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Vážení čtenáři,

v ruce právě držíte prosincové, letošní poslední, číslo 
Vesteckých listů. 
Jak se stalo příjemnou tradicí k setkávání sousedů, 
i letos jsme se sešli první adventní neděli u obecního 
úřadu a společně jsme rozsvítili náš vánoční strom. Jsem 
rád, že i přes nepříznivé počasí jsme se setkali v hojném 
počtu. V sobotu 5. 12. obešla vestecké děti tradiční 
družina Mikuláše, anděla a několika čertů, vyčinila 
dětem za jejich hříchy a naopak je pochválila za to, co se 
jim podařilo.
Na Facebooku se objevily dotazy na nový územní plán 
obce. Informace k němu najdete v aktualitách. Nejedná 
se o žádné tajné dokumenty, jak se snaží někteří 
prezentovat, naopak bude projednáván veřejně, 
přepokládá se, že v březnu 2016.
Nezapomeňte si ve středu 23. 12. od 16.00 do areálu 
sportoviště přijít pro Betlémské světlo. Jako v minulých 
letech, i v tomto roce nám ho přivezou skauti. Věřím, že 
i vy si odnesete světlo domů a rozzáříte jím svůj domov.
Chtě l  bych poděkovat  všem zaměstnancům 
a spolupracovníkům obce za jejich práci v letošním roce, 
občanům za jejich podporu a popřát vám všem příjemné 
prožití Vánoc a úspěšný vstup do roku 2016.
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Rozsvícení 
vánočního stromu

Jak se stalo příjemnou tradicí, i letos proběhlo první adventní neděli rozsvícení 
vesteckého vánočního stromu. I přes nepříznivé počasí se sešlo mnoho občanů 
s dětmi, které si mohly napsat svá přání pod stromeček. Po rozsvícení stromu 

jsme si poslechli vystoupení našich dětí ze školky, hity v podání Josefa Vágnera, 
zahřáli jsme se čajem nebo svařákem a také jsme měli možnost si prohlédnout 
tradiční vestecký betlém, tentokrát na téma hřiště a okolí. 
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ÚZEMNÍ PLÁN

O
bec Vestec prostřednictvím Městského úřadu Černošice, úřadu územního 
plánování, pořizuje nový územní plán. Vzhledem k rozsahu dokumentace, 
která je s pořízením územního plánu spojená, uvádíme pouze odkaz, kde 

informace najdete:  http://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-
planovani/up-a-rp-obce-orp-cernosice/projednavane/vestec/

Předpokládáme, že pořizovatel v lednu vypíše termín veřejného projednání, který 
v tuto chvíli očekáváme v průběhu března 2016.
Seznamte se tedy prosím s návrhem územního plánu, v případě, že máte dotazy 
nebo připomínky, tak se můžete obrátit na Obecní úřad Vestec. A nezapomeňte, 
v případě, že vás to zajímá, se zúčastnit i veřejného projednání.

BIOCEV

Dosud největší investiční akce v obci, Biotechnologické a biomedicínské 
centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci, bylo dokončeno 
a 18. 12. 2015 proběhne slavnostní otevření, z něhož vám přineseme článek 

v lednovém čísle Vesteckých listů.

Technické služby obce Vestec, s.r.o. 
Nový provozovatel vodovodů a kanalizací obce Vestec

ak jsme vás informovali v minulých vydáních VL, Technické služby obce JVestec, s.r.o. spouštějí od 1. 1. 2016 správu a provozování vodovodů 
a kanalizace v naší obci. Pracovníci TS obešli cca 600 odběrných míst, ať již 

domácností nebo rem, s dotazníkem, který slouží jako podklad pro přípravu nové 
smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. S majiteli nemovitostí, které 
se jim podařilo zastihnout, vyplnili dotazník. Koho nezastihli, zanechali mu ho 
v poštovní schránce. Vyplněné dotazníky se nyní zpracovávají do nového 
programu, který připravuje do tisku smlouvy.  Nové smlouvy odběratelé obdrží 
nejpozději začátkem ledna 2016. 

Na přelomu roku 2015/2016 pak dojde ke konečnému odečtu ze strany současného 
provozovatele VHS Benešov, který konečné vyúčtování zašle odběratelům během 
ledna 2016. Datum odečtů je naplánován od 28. 12. 2015 do 8. 1. 2016. Pokud 
nebudete v tomto termínu přítomni, prosíme o nahlášení stavu vodoměrů buď 
formou SMS ve tvaru: Název odběratele_ulice_číslo popisné_číslo vodoměru_stav 
vodoměru, nebo telefonicky na číslo 734 755 512, případně e-mailem na 
vak@tsvestec.cz nejpozději do 10. 1. 2016. Veškeré novinky je možno sledovat na 
stránkách http://www.tsvestec.cz/vodovody-a-kanalizace/

V případě dotazu kontaktujte dispečink Technických služeb obce Vestec, s.r.o. 
divize VaK, na telefonu 734 755 512.

