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Tibor Švec, starosta obce

editorial
Vážení čtenáři,

Příměstské tábory se i letos staly 
zajímavou náplní volného času pro 
mnohé z našich dětí, více 
informací si můžete přečíst 

v rubrice Volný čas dětí. Od září 
má RC Baráček v plánu opět 
spoustu zajímavých aktivit, co si 
pro vás v Baráčku připravili, 
najdete v samostatné rubrice.

Fotbalisté a fanoušci se konečně 
dočkali zahájení fotbalové sezony, 
první zápas proběhl v pátek 13. 8. 
na hřišti Jíloviště, rozpis všech 
zápasů A mužstva najdete na: 
https://1url.cz/@vikvesA, 
B mužstva na: 
https://1url.cz/@vikvesB.

Máme za sebou vítání občánků, 
jsem rád, že jsme se opět mohli 
sejít na této příjemné akci. A další 
akci pro vás máme připravenou, 
na louce za rybníkem bude 11. 9. 
2021 letní kino, promítat se bude 
film Gump – pes, který naučil lidi 
žít. Přesný čas promítání 
zveřejníme na FB a webu obce.

v ruce právě držíte prázdninové 
vydání Vesteckých listů. A jaké 
informace v něm najdete?

V minulém vydání jsme vám 
přinesli informace o projektu 
centra obce. V rubrice Aktuálně 
najdete informace o tom, jaké 
kroky v této věci činí obec. A také 
jsme vás informovali o opravách 
Vestecké, které aktuálně probíhají. 
Ale co se týká komunikací, není to 
vše, rekonstruuje se také ulice 
K Jahodárně, více opět k přečtení 
v rubrice Aktuálně. 

Prostor Jelínkovy zahrady při 
svých cestách míjí mnozí z vás, 
v kronice máte možnost si přečíst 
něco o historii této zahrady.

S příchodem nového školního 
roku opět bude jezdit školní 
autobus, tak nezapomeňte uzavřít 
smlouvu, jestliže máte děti, které 
splňují podmínky a máte zájem 
o využití této služby.

Přeji vám příjemné čtení a klidné 
prožití zbytku léta!
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ 
Zastupitelstva obce Vestec

Dne 23. 6. 2021 se uskutečnilo v pořadí šestnácté zasedání našeho 
Zastupitelstva v tomto volebním období. Zastupitelstvo obce Vestec na 
tomto zasedání mimo jiné: 

· Zprávu nezávislého auditora o výsledku vzalo na vědomí 
přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí (DSO) 
Dolnobřežansko za rok 2020, stejně jako informaci o závěrečném 
účtu DSO a inventarizační zprávu DSO. V roce 2020 došlo v rámci 
DSO zejména k realizaci společného kamerového systému,

·  účetní převedení výsledku hospodaření obce ve výši 4,387 schválilo
mil. Kč,

·  doplnění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze schválilo
psů (OZV č. 6/2019), která se týká osvobození pro držitele psů 
převzatých z útulků či spolků provozovaných na území obce Vestec, 
a to po dobu 2 let od převzetí,

·  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce vzalo na vědomí
za rok 2020 vypracovanou auditorem, schválilo Účetní závěrku obce 
za rok 2020, dále bez výhrad souhlasilo s celoročním hospodařením 
obce v roce 2020, a schválilo také Závěrečný účet obce za rok 2020, 
taktéž bez výhrad,

·  Veřejnoprávní smlouvu s obcí Libeř o výkonu úkolů obecní schválilo
policie. Obecní policie Vestec bude tímto spravovat obci Libeř pouze 
data z kamerového systému, nejde tedy v tomto případě 
o poskytování standardních služeb obecní policie,

2·  koupi pozemku o výměře 23 m , který tvoří stávající výtok schválilo
2z rybníka, a to za cenu 500 Kč/m ,

· rozpočtové opatření, kterým se snižují rozpočtové příjmy schválilo 
o částku 5,450 mil. Kč a rozpočtové výdaje se snižují o částku 4,113 
mil. Kč.
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AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ

U kapitálových výdajů jde také 
o navýšení o částku 700 000 Kč za 
práce související s odvodněním 
ulice Vestecká a dále jde o pořízení 
nových vrat a branky do MŠ, 
nových herních prvků na dětská 
hřiště a také nového stroje včetně 
obraceče pro květnaté louky.

Příští řádné zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec se 
uskuteční dne 22. 09. 2021.

Pokud máte zájem o podrobné 
informace ze zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec, tak 
kompletní zápisy, audiozáznamy, 
usnesení, nebo detailní rozpočet 
(vč. rozpočtových opatření) 
naleznete 
na internetových stránkách obce, 
stejně jako všechny podepsané 
smlouvy.

U běžných výdajů jde o zajištění 
kamerových zkoušek dešťové 
kanalizace (částka 250 000 Kč) 

a o opravu trampolín (částka 60 
000 Kč).

U rozpočtových příjmů jde 
zejména o snížení o částku 5,5 mil. 
Kč z důvodu změny realizace 
stavby komunikací a inženýrských 
sítí v lokalitě Z2C, kdy nově bude 
obec hradit pouze svojí část. 
O stejnou částku byly sníženy 
i kapitálové výdaje.

