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Tibor Švec, starosta obce

editorial

v ruce právě držíte únorové vydání 
Vesteckých listů. A co se v něm 
dozvíte?

První měsíce roku byly tradičně 
spojeny s různými společenskými 
akcemi, které jsme si však i letos 
museli připomenout jen ve 
vzpomínkách na povedené akce 
z let minulých. Věřím však, že už 
na jaře se vrátíme k tomu, že obec 
bude žít společenským životem 
a sám se na to velice těším. 
Kulturní komise pro vás připravuje 
program, s kterým vás již brzy 
seznámíme.

Víte o tom, že v severní části 
našeho katastru (na konci ulice 
K Jahodárně) máte možnost si 
nakoupit mražené produkty od 
našeho lokálního výrobce? 
Prodejna zde funguje již několik 
let, ale možná jste o ní do teď ani 
nevěděli? Více v rubrice Aktuálně. 
V minulém vydání jsme se zaměřili 
na informace o tom, co vše je 
spojené s chovem psů 
a s politováním musím 
konstatovat, že máme pořád v obci 

nemalé množství nezodpovědných 
majitelů, kteří jsou přesvědčeni, že 
zrovna oni po svém psovi uklízet 
nemusí. Tak to opravdu není 
a rozhodně neplatí rovnice platím 
poplatek za psa, tak nemusím 
uklízet. Zároveň bych však rád 
poděkoval těm, kteří se chovají 
zodpovědně a věřím tomu, že 
takových je většina.

Pravidla pro provoz na 
komunikacích se mění, ale některá 
z nich platí už více než 20 let 
a proto je vhodné si je občas 
připomenout. V obci máme 
vyznačené obytné zóny a také zóny 
přednosti zprava, tak si v rubrice 
Z obce můžete zkontrolovat, zda 
se v nich chováte správně.

A je toho mnohem víc, děje se toho 
hodně ve školce, v Baráčku, máme 
také pokračování fotbalové historie 
od Blanky Paškové a spoustu 
dalších informací.

Přeji vám příjemné čtení!
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Informace ze zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec

Dne 16. 2. 2022 se uskutečnilo v pořadí 20. zasedání našeho Zastupitelstva 
v tomto volebním období. Zastupitelstvo obce Vestec na tomto zasedání 
mimo jiné: 

· schválilo dotaci pro TJ Viktoria Vestec ve výši 2,050 mil. Kč, dále dotaci 
pro Spolek vesteckých seniorů ve výši 200 tis. Kč a také dotaci pro 
Rodinné centrum Baráček ve výši 147 000 Kč,

2· schválilo prodej pozemku č. 112/287 za cenu 3.100 Kč/m . Jedná se 
o dlouhodobě zaplocený pozemek, který byl využíván jako zahrada 
soukromého domu. Úhrada ceny je možná na splátky,

· schválilo smlouvu o spolupráci na dopravní obslužnosti mezi 
Dobrovolným svazkem obcí Dolnobřežansko a obcemi, které jsou 
členy tohoto DSO. Smlouva souvisí s novou formou financování 
dopravní obslužnosti v rámci Středočeského kraje, přičemž částka, 
kterou hradí obec Vestec za autobusovou dopravu, zůstane i nadále 
přibližně stejná jako doposud. Smlouva řeší rozdělení nákladů mezi 
obcemi na tuto dopravní obslužnost. V rámci rozšíření sítě 
autobusových spojení v regionu je plánována např. nová linka Vestec, 
BIOCEV – Dolní Břežany, náměstí, která by navazovala na stávající 
linku 326,

· schválilo rozpočtové opatření, kterým se zvyšují rozpočtové příjmy 
roku 2022 o částku 930 000 Kč a rozpočtové výdaje roku 2022 se 
zvyšují o částku 1 930 000 Kč.



Vydání únor 2022 vyšlo 21. 2. 2022

tel.: 241 931 732
email: redakce@vestec.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

KRONIKA

Z OBCE

AKTUÁLNĚ

PID

PŘEDSTAVUJEME

ZÁCHRANÁŘI

SENIOŘI

OBECNÍ POLICIE

TIP NA VÝLET

SPORT

GALERIE

KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

KRONIKA

Z OBCE

AKTUÁLNĚ

PID

PŘEDSTAVUJEME

ZÁCHRANÁŘI

SENIOŘI

OBECNÍ POLICIE

TIP NA VÝLET

SPORT

GALERIE

KVALITNÍ PODZIM ŽIVOTA

RC BARÁČEKRC BARÁČEK

INZERCEINZERCE

AKTUÁLNĚ55

ź Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Vestec
ź Mrazírna Vestec AGRO Jesenice
ź Úklid po psech
ź Vítání občánků 
ź Poplatky za psy a odpad 2022

Z OBCE11

ź Jak se chovat v obytné zóně a v zóně 
přednosti zprava?

