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Zveme Vás do nově otevřeného showroomu

StudioIn+ v Želivci u Prahy.
ź Velký výběr interiérových dveří značek Astra, Garant,
HGM,...40 dekorů skladem!
ź Vchodové, protipožární a bezpečnostní dveře českých
výrobců.
ź Vinylové, dřevěné a laminátové podlahy.
ź Stínící technika - předokenní rolety, žaluzie, screeny,...
ź Garážová vrata.

VŠE VČETNĚ MONTÁŽE
Adresa: Rovná 1332, 251 68 Sulice – Želivec.
Kontakt: info@studioinplus.cz, +420 604 701 090.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

editorial
Tibor Švec, starosta obce

Vážení čtenáři,
v ruce právě držíte lednové vydání
Vesteckých listů. A jaké informace
vám přinášíme?
Od 3. 1. 2022 se podařilo zařadit
do jízdního řádu nový spoj linky
326, který je určen především pro
naše školáky dojíždějící do ZŠ
Campanus, více najdete v rubrice
Aktuálně.
Ti z vás, kteří jste v loňském roce
pořídili nemovitost nebo jste
naopak nějakou nemovitost
prodali nebo třeba darovali,
nezapomeňte podat přiznání
(v případě, že jste už nemovitost
na území Středočeského kraje
vlastnili a přiznání již podali
v minulosti, stačí podat dílčí jen
s vyznačením změn) k dani
z nemovitých věcí. Rozhodným
datem je vlastnictví k 1. 1. 2022,
daňové přiznání je potřeba podat
do 31. 1. 2022.
V rubrice aktuálně najdete nejen
článek o psech a o tom, s čím je
život s nimi spojený, ale také
článek o tom, jak se někteří z nás
chovají ke své obci, jejich

vlastnímu domovu. Musím říct, že
při pohledu na to, čeho jsou
někteří z nás schopní, je mi
opravdu smutno. Je to projev
neúcty ke společnému majetku nás
všech. Snažíme se dlouhodobě
prostředí v obci zlepšovat,
vymýšlíme nové možnosti, jak
trávit volný čas a i tak se najdou
takoví jedinci a skupiny, kteří jsou
evidentně přesvědčeni, že mají jen
právo brát požitky a nemají žádné
povinnosti. Posledním případem
jsou zničené figurky šachů, které
jsme doplňovali na podzim,
a vydržely čtvrt roku.
Prosím tedy na tomto místě
všechny z vás, kteří si našeho
společného prostředí vážíte (a je
vás většina), když uvidíte cokoliv,
co odporuje běžných pravidlům
chování, dejte nám vědět na tel.:
739 156 156. A ti z vás, kteří na
fotografiích v článku poznáváte své
„výtvory“, vyzývám k zamyšlení
nad tím, jestli se opravdu takto
chcete prezentovat ve svém
domově.
Přeji vám příjemné čtení!
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AKTUÁLNĚ

Informace ze zasedání
Zastupitelstva obce Vestec
Dne 15. 12. 2021 se uskutečnilo v pořadí 19. zasedání našeho
Zastupitelstva v tomto volebním období. Zastupitelstvo obce Vestec na
tomto zasedání mimo jiné:
ź schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce pro roky 2022 – 2025,
ź schválilo rozpočet obce pro rok 2022, přičemž celkové příjmy rozpočtu
jsou předpokládány ve výši 127,1 mil. Kč a celkové výdaje ve výši 103,6
mil. Kč. Z toho předpokládané kapitálové výdaje (zejména investice)
činí 36,4 mil. Kč. Pokračovat bude např. další etapou rekonstrukce ulice
K Jahodárně, proběhne kompletní rekonstrukce povrchu fotbalového
hřiště a řada dalších investic, o kterých Vás budeme průběžně
informovat,
ź schválilo doplnění kontrolního výboru a finančního výboru o nové
členy,
ź schválilo prodej podílů ve společnosti Technické služby
Dolnobřežanska, s.r.o. (pozn. netýká se Technických služeb obce
Vestec, příspěvkové organizace). Tento prodej završil transformaci
původních Technických služeb obce Vestec, s.r.o. do společnosti
poskytující svoje služby v celém mikroregionu Dolnobřežansko. Již
v současné době je tato společnost spoluvlastněna obcemi Vestec,
Psáry, Březová-Oleško, Vrané nad Vltavou a Dolní Břežany. V roce 2022
se novými spoluvlastníky společnosti stanou obce Libeř, Ohrobec,
Okrouhlo, Zlatníky-Hodkovice a Zvole. Dále v této souvislosti ZO
schválilo změnu zakladatelské listiny společnosti, zvolilo zástupce obce
jako člena dozorčí rady společnosti, a také zvolilo zástupce obce pro
účast na valných hromadách společnosti. ZO schválilo také dohodu
o finančním vyrovnání ve společnosti mezi obcemi Vestec a Dolní
Břežany,
ź schválilo rozpočtové opatření, kterým se snižují rozpočtové příjmy
roku 2021 o částku 8,4 mil. Kč a rozpočtové výdaje roku 2021 se snižují
o částku 4 mil. Kč.
U rozpočtových příjmů jde
zejména o navýšení o daně dle
skutečnosti, ale také o snížení
o částku 10 mil. Kč za dotaci na
rekonstrukci ulice Vestecká. Tato
dotace bude čerpána až v roce
2022.
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U běžných výdajů jde např.
o snížení částky za provoz
školního autobusu. U kapitálových
výdajů jde o snížení o částku 3,4
mil. Kč za úhradu části ceny
rekonstrukce ulice Vestecká, což
proběhne až v roce 2022. Naopak
došlo k navýšení o částku 1,2 mil.
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Kč za nákup nového vozidla pro
potřeby Obecní policie Vestec.
V rámci diskuse s přítomnými
občany byly starostou zodpovězeny
vznesené dotazy. Týkaly se jednak
dalšího postupu v rámci přípravy
projektu Vestec Centrum, kdy
nejdříve investor do návrhu
zapracuje relevantní připomínky
občanů, které byly předloženy do
konce listopadu. O novém
upraveném návrhu proběhne další
diskuse. Další dotaz se týkal již
probíhající výstavby druhého kasina,
a to na pozemku hned vedle
stávajícího kasina na Vídeňské. Je to
v souladu s dřívějším rozhodnutím
zastupitelstva vyčlenit tuto lokalitu
pro maximálně dva provozovatele
hazardních her. Povolení pro
druhého provozovatele je v souladu
s nutností umožnit v dané oblasti
transparentní konkurenční
podnikatelské prostředí. V rámci
provozu současného kasina nebyly
v obci doposud zaznamenány žádné
nežádoucí patologické jevy, naopak
provoz kasina generuje
nezanedbatelné příjmy do rozpočtu

obce a je možné tedy i díky tomu
realizovat finančně náročné
investice. Následný dotaz se také
týkal neexistence základní školy ve
Vestci. V této souvislosti bylo
vysvětleno, že vznikem nové ZŠ
v katastru Zdiměřic, a také
vzhledem k výstavbě nové školy
v Šeberově, bude kapacita
základních škol v regionu plně
dostačující. Žáci z Vestce budou
moci nově využívat, kromě
stávajících škol na Praze 11 (zejména
ZŠ Campanus), také novou ZŠ
Zdiměřice. Město Jesenice tuto
možnost nabídlo obci Vestec.
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.
Příští řádné zasedání Zastupitelstva
obce se uskuteční dne 16.2.2022.
Ing. Roman Fritschka
člen Zastupitelstva obce

