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Svoz 

bioodpadů 
z domácností 
v obci Vestec

Na návštěvě 

    v BIOCEVu



Vážení čtenáři,

v ruce právě držíte dubnové číslo Vesteckých listů. Opět vám 
přinášíme mnoho informací o dění v obci a jejím okolí a také 
o tom, co pro vás připravujeme.
Pošta už skoro měsíc funguje a jsem rád, že ji v obci máme. 
Věřím, že i všichni, kteří ji dosud navštívili jako zákazníci, byli 
spokojeni a zaznamenali změnu v kvalitě služeb. Konečně se 
také vyjasnilo, jak je to s novým PSČ. Více informací najdete na 
stránkách tohoto vydání.
Vestecká spojka – téma, které se opět dostalo na přetřes. Jsem 
přesvědčený, že v dalších 10 letech se Vestecká spojka 
nepostaví, leda že by Ministerstvo dopravy udělalo „přemet“ 
a změnilo svoje podmínky. Více informací v Aktualitách.
Na vedlejší stránce najdete pozvánku na den IZS, rád se s vámi 
na této již tradiční akci uvidím. Letos jsme přesunuli konání na 
víkend a spojili akci i Dětským dnem, takže věřím, že si zde 
zábavu najdou všichni.
Díky pozvání docenta Radislava Sedláčka jsme měli možnost 
blíže se seznámit s projektem BIOCEV. Dvouhodinová 
prohlídka spolu s přednáškou byla velice zajímavá a můžete si 
o ní přečíst v rubrice Představujeme. 
Nezapomeňte dorazit na Čarodějnice, již tento víkend na louce 
za fotbalovým hřištěm, stejně jako v loňském roce. 

Přeji příjemné čtení!
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5

P
o necelém měsíci provozu můžeme konstatovat, že otevření 
vlastní pobočky pošty byl krok správným směrem. Odpadla 
nutnost dojíždění do Jesenice, kde byly 

mnohdy nekonečné fronty a to i v několika 
řadách. Z ankety mezi návštěvníky naší pošty 
vyplynuly zatím pozitivní ohlasy a věříme, že 
i nadále bude naše pošta poskytovat služby na 
profesionální a přátelské úrovni, jak si naši 
občané jistě zaslouží.

V posledních dvou číslech jste se mohli dočíst 
informace o vesteckém novém PSČ. Redakce při tvorbě těchto článků 
vycházela z podkladů České pošty a bohužel se tyto podklady 
několikrát změnily, což se projevilo i v informacích uvedených 
v článcích. 
Takže nyní již snad denitivně.
U občanů není potřeba nic měnit, ale je vhodné uvádět na zásilkách 
nové PSČ 252 50. 

U podnikajících subjektů znamená změna PSČ úpravu razítek, 
aktualizaci v rejstřících (živnostenský, obchodní). Přesto, že by si tyto 
rejstříky měly změnu PSČ převzít automaticky, je vhodné si změnu 
zkontrolovat a případně nechat provést na žádost podnikajícího 
subjektu. 

Na náhodně vybraném vzorku redakce zkontrolovala provedení 
změn. Jak v živnostenském registru, tak v obchodním rejstříku, 
proběhla změna automaticky. Zatímco u kontrolních hlášení, která 
spadají pod Ministerstvo nancí, zatím ke změně nedošlo a kontrolní 
hlášení tak hlásí chybu.
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5 AKTUALITY

Pošta ve Vestci

Místní poplatky

Vestecká spojka

Výsledky zápisu do MŠ

 Z OBCE8
Svoz biodopadů

 PRÁVNICKÉ OKÉNKO10
Nejčastější otázky týkající se kotlíkové dotace

12 KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA 

Veselé Velikonoce seniorům

 TIP NA VÝLET15
Mullerova vila

 PŘEDSTAVUJEME18
Na návštěvě v BIOCEVu

 POLICIE22
Z knihy událostí

 MŠ VESTEC26
Škola udržitelného rozvoje

Školka slaví páté narozeniny

 RC BARÁČEK29
Co se dělo v Baráčku 

Pozvánka na Vestecký jarmark

Nové PSČ

Zkušenosti s poštou ve Vestci
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Vyzvedávání zásilek
Zásilky, které byly zaslány na původní poštu v Jesenici do 31. 3. 2016 je 
potřeba vyzvednout ještě v Jesenici. Všechny zásilky zaslané od 1. 4. 2016 jsou 
k vyzvednutí na poště ve Vestci:

Jak má pošta otevřeno?
V pracovní dny od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00

Vyvolávací systém
Nezapomeňte si vzít po příchodu do prostor pošty a podatelny pořadové 
číslo, usnadníte tím jak práci pracovnic, tak i odbavení klientů před vámi. 
Vyvolávací systém najdete za dveřmi po levé straně.

Vestecká spojka
 

V
posledních týdnech se začaly šířit různé informace o výstavbě 

Vestecké spojky. V očích některých to dokonce vypadalo tak, že už se 
staví.

Jak to tedy je?
Zatím se není čeho bát, bagry po poli nejezdí a vypadá to, že dlouho ještě 
nebudou. Jednou z podmínek Ministerstva dopravy pro zahájení výstavby 
Vestecké spojky je dokončení silnice číslo 511, tzv. Běchovické spojky. Tento 
úsek, dlouhý 12,571 km, by měl propojit dálnici D1 a dálnice D10 a D11 
v oblasti Černého Mostu. A jak si sami můžete všimnout při jízdě po dálnici 
D1, na brzké dokončení úseku 511 to opravdu nevypadá. 
Další komplikací je propadnutí studie EIA, která byla zpracována podle 
původně platných předpisů a bude tak nutno zpracovat novou studii EIA, 
tentokrát se zohledněním aktuálně platných předpisů.
A i z Ředitelství silnic a dálnic už se ozývá, že harmonogram dokončení 
východní části Pražského okruhu – stavby SOKP 511 – tedy rok 2023, bude 
nutné upravit. A tím se dostáváme zpět k tomu, že jedna z podmínek 
minimálně v dalších 10 letech splněna nebude, protože jistě všichni dobře 
víme, co znamená předpokládané zahájení, předpokládané dokončení 
a skutečnost. Pražský tunel Blanka je toho zářným příkladem.

