často to bylo v anonymním prostředí zdravot-
nického nebo sociálního zařízení, kde nejsou respektovány individuální potřeby 
pacienta.“, říká Jiří Krejčí, ředitel Hospice Dobrého Pastýře a dodává: „Jsme 
v situaci, kdy tyto zkušenosti nejsou individuálním selháním, ale chybou systé-
mu.“ Kampaň Nejste na to sami připomíná, že pokud chtějí lidé zůstat se svými 
blízkými i v posledních dnech jejich života, nejsou na to sami, funguje tu síť 
domácích i lůžkových hospiců. Není tedy nutné „pohřbívat babičky zaživa“. 
Kompletní seznam hospiců v ČR je zveřejněný na webu kampaně www.nejste-
natosami.cz. Tamtéž je také video Nepohřbívej babičku zaživa, ve kterém 
účinkuje Jiří Lábus.
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Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech Nejste na to sami, která má upozornit na 
možnost důstojného konce života. Pokud chtějí lidé zůstat se svými blízkými 
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V Česku je 16 lůžkových a dvě desítky domácích hospiců. Domácí péče o umírají-
cího člověka může být velmi náročná, ale zároveň je to jedinečný dar, který mu 
můžeme dát. Při využití domácího hospice dojíždí přímo do bytu speciálně 
vyškolení pracovníci, kteří nastaví optimální léčbu, zaučí v ošetřování a také 
zapůjčí potřebné pomůcky. Další možností je lůžkový hospic, ve kterém nemoc-
ného ubytují a postarají se o veškeré jeho potřeby. Tým odborníků složený 
z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychologa a spirituálních 
pracovníků se společně snaží zvládnout bolest a jiné nepříjemné příznaky 
nevyléčitelného onemocnění a dbá na to, aby zbývající čas nemocný strávil co 
nejlépe a tak, jak si přeje. Do hospice je možné kdykoliv přijít na návštěvu nebo 
tam několik dní s nemocným zůstat. Služby domácích i lůžkových hospiců jsou 
zpoplatněny, obvykle paušální částkou mezi 200-500 Kč za den, v závislosti na 
lokalitě nebo výši příjmu nemocného. 

O Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech:
Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech,  který provozuje TŘI, o.p.s.; se věnuje 
paliativní péči už od roku 2004, kdy začala fungovat domácí hospicová služba. 
Na podzim roku 2008 byl otevřen hospic lůžkový. Služby Hospice Dobrého 
Pastýře využívají především dospělí nemocní, v roce 2014 jím prošlo 275 pacien-
tů, průměrně v něm strávili 37 dnů. Odborně vyškolený personál se dokáže 
postarat o veškeré potřeby pacienta i jeho rodiny, samozřejmostí je také podpora 
pozůstalých při vyrovnávání se s bolestnou ztrátou blízkého člověka. V loňském 
roce otevřel Hospic Dobrého Pastýře pobočku domácího hospice v Hořovicích. 
Cílem hospice je zajišťovat a zdokonalovat komplexní paliativní péči a další 
sociální služby a realizovat vzdělávací projekty pro odbornou i laickou veřejnost. 

www.nejstenatosami.cz / www.hospic-cercany.cz

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the 
enlarged European Union

zákaz pohřbívání babiček

Věra Ziková
mediální koordinátor
TŘI, o.p.s.
zikova@centrum-cercany.cz
+420 776 051 767

Pro více informací prosím kontaktujte:

zákaz pohřbívání babiček
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DĚTSKÁ BURZA, SEMINÁŘE PRO RODIČE 
A DIVADLO PRO DĚTI V RC BARÁČEK
„Březen, za kamna vlezem“ u nás neplatí. 
My se raději společně setkáváme na našich akcích.

V uplynulém měsíci proběhla tradiční Jarní burza dětského oblečení, sportov-
ních potřeb a hraček. Rodiče hojně prodávali a kupovali sezónní oblečení, ale 
i kola a dětská odrážedla nebo hračky. Další, podzimní burzu, pro Vás plánujeme 
zase v září. Děkujeme aktivním maminkám za organizaci.

V únoru jsme se zúčastnili velmi užitečného semináře na téma 
výběr správné autosedačky pro děti. Bylo to příjemné přátel-
ské popovídání, kdy se s námi přednášející pan Sekereš podělil 
o své cenné zkušenosti. Dověděli jsme se, jak je při výběru 
autosedačky důležité zvažovat nejen značku autosedačky, ale 
také do jakého auta ji chceme umístit a jak autosedačku správ-
ně používat a instalovat. Na závěr jsme měli možnost jednotli-
vé typy autosedaček se svými dětmi vyzkoušet a nechat si 
zkontrolovat usazení vlastních autosedaček v autě.