Linka 326
přidaný ranní spoj
Od 3. 1. 2022 byl na lince 326 přidán
nový ranní spoj, který vyjíždí v 6.50
od BIOCEVu, v 6.52 ze zastávky
Obchodní centrum, 6.53 ze zastávky
Obecní úřad, 6.54 ze zastávky U
Klimešů, 6.56 ze zastávky U vodárny.
Příjezd na zastávku U Kunratického
lesa je v 7.15.
Věříme, že tento spoj zlepší komfort
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cestování díky tomu, že začíná ve
Vestci a nebude tak naplněn
cestujícími z jiných obcí na trase.
Aktuální změny jízdních řádů
v důsledku personálních výpadku
kvůli koronaviru Covid-19 obdržíte
na pid.cz, v aplikaci Lítačka nebo na
dispečinku Pražské integrované
dopravy: 234 704 560.
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PES JE RADOST,
ALE I STAROST A POVINNOST
Pro toto vydání jsme se rozhodli
zaměřit na nejoblíbenější domácí
zvíře v Česku. Asi snadno
uhodnete, že řeč bude o psech.
Počtem psů registrovaných v ČR
(kolem 2,5 milionu) dokonce
zaujímáme přední příčky v Evropě.

Z nedávného průzkumu
společnosti Stem Mark vyplývá, že
pes žije ve 40 % českých
domácností a zpravidla je to tak, že
čím je vesnice nebo město menší,
tím více tam žije v přepočtu na
obyvatele psů.

Ve Vestci s námi nyní žije 257 psů
a tento počet se už několik let
příliš nemění. V současné době se
ale bohužel mění k horšímu

chování mnohých pejskařů, kteří
ne tak úplně chápou to, že mít psa
není jen radost, ale nese to s sebou
i určité povinnosti.

CO OBNÁŠÍ MÍT PSA?
Kromě spousty radosti je to i velký
závazek, odpovědnost a řada
povinností. První, co by si měl
budoucí majitel psa ujasnit, je,
proč si vlastně pejska chce pořídit.
Chce ho jako společníka, nebo má
ambice věnovat se například
sportovní kynologii? Jaké jsou jeho
časové a finanční možnosti? Od
odpovědí na tyto otázky by se měl

leden 2022

odvíjet výběr vhodného plemene.
Pokud si chci psa pořídit jako
společníka a čas na venčení mám
maximálně hodinu denně, pak si
nebudu pořizovat např. belgického
ovčáka. Proč? Protože mu nebudu
moct zajistit péči ani v jedné z níže
nastíněných rovin péče o psa.
Péči o pejska obecně můžeme
rozdělit na dvě roviny.
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První rovina je řekněme fyzická –
zajištění dostatečného pohybu
a odpočinku vzhledem
k potřebám daného plemene,
vhodně zvolené krmení, včetně
nastavení správné krmné dávky

a samozřejmě zdravotní péče,
pravidelné očkování nebo péče
o srst, uši či drápky. Dále je
nezbytné naučit pejska žít
v „našem světě“. Seznámit ho
s prostředím, situacemi, zvuky
a hluky. Naučit ho, jak se má kde
chovat, na co jak má reagovat,
příp. nereagovat. Řekněme něco
jako základy slušného psího
chování. Toto už se lehce prolíná
s druhou mentální rovinou, kam

patří jakákoliv mentální aktivita
psa, například učení nových
dovedností, cviků, přemýšlení nad
hlavolamy atd. Mentální aktivita je
minimálně stejně důležitá, jako ta
fyzická. A nejspokojenější pes je
ten, který má oboje.
V každém věku psa je procentuální
poměr aktivity pohybové
a mentální jiný. Pes senior
pravděpodobně nebude
potřebovat denně procházku
o délce 10 kilometrů, ale zase
uvítá více mentální aktivity.
Skutečně je potřeba si uvědomit,
že pes je živá bytost a že má své
potřeby. Tím nám vznikají
povinnosti – nejen vůči psovi, ale
také vůči našemu okolí, vůči lidem,
vedle kterých žijeme nebo které
potkáváme. A nemusí to být jen to
mnohokrát skloňované uklízení
hromádek, ale možná bude
potřeba vyřešit nepříjemné štěkání
a vytí, které obtěžuje sousedy,
nebo nevyžádané skákání našeho
hravého pejska na kolemjdoucí
a děti.

KDE MI S VÝCHOVOU A VÝCVIKEM POMOHOU?
V současné době je mnoho
možností, kam se lze obrátit
o radu. Majitelé psů mají
k dispozici dostatek odborné
literatury i různých online kurzů či
webinářů. Pro trénink pejska je ale
zaručeně nejúčinnější dojít
s pejskem na nejbližší cvičák.
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A to doporučujeme všem
majitelům, hlavně ale těm, kteří
nemají s výchovou psa ještě žádné
zkušenosti. Na cvičáku se spolu
s pejskem naučíte zvládnout
základní kroky při výcviku
a výchově a budete tak mít psa
jako vychovaného skvělého
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parťáka. Na cvičáku se ale můžete
věnovat i něčemu dalšímu sportovní kynologii, skládat
zkoušky a závodit, nebo dělat psí
agility, dogdancing či některý
z moderních psích sportů.
Několik možností vám nabízí
i vestecký cvičák, který vznikl
díky pochopení a podpoře obce
Vestec. Naše 693. Základní
kynologická organizace začala
působit ve Vestci už v roce 2004,
a přestože není nijak velká, má
zkušené trenéry, kteří nabízejí
poradenství i základní výcvik.