V nejbližších letech tedy výstavba Vestecké spojky nehrozí a obec bude 
sledovat další vývoj a přinášet vám aktuální informace.

Výsledky zápisu do MŠ 

na školní rok 2016/2017

Ř
editelka školy přijala a posoudila celkem 47 platně podaných žádostí 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017. 

Na základě těchto skutečností, podle platné právní úpravy a v souladu 
s Kritérii pro přijímání rozhodla ředitelka školy o přijetí celkem 34 dětí.  
Přednostně byly přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky ve smyslu § 34 odst. 4 školského zákona a všechny děti s datem 
narození do 31. 8. 2013 a s trvalým pobytem v obci Vestec. 

místa 
     

P
odniková lesní MŠ v Průhonicích nabízí volná místa dětem od 2,5 let. 
Školka se nachází v krásném prostředí v parku průhonického zámku, 
památky UNESCO.

Info: Mgr. Olga Brožová,
brozovaolga@seznam.cz ; tel. 606 223 154. 

Prosíme o nahlášení do konce 
června 2016.“

Volná
v v Průhonicíchlesní MŠ 

,,

aktuality

duben 2016 duben 2016
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Svoz  bioodpadů
z domácností v obci Vestec

echnické služby Dolnobřežanska, s.r.o. nabízí možnost svozu Bioodpadů 

Tz domácností v obci Vestec. Smlouvu je možné uzavřít na období 21. 4. 2016 
– 30. 11. 2016 za následujících podmínek.

Termín svozu
Svoz jednou za 14 dní, svozový den čtvrtek.

Ceny
V případě vlastní nádoby na bioodpad o objemu 240 litrů - 1.200 Kč/období
V případě pronajaté nádoby na bioodpad o objemu 240 litrů - 1.450 Kč/období

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, nádoba musí být označena platnou známkou 
na rok 2016.

Jak postupovat v případě zájmu?

1. návštěva podatelny OÚ Vestec v úředních hodinách
2. zprostředkovaný podpis smlouvy s TSDB na svoz Bioodpadů 
 z domácností
3. platba na místě – pouze hotově
4. vydání známky na rok 2016
5. v případě potřeby pronájmu nádoby je možné po podepsání 
 smlouvy vyzvednutí ve sběrném dvoru

V případě dotazů můžete kontaktovat dispečink TSDB na tel.: 731 410 418
V obci Vestec budou samozřejmě i nadále pro občany k dispozici 
velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad 
(BRKO). Pro lokalitu Nad kopcovitými lukami je zkušebně umístěn kontejner 
v ulici V Březí.

z obcez obce

9

Co patří do BRKO
 zbytky potravin rostlinného původu
 slupky a zbytky ovoce a zeleniny
 kávový odpad, kávové papírové itry, čajové sáčky
 použité papírové ubrousky
 tráva, plevele, listí, seno, sláma
 košťály a celé rostliny
 drcené větve
 skořápky ořechů

Co nepatří do BRKO
 maso, kosti, pomazánky
 vařené těstoviny, omáčky
 stavební odpad a kamení
 textil, jednorázové pleny
 pytlíky z vysavače, cigarety, popel
 fritovací olej
 uhynulá zvířata

duben 2016 duben 2016
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právnické okenko

11

K
otlíkové dotace jsou hrazeny z Operačního programu Životního 
prostředí. Cílem je podpora výměny až 100 tisíc kotlů. Podmínky pro 
získání dotace se v každém kraji mírně liší.

1) Jsou dotace určeny na výměnu starých 

kamen, kotlů, nebo elektrických zdrojů?
Dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na 
pevná paliva s ručním přikládáním. Podporu je 
možné poskytnout i v případě, že rodinný dům 
je vytápěn dvěma zdroji, tedy kotlem na pevná 
paliva a dále například kotlem na zemní plyn, 
elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné 
prokázat, že kotel na pevná paliva plní funkci 
hlavního zdroje vytápění.  

2) Jsou podmínkou pro získání kotlíkové 

d o t a c e  z a t e p l e n í  d o m u  n e b o 
mikroenergetická opatření?
Mikroenergetická opatření je nutné provést 
pouze, pokud rodinný dům nesplňuje 
p o ž a d a v k y  d l e  p r ů k a z u  e n e r g e t i c k é 
náročnosti. Ideální opatření pro dům doporučí energetický specialista.

3) Je možné žádat o podporu na zdroj, který není uveden v seznamu 

registrovaných výrobků?
Ano, je to možné. Žadatel ale musí být schopen deklarovat plnění 
technických parametrů denovaných programem. Dokumenty předá na 
příslušný krajský úřad, který danou záležitost projedná se Státním 
fondem životního prostředí ČR. Pokud je souladu dosaženo, může 
žadatel čerpat podporu.

Nejčastější otázky
              týkající se kotlíkové 
          dotace

4) Je nutné mít na výměnu kotle nebo mikroenergetické opatření 

zpracován projekt?
Projektová dokumentace není podmínkou poskytnutí podpory. 
U komplexnějších projektů se ale doporučuje projekt zpracovat.

5) Je možné proplácení peněz za výměnu kotle i zpětně, to znamená 

až po jeho výměně?
Konkrétní formy i čas vyplacení dotace se v krajích 
liší. Středočeský kraj bude proplácet způsobilé 
výdaje zpětně, ale nabízí i možnost poskytnutí 
záloh.

6) Vztahují se dotace i na chatu nebo rekreační 

objekt?
Kotlíkové dotace se nevztahují na rekreační 
objekty, týkající se pouze rodinných domů do tří 
bytových jednotek. Vždy je rozhodující stav 
zapsaný v katastru nemovitostí.

7)Kontroluje se, jaký kotel si  l idé ve 

skutečnosti pořídí?
Za administraci  kotlíkových dotací  jsou 
zodpovědné kraje, včetně kontrol plnění 
podmínek dotace. Každý žadatel má povinnost 

zajistit minimálně pětiletou udržitelnost vyměněného kotle a kdykoliv 
v této době může přijít kontrola. Žadatel také už při přiznání dotace 
prohlašuje, že kontrolu kotle ve svém domě umožní.