S některými z Vás jsme se setkali na seminářích rodinné psychoterapeutky Mgr. 
Zuzany Hruškové, kde se nyní probíralo téma “Období vzdoru” a v únoru 
“Rivalita a žárlivost”. Rivalita a žárlivost mezi sourozenci je velmi časté téma, se 
kterým se rodiče setkávají při výchově a ne vždy se jim daří sporné situace mezi 

sourozenci řešit ke spokojenosti všech. Snaha 
najít odpověď přivedla většinu rodičů i na 
tento seminář. Bylo příjemné vidět, že 
i ostatní rodiče řeší podobné problémy, moci 
si o nich popovídat a získat užitečné rady 
a tipy, jak tyto situace zvládat. Ze semináře 
jsme si odnesli spoustu podnětných myšle-
nek např. že žárlivost je přirozená věc a tro-
cha rivality je důležitá a prospěšná pro 
člověka i v dospělosti. Každý člověk by měl 
mít v sobě zdravou míru soutěživosti, které 

se učí právě v “boji” mezi sourozenci a vrstevníky. Oba semináře se těšily hojné 
účasti maminek a věříme, že příště tomu tak bude zase.

baráček akce baráček akce

POZVÁNKY NA AKCE RC BARÁČEK

V pátek 27. 3. od 16:00 hod zveme malé i větší diváky na loutkové divadlo 
O pejskovi a kočičce v podání profesionálního divadelního dua Bubec. 
Představení se bude konat v tělocvičně TJ Viktoria Vestec a navazovat na něj 
bude od 17 hodin dílnička. Představení se uskuteční za nanční podpory 
společnosti STAVING Olomouc s.r.o.

V sobotu 28. 3. od 14:00 do 17:00 hod zveme všechny na tradiční výrobu 
velikonočních a jarních dekorací na Velikonoční zdobení v tělocvičně TJ Viktoria 
Vestec.

V úterý 14. 4. od 9:00 do 10:30 hod se uskuteční další z cyklu seminářů 
s rodinnou psychoterapeutkou Mgr. Hruškovou na téma “Hranice ve výchově 
dětí”.  Seznámí nás s důležitostí vymezovat dětem hranice chování a s nutností je 
dodržovat. Zamyslíme se nad tím, jak hranice dětem vymezovat, aby je příliš 
nesvazovaly nebo naopak jim nedávaly přespříliš zodpovědnosti, kterou nejsou 
schopny zvládnout. Dotkneme se i problematiky trestání a dozvíte se, že existují 
i jiné než fyzické tresty, které mohou mít na potlačení nežádoucího chování 
překvapivě větší vliv.  Na semináři budete moci s ostatními rodiči sdílet své 
zkušenosti a otázky. Semináře se můžete účastnit i se svými dětmi, vestečtí 
občané mají zvýhodněné vstupné.

V neděli 26. 4. od 9:00 do 11:00 hod se uskuteční další díl z cyklu seminářů 
první pomoci tentokrát na téma „Úrazy dětí venku a Bezpečné cestování v autě“. 
Seminář je určen široké veřejnosti, zejména rodičům batolat a malých dětí. 
Dozvíte se, jaké úrazy mohou Vaše děti potkat při běžných letních sportech, i při 
skákání na trampolíně nebo při hře na dětském hřišti, a jak jim můžete sami 
nejrychleji pomoct. Řeč přijde i na správné připoutávání dětí do autosedaček pro 
maximální bezpečnost při jízdě autem.

Na většinu akcí je potřeba včasná registrace, sledujte proto naše stránky    
www.rcbaracek.cz, kde naleznete informace také o dalším dění v našem rodin-
ném centru. Kromě uvedených akcí je pro Vaše děti denně otevřena herna, kde si 
mohou pohrát s ostatními dětmi. Máte-li chuť zapojit se do našeho týmu a orga-
nizovat s námi akce pro děti, kontaktujte nás na: katka.haladova@rcbaracek.cz 
nebo koukněte na naše webové stránky.
Těšíme se na Vás!

za Tým RC Baráček 
Markéta Barancová
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10. 2. - Divadlo na Vinohradech, 
tragikomická konverzační komedie ”Vstupte”

Divadlo na Vinohradech vsadilo na herecký 
dialog vcelku rovnocenných partnerů, Viktora 
Preisse a Tomáše Töpfera, dvou silných herec-
kých osobností.  Ale jak silný si odnesli z tohoto 
představení senioři zážitek, těžko posoudit. Jen 
na okraj. Před čtyřiceti lety si v této komedii 
zahráli Vlastimil Brodský a Josef Bláha a insce-
nace byla natolik oblíbená, že se hrála několik 
sezón. Těžko říct, zda se současná inscenace 
dočká stejného úspěchu.