Na cvičáku ve Vestci základní
výchova, školička pro štěňata, ale
i agility.
V nabídce jsou tu například lekce
základní poslušnosti pro různé
věkové skupiny pejsků,
individuální hodiny, klikr trénink,
ale třeba i agility. Vše najdete na
www.cvicakvestec.cz a nebo
mrkněte na stejnojmenný
Facebook.
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Pokud si pořídíte pejska, můžete
po absolvování základního
očkovaní začít navštěvovat
socializační školičku pro štěňata,
která je rozdělená podle věku
a velikosti plemene. Štěňata se tu
učí jak vycházet mezi sebou
a jejich páníčci zase jak si s nimi
rozumět, jak je vychovávat
a zvládat základní povely.
Agility je vhodné pro všechny,
kteří chtějí se svým psem aktivně
trávit čas, naučit se spoustu
nových dovedností a ještě si užít
legraci. Ještě jste o agility neslyšeli?
Je to sport podobný koňskému
parkuru. Vy se mj. naučíte jak psa
na parkuru navigovat a váš pejsek
se naučí překonávat různé druhy
překážek (skokové, zónové,
probíhací), správný styl skákání,
spoustu nových povelů (mj.
stranové povely, povel pro
zastavení na zónových
překážkách). Mimo tyto zábavné
úkoly se pes při agility také učí
věnovat vám pozornost a učí se při
tom sebekontrole - kdy například
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na startu musí vyčkat startovního
povelu, přestože by rád vystartoval
hned.
Na klikr tréninku pracujeme se
sekundárním posilovačem –
klikrem. Dozvíte se jak klikr
vlastně funguje a proč, kdy a jak ho
používat. Víc se seznamujeme
s operantním podmiňováním
a s obecnými principy tréninku
psů (jak to udělat, aby to
fungovalo). V těchto hodinách se

naučíte efektivněji komunikovat se
svým psem, tak, aby vám rozuměl,
a zároveň se i vy učíte lépe
porozumět svému psovi.
Pokud potřebujete, aby váš pes
zvládal základní poslušnost,
i když už zrovna není štěnětem,
pak máte možnost využít buď
skupinový výcvik, nebo si
domluvit individuální lekce
s některým z trenérů.

JAKÉ MÁM POVINNOSTI
V první řadě je potřeba říct, že chov psů se řídí zákonem na ochranu zvířat
proti týrání (zákon č. 246/1992 Sb.) a také zdůraznit skutečnost, že za psa je
vždy zodpovědný jeho majitel!
1. Přihlášení a poplatek
Psa je nutné přihlásit do evidence chovatelů psů místnímu úřadu a to
do 15 dnů ode dne, kdy jste si pořídili psa. Přihlašují se pejsci starší tří
měsíců. U nás je podle Obecně závazné vyhlášky obce Vestec č.
6/2019 stanoven roční poplatek za jednoho psa 1 000 Kč, za druhého
a každého dalšího psa stejného držitele pak 1 500 Kč. Za psa, jehož
držitelem je osoba starší 65 let, je poplatek 200 Kč za prvního psa a
300 Kč za každého dalšího psa. Poplatek je splatný nejpozději k 31. 3.
daného roku.
2. Povinné čipování a očkování
Od 1. 1. 2020 vešla v platnost novela veterinárního zákona, který
ukládá majitelům psa povinnost označovat psy mikročipem a stanoví
také výši pokuty při nesplnění této povinnosti - za čipem
neoznačeného psa hrozí pokuta až 50 000 Kč. Psa musíte také nechat
očkovat proti vzteklině a pravidelně jej přeočkovávat – veterinář vám
vystaví očkovací průkaz. I tady není pokuta malá – za nenaočkování
psa se může pokuta vyšplhat až na 20 000 Kč.
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3. Pohyb psů
Ať jste kdekoliv, zjistěte si, jak je v daném místě upraven pohyb psů –
a to nejen doma, ale i na dovolené nebo na výletě. Ve Vestci upravuje
pohyb psů Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 4/2019, která
stanoví, kde všude platí povinnost mít psa na vodítku (viz
vestec.cz/dokumenty/vyhlášky-a-narizeni/), zjednodušeně se ale jedná
o celé zastavěné území obce a celou louku u podia za rybníkem.
Také v okolí cyklostezek ale není volné pobíhání psů povolené, jedná
se totiž o území honitby. Stejně jako kdekoliv v lese. Při honitbě má
myslivec právo psa dokonce i zastřelit, samozřejmě za splnění
zákonem daných podmínek. Jako majitelé psa musíte například také
zamezit jeho vniknutí na pozemní komunikaci. Pokud například pes
vběhne pod kolo a cyklista se poraní, nebo se pes bude potulovat po
silnici a způsobí dopravní nehodu, už neplatí, že to je zvíře a nikdo
nenese zodpovědnost. Zodpovídat se budete vy a vy jako majitel psa
budete hradit i případné škody.
4. Za škody odpovídá majitel
U psa platí obecná povinnost odpovědnosti za škodu. Pokud váš pes
někoho pokouše nebo mu způsobí škodu, budete se zodpovídat vy.
Roztržené kalhoty asi snadno nahradíte, ale mnohem horší je to
v případě vážného poškození zdraví. Tady už jde o trestněprávní
odpovědnost, zpravidla bude kvalifikována jako nedbalostní trestný
čin. Pokud byste ale psa na někoho úmyslně poštvali, půjde o úmyslný
trestný čin ublížení na zdraví. Navíc, určitě nikomu nedělá dobře, když
váš pes skáče na lidi a obzvlášť na děti!
5. Uklízení exkrementů po psovi
To je nejen povinnost, ale především slušnost! Za neuklizenou
hromádku po vašem psovi vám hrozí pokuta až 10 000 Kč! Neobstojí
ani tvrzení nesbíračů že jde o „přírodní materiál”, který se rozloží
a ještě pohnojí zeleň. Ve skutečnosti psí bobky obsahují řadu
nebezpečných bakterií a parazitů, které kontaminují podzemní vody
a navíc ohrožují zdraví ostatních psů i nás lidí. A co také není vůbec
zanedbatelné, to jsou sousedské vztahy. Jak se asi na vás bude dívat
člověk, který vás vidí, že jste před jeho vrátky, anebo na chodníku,
nechali bez povšimnutí nevábnou hromádku. Každý pejskař může
konfliktům předcházet tím, že po svém hafanovi vždy uklidí!
Všichni chceme žít v hezkém a čistém prostředí, ale musíme sami

leden 2022
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přijmout zodpovědnost a přiložit ruku v sáčku k dílu. Košů a sáčků je
po Vestci určitě dostatek na to, aby si nikdo nemusel na podrážce
přinést zapáchající dárek od vašeho psa!