JUDr. Jaroslav Bednář
Marek Kowalewski

právnické okenko

duben 2016 duben 2016
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D
ala jsem si malé dostaveníčko s paní ředitelkou místní pečovatelské 
služby Kvalitní podzim života, z.ú., abych zjistila, co nového se 
událo, jestli má nějaké novinky a abych se jí zeptala na to, jak jejich 

babičky a dědečkové přivítali jaro. Našla si ve svém velmi nabitém programu 
chvilku času, nechala se vyrušit a jako pokaždé, čas v její přítomnosti byl 
velmi příjemný a nabitý zajímavými informacemi.

Lenko, minule jsi zhodnotila loňský rok, teď máme za sebou už 
čtvrtinu toho letošního. Zajímá mě to samé – co je nového? 
Úplně novou službou, na kterou jsem opravdu hrdá, je pastorizační 
a spirituální péče, poskytovaná našim klientům v rámci poskytované péče. 
V souladu se smluvními podmínkami je zpoplatněna a registrujeme 
počínající zájem o ni. Také se nám podařilo sehnat auto na převoz 
handicapovaných osob, sice jsme si na něj museli nance půjčit, nicméně díky 
němu vznikla nová služba, která hodně pomůže lidem s omezenou 
pohyblivostí. Dalším obrovským úspěchem je fakt, že schválený grant, který 
naše obec získala, se rozhodla vyčerpat na výstavbu plánovaného stacionáře. 
Teď jsme ve fázi zajišťování stavebního povolení, neboť jeho schválení je 
jednou z podmínek pro úspěšné čerpání dotace. Jakmile budou splněny 
všechny kroky, kterých je třeba, můžeme začít s realizací stacionáře. Nejprve 
bude pouze s denním provozem, postupně mám v plánu týdenní, a to nejen 
pro seniory, ale pro všechny, kteří potřebují dlouhodobou péči. Daří se nám 
navazovat spolupráci s okolními obcemi, chceme se co nejvíce zviditelnit 
v širším okruhu, než byl dosud a chceme, aby o nás lidé věděli, a pokud 
budou potřebovat, mohou se na nás kdykoli s důvěrou obrátit. Jsme tu pro 
všechny, kteří potřebují sociální služby, a chceme být v očích veřejnosti ti 
nejlepší. 

Minule jsi mluvila o charitativním bazaru. Bude další? 

Ano. Vzhledem k tomu, že jsme zatím nančně nesamostatná organizace, je 
pro nás rozšiřování týmu velkou nanční zátěží. Zájem o naše služby neustále 
roste, což nás velmi těší, v důsledku toho však, zcela logicky, musíme tým 
rozšiřovat. Na podzim loňského roku proběhl, již zmíněný, první charitativní 

bazárek, z jehož výtěžku jsme chtěli pořídit nové auto, které potřebujeme na 
rozvoz obědů, kterých také přibývá. Tato akce sice nebyla úspěšná, ale na 
přelom jara a léta plánujeme další a věříme, že tentokrát bude účast větší. 
Neustále shromažďujeme dary, které nám lidé ze všech koutů republiky 
posílají nebo osobně vozí, takže už nyní mohu říct, že nabídka bude opravdu 
pestrá a zajímavá. Stále však běží bazar internetový, který najdete na adrese 
https://www.facebook.com/Charitativn%C3%AD-baz%C3%A1rek-
1763752710518920/?fref=ts   nebo přes zkracovač: http://1url.cz/otrzH  

Pokud by vás chtěl někdo podpořit, jak to může udělat? 

Moc si vážíme každého balíčku, který obdržíme. Ať je to oblečení, knihy, 
hračky, suvenýry, prostě cokoli, co člověk v bazaru může nebo touží najít. 
Proto připomínám, že adresa pro zaslání darů je Vestecká 11, Vestec, 252 50 
nebo mě mohou dárci kontaktovat na telefonním čísle 603 463 133 
a dohodneme se osobně. V případě, že by nás chtěl někdo podpořit nančně, 
může tak učinit na čísle transparentního účtu 218167612/0600, který je  
k náhledu na stránkách GE, kde jsou všechny transakce sledovatelné. Dárcům 
vystavíme doklad o daru, který si mohou rmy či podnikatelé zahrnout do 
remních nákladů. Další způsob, jak nás mohou lidé podpořit, je úplně běžné 
nakupování ve svých oblíbených e-shopech. Přidali jsme se totiž do projektu 
GIVT, který podporuje neziskové organizace a sportovní kluby. Stačí, když 
nákupy, které děláte běžně, provedete přes portál GIVT. Část peněz z vaší 
útraty bude darována nám. Je to opravdu jednoduché, zabere to jen několik 
vteřin vašeho času. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte navíc ani 
korunu.
 

Vím, že stejně jako na sklonku roku, jste i u příležitosti 
Velikonočních svátků připravili vašim klientům překvapení. Co to 
bylo?  
Protože rádi děláme radost, napadlo nás i tentokrát oslovit vybrané 
společnosti s myšlenkou, že bychom chtěli našim klientům udělat malé 
balíčky s dárky, aby měli ty Velikonoce pestré a opravdu veselé. Ale sami ze 
svých zdrojů bychom to nezvládli. Oslovili jsme dvacet společností a takřka 
obratem jsme dostali nabídky od čtyř z nich, které nás doslova dojaly svojí 
velkorysostí. Jsem ráda, že touto cestou mohu poděkovat těmto 
společnostem: Sahneböhm Praha, spol. s r.o. ze Psár, Nekton-Vrňata s.r.o. 
z Jesenice, KBJ VELKOOBCHODY s.r.o. z Ořechu a  Dallmayr 
Vending&Ofce, k.s z Jesenice. Díky nim mělo našich zhruba sto deset 
klientů, z nichž je asi čtvrtina v přímé péči a ostatním vozíme pouze obědy, 
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zdroj: www.biocev.eu

opravdu barevný a sladký příchod jara. Všechny dárce jsme obeslali 
děkovným dopisem a věřím, že budeme spolupracovat i v budoucnu. Naši 
klienti si to opravdu zaslouží. A já se na tyhle návštěvy vždycky moc těším. 
Utvrzují mě totiž v tom, že má tahle práce smysl. Vidět ty rozzářené oči je 
velmi dojemné a radost babiček a dědečků je opravdová a nelíčená. 