Václav Drahoš
jednatel
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informace pro občany

Úvodem
Pro hluk ze zábavní pyrotechniky není sice stanoven speciální limit, můžete se však 
obrátit na hygienickou stanici a zjistit dodržení běžných hlukových limitů. Obec 
k regulaci používání zábavní pyrotechniky může vydat obecně závaznou 
vyhlášku.

Předpisy nestanoví limit pro užití pyrotechniky
Právní předpisy regulující zábavní pyrotechniku stanoví pouze to, jak má být 
pyrotechnika vyrobena.  Ustanovení § 3 vyhlášky č.174/1992 Sb. , 
o pyrotechnických výrobcích stanoví, že pyrotechnické předměty musí být 
vyrobeny tak, aby nevyvolaly intenzitu hluku větší než 115 dB ve volném prostoru 
ve vzdálenosti 8 m. Nestanoví ale limity pro používání zábavní pyrotechniky.

Použití pyrotechniky může omezit i obec
Podle čl. 104 odst. 3 Ústavy mohou zastupitelstva v mezích své působnosti vydávat 
obecně závazné vyhlášky. Obec má pomocí tohoto institutu možnost používání 
zábavní pyrotechniky omezit. Protože je ale obec povinna řídit se při vydávání 
obecně závazných vyhlášek zákonnými normami (§ 35 odst. 3 zákona o obcích), 

JAK SE BRÁNIT 
 ze zábavní pyrotechniky?proti hluku

právnické okénko

>>>
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právnické okénko

nemůže jít při ukládání  příkazů či zákazů nad rámec nadřazených předpisů.

Vydání vyhlášky obce může navrhnout i občan
Regulace obecně závaznou vyhláškou, která by omezila možný zásah do práv 
občanů dotčených používáním pyrotechniky, tak obecně možná je. Jako občan obce 
můžete vytvořit iniciativu, která by tvorbě vyhlášky napomohla. V souladu s § 16 
odst. 2 písm. f) zákona o obcích můžete přinutit zastupitelstvo, aby na zasedání 
projednalo tuto záležitost. Pokud žádost podepíše nejméně 0,5 % občanů, musí být 
záležitost projednána na zasedání nejpozději do 60 dnů.

Jak podat petici – 3 kroky
Chcete něco změnit a je vás víc? Můžete sepsat petici a adresovat ji obci, která má 
danou věc na starost.

1. Sepište své požadavky
2. Sbírejte podpisy
3. Zašlete petici úřadu.

 
Úřad se peticí nemusí řídit
Obecní úřad vám musí na petici odpovědět do 30 dnů, ale nemusí vašim 
požadavkům vyhovět – petice pro něj není závazná. Petice je tak spíše slabším 
právním nástrojem, i tak ale může fungovat politicky – peticí dáváte úřadu najevo, 
co si občané přejí a kolik lidí za tímto požadavkem stojí.

JUDr. Jaroslav Bednář
Marek Kowalewski

   

>>>

VESTEČTÍ SENIOŘI 

historiipoznávají 

I měsíc listopad byl pro vestecké seniory bohatý svou náplní.
Zaposlouchali jsme se do vyprávění archiváře, PhDr. Pavla Buchtele, o historii 
Vestce na sklonku válečného roku 1945 a o osudech spoluobčanů v poválečných 
letech. V příjemném prostředí restaurace U Klimešů jsme měli možnost 
nahlédnout do školních kronik a prolistovat si i další archiválie. 

17. listopadu zajímavosti z historie pokračovaly. Ve Stavovském divadle 
v divadelní hře Petera Morgana "Audience u královny" z dialogů mezi Alžbětou II., 
vládnoucí královnou Spojeného království Velké Británie, Severního Irska 
a dalších nezávislých států, jsme byli svědky, jak královna reagovala a řešila 
spletité situace své země s britskými premiéry od její korunovace v roce 1952 až do 
současnosti. Strhující výkon v roli královny podala oblíbená a vynikající herečka 
Iva Janžurová. Vedle ní excelovali i Taťjana Medvecká, Václav Postránecký, Igor 
Bareš, František Němec, Jan Hartl a další.