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA14

ź Dětská obezita

OBECNÍ POLICIE18

ź Z knihy událostí

INFORMACE Z KRAJE 16

ź Potravinová banka

KRONIKA28

ź Začátky sportovního klubu Viktorie Vestec - pokračování

MŠ VESTEC20

ź Z dění ve školce

RC BARÁČEK22

ź Na co se těšit v Baráčku

DĚTSKÉ TÁBORY 24

ź Příměstské tábory ve Vestci ... s vámi budou i v roce 2022

šéfredaktor Vesteckých listů
Marek Kowalewski

redaktorka Vesteckých listů
Lenka Kowalewski

tiráž

14

7

10

5únor 2022

AKTUÁLNĚ

Informace ze zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec

Dne 16. 2. 2022 se uskutečnilo v pořadí 20. zasedání našeho Zastupitelstva 
v tomto volebním období. Zastupitelstvo obce Vestec na tomto zasedání 
mimo jiné: 

· schválilo dotaci pro TJ Viktoria Vestec ve výši 2,050 mil. Kč, dále dotaci 
pro Spolek vesteckých seniorů ve výši 200 tis. Kč a také dotaci pro 
Rodinné centrum Baráček ve výši 147 000 Kč,

2· schválilo prodej pozemku č. 112/287 za cenu 3.100 Kč/m . Jedná se 
o dlouhodobě zaplocený pozemek, který byl využíván jako zahrada 
soukromého domu. Úhrada ceny je možná na splátky,

· schválilo smlouvu o spolupráci na dopravní obslužnosti mezi 
Dobrovolným svazkem obcí Dolnobřežansko a obcemi, které jsou 
členy tohoto DSO. Smlouva souvisí s novou formou financování 
dopravní obslužnosti v rámci Středočeského kraje, přičemž částka, 
kterou hradí obec Vestec za autobusovou dopravu, zůstane i nadále 
přibližně stejná jako doposud. Smlouva řeší rozdělení nákladů mezi 
obcemi na tuto dopravní obslužnost. V rámci rozšíření sítě 
autobusových spojení v regionu je plánována např. nová linka Vestec, 
BIOCEV – Dolní Břežany, náměstí, která by navazovala na stávající 
linku 326,

· schválilo rozpočtové opatření, kterým se zvyšují rozpočtové příjmy 
roku 2022 o částku 930 000 Kč a rozpočtové výdaje roku 2022 se 
zvyšují o částku 1 930 000 Kč.



6 únor 2022 7

AKTUÁLNĚ

U rozpočtových příjmů jde 
zejména o navýšení daňových 
příjmů obce dle skutečnosti roku 
2021, a to ve výši 900 000 Kč. 

U běžných výdajů jde např. 
o navýšení částky za provozování 
veřejného osvětlení (nové lampy 
VO v obci) ve výši 250 000 Kč 
a o navýšení za právní služby 
v rámci vypořádání tzv. goodwill 
při prodeji podílů v Technických 
službách Dolnobřežanska, s.r.o. 
U kapitálových výdajů jde např. 
o pořízení zařízení na 
audioinformace a jeho umístění 
u retenční nádrže (tzv. 
poeziomat), dále o studii na 
umístnění a podobu budoucího 
hřbitova v obci, o stavbu vodovodu 
a kanalizace v ulici Slepá, nebo 
o revizi a aktualizaci projektu 
Zelená páteř. Kapitálové výdaje se 
tímto zvyšují o 1 550 000 Kč. 
V rámci tzv. Zelené páteře obce 
Vestec se např. připravuje možnost 
výsadby nové aleje.
 
V rámci diskuse s přítomnými 
občany byly starostou 
zodpovězeny vznesené dotazy. 
Týkaly se např. dalšího postupu 
v rámci přípravy projektu Vestec 
Centrum. Situace se v této věci 
nijak nezměnila, oproti 
informacím uvedeným již na 

minulém zasedání zastupitelstva 
(vizte info ve VL) a předpokládá se 
konání veřejné prezentace 
projektu investorem v BIOCEVu, 
snad již v březnu. Další dotazy se 
týkaly podepsání smlouvy 
s investorem druhého kasina, 
umístění hřbitova a také obecní 
vyhlášky o chovu psů a úklidu 
psích exkrementů. Obec vyčkává 
na novou vyhlášku, kterou 
momentálně připravuje Hlavní 
město Praha, a následně dojde 
z naší strany ke sjednocení 
pravidel v této oblasti s Prahou.
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 20. 4. 2022.