Renáta Šťastná

foto z archivu pečovatelské služby http://www.kvalitnipodzimzivota.cz
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KPŽ zveme vás

V aktuálním čísle navštívíme zajímavou stavbu ve Střešovicích. Vzhledem 

k tomu, že počet návštěvníků je omezen na 7 při jedné prohlídce a 40 

návštěvníků za den, jen nutné si prohlídku předem rezervovat. Potřebné 

informace se dozvíte na konci článku. Ale nyní již k samotné stavbě.

Investor
Investorem vily byl Ing. Dr. František Müller (1890–1951), spolumajitel 
Podnikatelství staveb, rmy, která ve své době prováděla největší inženýrské 
stavby v Československu. V roce 1923 se František Müller oženil s Miladou 
Krátkou (1900-1969), s níž měl dceru Evu (1926–2004). 

Historie stavby
Roku 1928 zakoupili manželé Müllerovi stavební pozemek v Praze 
Střešovicích. O projekt vily požádali prostřednictvím plzeňského architekta 
Karla Lhoty známého vídeňského architekta Adolfa Loose. V říjnu 1928 
uzavřel Dr. Müller s oběma architekty, Adolfem Loosem i Karlem Lhotou, 
dohodu, v listopadu téhož roku požádal o povolení stavby. S vydáním 
povolení byla řada potíží, vila nesplňovala požadavky a představy tehdejších 
úředníků, jednání se protahovala, byla vznesena 
řada námitek. Dr. Müller se proti neudělení 
stavebního povolení opakovaně odvolával. 
Nakonec, po přezkoumání všech námitek, bylo 
stavební povolení Dr. Müllerovi vydáno v červnu 
1929 a stavba tak mohla ociálně začít. 
Adolf Loos uplatnil při návrhu vily originální 
koncepci interiéru, tzv. Raumplan, který 
nepoužívá tradiční podlaží a odstupňování výšek 
jednotlivých místností řeší podle jejich funkce 
i symbolického významu, komponovaných kolem 
ústředního schodiště. Tuto myšlenku nejlépe 
pochopíte právě při návštěvě vily.
V březnu 1930 byla stavba dokončena a Dr. Müller 
mohl požádat o kolaudaci. Kolaudační komise se 
sešla 10. dubna 1930, ale Müllerovi na její písemné 
vyjádření nečekali a 12. května 1930 se z Plzně 
přestěhovali do Prahy. Velikonoce roku 1930 již 
trávili v novém domově.

Tip na výlet Müllerova vila
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Život ve vile
Od nastěhování Müllerových žila vila rušným společenským životem a až do 
roku 1948 byla vila používána výhradně rodinou Müllerových. Po 
komunistickém puči sice formálně vila nadále patřila rodině, ale stala se z ní 
tzv. činžovní vila. V roce 1951 zemřel František Müller a v roce 1955 byla vila 
znárodněna a část vily začaly využívat různé instituce. V roce 1962 byly 
ponechány paní Müllerové pouze pokoje pro služebnictvo a v roce 1976 byla 
vila dána k užívání Ústavu marxismu – leninismu ÚV KSČ. Až po sametové 
revoluci byla vila vrácena dceři původních majitelů, Evě Müllerové. 

Obnova vily
V roce 1995 byla vila zakoupena od Evy Müllerové Hlavním městem Prahou 
a v roce 1998 začaly práce na obnově vily a jejího mobiliáře. Byly restaurovány 
dochované části interiérů, vyhledávány dobové předměty, 
doplněny repliky chybějících předmětů a vila tak v současné 
době vypadá stejně, jako ve 30. letech. 
V článku jsou uvedeny pouze základní informace, nechceme 
případné návštěvníky připravit o mnohé momenty překvapení, 
které při prohlídce jistě nastanou. Co ale můžeme určitě 
doporučit, je výhled z terasy, který skýtá nádherný pohled na 
velkou část Prahy a vysvětluje výběr lokality pro stavbu.

Kde?
Vila se nachází v ulici Nad Hradním Vodojemem 642/14, Praha 6.

Jak se dopravit?
V případě příjezdu vlastním vozem je možné zaparkovat 
v blízkém okolí. V případě dopravy MHD je možné využít ze 
stanic linky A Hradčanská a Petřiny tramvaj, linky číslo 1 a 18 
do zastávky Ořechovka.
Kontakt?
tel. pokladna: +420 224 312 012 

(út, čt, so, ne 10–16 hod.)

e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz

Otevírací doba?
úterý, čtvrtek, sobota, neděle 

začátky prohlídek 9, 11, 13, 15, 17 hod.

Na prohlídku je nutné si udělat rezervaci na adrese: 
http://www.muzeumprahy.cz/mullerova-vila/

Vstupné?
základní vstupné: 300 Kč
držitelé Opencard 10% sleva: 270 Kč
snížené vstupné: 200 Kč
senioři od 65 let, studenti do 26 let
držitelé karet a průkazů:
ZTP, ZTP/P
KPVU – Klub přátel výtvarného umění
lnternational Teathers Card
International Youth Travel Card
GO Youth Travel Card
ASIG, ISlC

zveme vászveme vás
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Návštěva v centru 

a pozvání docenta Radislava Sedláčka, Ph. D. měli v pátek 15. 4. 2016 

Nzástupci obce možnost zajímavé návštěvy Českého centra 
fenogenomiky, které je součástí projektu BIOCEV. 

Dvouhodinová přednáška byla spojená s prohlídkou prostor centra 
a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací. Na závěr jsme  se domluvili 
na prohlubování spolupráce s obcí, která přiblíží život v obci zaměstnancům 
BIOCEVu. A také ukáže občanům, co BIOCEV dělá, kdo v něm pracuje a že 
vědci nemají tykadla a mluví normální řečí.