Poslední listopadový den jsme si připomněli a oprášili znalosti z dějin Národního 
divadla. Během exkurze jsme si prohlédli nejzajímavější prostory budovy, od místa 
se základním kamenem, přes centrální šatnu, hlediště, galerie, až po terasu. I za 
nepříznivého počasí jsme byli odměněni výhledem z nejvyššího místa budovy na 
Hradčany, Vltavu, Hladovou zeď, Petřín a Vyšehrad.
Jména architektů, malířů, sochařů, politiků, hudebních skladatelů, režisérů a herců 
z 2. poloviny 19. století nám utkvěla v paměti.

Činnost Spolku vesteckých seniorů byla zhodnocena na prosincové valné 
hromadě, kde se všichni seznámili i s programem na příští pololetí roku 2016.
   

Vánoce plné pohody, spokojenosti a hodně zdraví v novém roce 
přeje výbor Spolku vesteckých seniorů
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JUDr. Jaroslav Bednář
Marek Kowalewski

   

>>>

VESTEČTÍ SENIOŘI 

historiipoznávají 

I měsíc listopad byl pro vestecké seniory bohatý svou náplní.
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z 2. poloviny 19. století nám utkvěla v paměti.
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Vánoce plné pohody, spokojenosti a hodně zdraví v novém roce 
přeje výbor Spolku vesteckých seniorů
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Z KNIHY 
UDÁLOSTÍ 

Opilý řidič za volantem
Dne 12. 11. 2015 okolo druhé hodiny ráno zastavuje hlídka Policie 
vozidlo zn. VW Passat, které řídí 40letý muž 
z Prahy. Ten z ulice Vídeňská odbočuje do 
ulice Na Okruhu, kde je zastaven. Dechovou 
zkouškou je zjištěno, že řídí vozidlo pod 
vlivem alkoholu, je mu naměřeno 0,51 promile 
a při opakované zkoušce 0,56 promile 
alkoholu. Tomuto muži je na místě zadržen 
řidičský průkaz a zakázána další jízda. Jeho 
jednání bude řešit Městský úřad Černošice.

Vykradené vozidlo
Dne 13. 11. 2015 dochází v denní době mezi 12.30 a 17.00 k vloupání 
do motorového vozidla zn. BMW, které nechal 
majitel zaparkované v ulici U Hrnčíř před 
rozestavěným domem. Pachatel rozbil okno 
levých předních dveří a z vozidla odcizil 
pánskou tašku s doklady, nanční hotovostí, 
platebními kartami a dalšími věcmi. Tímto 
jednáním způsobil škodu přes 30.000 Kč. Věc 
je šetřena jako trestný čin krádeže, poškození 
cizí věci a neoprávněné opatření, padělání 
a pozměnění platebního prostředku. 

Opilí a zdrogovaní, přesto řídili
Dále policisté  do 28. 11. 2015 přistihli v obci Vestec hned od 16. 11. 2015
7 řidičů, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu nebo drog. Jeden z nich měl 
mimo jiné i platný zákaz řízení motorových vozidel. Další se odmítl na výzvu 
policie podrobit testu na přítomnost drog a lékařskému vyšetření. Z těchto 

řidičů jsou 4 stíháni za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky a maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Další 3 jsou podezřelí z přestupku proti 
bezpečnosti silničního provozu, kdy jejich jednání bude řešit Městský úřad 
Černošice. Za jejich přestupkové jednání jim hrozí pokuta až 50.000 Kč nebo zákaz 
řízení. Bohužel počet řidičů pod vlivem alkoholu nebo drog se stále zvyšuje. Nejen, 
že se mohou takoví řidiči dopustit trestného činu, ale zároveň v případě nehody 
riskují placení vysokých nančních náhrad pojišťovně nebo poškozeným.

Krádež tašky
Dne 18. 11. 2015 okolo 11. hodiny dochází 
v OD Albert ke krádeži pánské tašky. Neznámý 
pachatel využil nepozornosti majitele tašky 
a odcizil mu jí z nákupního košíku. Majiteli tím 
způsobil škodu 600 Kč. Vzhledem k tomu, že mezi 
odcizenými věcmi byla i platební karta, zabývá se 
Policie ČR věcí jako trestným činem neoprávněné 
opatření, padělání a pozměnění platebního 
prostředku.

Vloupání do vozidla
K dalšímu vloupání do vozidla dochází  v ulici Na Průhoně, kde dne 18. 11. 2015
si skupina dělníků okolo 11:30 hodin odstavila dodávkové užitkové vozidlo zn. 
Ford Transit. Zaparkovali na parkovišti restaurace U Klimešů a šli na oběd. Po 
obědě zjistili, že jim někdo vnikl do vozidla a odcizil z něj nářadí v hodnotě přes 
90.000 Kč. Věc je šetřena jako trestný čin krádeže.

