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Tibor Švec, starosta obce

editorial
Vážení čtenáři,
v ruce právě držíte dubnové vydání 
Vesteckých listů. A co se v něm 
dozvíte?

V rubrice Aktuálně se mimo jiné 
dozvíte o sbírce, kterou pořádá 
spolek PES nejvěrnější přítel. Jsem 
rád, že tento spolek u nás ve Vestci 
působí a že i my na obecním úřadě 
se můžeme podílet na pomoci při 
jeho činnosti, ať už při pořádání 
finančních sbírek nebo pomocí při 
pořádání jejich akcí. A protože pro 
další činnost spolku je potřeba nové 
zázemí, vyhlásil spolek veřejnou 
sbírku, ve které můžete přispět i vy.

Máme pro vás opět článek z kroniky 
od Blanky Paškové, ve kterém se 
vrátíme skoro o 100 let zpět do 
doby, kdy přišla opravdu náročná 

zima a vy si tak budete moct přečíst 
o tom, jak ji naši předci zvládli.

V březnovém čísle jsme zveřejnili 
Velikonoční výzvu 2021 a jsem 
opravdu hrdý na to, jak se vám 
povedlo Vestec vyzdobit. Možná, že 
ve fotogalerii najdete právě i svoji 
kraslici.

V souvislosti s uvolňováním 
protiepidemických opatření bude 
postupně docházet k dalšímu 
rozšiřování provozu mateřské školy 
a také základních škol, kam chodí 
naše děti. Aktuální informace 
najdete na stránkách 
www.msvestec.cz, 
www.campanus.cz, na našem FB 
profilu 
www.facebook.com/vestecuprahy 
a na webových stránkách 
www.vestec.cz. Zároveň si také 
můžete na vládních stránkách 
ověřit, jaký balíček opatření právě 
platí: https://1url.cz/@opatreni2021 
Některé služby budou dostupné 
pouze s certifikátem o provedeném 
PCR nebo antigenním testu, obojí si 
můžete nechat udělat i přímo ve 
Vestci v odběrovém centru 
v Průmyslové ulici.

Přeji vám příjemné čtení a pevné 
zdraví!
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ź Sčítání lidu, domů a bytů 2021
ź Pomozte spolku PES
ź Velikonoční výzva 2021

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA9

ź Děti a závislost na telefonu

Kompletní informace najdete na 
www.scitani.cz

ak už jsme vás informovali Jv minulých vydáních listů, 
probíhá právě nyní sčítání lidu, 

domů a obyvatel. Oproti minulým 
sčítáním byl snížen počet otázek, 
některé z nich jsou dobrovolné 
a stát, respektive ČSÚ v rámci 
sčítání získává údaje, které nejsou 
dostupné z rejstříků. Vestec patří 

k obcím, které vedou v počtu 
sečtených a do 11. 5. máte 
možnost se ať přes internet nebo 
v listinné formě sečíst i vy, pokud 
jste tak zatím neučinili.

Pomozme spolku PES nejvěrnější 
přítel vybudovat Azyl pro 
zachráněné psy

V naší obci působí spolek PES 
nejvěrnější přítel z. s., který 
se stará o psy v nouzi. 

S činností spolku máte možnost 
se setkávat na pravidelných akcích, 
které pořádají, ať už se jedná 
o Srazy adopťáčků nebo Psí 
hvězdy. A protože péče o psy je 
náročná jak na čas a finanční 
prostředky, tak i na zázemí, 
rozhodl se spolek uspořádat 
sbírku na výstavbu azylu pro 
zachráněné psy. Sbírka běží na 

stránkách: 
https://www.donio.cz/PES-
nejvernejsi-pritel a každý z vás má 
možnost přispět. Více informací 
o činnosti spolku najdete na FB 
stránkách: 
https://www.facebook.com/pnp2015
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VELIKONOČNÍ VÝZVA 2021
 minulém vydání jsme vám Vpředstavili Velikonoční 
výzvu 2021, která spočívala 

ve výzdobě obce kraslicemi. 
A jsme rádi za to, s jak velkou 

odezvou se tato výzva setkala. 
Děkujeme všem, kteří se 
zúčastnili, více z povedené akce 
vám napoví fotografie v galerii.