DOPORUČENÍ: ZÁPIS DO REGISTRU I POJIŠTĚNÍ
Může se stát, že se vám váš pejsek
zaběhne a proto je dobré mít na
obojku vždy napsaný telefon, na
který může případný nálezce
zavolat. Také je dobré mít svého
psa zapsaného s číslem jeho čipu
v některém z centrálních registrů.
Vedle Národního registru majitelů
zvířat (www.narodniregistr.cz)
a Centrální evidence psů ČR
(www.evidencepsu.cz) existuje
registrů více a často není na škodu,

zaregistrovat psa na více místech.
Zároveň není na škodu
poohlédnout se po vhodném
pojištění psa. Zahrnuje například
pojištění odpovědnosti, když
pejsek něco vyvede, a také
pojištění zdravotních nákladů.
Neproplácí sice pravidelné
preventivní návštěvy u veterináře,
ale v případě nemoci nebo zranění
zvířete vám ušetří nemalé výdaje.

VÍTE, ŽE VE VESTCI ZACHRAŇUJÍ PSY
A MŮŽETE SE STÁT PSÍM PĚSTOUNEM?
Spolek Pes nejvěrnější přítel, z.s.
vznikl v roce 2015 a funguje po
celé republice. Za jeho vznikem
stojí paní Simona Štěpánková,
která říká: „Když jsem se rozhodla,
že budu pomáhat pejskům, tak
jsem na Facebooku nejprve oslovila
své přátele, zda by mi neposlali
nějaké granule a další věci. Začali
se hlásit, tak jsem je dala do
skupinky, kterou jsem
pojmenovala „Pes nejvěrnější
přítel". Tady během několika
měsíců byly stovky lidí a začali
jsme společně zachraňovat pejsky.“
Spolek je nezisková organizace
založená na dobrovolné činnosti,
která se snaží pomáhat všem
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pejskům, kteří potřebují pomoc.
Zachraňuje týrané, odložené, staré
a nemocné pejsky, pro něž
zabezpečuje veterinární péči
a kvalitní krmení. Poskytuje jim
dočasný domov a péči, dokud jim
nenajde nový vhodný domov.
Funguje na bázi dočasné péče, a to
po celé republice, což vůbec není
obvyklé. Psi mají dočasnou péči
v domácnostech, kde se o ně
jejich opatrovatelé starají, jako
kdyby byli jejich vlastní. Veškeré
náklady hradí spolek – krmivo,
veterinární péče, kastrace. Pokud
nemá „dočaskář“ k dispozici
pelíšek, hračky, pamlsky, může mu
je spolek také poskytnout. Dočasný
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opatrovník tedy nic neplatí, avšak
psovi poskytne to nejdůležitější –
svůj čas, zájem a péči.
Za dobu fungování spolek pomohl
již přes 1 000 psům v nouzi.
Organizace uvítá jakoukoliv
pomoc: finanční, materiální,
spolupráci se sponzory
a samozřejmě i dobrovolníky,
kteří pomohou s fungováním
a činností celého spolku.
V případě zájmu může kdokoliv
pomoci i s výstavbou a úklidem
nového azylu pro psy ve
Všetatech. Pokud byste chtěli

a mohli jakkoliv pomoci, spojení
na ně najdete na
www.pesnejvernejsipritel.cz,
včetně čísla transparentního účtu.
Anebo se můžete zapojit do
některé z akcí, které spolek ve
spolupráci s obcí Vestec pořádá –
umísťovací výstava psů, sjezd
adopťáčků. Poslední společnou
akcí byla Vánoční materiální sbírka,
do které se zapojilo mnoho dárců
a pejsci tak dostali nové pelíšky,
granule ale i hračky.
Mockrát děkujeme!

ZMĚNY V POPLATKU ZA ODPAD V ROCE 2022
Vzhledem k nové legislativě v oblasti odpadů dochází ke změně ve způsobu
hrazení poplatků za odpad. Do konce letošního roku se platilo vždy na
začátku roku na aktuální rok, od roku 2022 se bude platit vždy zpětně až na
začátku dalšího roku.
Poplatek za odpad za rok 2022 tak bude splatný v prvních měsících roku
2023, žádáme vás tedy, abyste v příštím roce platby neposílali.
Změna ve způsobu placení se netýká poplatků za psy, za rok 2022 jsou
splatné do 31. 3. 2022.

leden 2022
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NA FOTOPROCHÁZCE
„DOMA“
Chceme vás dnes pozvat na
procházku po Vestci. Je zadarmo
a pro všechny, ať je vám dvacet, či
šedesát, ať tu žijete rok či padesát,
v domku či v bytě, ať máte děti, psy
nebo kočky, ať fandíte Viktorce
nebo Spartě… Všichni máme jedno
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společné. Zvolili jsme si Vestec
jako místo, kde chceme bydlet
a žít. Kde jsme DOMA. Naše
pozvánka k procházce je pro ty,
kteří tu jsou a chtějí být DOMA.
Pojďte se na svá oblíbená místa,
podívat.

leden 2022
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Naše DOMA ale nezačíná a
nekončí na prahu vchodových
dveří nebo u branky do
zahrádky.
Asi se shodneme na tom, že by mi
DOMA opravdu vadila ulomená
lavička nebo houpačka, poházené
odpadky kolem grilu, polámané
hračky nebo rozkradené šachové
figurky v dětském pokoji, koberec
plný nevoňavých hromádek od
mého psa, polámané pískoviště
nebo bezohledně uříznutý
vzrostlý smrček či vytrhané
květiny a keře na mojí zahrádce,
ukopnutá zídka s
elektrorozvaděčem, vyházené
staré a rozbité věci na zahradě
nebo třeba počmáraná zeď. Náš
DOMOV si uklízíme a hýčkáme,
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protože na tom našem DOMA nám
přece záleží. A tak by to mělo být
i za těmi dveřmi nebo brankou.
Podle reálné procházky po našem
DOMA ve Vestci to tak ale bohužel
leckde nevypadá. A opravdu by
často stačilo tak málo! Prostě se
jen chovat tak, jak se chovám
u sebe DOMA. Třeba jen uklízet
po sobě a po svém psovi, nebrat si,
co mi nepatří, neničit, ani
nenechat děti ničit, co se namane,
staré nepotřebné věci neházet
tam, kde nikdo nekouká, ale odvézt
je na sběrný dvůr, vánoční
stromek si koupit a ne ho ve
veřejné zeleni v noci uříznout,
nekrást čerstvě zasazené keříky.
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A hlavně nebýt lhostejný! Když
už vidím, že někdo ten náš
DOMOV ničí a nemůžu mu v tom
zabránit, tak zavolat obecní
policii. A nespoléhat se na to, že to
někdo za nás vyřeší, spraví, uklidí.
Ten někdo není imaginární, i na to
je třeba skutečných lidí, které by
fakt mohlo přestat bavit stále
něco za někoho spravovat,
uklízet, a třeba i snášet to, že jim
při sekání trávy do obličeje létají
pěkně uzrálé exkrementy po
psech. Nikdo z nás si nechce ani ve
snu představit, jak by to u nás
DOMA ve Vestci vypadalo, kdyby se
přestaly věci opravovat, vylepšovat
a neměl by kdo uklízet. Pak by i ti
neohleduplní pejskaři zažívali
denně to, co zažívají maminky,
když jim DOMŮ děti na botičkách
přinesou smradlavý „pozdrav“ od
psů.