Ing. Roman Fritschka
člen Zastupitelstva obce

Uvažovaná výstavba 
nového centra

 minulém vydání Listů jsme Vvás informovali o uvažované 
výstavbě nového centra 

v obci v lokalitě naproti dětskému 
hřišti na Vestecké. Tato prezentace 
byla představena zastupitelům dne 
12. 5. 2021 architektem Srncem 

a následně zveřejněna ve 
Vesteckých Listech. Tím ale nelze 
považovat záměr za schválený, 
naopak se zastupitelé shodli na 
tom, že obec zajistí odbornou 
oponenturu. A jak tedy šel čas 
dále?

2. 6. 2021  proběhlo první jednání s architektem Hulínem o spolupráci na 
oponentuře a v tomto konkrétním případě i na zastupování 
obce v pozici městského architekta 

Nové centrum obce bylo původně 
(rok 2009) plánováno na pozemky 
na rohu ulic Vestecká a Vídeňská. 
Myšlenkou zde bylo využití služeb 
i pro projíždějící po Vídeňské. Od 
záměru se však ustoupilo z více 
důvodů. Uvažována zde totiž byla 
prodejna Billa a autosalon Bychl, 
oba tyto subjekty však vyřešily své 
prodejní prostory v jiných částech 
Vestce, dalším z důvodů je 
nesouhlas vlastníka s výstavbou. 
Nadále však trvá záměr obce 
vytvořit z Vídeňské obchodní 
bulvár, takže je možné, že 
v budoucnu dojde k využití 

i tohoto pozemku. Co se týká 
záměru vybudovat nové centrum 
v lokalitě naproti dětskému hřišti 
na Vestecké, tak provoz kavárny, 
květinářství, pošty a kadeřnictví 
v lokalitě U Hrubých ukázal, že se 
jedná o provozovny, které jsou ve 
velké míře využívány hlavně 
obyvateli Vestce. Jedná se 
o přirozené centrum Vestce 
a zájmem vedení obce je vytvořit 
zde další zázemí pro naše občany. 
Nabídnout místním nové služby, 
o které bude zájem a vytvořit 
kvalitní veřejný prostor pro 
setkávání obyvatel. 

 na další školní rok bude obec zajišťovat provoz školních autobusů, které Imohou využívat všichni žáci 1. až 3. tříd a také žáci 4. tříd, narození 
v roce 2012. Pro využívání ranního školního autobusu je nutné, aby 

rodiče osobně podepsali smlouvu na obecním úřadě v termínu od pondělí 30. 
8. do čtvrtka 2. 9. Odpolední autobus s odjezdem v 16:30 mohou využívat 
všichni žáci bez poplatku a bez smlouvy.

Starší žáci budou zapsáni mezi náhradníky, o jejich případném přijetí budou 
rodiče informováni v pátek 3. 9.

Školní autobus 
2021/2022

7. 6. 2021  obec na základě jednání vystavila objednávku 

12. 7. 2021  obec obdržela první připomínky k uvažovanému projektu 
a došlo k dohodě na dalším jednání v druhé polovině srpna, 
zároveň na základě spolupráce s architektem Hulínem 
proběhne veřejná diskuze projektu pravděpodobně v září 
2021, přesný termín zveřejníme na obvyklých místech (VL, 
web, FB)
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2021, přesný termín zveřejníme na obvyklých místech (VL, 
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ak jsme informovali v minulém Jvydání Listů, probíhají přes léto 
opravy Vestecké, a to v části 

u obecního úřadu. Dále probíhá 
přestavba křižovatky ulic Vestecká 
x Ve Stromkách x Průběžná a ze 

strany provozovatele vodovodu 
a kanalizací (TSDB s.r.o.) probíhají 
havarijní opravy nefunkčních 
uzávěrů vodovodů tak, aby bylo 
možné následně po všech těchto 
opravách udělat nový povrch.

Opravy
Vestecké ulice

AKTUÁLNĚ

Psí hvězdy 
ve Vestci

Srdečně vás zveme na šestý 
ročník umisťovací výstavy Psí 
hvězdy. Jak už samotný 

název napovídá, je to den 
především o pejscích. Jsou totiž 
našimi hvězdami, které nám 
rozzáří každý den. Ale některé psí 
hvězdičky bohužel vyhasínají 
zbytečně v útulcích. Naším cílem 
je pomoci jim najít cestu ke svému 
člověku, v jehož společnosti by 
opět mohly hvězdičky zářit.

Vstupné na akci je 50 Kč a celý 
výtěžek je určen na charitativní 
účely, pořadatelem akce jsou Pes 
nejvěrnější přítel z. s. a Dovolená 
se psem.

Naši svěřenci z dočasné péče 
i pejsci z útulků se na vás těší 
a věříme, že mnozí z nich si díky 
této akci najdou nový spokojený 
domov.

Jedná se o charitativní akci spolků 
a útulků, které hledají nové 
domovy psům, kteří jsou u nich 
umístěni v dočasné péči. Pejsci se 
prezentují jako hvězdy na 
červeném koberci. Akce bude 
provázena rozmanitým 
celodenním programem, a to jak 
pro pejsky, tak pro jejich majitele. 

Ale tento den není určen jen pro 
současné pejskaře, program je 
připraven pro celé rodiny 
návštěvníků, je zábavný i poučný, 
budou probíhat soutěže o ceny 
a pejsky tak můžete podpořit i jen 
svou přítomností. Každý rok se 
akce účastní i známé osobnosti 
z oblasti herců, hudebníků 
a tanečníků, a také psí psycholog.
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y z vás, kteří chtějí využít Tpříspěvky ze sociálního 
programu v letošním roce 

a nemáte dosud trvalý pobyt ve 
Vestci, upozorňujeme, že pro 

nárok na sociální program je 
nutné mít trvalý pobyt nejpozději 
k 31. 8. 2021. Samotné žádosti je 
možné podávat do 1. 11. 2021.

