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Milí vestečtí občané, 

dovolujeme si vás pozvat na tradiční a oblíbený doprovodný program

Vesteckého posvícení,
který proběhne v sobotu 15. 9. 2007 od 14.00 hodin 

na dětském hřišti na Vestecké ulici.

• Čeká vás staročeský jarmark, kde vám své umění předvedou kovář, řezbář a další tradiční řemeslníci. 
• Dále zde budou staročeské stánky s přírodními produkty a cukrovinkami. 
• Pohostíme vás pečenou  šunkou, posvícenskými koláčky, točeným pivem, limonádou a dalšími chuťovkami.
• Od vesteckých hospodyněk uvítáme, jako obvykle, jakékoliv posvícenské dobroty, na kterých si všichni 

určitě pochutnáme. 

Budeme se na Vás těšit! 
Kulturní komise obce Vestec 

Akce se koná za každého počasí.
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Zprávy obecního úřadu

Vážení spoluobčané,

v minulých Vesteckých listech jsem vás informovala 
o pohromě, která nás potkala v červenci na našem
Vesteckém rybníku. Nechali jsme proto důkladně pro-
čistit a prosekat strouhu, která přivádí daleko z polí
vodu pro rybníky. Strouha byla zarostlá, ucpaná, i to
málo vody, co strouhou proteklo, se rozlévalo do okolí,
neboť voda nemohla volně protékat. Strouha poslední
údržbu zaznamenala, dle mého názoru, tak před 
10 až 15 lety. Dále se nám podařilo svést částečně do
rybníku i dešťovou vodu od ulice Hrnčířská. Nechali
jsme opravit i stavidlo, vyměnili jsme dřevěné fošny a
stavidlo bylo opatřeno železnou mříží a uzamčeno.
Provedenými opatřeními bylo dosaženo zlepšení stavu
vody v rybníku, a to zejména snížením teploty vody 
a zároveň zvýšením obsahu vázaného kyslíku, což je
pro život ryb a ostatních živočichů rozhodujícím fakto-
rem. Podle sdělení rybářů pohromu přežily i některé
dravé ryby a kaprům se daří velmi dobře.

V červenci byly po obci rozmístěny nové transportní
vaky na posekanou trávu. Ohrádky, které dříve slouži-
ly na sběr posekané trávy, budou nyní sloužit na oře-
zané větve. Jedná se tedy opět o službu pro občany
navíc. Chtěla bych vás proto touto cestou požádat 
o dodržování rozdělování trávy a větví. Tedy do vaků
se dává pouze tráva a do ohrádek pouze ořezané
větve. Pokud budou vaky na trávu plné, prosím vás,
abyste neodkládali trávu mimo ně, a to ani v igelito-
vých pytlích, ale trávu do nich přivezte, až budou vaky
opět prázdné. Okolí ohrádek a vaků musí být čisté 
a upravené.

Začátkem srpna proběhla na našem obecním úřadu
schůzka ohledně komunikace Vestecká za účasti
zástupců obce Vestec, firmy Skanska a SÚS Kladno.
Zhotovitelem komunikace byla v roce 2002 až 2003
firma Skanska a objednatelem obec Vestec, která za
zhotovení této komunikace zaplatila cca 10 milionů Kč.
Komunikace Vestecká však není majetkem obce,
vlastníkem je Středočeský kraj, neboť se jedná 
o komunikaci III. třídy. Obec Vestec tuto komunikaci
předala ještě v záruce v r. 2006 Správě a údržbě silnic
Kladno, která pro Středočeský kraj komunikace udržu-
je. Na výše uvedené schůzce bylo konstatováno, že
komunikace má po čtyřech letech velké množství
závad. Vzhledem k tomu, že komunikace je stále ještě
v záruce, bylo dohodnuto, že SÚS Kladno se obrátí na
soudního znalce z oboru silniční komunikace a nechá

na svůj náklad vypracovat znalecký posudek, od kte-
rého se budou odvíjet naše další kroky. 