DOMA je přece tam, kam se rádi
vracíme, kde máme přátele, místa,
kde se cítíme v bezpečí a kde je
nám dobře. A takovým místem
přece Vestec je. Vezměte, prosím,
tuto procházku zároveň jako
podnět k zamyšlení. A bude jen
dobře, když nezůstane jen u toho.

Obecní policie Vestec
tel.: 739 156 156, 702 277 227

Sběrný dvůr ve Vestci
ź k dispozici zdarma všem vesteckým občanům platícím za komunální
odpad
ź určený zejména pro odběr velkoobjemového odpadu, který nepatří vedle
popelnice: nábytek, zařízení domácnosti, dřevěný odpad, kovový odpad,
papír, sklo, nápojové kontejnery, jedlé oleje, ale také stavební odpad
ź místo zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení
ź otevřený 2 dny v týdnu: STŘEDA 16.00 až 20.00, SOBOTA 8.00 až 14.00
ź v zadní části areálu AGRO a Technických služeb Dolnobřežanska v ulici Na
Průhoně (vjezd bočními vraty)
ź kontaktní osoba: Zdeněk Cihlář, tel.: 734 755 514
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PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Coming out:
Co dělat, když se dítě „vyoutuje“?
Jana (46 let): To, že bude milostný
život mojí dcery trochu jiný, jsem
začala vnímat, když přišla puberta.
Na každou otázku ohledně kluků
vždycky tak divně odsekla. Naopak
k nám domů chodila její dobrá
kamarádka, nebo aspoň to jsem si
nejdříve myslela. Až do chvíle, kdy
jsem je viděla, jak se drží za ruce.
V ten moment mi začalo všechno
docházet. Zakrátko na to dcera
přišla s tím, že nám musí něco
povědět.

leden 2022

Coming out byl popsán jako
zásadní součást vývoje lesbické,
gay a bisexuální identity. Hraje
významnou roli v duševním zdraví
sexuálních menšin ve společnosti.
Stručně a jednoduše se jedná
o přiznání své sexuální orientace
na veřejnosti. Jakou roli v tomto
procesu hraje rodič? Jak může
svému dítěti s touto náročnou
životní situací pomoci? Nejen to si
přiblížíme v následujícím článku.
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Informujte se
Coming out před rodiči bývá
jedním z nejtěžších kroků
v tomto procesu. Dítě nechce
rodiče ničím zklamat a bojí se,
jaká bude reakce. O to víc,
pokud jste doma nikdy nic
podobného neřešili. Jestli přeci
jen něco tušíte a chcete vašemu
dítěti situaci usnadnit,
informujte se. V dnešní době
chytrých telefonů, počítačů
a internetu vám stačí pár
kliknutí a najdete spoustu
užitečných informací. Ty vám
pomohou pochopit, čím si vaše
dítě prochází. Pokud si nejste
jisti, co a kde hledat, můžete se
obrátit i na odborníky z řad
psychologů nebo
pedagogických poradců.
Zákazy nepomůžou
Z řady výzkumů vyplývá, že
v této životní situaci potřebují
děti především podporu.
Neznamená to, že musíte mít
k této problematice nutně
pozitivní postoj. Důležité ale je
dítě ujistit, že ho budete mít
stále rádi a že na něj
nezanevřete. Zákazy nemají
žádný smysl, docílíte tím pouze
toho, že se vaše dítě bude ještě
více trápit. Je třeba si uvědomit,
že se v tomto období cítí
zmateně a možná i osamoceně.
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Zákazy navíc mohou způsobit
to, že se dítě „zasekne“.
Činnosti, které ho dříve bavily,
ho bavit přestanou, může se mu
přestat dařit ve škole a to není
dobré ani pro něj, ani pro vás.
Nebojte se obrátit na
odborníky
Pokud i přes veškerou vaši
snahu, není situace doma
ideální, možná je pravý čas
obrátit se na odborníka. Vaše
dítě se může stydět probírat
právě tyto věci přímo s vámi.
Přítomnost třetí osoby by mu
tak mohla pomoct se otevřít
a dostat ze sebe vše, co ho
trápí. Na konzultaci můžete jít
buď společně, nebo se postupně
vystřídat individuálně a sezení
pak hromadně zakončit.
Odborník vám může doporučit
řadu tipů, jak s vaší ratolestí
správně komunikovat.
Online psychologická poradna
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Třicet let od vypravení první
příměstské autobusové linky

V

současné době jsou linky
příměstské autobusové
dopravy s trojkou na
začátku už běžnou součástí
provozu ve Středočeském kraji
a v Praze. Aktuálně je cestujícím
v Praze a Středočeském kraji
k dispozici už 433 příměstských
a regionálních autobusových linek
PID číselné řady od 300 výše.
V úterý 11. ledna 2022 v 11.00
uplynulo 30 let od zahájení
provozu prvních příměstských
autobusových linek. První dvojicí
byly linky č. 351 a 352, prvně
jmenovaná jezdila
z Českomoravské do Hovorčovic
a druhá ze Stodůlek do Ořecha.
Na začátku 90. let se hodně
diskutovalo o zvýšení efektivity
provozu, a tak představitelé
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Dopravního podniku hl. m. Prahy
i města hledali a zkoušeli různé
novinky. Tehdejším náměstkem
primátora pro dopravu byl
Ing. František Polák, dlouholetý
zaměstnanec Dopravního podniku
hlavního města Prahy, který se
osobně zasazoval o vyzkoušení
integrovaného dopravního
systému. Zejména jeho zásluhou
tak byla 20. prosince 1991
podepsána dohoda
o experimentálním zavedení
integrovaného dopravního
systému mezi hlavním městem
Prahou, okresními úřady Prahavýchod a Praha-západ a obcemi
Hovorčovice a Ořech.
Na obou zavedených linkách (351
a 352) platil tarif městské
hromadné dopravy, ale zároveň na
nich platily předplatní jízdenky