Řídil i přes zákaz
Dne 27. 11. 2015 v 8:05 hodin si hlídka Obecní 
policie Vestec všimla řidiče osobního motorového 
vozidla zn. Hyundai, o kterém věděla, že má 
soudem uložen zákaz řízení všech motorových 
vozidel. Hlídka následně uvedeného řidiče 
předala přivolané Policii ČR pro podezření 
z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. 
Věc řeší ve zkráceném přípravném řízení, 
podezřelému hrozí až dva roky vězení.
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policie RC Baráček

Žena při práci zkolabovala
Dne  v 03:55 hodin přijala hlídka obecní policie oznámení o osobě 1. 12. 2015
v bezvědomí, která se nachází v areálu Agro-Jesenice v ulici K Jahodárně. Hlídka na 
místě našla ženu společně s přivolanou Zdravotnickou záchrannou službou 
Jesenice již při vědomí a v pořádku. Žena na místě hlídce sdělila, že se jí v provozu 
udělalo nevolno. Posádka ZZS následně uvedenou ženu převezla do nemocnice 
k vyšetření.

Z proražené nádrže unikala nafta
Dne 9. 12. 2015 v 10:10 hodin bylo přijato 
oznámení o úniku motorové nafty z nákladního 
vozidla v ulici Vídeňská. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že vozidlo je odstaveno v ulici Nad 
Jezerem a na místě jsou již přítomni hasiči 
z Jílového a Říčan. Dle sdělení řidiče mělo 
k  proražení nádrže dojít na silnici R1, kdy slyšel 
ránu a cítil náraz do podvozku vozidla. Hasiči na 
místě přečerpali naftu z poškozené nádrže a místo 
zasypali sorbentem.

Namrzající komunikace
Dopravu v obcích začaly v prosinci komplikovat namrzající silnice. Kvůli náledí 
došlo v posledních dnech na několika místech k dopravním nehodám. Všechny se 
naštěstí obešly bez zranění a škody byly vyčísleny v řádu tisíců korun. Jezděte 
opatrně a zodpovědně, i když máte zimní pneumatiky, tak fyzikální zákony mají 
své limity a při námaze se vám jejich překročení může vymstít.

LISTOPADOVÝ 
 VESTECKÝ JARMARK

Na jarmarku se představili výrobci rukodělných výrobků, amatérští 

kuchaři i místní farmáři

N
a sobotu 22. 11. připadl další celosvětový den jednodenních restaurací 

tzv. Restaurant Day. V tento den si může kdokoliv „otevřít“ svou vlastní 

restauraci a nabídnout ostatním dobroty ze své kuchyně. Rádi jsme se 

k tomuto festivalu už podruhé 

přidali a spojili ho s uspořádáním 

Vesteckého jarmarku. Ačkoliv se 

venku dost nepříjemně ochladilo, 

dorazilo na náš jarmark více než 200 

n á v š t ě v n í k ů .  P r o  d ě t i  b y l a 

připravena kreativní tvoření a dětský 

koutek, dospělé pak lákaly zejména 

stánky s jídlem. Mezi ostatními 

prode jc i  byste  naš l i  or is tky 

s nádhernými adventními věnci 

a dalšími zimními dekoracemi, 

prodejkyně designového oblečení 

a šitých hraček pro děti Regina 

Design, prodejce domácí kosmetiky z kozího mléka, nadšené místní amatéry 

vyrábějící vánoční ozdoby z dutých perel, dekorace a košíky nebo krásné pletené 

a háčkované výrobky. Prodej byl doplněn také o bazárek dětského oblečení. Vybrat 

si tedy mohl úplně každý. 

Máme radost, že se Vám akce líbila a přišli jste s námi prožít jedno příjemné 

odpoledne u dobrého jídla a pití. Budeme se na Vás těšit znovu na jaře a těšíme se na 

všechny šikovné spoluobčany, kteří do toho půjdou zase s námi:-) 

    

Za tým RC Baráček Katka Haladová
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PROSINCOVÉ AKCE 
 V RC BARÁČEK

Tradičně jako každý rok, zavítal i letos do RC Baráček Mikuláš s čertem 

a andělem. A stejně jako všude jinde, i u nás nadělovala tato trojice hodným 

dětem balíčky a zlobivým dětem pokárání. Všechny děti byly velmi 

překvapené, kolik toho na ně čert s Mikulášem ví a v jakých oblastech by se měly do 

příště polepšit. U někoho to bylo cucání 

palce, u jiného kousání nehtů, u dalšího 

třeba odmlouvání rodičům. Všechny 

děti ale statečně slíbily, že se do příště 

určitě polepší. A po zazpívání písničky 

nebo přednesení básničky dostali 

nakonec všichni tolik očekávaný balíček 

se sladkostmi, ovocem a drobnými 

dárky.