Poslední věc, která mě trápí, jsou zatoulaní psi. Během
třetího srpnového týdne jsme museli nechat odvézt do
útulku další 3 psy. Prosím proto všechny majitele psů,
buďte na své psy opatrní, nechávejte jim obojky 
s adresami i telefony, i když jsou třeba „jen“ na zahra-
dě, popř. využívejte více další formu identifikace psů -
čipování. Obecní úřad se o náhle zaběhnuvší se psy,
u kterých bude znám majitel, rád postará,  např. do
doby, než se vrátíte z práce, nákupů, atd. a oznámí
vám, kde váš pes je. Pokud však není u psa žádná
identifikace, jsme nuceni je nechat odvézt do útulku. 
A teď pozor! Psi jsou odváženi do útulku až do 
Lysé nad Labem, neboť tento útulek je pro obec 
Vestec určen. Telefon do útulku v Lysé nad Labem je 
325 55 12 21.

Milí spoluobčané, přeji vám hezký a teplý měsíc září,
školákům šťastné vykročení do nového školního roku.
Dovoluji si připomenout Vestecké posvícení, jehož
doprovodný program se uskuteční v sobotu 15. září
2007 na dětském hřišti na Vestecké ulici a v jeho
okolí.

Alena Šedivá
starostka 

Narychlo svolané mimořádné zasedání
Zastupitelstva obce Vestec se konalo v pátek,
dne 10. srpna 2007 v neobvyklé a pro občany
nepříliš vhodné době od 14 hodin.

V zájmu dobré informovanosti občanů
považujeme proto za nezbytné, aby kromě
obvykle uveřejňovaného usnesení ze zase-
dání byl tentokrát ve Vesteckých listech
zveřejněn i zápis z tohoto zasedání. Ten je
vždy po každém zasedání běžně dostupný
na webových stránkách obce.

Usnesení

ze 4. mimořádného zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec, konaného dne 
10. 8. 2007

1. Zastupitelstvo obce Vestec  schválilo ověřovatele
zápisu   jednání p. Františka Šimečka a p. Norberta
Dostálaw
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2. Zastupitelstvo obce udělilo pravomoc  starostce
obce Vestec uzavřít kupní smlouvu na nákup
pozemku pro výstavbu mateřské školy v lokalitě 
u hřiště.

Ve Vestci 14. 8. 2007 

Alena  Šedivá, starostka
Ing.Ludvík Vopálenský, místostarosta

František  Šimeček, místostarosta

Zápis z mimořádného veřejného
zasedání Zastupitelstva obce
Vestec ze dne 10. 8. 2007

Přítomni: viz prezenční listina

Omluven: pí. Stupková, p. Kowalewski

Neomluven: p. Jarolímek

Zahájení: starostkou obce ve 14.00 hodin.
Průběh jednání je zvukově zaznamenán.

Zapisovatel: Ing. Ludvík Vopálenský

Bod 1.
Návrh na ověřovatele zápisu:
Starostka navrhla p. Šimečka a p. Dostála.

Hlasování: p. Šimeček - pro 5, proti 0, zdržel 1
p. Dostál - pro 5, proti 0, zdržel 1

Návrh usnesení: Zastupitelé schválili jako ověřo-
vatele zápisu p. Šimečka a p. Dostála.

Program zasedání:
1. Udělení pravomoci  starostce obce na uzavření
kupní smlouvy na koupi pozemku pro výstavbu
mateřské školky v lokalitě u hřiště.
2. Diskuze

Návrh usnesení: Zastupitelstvo uděluje pravo-
moc starostce obce uzavřít kupní smlouvu na nákup
pozemku pro výstavbu mateřské školky v lokalitě 
u hřiště.

Hlasování:
pro: 5 Šedivá, Šimeček, Dostál, Buchar, Vopálenský
proti: 0
zdržel: 1 Zíková

Různé:
1. Bylo předloženo písemné stanovisko (e- mail) zpraco-
vatele smlouvy o smlouvě budoucí kupní AK Veselý, jako
odpověď na dotaz zastupitelky Zíkové k této smlouvě.

2. Na další dotaz zastupitelky Zíkové, zda již byl uzavřen
nějaký smluvní vztah s prodávajícími, starostka obce
sdělila, že byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na
předmětný pozemek.