26. 2. Setkání se záchranářem Pavlem Tomášem
Při tomto shromáždění byla účast seniorů daleko menší než ve Vinohradském  
divadle. Zato náplň měla daleko silnější náboj než divadelní představení. Škoda 
jen, že senioři tentokrát jen zpola zaplnili sál restaurace U Klimešů. Akce se 
zúčastnili i strážníci Obecní policie Vestec. Foto dokumentuje praktickou ukázku 
ze setkání. Strážník obecní policie není v nebezpečí života, je pouze dobrovolným 
modelem, na kterém si mohli jeho kolegové pod dohledem záchranáře Pavla 

ÚNOROVÉ AKCE SENIORŮ

Tomáše ověřit své záchranářské zkušenosti. Nás seznámili se základy poskyto-
vání první pomoci, resuscitace a používáním záchranných prostředků.

A co náš spolek chystá v blízké budoucnosti?
Počátkem dubna by se měla konat vycházka po pamětihodnostech pražského 
Vyšehradu, pravděpodobně v úterý 7. dubna.  

Na středu 22. 4. plánujeme návštěvu Muzea voskových gurín v Praze a na 
6. května celodenní výlet do Plzně. Na všechny akce budete včas upozorněni 
SMS zprávou.

Výbor Spolku vesteckých seniorů                                                                                                                                    

Máte doma nepotřebné oblečení? 

Můžete jím udělat radost někomu dalšímu.
Konečně je tu jaro!
Každý rok se těšíme, až zase přijde jaro. Po dlouhé zimě si konečně můžeme užít 
vyhřívání na sluníčku.
Kromě dobré nálady s sebou jaro přináší i jarní úklid a provětrání našich domovů 
i šatníku.
Zimní věci uklízíme hlouběji do skříní a jarní s radostí vytahujeme.  Je to výborná 
příležitost, jak si zrekapitulovat obsah svých skříní a případně se rozhodnout, 
jestli všechny ty věci potřebujeme nebo ještě stále chceme nosit.
Náš šatník by měl tímto procesem projít přibližně každého půl roku, aby nám ve 
skříních zbytečně neležely věci, které už na sebe nevezmeme, ale jinak by ještě 
mohly být někomu nebo někde prospěšné.

Aby rozhodování o tom, co si ponechat a co poslat dál bylo jednodušší, 
zkuste si odpovědět na pár základních otázek:
Padne mi to?
 Měl/-a jsem to na sobě v posledních 6 měsících?
 Budu to ještě někdy nosit?
 Je to v módě nebo podle mého stylu?
 Pokud je to poškozené, opravím to v blízké době?
 Kdybych teď nakupoval/a, koupila bych si to?
 Cítím se sebejistě, když to nosím?
 Pokud jste již prošli celý svůj šatník, asi začínáte přemýšlet, 

co s věcmi, které jste se rozhodli vyřadit. Velmi jednoduché, 
prospěšné a ekologické řešení je odložit oblečení, boty, doplňky, hračky apod. 
do kontejnerů na textil a dát jim tak další život.

Můžete tak pomoci například osamělým lidem, lidem bez domova nebo matkám 
s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Společnost Potex, která kontejnery 
na textil spravuje, úzce spolupracuje např. s Nadějí, CSSP, Progressive nebo 
Společnou cestou.
Vaše oblečení se tak může dostat k potřebným. Pokud je oblečení jiné sezónnosti 
než neziskové organizace zrovna potřebují nebo je příliš poškozené či špinavé, 
ani v tomto případě nepřijde na zmar. Potex má další partnery, kteří toto oblečení 
dokáží zpracovat. Může se tak dostat třeba do zemí třetího světa nebo se zpracuje 
na spoustu dalších výrobků, jako jsou čistící hadry, výplně do autosedaček, 
podklady pro koberce, izolace, papír nebo také bankovky.
Nic tak neskončí na skládce a je dále efektivně využito.
Kontejnery na textil najdete například v ulici Vídeňská u prodejny Albert nebo si 
můžete kontejner vyhledat na http://www.recyklujemetextil.cz