Sociální program
2021

Od 9. 8. 2021 probíhá oprava 
lávky a mol na rybníku. 
Tyto prvky se staly 

oblíbeným výletním cílem a je 
potřeba je podrobit rozsáhlejší 
údržbě. Z tohoto důvodu byla také 
snížena hladina rybníka a na 
povrch se dostaly mnohé 
předměty, které do rybníka 

v lepším případě spadly 
nedopatřením, v horším úmyslně. 
Děkujeme všem dobrovolníkům, 
kteří nám pomáhají rybník uklidit. 
Vážíme si toho, že ve Vestci máme 
spoluobčany, kterým záleží na 
tom, v jakém prostředí společně 
žijeme.

Oprava lávky a mol 
na rybníku

yla dokončena výstavba Binženýrských sítí a nových 
komunikací v lokalitě 

u školky. Zároveň byla zbudována 
i část nové cyklostezky, která 
bude v budoucnu napojena na 

trasu Vestec – Kunratice a přibyla 
i nová parkovací místa vedle 
školky. Obec také mimo jiné 
opravuje i část ulice K Jahodárně, 
a to v úseku od ulice Průběžná 
k nově vzniklé ulici Ke Školce.

Nové komunikace
v lokalitě u školky

V případě zájmu kontaktujte pana 
Macha na telefonu: 241 021 723 
nebo 702 208 133, případně na 
e-mailu: 
miroslav.mach@oujesenice.cz

ýkon činností sociálních Vagend pro občany Vestce 
zajišťuje město Jesenice, 

sociální pracovník Odboru 
občanských záležitostí, pan 
Miroslav Mach. Sociální pracovník 
na městském úřadě poskytuje 
odborné sociální poradenství, 
pomoc s vyplněním a podáním 
žádostí o umístění v pobytové 
sociální službě a sociální příspěvky 
(dávky hmotné nouze, dávky 
státní sociální podpory, dávky pro 
osoby se zdravotním postižením), 
pro ohrožené skupiny občanů 
(senioři, osoby se zdravotním 
postižením závislé na pomoci 

druhých osob, samoživitelé, 
nezaměstnaní atd.), pomoc 
v systému sociálních 
a zdravotních služeb. Pomoc 
osobám se zdravotním postižením 
při vyřizování průkazu 
mimořádných výhod (TP, ZTP, 
ZTP/P), příspěvku na mobilitu, 
průkazu pro osoby se zdravotním 
postižením, příspěvku na zvláštní 
pomůcku a příspěvku na péči.

Sociální agendy
 pro občany Vestce
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Zvyšují se ceny jízdenek ve 
Středočeském kraji? 

Výjimkou je jízdenka se státní 75% 
slevou pro děti, studenty a seniory 
pro 2 pásma a 15 minut, která 
zůstává na ceně 3 Kč, neboť by se 
zde cenová změna promítla pouze 
v rámci haléřů. 

Ano, zdražují v podstatě všechny 
typy jízdenek Pražské integrované 
dopravy, které slouží pro cestování 
ve Středočeském kraji, ale ne 
všechny zdražují ve stejné míře. 
Zjednodušeně je možné říci, že 
jízdné ve Středočeském kraji roste 
o 25 %. Dlouhodobé předplatní 
kupony však zdražují výrazně 
méně, a stávají se tak v porovnání 
s jednorázovými jízdenkami 
výhodnější než dosud. 

Proč zdražují kupony méně než 
jednorázové jízdenky?

Cestující, kteří využívají cestování 
veřejnou pravidelně a dlouhodobě, 
mají být jako stálí zákazníci vždy 
cenově zvýhodněni. Dlouhodobé 
roční kupony pro vnější pásma PID 
pro pravidelného cestování 

například do práce během celého 
roku byly výhodnější než ostatní 
typy jízdenek i dosud. Nyní 
zdražují roční kupony pouze o 11 
až 18 %, a tím se stávají v 
porovnání s ostatními jízdenkami 
PID ve Středočeském kraji ještě 
výhodnější.

Proč se jízdné ve Středočeském 
kraji zvyšuje?

Jízdné PID ve Středočeském kraji 
se nezvyšovalo již od roku 2011 
a dlouhodobě pokrývá jen 
minimální část nákladů na provoz 
autobusových a vlakových linek 
v regionu. Jízdné ve veřejné 
dopravě má být velmi výhodné, 
aby bylo motivací pro cesty 
veřejnou dopravou. Na druhou 
stranu v dnešní době už není takto 
nízká cena jízdného udržitelná 
i s ohledem na velké výpadky 
tržeb z jízdného v době pandemie. 
Zdražení o 25 % spolu s nižším 
cenovým nárůstem dlouhodobých 
kupónů je tak kompromisem, 
který pomůže udržet rozsah 
veřejné dopravy ve Středočeském 
kraji bez větších omezení spojů. 

Neliší. Jízdenky PID pro cestování 
ve Středočeském kraji stojí stejně 
na všech prodejních místech. 
Velkou novinkou je však možnost, 
zakoupit si jízdenku PID od 1. 8. 
2021 také přímo u průvodčího ve 
vlaku Českých drah, to dosud 
možné nebylo. 