3. Zastupitelka Zíková požaduje předání kopie této
smlouvy a tato jí bude starostkou obce předána.

4. Zastupitelka Zíková za sebe konstatuje, že se koupí
pozemku pro MŠ u hřiště zbytečně vyhazují peníze obce,
neboť obec má za rybníkem, dle jejího mínění, stejně kva-
litní pozemek.

5. Zastupitel Buchar konstatuje, že pro pozemky, které
připadaly v úvahu pro výstavbu MŠ, byla zpracována
analýza (silných stránek, slabých stránek a rizik) a poté
byl většinou zastupitelů vybrán výsledný pozemek.

6. Zastupitel Dostál reaguje, že nákupem vhodného
pozemku na školku obec zhodnocuje svůj nemovitý
majetek.

Diskuze:
Byly zodpovězeny dotazy občanů p. Šimka a 
p. Zemana k odpovědi na jejich dopis, týkající se pro-
blematiky MŠ a problematiky s tím související. Zvláště
byla Ing. arch. Bucharem detailně zodpovězena část
týkající se komunikace k MŠ a navazujících komunika-
cí. P. Šimek a p. Zeman budou s konečnou variantou
řešení této komunikace v rozpracovanosti seznámeni.

Jednání skončilo  ve 14.55 hodin.

Zapsal: Vopálenský

Informace starostky

Vážení občané,

pro vaši informaci uveřejňujeme dvě tabulky, ve kte-
rých najdete údaje o tom, jak se vámi zvolení zastu-
pitelé obce, kterým jste dali svou důvěru ke správě
naší obce, zúčastňují zasedání zastupitelstva obce
(tab. č. 1) a porad zastupitelstva obce (tab. č.2).

Alena  Šedivá
starostka
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Informace pro občany

Zaznamenali  jsme…

Dne 13. srpna 2007, krátce po 17:30 hod., prováděl nepochopitelné manévry na Vestecké ulici podnapilý
řidič modrého seatu. Svou jízdou a chováním šokoval místní občany. Není třeba zdůrazňovat, že z místa
nehody ujel. A tohle dílo po něm zbylo …

Zde je na místě připomenout, že
na Vestecké ulici, v úseku mezi
restaurací U Klimešů a křižovat-
kou Hrnčířská, nebyla v minu-
losti ušetřena podobného van-
dalství jediná nemovitost.
Rekord v počtu destruktivních
vjezdů s vybouráním plotu či
vrat drží nemovitost čp. 25.
Bezohledné chování řidičů při
průjezdu obcí přesahuje míru
únosnosti. Dočkáme se na Ves-
tecké ulici účinných opatření? 
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Úřad práce

Nová doručovací adresa Úřadu práce
Praha-západ, státní sociální podpora

Úřad práce Praha-západ
Státní sociální podpora
Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5

Telefon: 950 152 111
Spojení: tramvaj č. 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14 a 20
metro B Anděl

Oznámení o změně 
ordinační doby

Od 1. října 2007 dochází  ke změně ordi-
nační doby  MUDr. Kolkové

ordinace  praktického lékaře pro dospělé
Osvětová 887, Praha 4
Pondělí 14 - 19 hod.
Úterý 08 - 13 hod.
Středa 08 - 13 hod.
Čtvrtek 14 - 19 hod.
Pátek 13 - 18 hod.

Tel.: 244 913 995, www.kolkova.cz

Oznámení o zahájení činnosti 
stomatologické ordinace

Od září 2007 zahájí MUDr. Jana Košťálková ve Vest-
ci činnost stomatologické ordinace v ulici Rovná
čp.293.

Ordinační hodiny: 
středa 12:30 - 19:00 
čtvrtek 07:30 - 16:00 
pátek 07:30 - 13:00 

Pro objednávání pacientů je telefonický kontakt na 
č. 241 930 278 v ordinačních hodinách.

Pozvánka

Sdružení zdravotně postižených v Jesenici pořádá,
jako každoročně, zájezd do Litoměřic
na výstavu Zahrada Čech.