19

PID

(dělnické a žákovské) ČSAD. V roce
1992 příměstské linky doplňovaly
spoje provozované ČSAD Klíčov,
respektive ČSAD Praha-západ níže
uvedených čísel. Naopak na spojích
příměstských linek 10032, 10033,
10090 a 10281 v úseku Praha –
Hovorčovice a 11660 a 11661
v úseku Praha – Ořech platily
všechny předplatní jízdenky
vydávané Dopravním podnikem.
Jednalo se o velice jednoduché, ze
zpětného pohledu i trochu
nesystémové řešení, nezatížené
problémy v legislativní rovině.
Postupně po oficiálním zavedení
systému Pražské integrované
dopravy a jednotlivých vnějších
tarifních pásem tvořících prstenec
kolem Prahy, přibývalo zapojených
linek, zastávek, tarifních pásem
i jednotlivých středočeských měst
a obcí.
„Po 30 letech od zavedení prvních
příměstských linek do okolí Prahy
je v rámci Pražské integrované
dopravy provozováno již 432
příměstských a regionálních linek
obsluhujících přes tisícovku měst
a obcí nejen ve Středních
Čechách,“ uvádí ředitel ROPID Petr
Tomčík. Počet mimopražských
zastávek se za 30 let rozrostl na
téměř 10 000 a každý všední den
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vyráží na trasy do Středočeského
kraje přes 14 000 autobusových
spojů, které zajišťuje již 29
dopravců.
„S kolegy usilovně pracujeme na
tom, aby při 30. výročí zavedení
příměstských linek byla v letošním
roce úspěšně dokončena úplná
integrace veřejné dopravy ve
Středočeském kraji,“ dodal ředitel
IDSK Zdeněk Šponar.
„DPP si velmi váží skutečnosti, že
byl jedním z klíčových iniciátorů
zavádění integrované dopravy
a provozoval první dvě takové
linky v roce 1992, tedy dva roky
před zřízením organizace ROPID.
Integrace přinášela a stále přináší
do regionální autobusové dopravy
zvýšení kvality. V prvních obdobích
se jednalo místo jednotlivých spojů
o zavádění pravidelnější
intervalové dopravy, doplňování
spojů i o víkendech. Následně
zavádění garantovaných
nízkopodlažních spojů, přičemž
linka 351 byla jednou z prvních. Od
září 2018 je linka 351 vypravována
kompletně bezbariérovými
autobusy, postupně jsou všechny
nasazované autobusy
s nejpřísnějším emisním limitem
Euro 6 a celovozovou klimatizací.
DPP má zájem být i nadále jedním
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z nejvýznamnějších dopravců
příměstských linek a v rámci
modernizace vozového parku
zavádět alternativní pohon i na
tyto spoje,“ řekl Jan Barchánek,
vedoucí jednotky Provoz Autobusy
DPP.

přes 1 100 měst a obcí nejen ve
Středočeském kraji, ale
i v přilehlých okolních krajích
České republiky. Během letošního
roku se očekává dokončení
integrace veřejné dopravy v celém
Středočeském kraji včetně
potřebných přesahů do okolních
krajů.

Počet vnějších tarifních pásem je
aktuálně 12, která pokrývají již
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SVS - Tečka za rokem 2021
Příjemně laděné posezení nabídl
našim seniorům muzikál ”Láska
nebeská” v divadle Brodway.
Poslouchat hity W. Matušky
v žánru duchařské komedie bylo

pro naše diváky poněkud
překvapující, ale každopádně až
pohádkově laděný příběh navodil
všem pohodovou zábavu s řadou
oblíbených písniček.
Muzikálový zážitek znamenitě
propojoval komediální nadsázku
s filmařskými prvky a svěží
mladistvá choreografie byla
dovedně skloubená s melodickou
hudbou, která potěšila naši
pamětnickou generaci.
Co ještě dodat. Úspěchem bylo
lístky na muzikál zajistit, potěšující
zase, že nebylo představení
zrušeno nebo změněn termín
představení, a že po představení
zůstal dobrý pocit, že se muzikál
všem líbil.

Členská schůze 10. 12. 2021
Členská schůze seniorů
v Restauraci U Klimešů tvořila
jakousi pomyslnou tečku za dnes
již uplynulým rokem. Jako
každoročně jsme se sešli v hojném
počtu. Úvod patřil poděkování
obecnímu úřadu a přivítání
starosty Tibora Švece. Jako každá
schůze, začínala i tato ohlédnutím
zpět, zprávou o hospodaření.
Nechyběl prostor pro diskusi a pro
sousedské posezení s večeří
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a s hudebním poslechem. Rok
2021 nebyl tak pestrý a bohatý na
akce jako předcovidová léta.
Přitom je tolik míst a zajímavostí
v Česku, která se nabízí k návštěvě
a k vidění. Přáním všech je, aby se
covidová opatření stala minulostí,
mohli jsme plánovat nové akce
a aplikaci Tečka v našich mobilech
jsme mohli vymazat.
SVS
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OBECNÍ POLICIE

Z knihy událostí

Nezaplatit se nevyplácí!
Dne 1. ledna 2022 vešel v účinnost
zákon č. 418/2021 Sb., kterým se
novelizuje zákon o Policii České
republiky, zákon o Celní správě
České republiky, zákon o obecní
policii a zákony související.
Policisté a celníci získali nové
oprávnění vyžadovat při kontrole
vozidla zaplacení dosud
neuhrazené pravomocné pokuty
za dopravní delikty.
Pokud policisté či celníci při
kontrole vozidla zjistí, že řidič
nebo provozovatel vozidla
nezaplatil splatnou pravomocně

uloženou pokutu dle zákonů
o silničním provozu, zákona
o silniční dopravě nebo zákona
o pozemních komunikacích (za
tzv. „dopravní delikty“), mohou
nově požadovat na místě kontroly
její uhrazení. V případě, že by
pokuta nebyla na místě uhrazena,
mohou zadržet tabulky registrační
značky vozidla nebo zabránit
odjezdu vozidla tzv. botičkou.
Na základě pozměňovacího návrhu
poslanců získali obdobné
oprávnění i strážníci obecní
policie.

Porsche na boku
Dne 13. 11. 2021 v 11.46 hod. bylo
oznámeno, že na křižovatce ulic
Vestecká a Luční je převrácený
osobní automobil. Na místo se
dostavily obě hlídky Obecní policie
Vestec, kdy zde bylo zjištěno
havarované vozidlo tovární značky
Porsche. Řidič byl bez zranění
a uvedl, že jel povolenou rychlostí
50 km/h a na asfaltu mu vozidlo
uklouzlo. Provedený test vyloučil
alkohol či jiné zakázané látky. Na
místo dorazila jednotka HZS Jílové
u Prahy a poté Policie ČR, skupina
dopravních nehod. Strážníci
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v místě usměrňovali provoz
kyvadlově do odstranění překážky
odtahovou službou.
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Dopravní nehoda Herink
Dne 17. 12. 2021 v 8.13 hod.
vyjížděli strážníci k oznámené
dopravní nehodě se zraněním
v ulici K Herinku. Po příjezdu bylo
zajištěno místo dopravní nehody,
oběma řidičkám byla poskytnuta
první pomoc a následně byly
předány záchranářům, kteří
rozhodli o převozu do nemocnice.
Řidička kvůli namrzlé vozovce
přejela do protisměru, kde se čelně
střetla s protijedoucím vozidlem.
Dechovou zkouškou byl u obou
řidiček vyloučen alkohol. Celou věc

si na místě převzala Policie ČR
skupina dopravních nehod
a strážníci na místě usměrňovali
provoz do vyšetření nehody
a odtažení vozidel.