České centrum fenogenomiky
Centrum je součástí projektu BIOCEV, kde pracuje mezi 600 – 800 
zaměstnanci. V samotné budově centra, která je umístěna v horní části areálu, 
pracuje 150 – 200 zaměstnanců na různých pozicích. Hodnota technologií je 
na úrovni 400 milionů Kč a hodnota myší dosahuje jedné miliardy Kč. Celá 
budova je vybavena speciální vzduchotechnikou a dalšími technologiemi, 
které zajišťují komfortní prostředí jak pro zaměstnance, tak pro chované myši 
a potkany. Věděli jste, že myš nevnímá červené spektrum světla a aby jí byly 
vytvořeny ideální podmínky dne a noci, tak se odltruje světlo, které by myši 
rušilo a ty tak mají přesně rozdělený den a noc?

Zaměření centra
Funkční genomika nalézá geny důležité pro funkci specializovaných 
fyziologických systémů a pak umožňuje ověření jejich využití pro vývoj 
nových farmak. Hlavním cílem programu je charakterizovat komplexní 
funkce genů v lidském genomu včetně jejich interakcí. K tomu slouží výzkum 

na modelech myši a potkana v rámci servisní laboratoře „České centrum 
fenogenomiky“, jež se v prosinci 2009 začlenila do evropského konsorcia 
Infrafrontier. Výzkum se orientuje na funkci a onemocnění jater, 
kardiovaskulární dysfunkci, vývoj diabetu a dalších metabolických poruch, 
které tvoří součást metabolického syndromu. Dále se snaží objasnit genetický 
podklad vrozené ztráty sluchu a stařecké nedoslýchavosti u lidí, přispěje také 
k pochopení patogeneze očních chorob.

Co si pod tím představit?
Centrum se zaměřuje na celou činnost, od rozmnožování myši až po možnost 
zkoumání všech jejích orgánů a smyslů. Aby mohl  výzkum probíhat, je 
potřeba rozluštit a charakterizovat funkci všech asi 20 000 genů, které myš – 
stejně jako člověk – má. Proč se používá zrovna myš? „Myš má takřka identické 
geny s člověkem,“ říká Doc. Radislav Sedláček, Ph.D. „Obecně neexistuje lepší 
model, který by byl tak blízko člověku a byl ekonomicky a prakticky 

využitelný. A už vůbec není pro 
tyto účely použitelný model 
neživý.“ Výsledky se pak 
mohou plně aplikovat do 
humánní medicíny. 

Docent Sedláček  výzkum 
přibližuje: „Myš využíváme 
jako nástroj ke studiu funkce 
genu. Abychom mohli jakýkoli 
gen studovat,  musíme ho 
nejprve změnit ,  případně 
vyjmout, vložit do něho novou 
informaci. Následně sledujeme 
organismus myši a jednotlivé 
fyziologické celky – třeba 
r e p r o d u k c i ,  i m u n o l o g i i , 
m e t a b o l i s m u s ,  k a r d i o -
vaskulární systém. A můžeme 
tak konstatovat, že například 
gen A zodpovídá za vyšší 
cholesterol, zatímco další gen 
má vliv zase na jiné fenotypické 

projevy. Jakmile budeme znát funkci všech genů, získáme kompletní obraz 
toho, jak spolu komunikují, jestli strategie, kterou má některá farmaceutická 
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rma nebo lékař, je správná či zda může být lepší nebo dokonce 
personalizovaná.“
Do myšky lze „vložit“ gen jakkoli upravený, v posledních dvou letech jsou 
odborníci schopni z něj vyjmout i jeho jedinou malinkou část. A do jiného zase 
novou část vložit. Třeba svítící, pročež má vědec možnost přesně sledovat, 
v jakých částech buňky nebo těla se pohybuje.
Do myši lze samozřejmě přenést i individuální mutaci nalezenou 
u konkrétního pacienta a modelovat v komplexitě celého jejího organismu, 
jak určitá choroba vzniká.

Myši v centru fenogenomiky
Pro  výzkum se  používa j í 
především černé myši, kterých 
je v budově mezi 50 – 60 tisíci. 
Jsou umístěny ve speciálních 
k l e c í c h ,  k d e  d o s t á v a j í 
p r a v i d e l n o u  s t r a v u 
s  dosta tečným množstv ím 
vitamínů a živin, vzduch, který 
je do klecí vháněn, je ltrovaný, 
k l e c e  j s o u  d i g i t á l n ě 
monitorované na dostatek vody, 
znečištění a další parametry. 
Takže se dá říct, že myši mají 
spokojený život, rozhodně lepší 
než ve venkovním prostředí 
a perfektní péči. 

A když dojde na samotný výzkum, jak to probíhá?
„S myší pracujeme jako s pacientem,“ říká Radislav Sedláček. Víme, kdy dát 
injekci, kdy inhalační masku, kdy ji uspat. Po operaci dostane injekci proti 
bolesti, zabalíme ji, dáme na vyhřívané lůžko a kontrolujeme, zda je po 
zákroku vše v pořádku.“ Význam má klid, zejména u myší, jimž byla 
implantována embrya s pozměněnými geny. Tyto „těhotné“ myši jsou však 
velmi citlivé na změny prostředí a negativně vnímají například rušnou 
stavební činnost, která může vést ke ztrátě embryií.
Zkoumané orgány jsou nařezány na tloušťku pouhých dvou mikrometrů a je 
s nimi dále pracováno. Centrum je také vybaveno mnoha moderními přístroji, 
které umožňují zkoumání myší různými způsoby. 
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Je nutné zkoumat na živých tvorech?
Je to smutné, ale v mnoha případech se stále bez 
myší či jiných tvorů neobejdeme. „Jsou rmy, 
které tvrdí, že si bez živých organismů poradíme, 
že máme alternativy k modelovým organismům 
a vše dovedeme vyzkoumat „ve zkumavce“. 
Nedovedeme,  pot řebu jeme  komplex i tu 
organismu například pro studium celkových 
imunitních, metabolických či reprodukčních 
procesů nebo studium stárnutí a chovaní,“ 
konstatuje docent Sedláček. „Ale humanita je 
velmi dobrý argument, jak podpořit svůj byznys.“
Také on se staví proti pokusům v kosmetickém 
průmyslu, souhlasí s kritikou toxikologických 
pokusů a upřednostňuje možnost testovat, co jde, na nižších živočiších nebo 
„ve zkumavce“. „Třeba akvarijní rybičky jsou výborný model,“ říká. „Ale 
studujte na něm plíce.“

Shrnutí
Díky pochopení genů myší bude společnost moci lépe poznat geny člověka 
a tím přispět ke zkvalitnění života, lepší lékařské péči, vývoji nových léků. 
A my můžeme jen dodat, že jsme rádi, že právě takovýto výzkum probíhá 
u nás ve Vestci.

představujeme



20

představujeme

rma nebo lékař, je správná či zda může být lepší nebo dokonce 
personalizovaná.“
Do myšky lze „vložit“ gen jakkoli upravený, v posledních dvou letech jsou 
odborníci schopni z něj vyjmout i jeho jedinou malinkou část. A do jiného zase 
novou část vložit. Třeba svítící, pročež má vědec možnost přesně sledovat, 
v jakých částech buňky nebo těla se pohybuje.
Do myši lze samozřejmě přenést i individuální mutaci nalezenou 
u konkrétního pacienta a modelovat v komplexitě celého jejího organismu, 
jak určitá choroba vzniká.