Odjezd v pondělí 17. 9. 2007
Vestec - BMW Bychl 6:40 hod.

Přihlášky u pí. Šmídové, tel. 241 931 956

Cena: 100 Kč
Členové: 50 Kč

Humanitární sbírka

Ve dnech 16. až 19. října 2007 proběhne na
Obecním úřadu ve Vestci opět humanitární sbírka
pořádaná Diakonií Broumov.

Diakonie prosí, jako každý rok, o ložní prádlo, oble-
čení, nádobí, skleničky, vařiče, ručníky, svrchní
oděvy apod.

Telefonické spojení na případné další dotazy:
Diakonie - 603 287 387, 224 317 203
Obecní úřad Vestec - 241 931 732

Kultura, sport

Vestecké posvícení 

Vestecké posvícení se podle tradice drží vždy první
neděli po svátku Marie. V letošním roce tedy připadá
na  neděli 16. září. Posvícení patří mezi tradiční ven-
kovské svátky, a proto se jím v rámci tématu OBNOVA
SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA zabývali i v občanském
sdružení Vestecká zvonička. S laskavým svolením
autorky, pí. Ing. Bucharové, zveřejňujeme tento text. 

Posvícení
Podle legendy slavil první posvícení král Šalamoun,
když světil svůj chrám v Jeruzalémě. Na počest této
události pak každý rok v ten stejný den pořádal hosti-
nu pro své přátele.

Slovo posvícení je tedy odvozeno od slova „posvěce-
ní“. V náboženském výkladu je to církevní obřad kona-
ný v den výročí posvěcení kostela či kaple v dané far-
nosti. Často však není datum svěcení známo. Pro tyto
případy stanovila církev jednotný termín - čtvrtou
neděli v říjnu.

Je přirozené, že tyto křesťanské ryze církevní obřa-
dy, vázané na posvěcení kostela v čase podzimu, se



posléze vhodně propojily se starými podzimními
obřady zemědělců a srostly s nimi do jediného
celku, ve smyslu požehnání darů země, poděková-
ní pohanské Matce přírodě i křesťanskému Bohu
otci. Oběma silám, které člověku dopomohly k hoj-
nosti i radosti. Kde však vzít termín k držení tradič-
ního předkřesťanského posvícení zemědělného
lidu, když kostel či kaple nesplňují církevní datu-
mové předpoklady, či dokonce v obci chybí. Bylo
proto potřeba poohlédnout se po vhodném pod-
zimním světci za patrona posvícení. Není jich
mnoho: Václav, Havel, Martin, Kateřina. K ustano-
vení data však posloužila i pouhá úmluva obyvatel,
ze které vyrostla místní tradice, často málo pocho-
pitelná a bez systému. Jak je vidět, lid český si
uměl v minulosti dobře poradit i s kalendářem. Ale
i církev uměla chytře propojit dávné mýty s vlastní-
mi potřebami.

Posvícení v tradici české vesnice byla v podstatě
světská požitkářská oslava konce hospodářského
roku. Byl nový mák a zralé švestky na povidla do
koláčů, zásoba čerstvé mouky a vajec, a vykrmené
husy na pekáč. Zkrátka ideální čas. Již v sobotu,
před hlavním svátkem, tzv. hodovou nedělí, se
posílaly přátelům a příbuzným z okolních vesnic
koláče s pozváním na posvícení. Říkalo se jim
Zváče. Koláče byly pracně zdobené, každý kraj
měl svoji recepturu i způsob zdobení. V hodovou
neděli zahájil posvícení slavnostní oběd, který se
podával po návratu ze slavnostní mše. U nás ve
Vestci se na mši chodívalo a stále chodí ke kaplič-
ce Panny Marie u Zdiměřic (na louce před kamen-
nou zdí Průhonické obory). Tam byl pro děti připra-
ven kolotoč a pár atrakcí, podobně jako o pouti. 
K obědu nesměla chybět dobře vykrmená pečená
husa s nezbytnými knedlíky a zelím, vydatné polév-
ky a pivo. Ke stolu usedla celá rodina včetně širo-
kého příbuzenstva. Čím více hostů, tím větší pocta
pro hospodyni. Po jídle si společnost vyprávěla,
vzpomínala a žertovala. V podvečer se již z hospo-
dy ozvala hudba, která zvala k taneční zábavě.
Oslavy v tomto hodovním duchu pokračovaly 
v pondělí - tzv. Pěkná a protáhly se až do úterý -
tzv. Sousedská. Proč ne, nikdo nepospíchal ráno
na autobus a úroda byla ve stodole. V tuto dobu byl
také příhodný čas na konání svateb, protože byly
peníze i potraviny.