Zatímco Mikuláš v herně naděloval, 

ostatní děti si mohly čekání na balíček 

zkrát i t  v  tě locvičně za j ímavými 

tvořeními a zábavnými úkoly. Po splnění všech úkolů dostal každý na cestu domů 

ještě svítící náramek. Součástí programu bylo také kouzelnické vystoupení 

kouzelnice Adély Svobodové, která získala několik prestižních ocenění na 

soutěžích v moderní magii. Atraktivní mladá kouzelnice si připravila velmi 

působivé vystoupení, které ocenili malí i velcí diváci velkým potleskem. Nejvíce se 

asi všem přítomným líbilo převlékání z minišatů do dlouhé večerní róby prakticky 

ve vteřině. Mnohé ženy by to jistě chtěly také umět. Co jsme ale ocenili nejvíce, bylo, 

že paní kouzelnice dokázala svým vystoupením pobavit a vykouzlit každému na 

tváři široký úsměv.

Příjemně předvánočně nás naladil také kreativní seminář pro dospělé Vánoční 

hvězda, který proběhl 15. 12. v podvečer. Vyrobili jsme si společně nádherné 

vánoční ozdoby z dutých perlí z rodinné rmy Rautis v Krkonoších. 

P
rovoz naší herny a také všechny kurzy byly v tomto roce ukončeny k 18. 12. 

a znovu se na Vás budeme těšit zase od pondělí 4. 1. 2016! Od ledna se do 

naší nabídky pravidelných kurzů vrací opět Pilates pro maminky 

s možností hlídání dětí (od pondělí 25. 1. vždy v 9.00) a Atletika pro děti (od 

čtvrtka 7. 1. vždy v 16.00). Nově Vám nabízíme kurz Cvičení pro maminky 

z kategorie „body and mind“ (od pondělí 11. 1. v 11.00, s možností hlídání dětí), ve 

kterém budeme formovat postavu a posilovat hluboký stabilizační systém páteře 

včetně pánevního dna. Pokračují samozřejmě kurzy Fitmami (pondělí, středa, 

pátek od 9.00) a Dance4mom (čtvrtek od 9.30). 

Pro děti pokračují kurzy: Barvička (úterý od 10.00), Pohádková jóga (úterý od 

16.00), Cvičení rodičů s dětmi (středa od 9.15 a od 10.00), Zpívánky (středa od 

15:00) a samozřejmě kurzy hudební školy Yamaha (úterý a pátek dopoledne). Ve 

2. pololetí už bohužel nebude pokračovat kurz Angličtiny pro děti. Zvažujeme 

zařazení kouzelnického kroužku pro děti od 6 let, v případě zájmu nás kontaktujte 

na: info@rcbaracek.cz. Podrobné informace ke kurzům a možnosti přihlášení 

přímo u jednotlivých lektorů najdete na www.rcbaracek.cz. 

Děkujeme Vám za Vaši přízeň v roce 2015 a těšíme se na setkání s Vámi na některé 

z dalších akcí v roce 2016! Přejeme Vám krásné Vánoce plné rodinné pohody 

a úspěšný rok 2016.

Tým maminek z RC Baráček 

Pravidelný program 
RC Baráček od ledna 2016
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PROSINCOVÉ AKCE 
 V RC BARÁČEK
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zařazení kouzelnického kroužku pro děti od 6 let, v případě zájmu nás kontaktujte 
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KAŽDÉ PONDĚLÍ
                                od 14:00 

Kurzy jsou kombinací tanců 
standardních a latinskoamerických. 
Rozvoj poslechových schopností. 
Koordinaci pohybu. Správné držení těla.

KAŽDÉ PONDĚLÍ
od 15:00 

OD LEDNA 2016

  Vestci TANEC ve

Taneční AKADEMIE 
Děti 4 - 9 let

Taneční AKADEMIE 
Junior a Mládež 9 - 15 let

TEL: +420 773 147 776

U Hřiště 575, 252 42 Vestec, Praha-západ WWW.DANCEUP.CZ
UKÁZKOVÉ LEKCE 4. 1. 2016 ZDARMA REZERVUJ SI MÍSTO NA:

info@danceup.cz
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