Myši v centru fenogenomiky
Pro  výzkum se  používa j í 
především černé myši, kterých 
je v budově mezi 50 – 60 tisíci. 
Jsou umístěny ve speciálních 
k l e c í c h ,  k d e  d o s t á v a j í 
p r a v i d e l n o u  s t r a v u 
s  dosta tečným množstv ím 
vitamínů a živin, vzduch, který 
je do klecí vháněn, je ltrovaný, 
k l e c e  j s o u  d i g i t á l n ě 
monitorované na dostatek vody, 
znečištění a další parametry. 
Takže se dá říct, že myši mají 
spokojený život, rozhodně lepší 
než ve venkovním prostředí 
a perfektní péči. 

A když dojde na samotný výzkum, jak to probíhá?
„S myší pracujeme jako s pacientem,“ říká Radislav Sedláček. Víme, kdy dát 
injekci, kdy inhalační masku, kdy ji uspat. Po operaci dostane injekci proti 
bolesti, zabalíme ji, dáme na vyhřívané lůžko a kontrolujeme, zda je po 
zákroku vše v pořádku.“ Význam má klid, zejména u myší, jimž byla 
implantována embrya s pozměněnými geny. Tyto „těhotné“ myši jsou však 
velmi citlivé na změny prostředí a negativně vnímají například rušnou 
stavební činnost, která může vést ke ztrátě embryií.
Zkoumané orgány jsou nařezány na tloušťku pouhých dvou mikrometrů a je 
s nimi dále pracováno. Centrum je také vybaveno mnoha moderními přístroji, 
které umožňují zkoumání myší různými způsoby. 

duben 2016

Je nutné zkoumat na živých tvorech?
Je to smutné, ale v mnoha případech se stále bez 
myší či jiných tvorů neobejdeme. „Jsou rmy, 
které tvrdí, že si bez živých organismů poradíme, 
že máme alternativy k modelovým organismům 
a vše dovedeme vyzkoumat „ve zkumavce“. 
Nedovedeme,  pot řebu jeme  komplex i tu 
organismu například pro studium celkových 
imunitních, metabolických či reprodukčních 
procesů nebo studium stárnutí a chovaní,“ 
konstatuje docent Sedláček. „Ale humanita je 
velmi dobrý argument, jak podpořit svůj byznys.“
Také on se staví proti pokusům v kosmetickém 
průmyslu, souhlasí s kritikou toxikologických 
pokusů a upřednostňuje možnost testovat, co jde, na nižších živočiších nebo 
„ve zkumavce“. „Třeba akvarijní rybičky jsou výborný model,“ říká. „Ale 
studujte na něm plíce.“

Shrnutí
Díky pochopení genů myší bude společnost moci lépe poznat geny člověka 
a tím přispět ke zkvalitnění života, lepší lékařské péči, vývoji nových léků. 
A my můžeme jen dodat, že jsme rádi, že právě takovýto výzkum probíhá 
u nás ve Vestci.

představujeme



policie

23

zdroj: www.biocev.eu

Vloupání do bytu
Dne 26. 3. 2016 v době od 18.30 hodin do 22.30 hodin došlo v ulici Na 
Suchých k vloupání do bytu, kdy pachatel vnikl na předzahrádku, odkud po 
stole vyšplhal na balkon bytu. Následně vypáčil plastové dveře balkonu, 
vnikl do bytu, ten prohledal a odcizil z něj věci v hodnotě okolo 70.000 Kč. Věc 
je šetřena jako trestný čin krádeže, porušování domovní svobody a poškození 
cizí věci.

Kopání do zastávky
Dne 2. 4. 2016 v 18.30 hodin přijala hlídka obecní policie oznámení o třech 
osobách, které kopou do autobusové zastávky v ulici Vídeňská. Hlídka byla 
na místě včas, naštěstí tři výtečníci nestihli způsobit žádnou škodu. Věc byla 
vyřešena na místě domluvou.

Dopravní nehoda
Dne 4. 4. 2016 komplikovala 
dopravu ve večerních hodinách 
dopravní nehoda dvou vozidel 
v ulici K Točné v Dolních 
Břežanech. Na místě zasahovalo 
několik jednotek IZS, jedna 
osoba byla převezena k ošetření 
do nemocnice. Komunikace 
musela být po nezbytně nutnou 
dobu uzavřena, kdy hlídka 
o b e c n í  p o l i c i e  o d k l á n ě l a 
dopravu po objízdných trasách.

Agresivní chování
Dne 5. 4. 2016 okolo 17. hodiny řešila hlídka policie agresivní jednání 
účastníků silničního provozu, kdy došlo na ulici Vídeňská ke koniktu 
cyklisty a řidiče dodávky zn. Ford, který neměl dát cyklistovi přednost na 
kruhovém objezdu. Cyklista mu naznačil prostředníčkem, že je „jednička“ 
a následně řidič reagoval fyzickým napadením. Věc je zatím řešena jako 
přestupek proti občanskému soužití.