Lidé rádi chodili na posvícení konané porůznu 
v okolních obcích, aby navštívili své příbuzné, ale
také proto, že se jim tím naskytla příležitost dobré-
ho jídla a dalšího odpočinku. A jak se lidé bavili,

pracovní morálka trpěla. Proto se císař Josef II. roz-
hodl oslavy v zemi sjednotit. Roku 1787 vydal naří-
zení slavit posvícení v jeden čas - v neděli po svát-
ku sv. Havla. Poslušní poddaní přijali toto nařízení
velice nadšeně. Od té doby slavil lid třetí neděli 
v říjnu tzv. císařské Havelské posvícení a mimo něj
i dál to svoje místní, „to naše posvícení“.

Dalších doprovodných tradičních posvícenských
obyčejů je mnoho. Kořeny některých z nich sahají
někdy až k pohanským zvířecím obětním rituálům.
Některé byly takového druhu, že je církev trpěla jen
s přimhouřením oka. K nim patří i tzv. stínání kohou-
ta: na louce za vesnicí se shromáždili lidé k dlouho
očekávanému divadlu. Ke kolíku byl uprostřed pro-
stranství za nohu uvázán kohout. Začalo soutěžení
mladíků, kdo dříve setne připravenou šavlí kohou-
tovi hlavu. Ovšem - se zavázanýma očima. Mnohý
z uchazečů odcházel z kolbiště s výsměchem 
a postupně se jich zde vystřídala celá řada. Zvyk 
z pochopitelných etických důvodů změnil svoji
podobu a v nekrvavé formě přetrval dodnes. Šavli
jen nahradil cep a kohouta džbán.
Dodnes je slovo posvícení synonymem radosti 
a hojnosti. Máme-li čas újmy či neúspěchu, říkáme:
„Není každý den posvícení.“ 

K základním tradicím posvícení patří pečení kolá-
čů. Dnešní doba však nepřeje složité přípravě
posvícenských koláčků ve velkém, a proto vám
nabízíme recept na rychlé koláče v menším množ-
ství, který nám poskytla zkušená vestecká hospo-
dyně. 

Rychlé koláče paní Hanky Trnkové

300 g polohrubé mouky
120 g másla
30 g cukru
20 g droždí
1/8 l smetany nebo mléka
2 žloutky
citrónová kůra, vanilka, sůl

U těchto koláčů není třeba dělat kvásek!

Do mísy dáme mouku, rozdrobíme máslo a droždí
a přidáme ostatní přísady. Těsto dobře vypracuje-
me a ihned děláme koláče. Do koláčků použijeme
obvyklým způsobem ochucené náplně jako švest-
ková povidla, mák, tvaroh či jablková povidla.
Navrch ozdobíme žmolenkou. Těsto na obvodu
potřeme žloutkem a pečeme.   
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Vestecký fotbal 

Výsledek 1. kola 4. třídy okresu Praha-západ s tabulkou

Životní jubilea

V srpnu oslavila významné životní jubileum paní
Zdeňka Svobodová.

Ze srdce jí blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví a hodně osobní pohody.

Z redakční pošty

Trochu více k získané dotaci

Minulé vydání Vesteckých listů obsahovalo stručnou
informaci  o získání dotace ve výši 190 000,- Kč na
údržbu a dosadbu zeleně v okolí místního rybníka. 
I když se zdaleka nejedná o závratnou částku, 
a i přes nedostatek vody by se v rybníku „utopila“ suma
mnohonásobně vyšší, bylo by škoda neseznámit  čte-

náře trochu více s neobvyklým způsobem jejího získání.