SEZONNÍ VLAKY
z Prahy do středních Čech

ne 17. dubna 2021 vyjely po Ddelší zimní přestávce opět 
sezonní víkendové 

rekreační vlaky PID dopravců 
České dráhy a KŽC Doprava, které 
spojují metropoli s turisticky 
atraktivními lokalitami středních 
Čech i sousedních krajů. Stejně 

jako loni vyjely vlaky například do 
Posázaví, Brd, na Kokořínsko nebo 
do Českého ráje. Novinkou letošní 
sezony je Lužickohorský rychlík, 
který pojede z Prahy přes Mladou 
Boleslav, Bezděz a Českou Lípu 
a Jedlovou do Mikulášovic.

TIP NA VÝLET
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Cyklohráček zahájil svou osmou sezonu

aždou sobotu, neděli Ki státní svátky vás až do 
konce října opět dvakrát 

denně sveze z pražského hlavního 
nádraží do královského města 
Slaný. I letos se s ním podíváte na 
nejhezčí pražskou železniční trať 
Pražský Semmering, odkud se přes 
Jinonice, Cibulku a Zličín 
dostanete do středočeské 
Hostivice a dále malebným krajem 
kolem zříceniny hradu Okoř 
a Zákolanským údolím, kde se 
můžete vydat na výlet do útulného 
Zooparku Zájezd, nebo k nejstarší 

dochované stavbě v celých 
Čechách, na rotundu sv. Petra 
a Pavla v Budči. Významným cílem 
je konečná stanice Slaný, jež nabízí 
mnoho zajímavých aktivit pro 
malé i velké. Vlak během sezóny 
několikrát zavítá až do Zlonic, kde 
se nedaleko nádraží nachází 
železniční muzeum. Během první 
poloviny letošního roku 
Cyklohráček získá motorová 
lokomotiva řady 714 zbrusu nový 
pestrobarevný lak složený z barev 
jednotlivých hracích vozů.

Tip redakce na výlet ve všední den

Vzhledem k opravám na železniční 
trati Smíchov – Radotín došlo od 
21. 4. 2021 k odklonu některých 
spojů linky S7 na trase Radotín – 
Hlavní nádraží tak, že jezdí přes 
Branický most (známý též jako 

Most inteligence), přes který 
běžně jezdí pouze nákladní 
doprava. Více informací o tom, 
které spoje jezdí po náhradní trase 
najdete na stránkách:

https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/mimoradnost/31696/

DĚTI A ZÁVISLOST NA TELEFONU: 
Co je normální a co už je moc?

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

ť se nám to líbí nebo ne, Adigitální technologie 
začínají být nedílnou 

součástí našich životů. Zejména 
pro děti jsou už něčím naprosto 
samozřejmým. Přinášejí mnoho 
dobrého, v mnoha ohledech 
dokáží ulehčit naše životy, ale 
stejně jako jinde, i tady platí, že 
všeho moc škodí.

Spousta dětí před obrazovkou 
telefonu nebo počítače tráví celé 

dny. Všechnu jejich aktivitu ale 
samozřejmě nemůžeme házet do 
jednoho pytle. V současné době 
jsou počítače hojně zapojovány do 
výuky, vrstevnické konverzace se 
přesouvají do online prostředí 
a internet může být zdrojem 
užitečných informací. Na druhé 
straně bezcílné scrollování 
a pasivní konzumování obsahu 
není rozhodně ideální náplní 
všedních dní.
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Na smartphonech, sociálních sítí, 
počítačových hrách i internetu 
jako takovém si lze vypěstovat 
závislost. Měli byste zpozornět, 
pokud si u svého dítěte všímáte 
toho, že jeho online aktivity jsou 
centrem veškerého dění a všechny 
ostatní zájmy, koníčky a přátelé 
jdou stranou. Varovným signálem 
také je, pokud se vaše dítě na čas 
strávený u počítače/telefonu 
vysloveně těší, nemyslí na nic 
jiného a zároveň je velmi 
podrážděné v případě, že je mu 
tato kratochvíle odepřena.

Chytré telefony i počítače jsou 
dobrými sluhy, ale špatnými 
pány. Není nic špatného využívat 
výhody, které s sebou nové 
technologie přinášejí, neměly by 
se ale stát jedinou aktivitou dětí 
ani rodičů.