POTEX KONTEJNERY
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Z KNIHY UDÁLOSTÍ POLICE ČR 
A OBECNÍ POLICIE VESTEC

Vloupání do bytového domu
Dne 15. 2. 2015 přijímají policisté oznámení o vloupání do 
bytového domu v ulici Na Suchých, kde pachatel vypáčil vstupní dveře do 
společných prostor a z botníku jednoho z bytů pak odcizil obuv. Skutek se stal 
během noci ze 14. 2. 2015 na 15. 2. 2015. Věc je šetřena jako trestný čin krádeže 
a poškození cizí věci. 

Žádáme případné svědky, aby se přihlásili na Obvodním oddělení 
Policie ČR v Jesenici.

Podezření ze spáchání přestupku
Dne 16. 2. 2015 v 16:24 hodin strážníci OP Vestec zastavili řidiče vozidla 
značky Renault, podezřelého ze spáchání přestupku na úseku dopravy. Při 
následné kontrole zjistili, že je muž pod vlivem alkoholu, neboť při dechové 
zkoušce přístroj naměřil 0,80 promile alkoholu. Opakovanými dechovými 
zkouškami byla zjištěna hodnota již nižší, i přesto se výsledek pohyboval 
kolem 0,76 promile. Na základě pozitivních dechových zkoušek byl řidič 
uvedeného vozidla předán přivolané hlídce Policie ČR Jílové k dalšímu 
šetření.

Muž, odcizil dvě lahve alkoholu
Dne 20. 2. 2015 ve 13:40 
oznámila ostraha hypermarketu 
Albert, že na prodejně drží muže, 
který z prodejní plochy odcizil dvě 
lahve alkoholu zn. Jack Daniels v 
hodnotě 921,- Kč. Stejného jednání 
se dopustil před několika dny, ale 
ostraze prodejny utekl. Muž se ke 
krádežím přiznal. Celá tato záležitost nyní poputuje ke správnímu řízení 
k dořešení.

Dopravní nehoda
Dne 20. 2. 2015 v 15:14 hodin přijala hlídka OP Vestec oznámení o doprav-
ní nehodě v Břežanském údolí. Při nehodě byla zraněna jedna osoba, která 
byla převezena záchrannou službou k ošetření do nemocnice. Doprava byla na 
místě řízena kyvadlově. Věc si na místě převzala k dořešení skupina nehod DI 
Policie ČR Mnichovice.

Krádeži registračních značek
Dne 20. 2. 2015 mělo dojít ve večerních hodinách v ulici Javorová ke krádeži 
registračních značek z vozidla Škoda Octavia. Policisté provedli prvotní 
šetření a ohledání vozidla, kdy následně bylo zjištěno, že registrační značky 
z vozidla vzal příbuzný oznamovatelky, který tímto řeší majetkové a osobní 
spory. Věc byla odeslána jako přestupek na OÚ Jesenice k vyřízení.

Jevil známky požití drog
Dne 22. 2. 2015 ve 21:00 hodin požádala hlídka Policie ČR o součinnost ve 
věci poskytnutí techniky, která vyhodnocuje test na drogy. Hlídka Policie ČR 
totiž zastavila řidiče v obci Zlatníky - Hodkovice, 
který jevil známky požití drog. Jejich podezření se 
potvrdilo, řidič měl pozitivní test na metamfetami-
ny. Za řízení pod vlivem návykové látky nyní hrozí 
řidiči ve správním řízení pokuta od 2.500,- Kč do 
20.000,- Kč, zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok a při-
psání 7 bodů. V případě trestního stíhání pro trestný 
čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí řidiči 
trest odnětí svobody až na 3 roky, zákaz řízení na 1 až 
10 let, případně peněžitý trest.
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Odcizení vozidla
V době od 21. 2. 2015 do 23. 2. 2015 došlo v ulici U Strouhy k odcizení 
vozidla Škoda Octavia šedé metalické barvy. Pachatel vozidlo odcizil, kdy jej 
otevřel, nastartoval a poté odjel ulicí Na Spojce 
směrem na ulici Vídeňská. Dle kamerového 
záznamu došlo k odcizení v brzkých ranních 
hodinách dne 23. 2. 2015. V poslední době je to 
už několikátý případ krádeže vozidla značky 
Škoda Octavia, kdy další dva vozy byly odcizeny v obci Jesenice a jeden v obci 
Jílové u Prahy. Věc je šetřena jako trestný čin krádeže.