Mění se podmínky pro seniory 
nad 70 let? 

Nemění, senioři nad 70 let mohou 
i nadále jezdit všemi autobusy 
Pražské integrované dopravy 
zdarma. Je pouze potřeba, aby 
u sebe měli vždy doklad, kterým 
mohou prokázat svůj věk 
(například občanský průkaz 
a podobně).

Proč se mění ceny parkovného na 
parkovištích P+R, které využívají 
při cestách do Prahy hlavně 
obyvatelé Středočeského kraje? 

Liší se nějak cena jízdenek PID 
z automatu, z aplikace nebo od 
řidiče či pokladní na nádraží? 

Mám dopředu zakoupené 
jízdenky PID pro jednotlivé cesty 
ve Středočeském kraj, ale po 
1. srpnu 2021 je už nebude 
možné využít. Co s nimi mám 
dělat? 

Proč se zvyšují pokuty za jízdu 
načerno?

Naším hlavním cílem je nabídnout 
dostupné cestování pro všechny, 
a i přes současné zdražení zůstává 
cena jízdného ve veřejné dopravě 
velmi nízká. Je tak zároveň 
motivací pro poctivé a slušné 
chování. Cestující, kteří tato 
pravidla porušují, zaplatí za cestu 
bez platné jízdenky i nadále 
přirážku k jízdnému 1500 Kč (tato 
výše se nemění). V případě, že 
zaplatí přirážku k jízdnému na 
místě revizorovi, bude je stát jízda 
načerno nově 1000 Kč. 

Tato změna souvisí s převodem 
ceníku za parkoviště P+R z Tarifu 
PID do gesce Technické správy 
komunikací, s jejich rozdílným 
využitím řidiči a také s rozdílným 
servisem na jednotlivých 
parkovištích. Zjednodušeně je 
možné říci, že nehlídaná P+R 

budou zdarma, hlídaná P+R dále 
od centra budou za cenu 50 Kč 
a parkoviště blíže centru za 100 
Kč za jeden den. V porovnání se 
sazbou za parkování na jiných 
soukromých parkovištích nebo 
v parkovacích zónách je to stále 
nejvýhodnější. 

V případě, že máte nevyužité 
jízdenky v papírové podobě, 
můžete je po 1. srpnu vrátit v sídle 
Dopravního podniku hl. m. Prahy 

PIDPID

Změna tarifů PID k 1. srpnu 2021
Často kladené otázky – cestování ve Středočeském kraji
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PIDPID

Změna tarifů PID k 1. srpnu 2021
Často kladené otázky – cestování ve Středočeském kraji
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PID

Kam se mohu obrátit pro další 
informace?

Všechny změny jsou detailně 
zpracovány na webu Pražské 

integrované dopravy 
https://pid.cz/zmenatarifu, 
můžete však využít také telefonní 
linku PID 234 704 560 nebo se 
s námi můžete spojit přes 
Facebook nebo Twitter PID. 

v ulici Na Bojišti ještě půl roku po 
skončení jejich platnosti. Pokud 
jste si nakoupili dopředu tyto 
jízdenky v mobilní aplikaci PID 
Lítačka, a nevyužijete je, bude 
možné požádat o jejich zpětné 
proplacení e-mailem. 

Život s workoholikem: 
Práce na prvním místě

Za workoholika je laicky mnohdy 
označován každý, kdo má rád svou 

práci a tráví v ní mnoho času. 
Workoholismus je ale doslova 
označením pro závislost na práci. 
Pro workoholiky je práce typicky 
jejich jediným důležitým tématem. 
Celý jejich život se točí právě 
kolem práce a zdá se, jako by pro 
ně nic jako pracovní doba 
neexistovala. Pracují zkrátka 
neustále. Od rána do večera, práci 
si často nosí také domů. Všechny 
koníčky a zájmy postupně ustupují 
do pozadí, až pro ně nakonec 
v životě workoholika nezbude 
žádné místo. Stejně tak se pomalu 
vytrácejí také přátelské vztahy. 
Trpí samozřejmě i partner 
a rodina.

ráce je z mnoha důvodů Ppoměrně důležitou součástí 
života každého z nás. Je 

zdrojem ekonomické jistoty, dává 
naším dnů řád a pro některé je 
jejich povolání také zdrojem 
radosti a potěšení. Jsou také lidé, 
kteří své práci dávají naprosté 
maximum. Pracovní zápal je nabíjí 
energií a jejich zaměstnání stojí na 
pomyslném žebříčku hodnot 
a priorit na samém vrcholu. Vše 
ostatní jde u těchto lidí stranou. 
Práce je středobodem jejich života. 
Řeč je o workoholicích – lidech, 
kteří jsou na své práci doslova 
závislí. Jak je poznat? A jaký je 
život s nimi?

Máte doma workoholika? Život s workoholikem

Život s workoholikem je náročný. 
Navenek se všechno zdá být 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
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Wokoholik veškerý svůj čas tráví 
v práci, často se obhajuje větami 
jako „Podívej, jak se máme dobře, 
kdybych do práce nechodil, tak si 
takhle nežijeme!“ „Vždyť já to přece 
dělám pro rodinu!“ „Teď to ještě 
musíme vydržet a pak už se budem 
jenom válet!“ Z těchto vět se ale 
časem stávají fráze, na které je 
druhý partner alergický. 
Partnerský vztah chřadne 
a rodinný život je značně 
narušen.