Nabízí se otázka, jak se něčemu 
takovému vyvarovat?  Rodiče mají 
mnohdy mylnou představu, že 
řešením je absolutní zákaz 
telefonu i počítače. Bohužel to 
obvykle příliš nefunguje, ba 
naopak. Pravidla a hranice jsou 
sice namístě, ale měly by být 
reálné. Velmi pomáhá, pokud jsou 

výsledkem vzájemné diskuze mezi 
vámi a dítětem. Z dlouhodobého 
hlediska daleko lépe funguje, když 
jsou dítěti pravidla vysvětlena 
a dostane třeba také na výběr 
z více možností. Prosté příkazy 
a zákazy nejsou dostačující.

Na závěr je potřeba připomenout 
ještě jednu věc: děti už od mala 
dospělé rády napodobují 
a přejímají vzorce chování svých 
rodičů. A tak když dítě u svého 
rodiče vidí, že je telefon příjemný 
zdrojem odpočinku, že maminka 
nebo tatínek věnují té malé 
barevné blikající věcičce spoustu 
pozornosti, nebude chtít zůstávat 
pozadu. 

Tráví-li dítě celý den sezením před 
počítačem, mobilem nebo 
tabletem, je to obrovský nápor pro 
oči i pohybový aparát. Stejně jako 
se dospělým doporučuje 
vybalancovat sedavý způsob 
zaměstnání pohybem, ani děti by 
na fyzickou aktivitu rozhodně 
neměly zapomínat. Celodenní 
působení modrého světla může 
také narušit spánkový režim 
dítěte.

Dospěláci, buďte svému dítěti 
vzorem.

Pozor na varovné signály!

Jak nastavit pravidla?

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA OBECNÍ POLICIE

Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE

Opakovaně řídil pod vlivem 
alkoholu
Dne 26. 3. 2021 bylo při hlídkové 
činnosti v ul. Břežanská v Ohrobci 
zjištěno osobní motorové vozidlo 
tovární značky Fiat, které bylo 
zastaveno již předchozího dne 
v obci Zlatníky-Hodkovice, kdy 
řidič po provedení dechové 
zkoušky nadýchal 2,43 promile 
alkoholu v dechu a byl mu zadržen 
řidičský průkaz.

Z tohoto důvodu se hlídka 
rozhodla vozidlo opět 
zkontrolovat, kdy byl ve vozidle 
zjištěn stejný řidič. Vzhledem 
k tomu, že z něj byl opět cítit 
alkohol, měl zpomalené pohyby 
a měl začervenalé oči, byla 
provedena dechová zkouška 
s výsledkem 3,08 promile alkoholu 
v dechu. Celá věc byla tedy opět 
předána hlídce Policie ČR 
k dalšímu šetření. Muž je 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky a o jeho trestu za 
tento skutek rozhodne soud.
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Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE
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Dne 5. 4. 2021 vyjela ve večerních 
hodinách hlídka obecní policie 
v rámci součinnosti se složkami 
IZS na oznámenou dopravní 
nehodu na komunikaci D0 
v katastru obce Dobřejovice. Na 
místě byla zjištěna nehoda dvou 
osobních motorových vozidel, kdy 
třetí účastník před příjezdem 
hlídky odjel.

Dopravní nehoda na D0

K nehodě došlo tak, že řidič 
prvního vozidla, vzhledem ke 
stavu vozovky a silnému sněžení, 
nezvládl řízení a narazil po smyku 
do svodidel. Druhý řidič jedoucí za 
ním, aby se vyhnul střetu, po 
prudkém brždění ztratil kontrolu 
a také narazil do svodidel. Hlídka 
zajistila místo dopravní nehody 
a poskytla první pomoc oběma 
účastníkům, kteří neutrpěli vážná 
zranění.

Na místo dále zasahovaly jednotky 
HZS z Říčan a Prahy, JSDH Dolní 
Jirčany, záchranná služba a Policie 
ČR, skupina dopravních nehod.