Řidič se snažil strážníkům ujet
Dne 10. 4. 2016 v 3:49 hodin si hlídka strážníků  všimla ve Vraném nad 
Vltavou  vozu zn. VW Passat, jehož řidič měl problémy při otáčení vozidla. 
Rozhodla se proto uvedené vozidlo předepsaným způsobem zastavit 
a provést běžnou kontrolu. Řidič ale zareagoval zcela opačně - strážníkům 
začal ujíždět.  Při pronásledování  nereagoval na výzvy k zastavení, a navíc 
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Ublížení na zdraví
Dne 22. 3. 2016 došlo v objektu SAFINA k potyčce mezi dvěma 
zaměstnanci, kde původně slovní výměna názorů přerostla ve výměnu 
názorů podpořenou pěstmi. Při této potyčce došlo ke zranění jednoho 
z pracovníků, kdy poškození zdraví je nakonec vážnější, než to zprvu 
vypadalo. Věc je šetřena jako trestný čin ublížení na zdraví.

Psi na útěku
Dne 22. 3. 2016 byl 
v  r a n n í c h  h o d i n á c h 
o d c h y c e n  p e s ,  k t e r ý 
pronásledoval a obtěžoval 
ž e n u  s  p e j s k e m  n a 
procházce u obce Ohrobec. 
V poslední době eviduje 
obecní  pol ic ie  nárůst 
odchytu toulavých psů. 
Víceméně se jedná zejména 
o křížence. Pro zhruba 
o s m i l e t é h o  k ř í ž e n c e 
německého ovčáka si hlídka obecní policie musela dojet do ulice Šípková v 
Ohrobci, kde pes zaběhl na zahradu rodinného domu a odmítal majitelku 
domu pustit ven. O hodinu později přijala hlídka oznámení o agresivním 
kříženci labradora, který štěkal na maminku s dítětem u dětského hřiště v 
ulici Za Příkopem v Dolních Břežanech.   Odchycená zvířata skončila v 
záchytném kotci, odkud si je majitelé převzali zpět. 

duben 2016 duben 2016
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několikrát v úzkých uličkách 
málem havaroval. Nakonec sám 
zastavil. Hlídce následně odmítl 
dechovou zkoušku na zjištění 
přítomnosti alkoholu v dechu. Věc 
si na místě převzala k dalšímu 
šetření Policie ČR. 

V pondělí 4. dubna letošního roku se uskutečnil seminář pro základní 
a mateřské školy v rámci preventivního projektu Zebra se za tebe 
nerozhlédne, která je zaměřena na skupinu účastníků silničního provozu - 
CHODCE. Oblast bezpečného přecházení silnice.

Pro téměř 150 dětí z mateřské školy z Vestce a několik tříd prvňáčků 
základních škol z Prahy připravili strážníci Obecní policie Vestec ve 
spolupráci s koordinátorem v oblasti BESIP pro Středočeský kraj, Policií ČR - 
odborem preventivně informační skupiny a záchranáři z Asociace 
dobrovolných záchranářů o.s. opět zajímavý program. Na úvod seznámili 
děti s průběhem a náplní setkání a jednoduchou formou prezentace všech 
složek IZS, obeznámili děti s prací strážníků, hasičů a zdravotníků. Poté si 
mohly děti vyzkoušet některé součásti služební výstroje a výzbroje, nebo 
poskytnutí první pomoci kamarádovi.

Ve spolupráci s JSDH z Dolních Jirčan bylo dětem představeno hasičské 
vozidlo. Děti také velmi zaujala přednáška hasičů, kteří mimo jiné ochotně 
odpovídali na jejich zvídavé otázky. Některým malým účastníkům byla dána 
možnost si na vlastní kůži vyzkoušet také hasičskou výstroj.

Záchranáři a strážníci si s dětmi nakonec podali ruce a rozloučili se s příslibem 
dalšího setkání. Děti od strážníků a koordinátorů dostaly za svou pozornost 
a aktivní přístup drobné dárky v podobě reexních přívěšků, omalovánek 
nebo lízátek.

Beseda s dětmi
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MŠ Vestec MŠ Vestec

V
e čtvrtek 31. 3. Mateřská škola Vestec převzala od Středočeského kraje 

ocenění Škola udržitelného rozvoje.  Středočeský kraj vyhlašuje 

soutěž na tříleté období, v kterém ohodnocuje jednotlivé školy třemi 

stupni, na základě zrealizovaných aktivit, týkajících se právě EVVO. Naší 

mateřské škole se podařilo již podruhé ve  tříletém soutěžním období získat 

na základě svých činností podporující environmentální výchovu, nejvyšší, 

tedy 1. stupeň ocenění. Čehož si velmi vážíme. Více od paní učitelky Ivy 

Valtrové: 

Ivo, ty jako paní učitelka, která má ve školce na 

starosti koordinaci environmentální výchovy, 

můžeš ve stručnosti říci, co to EVVO vlastně je?

Zkratka EVVO znamená v českém jazyce 

Environmentální výchova, vzdělávání 

a osvěta všech typů cílových skupin, od 

nejmenších dětí po dospělé. 

Proč tedy udržitelný rozvoj? 

V současné době se začíná používat nový 

pojem, tzv. Výchova k udržitelnému 

rozvoji, jejíž součástí je nejen vztah člověka 

k životnímu prostředí stran ochrany 

přírody a přírodních druhů, ale hlavně 

výchova nové generace, postavená na potřebě změny životního stylu, aby 

krása a zdroje naší Země zůstaly i pro budoucí generace.

To všechno se odehrává s dětmi v aktivitách a hrách, aby jim to bylo blízké a bavilo je to. 
Nejsou to jen vycházky do přírody a péče o záhonky na zahradě školky. Můžeš nám 
přiblížit, jak se celoročně environmentální program prolíná do aktivit a vzdělávání ve 
školce?

Cílem environmentální výchovy v předškolním vzdělávání je podpořit 

v dětech touhu poznávat okolní svět, rozvíjet ji v hluboký a trvalý vztah 

k přírodě, který se později přemění v dovednost poznat v životním prostředí 

dysfunkce a v dospělém věku je třeba aktivně řešit. Z Krajského úřadu jsme 

v loňském roce obdrželi dotaci na projekt „Pavoučkova přírodní zahrada“. 