Pravidla a hranice: Nastavte 
společně nějaké hranice a pravidla. 
Workoholik možná nebude 

spontánně schopen vymýšlet 
program pro rodinu na víkend, ale 
bude-li mít něco přesně časově 
naplánováno, je zde větší možnost, 
že se zapojí.

dokonalé – krásný dům 
s bazénem, udržovaná zahrada, 
děti pobíhající na verandě. Jenže 
za tím vším se skrývá absence 
jednoho z partnerů. Obvykle se 
jedná o muže, ale není to 
pravidlem. Workoholismus se 
nevyhýbá ani ženám.

Máte-li po svém boku workoholika 
téměř nikdy ho neuvidíte 
odpočívat. Zkrátka to neumí. 
Pokud už tedy vyrazíte na 
rodinnou dovolenou, často si 
s sebou veze také notebook, aby 
mohl pracovat. Poklidná rodinná 
dovolená se tak brzy plní hádkami 
a konflikty…

Jak z toho ven? 

Hledání kompromisů: Obrňte se 
trpělivostí. Hodnoty a priority 
workoholika se dost 
pravděpodobně liší od těch vašich. 
Abyste ve vztahu a rodinném 
životě byli spokojení oba, je 
potřeba najít nějaký kompromis.  
Pokud se kompromis najít nedaří, 
případně pokud workoholik 
vztahy zachránit či posílit nechce, 
je na místě také uvažovat o tom, 
co vám vlastně vztah s ním přináší 
a zda v něm chcete pokračovat.

Řešte problém včas: 
Workoholikem se člověk nestane 
přes noc. Můžete pozorovat, jak 
postupně začíná v práci trávit víc 
a víc času a jak pomalu rezignuje 
na koníčky a ruší s vámi 
domluvené plány. Pokud se vám to 
nelíbí, řešte situaci, co nejdříve. 
Dejte najevo, jak se cítíte a co 
přesně vám vadí.

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SENIOŘI

14. 7. - zámek Konopiště 
 a pivovar Velké Popovice

Prohlídková trasa ”Po stopách 
Kozla Oldy ”
Historie velkopopovického 
pivovaru se píše již od roku 
1874 a pojí se s významným 
rodem průmyslníků 
Ringhofferových.

estečtí senioři znovu Vrestartovali svoje aktivity. 
Zatím se rozjeli jenom do 

sousedních okresů. První 
postcovidový výlet se konal 14. 
7. a cílem se stal vyhledávaný 
zámek Konopiště. Velkou 
proslulost získal svým vnitřním 
vybavením se vzácnými 
uměleckými sbírkami 
a technickými památkami. 
Interiéry určitě zaujaly nejen 
milovníky historie, exteriéry 
zase svou vzhlednou úpravou. 
Nicméně na zámecký park, 
který patří k  hodnotným 
a nejkrásnějším krajinářským 
parkům v Česku, už nedošlo. 
Proč? Protože dalším bodem 
seniorské výpravy se stal 
Velkopopovický pivovar. Zde 
jsme si zážitky obohatili o další 
vjem  - chuťový. V poledním 

čase jsme se nasytili 
v Pivovarské restauraci a poté 
následovala exkurze ve 
známém pivovaru.

Naše skupina byla očekávána 
v návštěvnickém centru 
s obchodem se suvenýry. Tady 
začínala prohlídková trasa, kde 
jsme se seznámili s historií 
i současností slavného 
pivovaru. Nahlédli jsme pod 
pokličku tajemství výrobního 
procesu piva, přesunovali jsme 
se z historické do současné 
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Z knihy událostí

Schválně uváděla 
nepravou totožnost

Test na přítomnost návykových 

látek byl pozitivní s výsledkem 
přítomnosti metamfetaminu, 
amfetaminu a cannabis.

Na místo byla z důvodu ztotožnění 
a výsledku pozitivního testu 
přivolána hlídka Policie ČR, před 
jejímž příjezdem si řidička náhle 
vzpomněla na svoje jméno 
a uvedla správnou totožnost. 
Následně bylo zjištěno, že žena má 
vysloven zákaz řízení motorových 
vozidel. S ženou ve vozidle 
cestoval přítel a bohužel i jejich 
půlroční dcera.

Celým jejím jednáním se bude dále 
zabývat příslušný soud.

Dne 15. 6. 2021 ve večerních 
hodinách si hlídka v Dolních 
Břežanech všimla vozidla tovární 
značky Toyota, které nedalo 
znamení o změně směru jízdy. 
Z tohoto důvodu bylo vozidlo 
zastaveno a následně řidička 
sdělila, že řidičský průkaz si 
zapomněla a uvedla osobní údaje, 
kterými si však nebyla příliš jistá. 
Lustrací osoby tato totožnost 
nebyla nalezena. Opětovným 
dotazem uvedla po chvíli jiné 
příjmení a poté opět měnila rok 
narození.

Oznámením zabránil 
možné krádeži

Dne 21. 6. 2021 v 0.48hod bylo na 
linku Obecní policie Vestec 
oznámeno, že v ulici Na Drahách 
v obci Zlatníky-Hodkovice se 
opakovaně procházejí tři muži 
s batohy. Oznamovatel 
vyhodnotil, že celé jejich chování 
je podezřelé.