Vloupání
Dne 23. 2. 2015 vyjíždějí policisté k případu vloupání do stavebního kontej-
neru, ke kterému došlo od pátku 20. 2. 2015 do pondělí 23. 2. 2015 v lokalitě 
U Hrnčíř. Pachatel překonal na neoploceném pozemku zajištění stavebního 
kontejneru, ze kterého následně odcizil nářadí. Tímto způsobil škodu přes 
25.000,- Kč. Věc je šetřena jako krádež.

Pod vlivem alkoholu
Dne 24. 2. 2015 okolo půlnoci dostává 
hlídka Policie ČR společně s Obecní policií 
Vestec oznámení o podezřelém vozidle v 
ulici K Dubu, které zde měl ponechat řidič 
vozidla. Hlídka kousek od vozidla kontro-
luje řidiče, který je silně pod vlivem alkoho-
lu a to tak, že nemůže ani pořádně artikulo-
vat. Ten se hlídce doznává, že na místo 
přijel a vozidlo řídil. Dále je zjištěno, že 
s vozidlem narazil do kovové zábrany v ulici, kdy tímto způsobil dopravní 
nehodu. Řidič je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Celý případ si převzala dopravní policie, protože muž svým jednáním 
způsobil škodu na vozidle a na zařízení obce.

Požár
Dne 26. 2. 2015 v 15:02 hodin byla na žádost operačního střediska IZS 
Kladno vyslána hlídka strážníků do ulice K Vranému v Dolních Břežanech, 
kde dle oznamovatele mělo dojít k požáru. Na místě strážníci zjistili, že zde 
hoří suchý travní porost a náletové dřeviny poblíž břehu řeky Vltavy. Na 
likvidaci požáru se podílelo několik jednotek hasičů ze základny HZS Praha,  

SDH Dolní Břežany, HZS Jílové u Prahy. Strážníci během zákroku uzavřeli 
a hlídali prostor proti vstupu nepovolaných osob. Po ukončení celé akce si 
případ převzala k dořešení Policie ČR.

Pod vlivem drog za volantem
Dne 27. 2. 2015 ve 14:55 hodin zastavuje hlídka PMJ Praha vozidlo, za 
kterým jela z Prahy, v obci Vestec, v ulici Vídeňská. Řidič je vyzván k dechové 
zkoušce, která je negativní a dále je vyzván k orientačnímu testu na přítomnost 
drog, který je pozitivní na amfetamin. Následně je 22letý řidič zajištěn a vy-
zván k lékařskému vyšetření, což odmítá. Následně je předán hlídce Police ČR 
z Jesenice, řidiči je zakázána další jízda, protože je důvodně podezřelý, že řídil 
vozidlo pod vlivem drog. Věc je odeslána na Městský úřad Černošice k proje-
dnání.

Pátrání po muži
Dne 27. 2. 2015 ve 20:15 hodin byla hlídka OP Vestec požádána o součinnost 
Policií ČR ve věci pátrání po muži, který prostřednictvím mobilního telefonu 
vyhrožoval sebevraždou. Hlídka OP uvedeného muže nalezla v bytě, kde 
bydlel v podnájmu, v pořádku. Ten byl následně předán do péče přivolaného 
lékaře. Věc je dále v šetření Policie ČR. 

Nadýchal  0,43 promile
Dne 28. 2. 2015 okolo 00:30 hodin je přistižen další řidič pod vlivem 
alkoholu v ulici Vídeňská. Řidič vozidla Škoda Felicia nadýchal policistům 
0,43 promile, při opakované zkoušce byla hodnota 0,38 promile alkoholu. Je 
mu zakázána další jízda a za své jednání se bude zodpovídat správnímu 
orgánu.
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Zdrogovaný řidič
Dne 5. 2. 2015 okolo půlnoci zastavuje 
hlídka policie na ulici Vídeňská
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policie

Odcizení vozidla
V době od 21. 2. 2015 do 23. 2. 2015 došlo v ulici U Strouhy k odcizení 
vozidla Škoda Octavia šedé metalické barvy. Pachatel vozidlo odcizil, kdy jej 
otevřel, nastartoval a poté odjel ulicí Na Spojce 
směrem na ulici Vídeňská. Dle kamerového 
záznamu došlo k odcizení v brzkých ranních 
hodinách dne 23. 2. 2015. V poslední době je to 
už několikátý případ krádeže vozidla značky 
Škoda Octavia, kdy další dva vozy byly odcizeny v obci Jesenice a jeden v obci 
Jílové u Prahy. Věc je šetřena jako trestný čin krádeže.