Na jaře letošního roku byla zveřejněna výzva k přijí-
mání projektů pro dotace z Fondu životního prostře-
dí Středočeského kraje. Vestecká zvonička ve spo-
lupráci s komisí pro využívání dotačních titulů
zorganizovala tým místních občanů ochotných na
projektu nezištně pracovat. Po prodiskutování  reál-
ných možností týmu, potřeb obce a zohlednění lhůty
na zpracování projektu byl vybrán záměr údržby 
a dosadby zeleně v okolí rybníka. Zpracování
poměrně rozsáhlé dokumentace trvalo více než dva
měsíce. Z obecní pokladny byla uhrazena pouze
symbolická částka za vyhotovení jeho odborné
části. Do realizace projektu se zapojili:

Ing. Jan Bercha - odborný posudek, návrh opatření
Ing. Kateřina Bímová, PhD. - odborný posudek,
návrh opatření
Petr Zderadička - dokladová část, harmonogramy
Ing.arch Jan Buchar - výkresová část, grafika
žákyně Terezka Sýkorová - soupis živočichů 
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Ing. Bohuslava Lancová - utřídění živočichů, latinské
názvosloví
Miroslava Suchá - organizace
Norbert Dostál - výběrové řízení na realizaci projektu
Ing. Barbora Bucharová - organizace, tisky, fotodo-
kumentace

Tento příklad spolupráce občanů a vedení obce jistě
zaslouží poděkování. S výsledkem se zájemci
mohou detailně seznámit, neboť  projekt je v jednom
vyhotovení uložen na obecním úřadu. Nyní již nezbý-
vá, než držet palce daleko důležitějšímu projektu na
rekonstrukci a odbahnění rybníka, vypracovanému 
v roce 2005, který stále čeká na vypsání vhodného
dotačního titulu.

Za občanské sdružení Vestecká zvonička
Bára Bucharová

Kronika

Hasičský sbor ve Vestci

O vznik tohoto významného občanského sdru-
žení se nejvíce zasloužil ve Vestci J. E. Dobiáš,

a to v roce 1912, kdy jsme ještě byli součástí
rakousko - uherské monarchie. Tehdy ještě ves-
tečtí nepoužívali elektrický proud, telefony a po
silnicích se neproháněly automobily. Ve vesnici
bylo ale více rybníků a hodně nadšených dob-
rovolníků.

Jaké bylo hasičské vybavení? 
Hasičská technika byla víc než skromná. Ruční
stříkačka, kbelíky a žebříky. Na poplach se
mohlo zvonit zvony, volat či troubit. K požáru 
se spěchalo pěšky. Obsluha stříkačky 
byla fyzicky náročná a jak uvádí krátká statisti-
ka ve staré kronice, o požáry nebyla nouze.
Starostou zakládajícího sboru byl J. E. Dobiáš 
s dvanácti členy. Hasičská základna se pozdě-
ji rozrostla o dalších deset, přibyli i dva čestní
členové. Za zmínku stojí, že sbor měl i školenou
samaritánskou četu s vedoucím četařem 
F. Škorpou a divadelní soubor vedený E. Rozu-
mem.

Známe jen dvě jména  prvních hasičských veli-
telů. Nejprve byl zvolen Václav Pašek, dále pak
Antonín Hladík. Ráda bych jich uvedla více, ale
další jména se bohužel nezachovala. Nicméně
nabízím vám snímek z roku 1913. Možná, že
přece jenom někoho poznáte.

Nejstarší dochovaná fotografie hasičského sboru
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Postupně s vymoženostmi doby se  hasičské vyba-
vení vylepšovalo. Ruční stříkačku nahradila výkon-
nější, motorová. Dále se dokoupily hadice, hasičský
vůz. Obec dala hasičům k dispozici prostor pro
požární zbrojnici v budově obecního úřadu. Členská
základna se rozrostla. Bílou barvu uniforem s červe-
nými proužky nahradila v padesátých letech modrá,
která byla ozdobou nejen prvomájových, ale 
i pohřebních průvodů.