Hlídka provedla opakovanou 
kontrolu ulic, kdy po přibližně půl 
hodině zjistila osobu postávající 
mezi oplocením a keříky. Muž 
uvedl, že přijel na místo před 
chvílí a čeká na kamarády. 
Opakovaným průjezdem bylo 
zjištěno, že se k tomuto muži 
přidal druhý, který byl schovaný 
opodál v poli.

červenec - srpen  2021 červenec - srpen  2021

                                                                                                                                    
Jako živá značka je Kozel 
v pivovaru dlouhá léta. K jeho 
vzniku se váže příběh. Když 
jednoho dne navštívil vesnici 
potulný francouzský malíř, 
pohostinnost místních ocenil 
tím, že jim namaloval na 
rozloučenou malbu Kozla. Ta se 
pak stala symbolem pivovaru. 
Kozlové v Popovicích jsou 
tradičně pojmenováni “Olda” po 
prvním popovickém sládkovi.

varny a nahlédli do sklepů, 
v nichž kvasí a zraje zlatavý 
nahořklý mok. Tady nás čekala 
ochutnávka čerstvého 
nefiltrovaného Kozla. Od 
sedmdesátých let minulého 
století je živým maskotem 

pivovaru kozel Olda. Čtyřletý 
rohatý symbol pivovaru na nás 
čekal na konci prohlídky.     

SENIOŘI OBECNÍ POLICIE
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Provedenou lustrací bylo zjištěno, 
že obě osoby již mají majetkovou 
trestní minulost. Na dotaz 
dobrovolně strážníkům ukázali 
obsah batohů, kdy zde byly 
nalezeny pákové kleště, 
šroubováky a další věci, které 
mohly být použity k vloupání do 
rodinných domů. Oba muži byli 
uživateli návykových látek. Třetí 
muž již však nebyl nalezen. Po 
kontrole hlídkou muži lokalitu 
urychleně opustili. Bohužel byť byl 

jejich záměr zřejmý, muže za toto 
jednání, kdy pouze procházeli po 
ulici a vyhlíželi si místo případné 
krádeže, nelze postihnout.

K celé věci nezbývá než poděkovat 
oznamovateli, který nebyl 
lhostejný, a i přes pokročilou 
noční hodinu si mužů všiml. 
Zavoláním na linku Obecní policie 
Vestec zabránil možnému vloupání 
do rodinného domu v této lokalitě.

OBECNÍ POLICIE

Po nehodě odmítl test 

Dne 5. 7. 2021 ve 23.43 vyjížděla 
hlídka Obecní policie Vestec 
k dopravní nehodě v obci 
Modletice.

Hlídka strážníků na žádost 

záchranářů z důvodu možné 
agresivity muže doprovodila 
sanitku do zdravotnického 
zařízení. Druhá hlídka na místě 
usměrňovala provoz do vyšetření 
nehody Policií ČR.

Na místě bylo zjištěno, že řidič ve 
vysoké rychlosti nezaregistroval 
kruhový objezd a narazil do zídky. 
Hasiči provedli vyproštění řidiče 
z vozidla, byl předán k ošetření 
a k následnému převozu posádce 
Zdravotnické záchranné služby. 
Řidič odmítl provedení testu na 
alkohol i návykové látky.

na drogy a alkohol

Co nového v Baráčku
nový školní rok 2021/2022

éto utíká jako voda, prázdniny se přehupují do druhé poloviny La již brzy tu máme nový školní rok 2021/2022. Doufáme, že 
epidemiologická situace k nám bude přívětivější než 

v předcházejícím školním roce a my se budeme moci opět pravidelně 
setkávat. Již pro Vás chystáme novou nabídku kurzů a zařizujeme 
první semináře a akce. Na co se můžete od září v Baráčku těšit?

Pro stejnou věkovou skupinu je 
připraven i kurz . Jóga pro děti
Děti se na něm naučí 
protáhnout svá tělíčka a uvolnit 
napětí pomocí jógových pozic 
ukrytých v příběhu.
Pro nejmenší návštěvníky 
našeho centra jsou připravené 
dva kurzy - Cvičení rodičů a 
dětí  Jóga pro maminky a a
batolata. Více informací o 
kurzech se dozvíte na našich 

webových stránkách 
www.rcbaracek.cz.

Pohybovky jsou dalším 
sportovním kroužkem pro 
všechny aktivní děti, který si 
klade za cíl naučit děti správně 
se hýbat a dýchat a je určený 
pro děti ve věku 4-7 let.

Jedním z nových kroužků v naší 
nabídce je logopedický kroužek 
Hláskař.  Jedná se o unikátní 
metodu pro přípravu dětí na 
čtení. Účelem Elkoninovy 
metody fonematického 
uvědomování je to, aby děti 
pochopily, že slova se skládají z 
jednotlivých zvuků (hlásek), 
které mají v rámci slova svoje 
pevně stanovené místo. Celá 
metodika je zpracovaná 
přitažlivou formou příběhu, 
děti poznávají Krajinu slov a 
hlásek a seznamují se s jejími 
obyvateli.
Další chystanou novinkou je 
kroužek , který se Předškoláček
zaměřuje na celkovou přípravu 
dětí na školu. Děti budou 
trénovat grafomotoriku, 
rozvíjet zrakové a sluchové 
vnímání, paměť, pozornost a 
jiné dovednosti, které jsou 

Z pravidelných aktivit vám 
nabízíme oblíbený kurz 
Atletiky pro děti s AJ „Kids on 
Track“  , nově rozdělený na dvě 
skupiny mladších a starších 
dětí. Kurz probíhá venku na 
čerstvém vzduchu na hřišti 
u pódia.