Vloupání
Dne 23. 2. 2015 vyjíždějí policisté k případu vloupání do stavebního kontej-
neru, ke kterému došlo od pátku 20. 2. 2015 do pondělí 23. 2. 2015 v lokalitě 
U Hrnčíř. Pachatel překonal na neoploceném pozemku zajištění stavebního 
kontejneru, ze kterého následně odcizil nářadí. Tímto způsobil škodu přes 
25.000,- Kč. Věc je šetřena jako krádež.

Pod vlivem alkoholu
Dne 24. 2. 2015 okolo půlnoci dostává 
hlídka Policie ČR společně s Obecní policií 
Vestec oznámení o podezřelém vozidle v 
ulici K Dubu, které zde měl ponechat řidič 
vozidla. Hlídka kousek od vozidla kontro-
luje řidiče, který je silně pod vlivem alkoho-
lu a to tak, že nemůže ani pořádně artikulo-
vat. Ten se hlídce doznává, že na místo 
přijel a vozidlo řídil. Dále je zjištěno, že 
s vozidlem narazil do kovové zábrany v ulici, kdy tímto způsobil dopravní 
nehodu. Řidič je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Celý případ si převzala dopravní policie, protože muž svým jednáním 
způsobil škodu na vozidle a na zařízení obce.

Požár
Dne 26. 2. 2015 v 15:02 hodin byla na žádost operačního střediska IZS 
Kladno vyslána hlídka strážníků do ulice K Vranému v Dolních Břežanech, 
kde dle oznamovatele mělo dojít k požáru. Na místě strážníci zjistili, že zde 
hoří suchý travní porost a náletové dřeviny poblíž břehu řeky Vltavy. Na 
likvidaci požáru se podílelo několik jednotek hasičů ze základny HZS Praha,  

SDH Dolní Břežany, HZS Jílové u Prahy. Strážníci během zákroku uzavřeli 
a hlídali prostor proti vstupu nepovolaných osob. Po ukončení celé akce si 
případ převzala k dořešení Policie ČR.

Pod vlivem drog za volantem
Dne 27. 2. 2015 ve 14:55 hodin zastavuje hlídka PMJ Praha vozidlo, za 
kterým jela z Prahy, v obci Vestec, v ulici Vídeňská. Řidič je vyzván k dechové 
zkoušce, která je negativní a dále je vyzván k orientačnímu testu na přítomnost 
drog, který je pozitivní na amfetamin. Následně je 22letý řidič zajištěn a vy-
zván k lékařskému vyšetření, což odmítá. Následně je předán hlídce Police ČR 
z Jesenice, řidiči je zakázána další jízda, protože je důvodně podezřelý, že řídil 
vozidlo pod vlivem drog. Věc je odeslána na Městský úřad Černošice k proje-
dnání.

Pátrání po muži
Dne 27. 2. 2015 ve 20:15 hodin byla hlídka OP Vestec požádána o součinnost 
Policií ČR ve věci pátrání po muži, který prostřednictvím mobilního telefonu 
vyhrožoval sebevraždou. Hlídka OP uvedeného muže nalezla v bytě, kde 
bydlel v podnájmu, v pořádku. Ten byl následně předán do péče přivolaného 
lékaře. Věc je dále v šetření Policie ČR. 

Nadýchal  0,43 promile
Dne 28. 2. 2015 okolo 00:30 hodin je přistižen další řidič pod vlivem 
alkoholu v ulici Vídeňská. Řidič vozidla Škoda Felicia nadýchal policistům 
0,43 promile, při opakované zkoušce byla hodnota 0,38 promile alkoholu. Je 
mu zakázána další jízda a za své jednání se bude zodpovídat správnímu 
orgánu.
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GALERIE fotky ze cvičení ve sportovním centru28

Nabízené služby:
x údržba zeleně (sekání, pletí, odplevelení, výsev)

x údržba a čištění komunikací (ruční, mechanické, mokré, sběr)

x gracké práce (reklamní poutače, bannery, samolepy, autopolepy…)

x instalatérské a topenářské práce

x pronájem reklamních ploch v obci Vestec

x svoz komunálního odpadu

x autodoprava

x střežení objektů

TECHNICKÉ SLUŽBY

web: www.tsvestec.cz        e-mail: technickesluzby@tsvestec.cz
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