Vulgární řidič v Modleticích
Dne 9. 4. 2021 si hlídka všimla 
v křižovatce stojícího vozidla, 
jehož řidič telefonoval. Když se 
hlídka k místu přiblížila, řidič se 
s vozidlem rozjel a v ruce stále 
držel telefonní zařízení, hlídka jej 
proto za užití zvláštního světla 
modré barvy a nápisu STOP 
zastavila. Muž byl ihned po 
vystoupení z vozidla vůči hlídce 
agresivní, arogantní a strážníky 
opakovaně vulgárně urážel. 
Dechová zkouška na přítomnost 

alkoholu a jiných návykových látek 
byla však negativní. Dle slov řidiče 
pouze „nemá rád policajty“. 
Vzhledem k jeho chování, 
odmítnutí předložit doklady 
potřebné k řízení vozidla, 
odmítnutí nasazení ochrany 
dýchacích cest a dalšího, je 
podezřelý ze spáchání pěti 
přestupků na úseku dopravy 
a veřejného pořádku. Celá věc 
bude postoupena do správního 
řízení příslušným orgánům, kde 
muži hrozí vysoká pokuta.

Požár v bytovém domě ve Vestci
V pátek 23. 4. 2021 před 
polednem byly vyslány všechny 
složky IZS k nahlášenému požáru 
v bytovém domě v ulici 
K Jahodárně. Po příjezdu bylo 
zjištěno, že došlo k požáru 
digestoře v jednom z bytů, 
naštěstí nedošlo k žádným větším 

škodám ani závažnějším zraněním, 
na místě byla ošetřena jedna 
osoba, která utrpěla lehké 
popáleniny na ruce. Na zásahu se 
podílely hlídky Obecní policie 
Vestec a Policie ČR, JSDH Vestec, 
HZS Praha a Jílové a záchranná 
služba, po dobu zásahu byla ulice 
K Jahodárně uzavřena.

Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE
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KRONIKAKRONIKA

DĚJINY OBCE VESTEC

13. ledna teploměr ukazoval -18 °C 
a pak rtuť teploměru klesala 
a klesala. Dne 2. února na -26 °C 
a 10. února na neuvěřitelných -36 
°C. Řepa a brambory ve sklepech 
promrzly, voda pomalu existovala 
jen ve skupenství pevném, doprava 
byla ochromena, státní silnice 
zavátá, olej ve strojích ztuhl, zvěř, 
ptactvo, včelstvo hynulo chladem 

Rok 1929 se hned od svého 
počátku přihlásil obrovskou 
zimou. Napadlo velké množství 
sněhu, kterého vůbec neubývalo. 
Státní autobusy nejezdily celý 
leden, děti byly osvobozeny od 
školní docházky. Poněvadž mrazy 
stále potrvaly, nařídilo 
Ministerstvo školství a národní 
osvěty zavření všech škol v našem 
státě od 12. ledna do konce února.

Zima v roce 1929 

Poněkud mrazivěji tomu bylo, 
když krutá zima v roce 1929 

sevřela do ledového zajetí celou  
střední  a severní Evropu. Tlaková 
výše kolem 1040 hPa se na dva 
měsíce pevně usadila nad 
Baltským mořem. Vysoká sněhová 
pokrývka a ledový vzduch z Ruska 
to celé zimní šílenství ještě 
umocnily. Nechme však  o zimě 
mluvit našeho pamětníka. 

Letošní zima je minulostí, 
radujeme se z jarních slunečních 
paprsků, těšíme se rozpukající se 
přírodou. My se však vrátíme 
téměř o 100 let zpátky 
a připomeneme si, jaký ledový 
a sněhový  lockdown vešel do 
historie meteorologie 20. století 
a jak naši předkové přísun 
arktické zimy zvládali. Věřím, že 
byli určitě  rádi, že jižg mají tuhou 
zimu za sebou.

Kronikář uvádí ve staré kronice, že 
zimy byly vždy celkem mírné a bez 
sněhu, spíš blátivé. Takže si 
hospodáři navykli veškeré hnoje 
v zimních měsících zaorávat. Jinak 
prý bylo jen na Hromnice v roce 
1900, kdy se přes obec přehnal 
sněhový orkán a v roce 1901, kdy 
ještě v březnu byl rybník sevřen 
do 26 cm silného ledového 
krunýře. Led pak využívali místní 
hostinští a mlékárna (celkem 200 
fůr).

i hladem. Vestečtí muži lopatami 
prohazovali hlavní komunikace. 
Nejméně 60 % ovocných stromů, 
hlavně starších, na jaře 
nevypučelo, kmeny stromů silný 

mráz roztrhal. Ve vsi vymrzly 
všechny ořešáky.

Blanka Pašková
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