RC BARÁČEK
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Společnost SAFICHEM ASSETS, a.s. se sídlem 

ve Vestci u Prahy hledá kolegyni či kolegu na pozici:

Operátor údržby majetku

Místo výkonu práce: Vestec u Prahy. Nástup možný ihned nebo podle dohody. 

 praxe na obdobné pozici 
 pečlivost, spolehlivost, schopnost operativního řešení vzniklých situací
 manuální zručnost 
 řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Pracovní náplň:

 SŠ technického směru nebo vyučení  

Nabízíme:

Váš životopis prosím zašlete na e-mail: olga.gruntova@safichemassets.com

 celková údržba nemovitostí – celoroční 
 údržba chodníků, komunikací, zeleně, záhonů, drobný prořez keřů a stromů
 provádění údržby venkovních ploch        
 drobné údržbářské a řemeslnické práce, drobné opravy  
 udržování majetku a strojního vybavení svěřeného pro výkon činnosti ve způsobilém stavu 

· dobré mzdové ohodnocení

· nadstandardní systém firemních benefitů (5 týdnů dovolené, stravenky plně hrazené 

zaměstnavatelem, příspěvek na penzijní připojištění)

Požadujeme:

· pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení

dětského oblečení. Prodejci se 
mohou hlásit na našem emailu. 
Sledujte

dětí (9:30) a navazující seminář 
pánevní dno po porodu, dále na 
divadélko pro děti (14:30) a po 
celý den bude probíhat Burza

První naplánovanou akcí je Den

Těšíme se na Vás brzy osobně 
a přejeme Vám hezký zbytek 
léta.

otevřených dveří v sobotu 4. 
září 2021. Těšit se můžete na 
seminář o správném vývoji

potřebné pro úspěšný start do 
1. třídy ZŠ.
Od druhého zářijového týdne 
začíná také , Miniškolička
pravidelná hravá dopoledne pro 
děti od 22 měsíců bez 
doprovodu rodičů. Na děti se 
budou těšit každé úterý 
a čtvrtek naše lektorky. 
V Miniškoličce si děti nejen 
hrají, ale také je pro ně 
připraven vzdělávací program 
s ohledem na jejich individuální 
potřeby. Děti se naučí krátké 
básničky, zazpívají si, zacvičí si, 
zkusí si vytvořit tematické 
výrobky, trénují sebeobsluhu, 
učí se sociálním dovednostem, 
zvládat odloučení od maminek 
a připravují se na to, jaké to 
bude ve „velké školce“. Více 
informací najdete na našich 
webových stránkách. Můžete 
nám také volat na tel.: 777 129 
542 nebo psát na e-mail: 
rcbaracek@gmail.com.

Tým RC Baráček

Hledáme další lektory! Pokud 
můžete nabídnout kurz, který 
v naší nabídce chybí, rádi se 
s Vámi domluvíme na 
spolupráci. Neváhejte nás 
kontaktovat. 

Od 6. 9. otevíráme také naši 
herničku pro veřejnost. Lze ji 

navštívit v pondělí, středu 
a pátek v čase 9:30 – 12:00hod. 

RC BARÁČEK VOLNÝ ČAS DĚTÍ 

Vestecké příměstské tábory 2021

Příměstské tábory jsou oblíbenou a vyhledávanou možností 
aktivního vyžití dětí během letních prázdnin. Zajímavá témata 
přivedou každoročně na vestecké sportoviště okolo 120 dětí ve 

věku již od čtyř let. Tyto příměstské tábory mají navíc mnohaletou 
tradici a z každého ročníku si děti kromě nevšedních zážitků odnášejí 
také upomínková táborová trička.

Každoročně připravujeme pro děti 
pestrý a nevšední program, proto 
jsme v minulých ročnících jezdili 

např. na skupinové lekce plavání, 
vyzkoušeli si jógu pro děti a jezdili 
na celodenní výlety do zážitkových 
parků, zoologických zahrad nebo 
science center. Epidemiologická 
situace v posledních dvou letech 
nám ale tyto aktivity neumožnila, 
proto jsme dětem nad rámec 
týdenního programu zvali další 
zajímavé aktivity přímo do 
Vestce. Vloni jsme tak poprvé 
navštívili mobilní planetárium, 
sledovali přehlídku psých agilit, 
navštívili základnu Asociace 

První letošní turnusy nás zavedly 
mezi piráty. Děti byly rozdělené 
podle věku na skupinu školních 
pirátů a školkových pirátů a jejich 
program a tedy i náročnost úkolů 
tomu byly přizpůsobené. Děti se 
učily spolupracovat a pomáhat si 
při plnění úkolů v menších 
skupinách, aby nakonec všichni 
úspěšně našli svůj pirátský poklad.
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dobrovolných záchranářů zde ve 
Vestci, vyzkoušeli si práci 
bylinkářky nebo se na chvilku stali 
sokolníky při přelétávání dravých 
ptáků a sov. Letos jsme k těmto 
zážitkům přidali ještě bublinový 
workshop, na kterém si všechny 
děti zkoušely vyfouknout ty 
největší bubliny ze všech. A kdo 
zrovna nefoukal, ten alespoň 
chytal a praskal všudypřítomné 
bubliny. Zábava to byla pro malé 
i velké táborníky.