Na zahradu školky jsme tak mohli pořídit 3 vyvýšené záhony, hmatovou 

stezku, dřevěné lavičky, materiál na vytvoření hmyzích domečků a domeček 

na zahradní nářadí. Tyto prvky mají za úkol rozvíjet na základě pozorování, 

hmatových zkušeností i vlastními zahradnickými činnostmi, vztah dětí 

k životnímu prostředí a přírodě. Ale i třeba ukázat dětem, že brambory si sice 

koupíme v hypermarketu, ale musel je někdo zasadit, starat se o ně, sklidit, 

abychom je pak mohli mít k obědu 

Proč je tak důležité „učit“ děti už v mateřské školce vztahu k přírodě a k životnímu 

prostředí?

Protože jsou její neoddělitelnou součástí, 

i  když si  to  v dnešním technickém 

a mediálním světě stále méně lidí připouští. 

Ale právě u dětí v předškolním věku 

můžete pozorovat tu spontánnost, radost, 

společnou komunikaci a řešení problémů 

právě, když jim necháme svobodné 

“zkoumání, objevování a pozorování“ 

v přirozeném prostředí přírody. Setkání 

s přírodou a jejími prvky rozvíjí u dětí 

vlastní fantazii, na rozdíl od sledování 

médií. Pohyb v přírodě, v různém druhu 

prostředí umožňuje dětem rozvoj hrubé 

motoriky a sbírání zkušeností, které se jim 

v dospělosti mohou hodit např. při různých 

outdoorových aktivitách. Víte, jak jsou dětí šťastné, když mohou v holinách 

chodit v kalužích a vůbec jim nevadí, že třeba prší. Co je nejdůležitější pro 

předškolní věk dětí? Naučit je pozorovat krásy a rozmanitost přírody okolo 

sebe a učit je žasnout nad nimi. Jen tak si uvědomí, že je tuto přírodu třeba 

chránit, pečovat o ni, abychom ji stejně krásnou uchovali pro budoucí 

generace.

Dovolte mi citaci našeho předního ekopedagoga  Aleše Máchala:

„ŽIJME BOHATÝ ŽIVOT SKROMNÝMI PROSTŘEDKY.“

Ocenění Škola 
udržitelného rozvoje

duben 2016 duben 2016
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RC BaráčekMŠ Vestec

Jak šel čas?

1. 4. 2011 do nově postavené vestecké školky nastoupilo 50 vesteckých dětí

1. 9. 2011 započal školní rok, nově se třemi třídami a 75 dětmi

1. 9. 2013 díky přístavbě se počet tříd navýšil na celkových 5 a počet dětí na 125 

1. 9. 2015 otevřením předškolácké třídy školka disponuje aktuálně 6 třídami se  

140 vesteckými děti

 Co popřáli školce rodiče dětí do dalších let?

Mateřská škola oslavila  narozeniny5.

Mateřská škola má za sebou 5 let společného života v obci. 

Měsíc březen byl asi všude ve znamení přicházejícího jara a Velikonoc. Proto jsme Vám i my, 

aktivní maminky z centra Baráček, připravily Velikonoční tvoření pro děti a rodiče. Děti si 

mohly z přírodních materiálů a přízdob ze slaného těsta vytvořit originální jarní obrázky, 

ozdobit si vajíčka nebo vyrobit slepičku s vajíčkem, rodiče pak vyráběli vajíčkový věnec z různě 

obarvených kraslic. Při tvoření nemohlo chybět lepidlo a třpytky, kterými děti tak rády zdobí 

vlastně cokoliv. Účast byla překvapivě vysoká a my Vám děkujeme, že jste si v konkurenci 

dalších velikonočních tvoření vybrali to naše. 

V dubnu proběhla v tělocvičně sportoviště dlouho očekávaná burza dětského oblečení 

a potřeb pro děti. V letošní nabídce si mohly nejvíce vybrat maminky dětí od novorozenců po 

předškoláky. Díky rekordnímu počtu 35 prodejců nebyla nouze o bundy, tepláky, šaty, 

kraťasy, trička nebo boty. Také hračky a knížky pro děti si brzy našly své nové majitele. Stejně 

jako několik dětských kol a odrážedel. A jestli jste se nestihli přijít podívat nebo rovnou 

prodávat, budete mít další šanci zase na podzim na přelomu září a října na podzimní/zimní 

burze. Těšíme se na Vás! 

Od dubna došlo k několika drobným změnám v našem pravidelném programu. Pondělní 

Cvičení pro ženy s E. Šebešovou na posilování všech problematických partií, pánevního dna 

a celého stabilizačního systému páteře, se od 18. 4. koná každé pondělí od 10.00 v tělocvičně 

(místo původních 11.00). K tomuto kurzu nabízíme možnost hlídání dětí v naší herně. 

V případě malého zájmu cvičících bude kurz od poloviny května zrušen. Totéž platí o kurzu 

Cvičení rodičů s mrňousky (středa 8.45) – v případě přetrvávajícího malého zájmu, bude kurz 

zrušen. Ostatní dva kurzy Cvičení rodičů s dětmi zůstávají zachovány.

Na závěr bychom Vás rádi pozvali na již 3. Vestecký jarmark a Restaurant Day, který se bude 

konat v sobotu 21. 5. v zastřešené hale u fotbalového hřiště. Tímto bychom chtěli pozvat 

všechny, kteří vyrábí jakékoliv domácí výrobky, o které by se chtěli podělit s ostatními, ať je 

přijdou nabídnout na prodej právě na náš jarmark! Je úplně jedno, jestli doma pletete svetry, 

vyšíváte, šijete oblečení, vyrábíte šperky, mýdla, svíčky nebo dekorace, jestli malujete, vaříte 

nebo pečete – přijďte se o to podělit s ostatními spoluobčany. V rámci mezinárodního dne 

„jednodenních restaurací“ Restaurant Day můžete nabídnout k prodeji také své vyhlášené 

domácí dobroty (sladké, slané, masové, zeleninové). Budeme velmi rádi, pokud nabídnete 

i jinou než jen tradiční českou kuchyni. Více informací o prodeji výrobků i jídla nebo pití Vám 

poskytne Martina Strnadová na emailu mar.strnadova@email.cz nebo na tel. 604 581 686. Jedno 

prodejní místo Vás vyjde na pouhých 30 Kč, prodej jídla je dokonce zcela bez poplatku. Budeme 

se na Vás těšit!

Za RC Baráček

Katka Haladová

Co se událo v  za poslední měsíc?Baráčku

duben 2016 duben 2016
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