Hořící stromeček
Dne 24. 12. 2021 v 17.51 hod.
vyjížděla hlídka Obecní policie
Vestec spolu s dalšími složkami IZS
na oznámený požár vánočního
stromku. Po příjezdu byl požár již
majitelem uhašen. Ten hořící
stromek vynesl na terasu
rodinného domu a přitom si
způsobil popáleniny na několika
prstech. Strážníci muži poskytli
první pomoc za užití popáleninové
sady a poté jej předali ke kontrole
záchranářům.
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Na zásahu se dále podílela
jednotka HZS Jílové u Prahy
a hlídka Policie ČR.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Adventní čas ve školce

I

když se nám karantény
některých tříd nevyhnuly,
přesto jsme se snažili fungovat
co možná nejstandardněji a dopřát
dětem nejrůznější zpestření života
ve školce.

Braillovým písmem, kterou jim na
závěr paní lektorka přečetla.
Lampionový průvod spojený se
zamykáním rybníka, je již naší
tradiční akcí, která se uskutečnila
v polovině listopadu za poměrně

Šifra Mistra Bailla je vzdělávací
program, který zprostředkuje
dětem život nevidomých. Tento
program proběhl v listopadu pro

všechny děti, a moc si ho užily.
Díky unikátním brýlím si děti
vyzkoušely, jak vidí nevidomý
člověk s různými druhy poškození
zraku. Dále pak vodícího psa se
vším co dovede, a jakým
pomocníkem pro nevidomého
člověka vodící pes je. Zjistily, že
slepecká hůl má různé podoby
a především, jak se s holí chodí
a orientuje v prostoru. Také si
mohly osahat pohádku psanou
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velké účasti dětí a rodičů. Vestecký
rybník se tak rozzářil nejen
lampiony, které si děti přinesly, ale
zároveň svíčkami, které daly
vyniknout především lávce přes
rybník. Průvod vedla jako vždy
paní Zima, vodník Vestík a nově
i žena vodníka Vestíka - Vestička.
Společně jsme si zazpívali tradiční
písničky, zazněly básničky a děti
splnily zadané úkoly. Zima tak
může začít, rybník je uzamčený
a věříme, že se u něho společně
sejdeme zase na jaře, při vynášení
Mořeny.
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Mikuláš, čert a anděl navštívil
v pátek 3. 12. 2021 naši školku.
Děti ve většině případů pochválil
za vzorné chování a předal balíček
a adventní kalendář, aby jim ten
čas do Vánoc lépe ubíhal.

Velice nás potěšila návštěva
Divadla Spejbla a Hurvínka. Po
prvotním zrušení termínu divadla
pro nemocnost herců, jsme byli
smutní, že o divadlo děti přijdou.
Nakonec se nám podařilo vyjednat
náhradní termín, vše dopadlo

dobře a my jsme se s dětmi přeci
jen mohli vypravit do divadla.
Spejbl a Hurvínek jsou zárukou
dobré zábavy a my víme, že jsme
nemohli šlápnout vedle. Děti byly
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úžasné při cestě autobusem, ale
i v divadle. Vše jsme zvládli skvěle
a o to víc si užily samotné
představení. „Vánoce u Spejblů“
děti vysloveně nadchly, byly
nadšené a své nadšení dávaly
patřičně najevo potleskem. A co
víc, celé divadlo jsme měli sami pro
sebe, a to se jen tak nestává.
Bohužel jsme se rozhodli zrušit
vánoční besídky díky opatřením
spojeným s konáním větších akcí.
Besídky jsme nahradili
interaktivním adventním
kalendářem, který byl zveřejněn na
našich webových stránkách,
a každý den se v něm otevíralo
jedno okénko, které rodičům
umožnilo nahlédnout do některé
z našich tříd. Věříme, že alespoň
takto se podařilo rodičům
vynahradit zrušené besídky
a přesto viděli, jak se děti ve školce
mají a co všechno dělají.
Poslední aktivitou před Vánocemi
byla „Vánoční nadílka ve třídách“.
Děti si společně poseděly
u svátečního stolu, daly si
výjimečně dobroty a byly i rychlé
špunty. Na závěr si rozbalily
nadílku nových hraček do třídy, se
kterou dosyta pohrály.
Všem rodičům i dětem děkujeme
za krásné dárečky a přejeme za MŠ
Vestec vše nejlepší v Novém roce
2022.
Mgr. Dita Klímová
ředitelka MŠ Vestec
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Druhé pololetí v Baráčku
Čas běží a máme tady brzy druhé pololetí. Po předchozích nezdarech si
nezoufáme a stále pro vás a vaše děti hledáme a připravuje novinky v naší
pestré nabídce kroužků. Doufáme, že epidemiologická situace se s příchodem
jara zlepší, spraví se i chuť více se setkávat s lidmi a my se budeme moci těšit
z naplněných kurzů.
V prvním pololetí jsme vám nabídli
nové neokoukané kroužky pro
předškolní děti – kurz
Předškoláček a logopedický
kroužek Hláskař, který měl
připravovat děti na čtení unikátní
Elkoninovou metodou. Pro mladší
děti byly vypsány kroužky Balet
a Pohybovky. Nejistá epidemická
situace okolo Covid-19 nám ale
nepřála a kurzy se nenaplnily.
Dokonce i rozeběhnutý kurz
Miniškoličky pro děti od 22
měsíců, o kterou byl do té doby ze
strany rodičů zájem, jsme byli
nuceni v listopadu dočasně uzavřít.
Co nám ale krásně funguje celé
první pololetí, je Cvičení rodičů
s dětmi. Účast na něm je hojná
a troufám si tvrdit, že sbližuje
rodiny z Vestce i širšího okolí. Bez
problému běžely i další kroužky:
Atletika pro děti s AJ, hudebněpohybové kroužky od HŠ Yamaha
a Jóga pro maminky a batolata.
Zaběhnuté kurzy budou
pokračovat i ve druhém pololetí,
které začíná od února 2022.
Pondělní dopoledne patří kurzu
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Cvičení rodičů s dětmi a nabízí
poslední místa. Odpoledne pak
běží Atletika pro děti
s angličtinou, která má také
volnou kapacitu, především v první

skupince dětí od 4 let. Další
zájemci se mohou přihlásit i na
kurzy hudební školy Yamaha
„Robátka“ (pro děti už od
4 měsíců) a „První krůčky k
hudbě“ (pro děti od 18 měsíců),
pro které je vyčleněno páteční
dopoledne.
Směle pro vás chystáme i nové
kurzy. První chystanou novinkou
je kroužek Tanečně – gymnastické
hrátky. Bude probíhat ve středu
15.30 až 16.15 hod v tělocvičně
a je určen pro děti ve věku 4 – 7
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let. Obsahově bude zaměřený na
taneční průpravu s gymnastickými
prvky.

na náš email. Kurz bude otevřen
pro minimálně tři přihlášené
zájemkyně (maximálně pro pět).