Děkujeme, že jste s námi strávili 
část svých prázdnin, fotogalerie 
můžete najít na stránkách 
vestecketabory.cz. Tyto tábory pro 
vás pořádá Sportoviště obce 
Vestec, p.o.

Přejeme všem dětem i rodičům 
krásný zbytek léta!

V dalším týdnu jsme se přesunuli 
k tématu pohádek. Mladší děti 
pomáhaly panu Willy Wonkovi 
v jeho továrně na čokoládu a za 
svou píli byly nakonec odměněni 
možností vyrobit si svou vlastní 
čokoládu. Starší, školní děti, zase 
dostaly jednu neobyčejnou 
pozvánku do bradavické školy čar 
a kouzel, kam chodil i slavný 
Harry Potter. Děti byly rozdělené 
do 6 kolejí a vzájemně soutěžili 
o Bradavický pohár. A v pátek pro 
naše táborníky vyrostl na louce 
skákací Bradavický hrad.

Poslední letošní turnus zavedl 
táborníky ke stroji času a na 
dobrodružnou cestu zachránit 
budoucnost. Děti putovaly 
různými etapami historie, 
navštívily dinosaury i dalekou 
budoucnost, aby se v pátek ve 
zdraví vrátily zpět do současnosti. 

VOLNÝ ČAS DĚTÍ 

24 25červenec - srpen  2021 červenec - srpen  2021

KRONIKA

Dějiny obce Vestec
Jelínkova zahrada

Vrátíme se ještě do třicátých let 
minulého století.

Jelínkova zahrada

 jednom vydání VVesteckých Listů jsme si 
připomněli rok 1929, kdy 

se v Čechách nadlouho usadila 
tuhá a krutá zima nemající 
obdoby. Takový průběh zimy 
měl i značné důsledky. Půda 
místy promrzla až do hloubky 
jednoho metru a ve Vestci, jak 
uvádí kronikář, zmrzlo                  
asi 60 % ovocných stromů. 
Rovněž tak přezimující polní 
kultury byly značně zničeny. 
Stavy polní a lesní zvěře značně 
prořídly, slabší kusy zimu 
nepřežily. Pamětník také 
zmiňuje, že katastrofální zima 
ve vsi zavinila úhyn 621 
ovocných stromů. Ty už na jaře 
nevykvetly. Citlivé byly hlavně 
třešně a ořechy, a to ponejvíce 
staré 25-30 let. Zmrzly i mladé 
štěpy.

V místech, kde se říkávalo 
a možná ještě říká “Na 
znamení“, Vestecká ulice 
pomalu končí. Ve svém konci 
směrem k Hrnčířům se ještě 

klikatí a právě tam najdeme 
Jelínkovu zahradu. Dnes by asi 
toto místo popsalo jako plocha 
zarostlá křovinami a řadou 
neošetřovaných, planých 
stromů. Lokalita se svého času 
ale mohla skutečně zahradou 
nazývat. 

Tak jak ubylo ve vesnici stromů, 
nebylo od věci, aby se 
vysazovaly stromy nové. 
Hledala se řešení i lokality, 
které by vzniklý výpadek 
vyrovnaly. Obnovovaly se aleje 
kolem silnic, zakládaly se 
ovocné školky. Jedna vznikla 
i ve Vestci, a jak je uvedeno 
v pamětní knize, že v roce 1930 
se ruch velkoměstského 
předměstí projevoval i tím, že 
zahradnické závody odkoupily 
10 strychů pole od pí P. Nejdříve 
se v místě pěstovaly ovocné 
stromky, později se zde 
množily a rozkvétaly růže, 
zelenaly se i jiné druhy 
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známých keřů a jehličnanů. 
Okrasná školka pana Jelínka 
z Dejvic, který měl zřejmě tuto 
plochu pronajatou, poskytovala 
pracovní příležitost hlavně 
vesteckým občanům, kteří 
bydleli v nejbližším okolí. Další 
osobou, se kterou byla zahrada 
úzce spjata, byl pan Oskar 
Klein, který bydlel ve Vestci. 
Zahradnictví vedl asi do roku 
1950. Zmíněným rokem však 
éra rozkvětu „Jelínkovy 
zahrady” skončila.  Pak zde 

působily jen přírodní vlivy. 
Oskar Klein zahradničení 
nezanechal a jeho zásluhou 
vznikla v následujících letech 
okrasná školka v Kunraticích, 
kde se specializoval na 
pěstování růží. Rozsáhlé růžové 
pole, situované v blízkosti 
Šeberáku, nabízí své výpěstky 
dodnes.

                                                                                                                        
Blanka Pašková

KRONIKAKRONIKA
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Kontaktní telefon: 722944883, e-mail: msvestec@seznam.cz

Přijme na plný úvazek
vyučeného kuchaře/kuchařku do školní jídelny

Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace
U Hřiště 576, 252 50 Vestec, okres Praha - západ

Požadavky: pracovitost, spolehlivost, samostatnost, 

kladný vztah k dětem.

Dobrá dostupnost z Prahy (15 min bus z metra C Opatov, nebo 20 
min z metra C Budějovická). Platové zařazení dle tabulek. Bližší 

informace při osobním jednání.

Nástup: 09/2021
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