Ani název sboru dobrovolných hasičů nezůstal
ušetřen vlivu společensko-politických změn. Za
druhé světové války to byl Hasičský sbor, v šedesá-
tých letech Československý svaz požární ochrany.
Za zmínku stojí i to, že pro slovo hasič se našlo
synonymum - požárník. Lidový humor nenechal tuto

změnu bez odezvy, a tak se říkávalo, že požárníci
mají za úkol udržovat požár do okamžiku, než přije-
dou hasiči. 

Na původní název ¨hasič¨ jsme si mohli počkat opět
až po roce 1989. Devadesátá léta dala vznik napří-
klad Hasičské vzájemné pojišťovně, Divadlu U Hasi-
čů, ale ve Vestci se už organizace dobrovolných
hasičů  neobnovila. Nenašel se pokračovatel.

Ale obrátíme pozornost opět na počátek. Hasiči
neměli na starosti jenom oheň. Po celou dobu exis-
tence této organizace se hledělo na ctění tradic,
udržoval se společenský a kulturní život. Pořádaly
se oblíbené hasičské plesy, pracovalo se na brigá-
dách. Členové sboru nikdy nezapomněli doprovodit

Hasičské dorostenky z počátku 50. let
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svého člena na poslední cestě. Blahopřáli při život-
ních jubileích, byli mezi gratulanty při svatbách či
oslavách. Pravidelně se scházeli v hostinci ¨U Kli-
mešů¨. Vedli pečlivé záznamy o své činnosti, s pří-
kladnou pravidelností prováděli preventivní 
prohlídky v rodinných domech, provozovnách 
a nebytových prostorách. K jejich povinnostem pat-
řily protipožární hlídky během žní, kdy byla do těch-
to akcí zapojena i mládež. K tomu, aby hasičská
technika dobře sloužila a hasiči byli v případě ohně
maximálně platní, bylo po celou dobu  existence
sboru pamatováno i na pravidelná praktická cvičení,
jejichž součástí byly i soutěže nejen v rámci obce,
ale i v rozsahu okresu.

Během padesátých let se do hasičského dění zača-

ly zapojovat ženy a děti. Děti jako záruka života-
schopnosti hasičů do dalších let. Členská základna
se tak opět rozšířila a pamětníci budou se mnou sou-
hlasit, že tato léta byla nejzdařilejší, bohužel trvala
jen do konce let osmdesátých.

Z dalších jmen, která figurovala ve vedení hasičské-
ho sboru, nelze zapomenout na velitele V. Poláne-
ckého, J. Neužila, J. Frouze, F. Rezka, M. Baťhu, 
F. Drábka, J. Habětína a další.

Ke vzniku tohoto článku posloužily vzpomínky 
a dokumentace od pana Zdeňka Zavrtala. Za jeho
pomoc a ochotu mu touto cestou děkujeme. 

Blanka Pašková
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Rok 1973 - Hasičské slečny, dnes dámy v nejlepších letech
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CYKLO Emap PÍSNICE

NA KOLA AUTHOR, MERIDA
OBLEČENÍ NW A CRAFT

PŘILBY BELL A GIRO
Písnice - K VRTILCE 317-Praha 4

Tel.261911452   www.emap-praha.cz
Mobil 721414810, e-mail: obchod@emap-praha.cz

Ot.doba PO 12-18, UT, ST, PÁ 10-18, ČT 10-20, SO 9-14

20% sleva
PRO VÁS OD 10.9. -  30.9.07

Po hasičském cvičení na hřišti
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Jazyková škola 

Alvin
Malenická 1784, Praha 4 - Jižní Město Chodov

www.jazykovaskola-alvin.cz, alvin@web.cz, tel.  604201008

Pomaturitní studium
Večerní jazykové kurzy

Kurzy angličtiny v Hrnčířích 
(Baráčnická rychta)

Úterý (zač.) a čtvrtek (pokr.) 18.00-19.30, 2.600 Kč/pololetí
Středa (děti) 17.30-19.00 cena 2.100 Kč/pololetí