V jednání je i kroužek Angličtiny
pro maminky za přítomnosti dětí,
Montessori dílničky pro děti od
18 měsíců a Zdravotní cvičení pro
maminky, které by mělo nahradit
Jógu pro maminky s miminky, jejíž
lektorka očekává radostnou
událost. Nezapomeňte nás
sledovat pro více informací.
Rádi bychom pro vás znovu
otevřeli Miniškoličku pro děti od
22 měsíců bez rodičů. Nyní
hledáme nové lektorky. Pokud se
tu najde studentka, maminka nebo
aktivní babička, která má nejlépe
pedagogické nebo zdravotní
vzdělání, případně kurz chůvy, je
vlídná, má trpělivost s malými
dětmi a chtěla by si práci ve
školičce vyzkoušet, budeme moc
rádi za kontaktování – volejte tel.:
777 129 542 nebo pište na náš email: rcbaracek@gmail.com.

Každé pondělí, středu a pátek
v čase 9.30 až 12.00 hod máme
otevřenou HERNIČKU PRO
VEŘEJNOST. Děti si zde mohou
pohrát s rozmanitými hračkami
a maminky sdílet u kávy všechny
radosti, starosti i strasti běžných
dní.

V únoru také začíná Předporodní
kurz pro nastávající maminky.
Jedná se o sedm večerních setkání,
na kterých budou probírána
témata jako např. Těhotná, Porod,
Po porodu, Miminko, Bříško, která
lze navštívit i jednotlivě. Provázet
vás bude zkušená dula Lenka, která
má bohaté zkušenosti s kurzy
předporodní přípravy a již více než
10 let doprovází ženy k porodu.
Zájemkyně se již nyní mohou hlásit
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Z akcí pro vás na 9. 4.
připravujeme oblíbenou Burzu
oblečení a potřeb pro děti. Již
nyní můžete začít schraňovat jarní
a letní oblečení pro děti, boty,
dětské potřeby, sportovní
vybavení, knížky, hračky, aj.
Veškeré informace včas
zveřejníme.
Více informací najdete na našich
webových stránkách
www.rcbaracek.cz, jsme i na
facebooku (RC Baráček Vestec).
Můžete nám také volat na tel.: 777
129 542 nebo psát na e-mail:
rcbaracek@gmail.com.
Všem přejeme hlavně hodně zdraví
v novém roce a děkujeme za
přízeň.
Pavla Benešová
a tým RC Baráček
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DĚJINY OBCE VESTEC

Založení sportovního
klubu Viktoria Vestec
Počátky organizovaného
vesteckého fotbalu se datují na
začátek třicátých let minulého
století. Nadšení pro tento sport,
který je nejmasovější, je však
mnohem starší. Místní zájemci,
pokud měli alespoň trochu
volného času, kopanou
provozovali a soupeřem jim byly
většinou sousední vesnice.
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U zrodu klubu Viktoria Vestec
stáli tito zapálení fotbaloví
nadšenci: Václav Jirák (nar.
1898) jako předseda, dále
Vojtěch Vrbovec jako jednatel
a František Tuček jako
pokladník. Z hráčského kádru si
pak připomeneme ještě tyto
známá jména: Jandečka,
František Chlapec, Antonín
Barták, Josef Šlingr, Josef Buk.
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Dále mohu jmenovat např.
Františka Šimečka ze statku
č. 1. Právě on přispěl tomu, že
měli příznivci fotbalu svoje
první hřiště. Spíš hřišťátko louku, která se nacházela za
zahradou zmíněného
hospodářství. Rozměry sice

úrovni třetí a čtvrté třídy.
Návrat na domácí zelenou
plochu se konal pravděpodobně
v roce 1934 nebo 1935.

neodpovídaly pravidlům, ale
hrací plocha byla travnatá. A to
byla přednost. Na zápasy do
okolí se hráči dopravovali na
kolech. Největším rivalem jim
byla odjakživa sousední
Jesenice. Asi kolem roku 1933
již hřiště za Šimečkovými
nestačilo, tak se na čas fotbalové
aktivity přenesly do Hrnčíř, kde
na poli za hostincem hráli
vestečtí přibližně dva roky, na

30

Chtěla jsem dohledat přesnější
datum založení, ale registrace
v tu dobu nebyla jako dnes na
prvním místě. Byla tu hlavně
chuť, zápal pro hru.
Z meziválečného období se mi
podařilo dohledat zápis v knize
spolků, která ležela na úřadě
v Jílovém a nyní je uložena
v Oblastním archivu Prahazápad. Zápis pod pořadovým
číslem 166 je poměrně čitelný,
obsahuje i jména těch, která
byla už zmíněna. Zatím to jsou
jediné záznamy o založení
Viktorie Vestec, které se mi
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dostaly do rukou. Zatím však
zůstaneme u roku, který je
uveden na logu Viktorie 1932. Dohledávání není
jednoduché. S dotazem jsem
oslovila například Okresní
fotbalový svaz Praha-západ na
Strahově i ČUS (Česká unie
sportu), bývalé ČSTV Prahazápad a dostala jsem třeba tuto
následující odpověď, že starý
archiv neevidují. Až od roku
2014 se spolky musely evidovat
na ministerstvu vnitra, pak
přešla evidence spolkového
rejstříku pod soudy. Takže stále
existují možnosti, kam se
obrátit.

na sklizeň trávy a pastvu
domácích zvířat. Aby měli
vestečtí fotbalisté konečně také
svůj zelený plácek, se zasloužila
obec. I když pozemek neměl
zpočátku opět ty správné
rozměry, jaké má hřiště mít,
náprava byla jen otázkou času.
Zelený povrch byl poměrně
hodně zamokřený, ale vždy
travnatý a pro hru přijatelný. Už
nepatřil husám ani kachnám,
ale přátelům kulatého
nesmyslu, kterému fandí a hraje
s ním celá naše planeta.
Blanka Pašková

Obec vlastnila kolem
Vesteckého rybníka louky. Ty
byly v třicátých letech místními
malozemědělci propachtované
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