Ing. Roman Fritschka
člen Zastupitelstva obce

únor 2022

Dá se říct, že je obecně známo, že 
se v ulici K Jahodárně rozkládá 
výrazný komplex budov 
společnosti AGRO Jesenice, který 
je představován divizí Mrazírna 
Vestec. Ano, komplex je to opravdu 
výrazný, ale už méně výrazná 
a tedy i méně známá je podniková 
prodejna, která nabízí mraženou 
zeleninu, ovoce, houby a další 
sortiment mražených potravin. 
Troufneme si tvrdit, že budete mile 
překvapeni cenou a také kvalitou. 
Ta je určitě dána hlavně tím, že 
mražené výrobky netrpí převozem 
a zelenina je vypěstovaná v České 
republice. Dodavateli jsou zejména 

pěstitelé z nejbližšího okolí a tak je 
možné zpracovávat zeleninu 
bezprostředně po sklizni. 
Prodejna má otevřeno v pondělí, 
středu a pátek od 15 do 18 hodin 
a najdete ji na adrese 
K Jahodárně 40. Více informací 
o mrazírně a jejím sortimentu 
najdete na: 
www.agrojesenice.cz/mrazirna. 

A nejen za podnikovou prodejnu, 
si zaslouží Agro palec nahoru. Na 
popud lidí z Vestce došlo k výměně 
klimatizační a chladící jednotky, 
aby nás výroba neobtěžovala 
hlukem.

AKTUÁLNĚ

Mrazírna Vestec 
AGRO Jesenice
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Mrazírna Vestec 
AGRO Jesenice
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Nevábné téma 
poněkolikáte

Věříme, že slušní majitelé psů 
i ostatním občané Vestce, pochopí, 
proč už zase píšeme o psích 
exkrementech. 

Přestože je povinností majitele  
(a o slušnosti snad nemá význam 
se ani zmiňovat) po svém psu 
uklízet, stále to někteří pejskaři 
nechápou. Bohužel stále nevěří 
tomu, že se exkrementy sami 
nevstřebají a že se tak  jejich psi, 
děti a nebo i oni sami mohou 
nakazit nebezpečnými bakteriemi 
a parazity, které psí bobky 
obsahují. Navíc nikomu 
samozřejmě nejsou příjemné 
zapáchající nevzhledné hromádky, 
které se někteří dokonce snaží 
zahrabat do ozdobných kamínků 
v záhonech po obci. Co na to asi 
říkají zahradníci, když rostliny 
ošetřují? Nebo co na to říkají ti, co 
sekají trávu a smrduté blátíčko jim 
lítá do obličeje a lepí se na sekačky? 
Trpěli byste to na své zahrádce?

PROSÍME, UKLÍZEJTE VŠICHNI 
PO SVÝCH PSECH! 
Obec k tomu vytváří podmínky – 
po obci je umístěno 35 košů, které 
pracovníci Technických služeb 
dvakrát týdně vyvážejí a doplňují 
pytlíky. Mimochodem na 
poplatcích za psy se loni vybralo 
222 840 korun. Tento poplatek za 
psa ale určitě neslouží k tomu, aby 
po vašem psu sbírali exkrementy 
pracovníci technických služeb! Jen 
na pytlíky vynaložila obec 74 415 
korun, a když k tomu připočteme 
práci s odvozem a likvidací, 
dostáváme se na částku blížící se 
půl milionu korun za rok. 

Místní poplatky 2022
Poplatek za psa a za svoz 
komunálního odpadu v roce 2022 

Vzhledem k nové legislativě 
v oblasti odpadů dochází ke 
změně ve způsobu hrazení 
poplatků za odpad. Do konce 
loňského 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 zatím žádné platby 
neposílali.

Poplatek za psy je splatný do 
31. 3. 2022. Poplatky lze platit 
v hotovosti v podatelně obecního 
úřadu nebo bankovním převodem 
na účet vedený u ČS: 
0388054389/0800 nebo 
KB: 107-2845800287/0100, jako 
VS uvádějte u rodinných domů 
číslo popisné (např. VS: 141), 
u bytových domů VS ve tvaru: číslo 
bytu 00000 č.p. (např. VS: 
0500000375 pro byt č. 5 v č.p. 375); 
do poznámky pro příjemce napište 
své příjmení a účel platby (např. 
Novák – pes).

AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ
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Vítání občánků 
v roce 2022

lavnostní Vítání občánků se bude konat v sobotu 11. 6. 2022 na Szahradě Mateřské školy Vestec a je určeno pro děti narozené v obci 
Vestec od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2022. 

Přihlášky prosíme posílejte do 1. 6. 2022 na e-mail: podatelna@vestec.cz nebo 
volejte na tel.: 313 035 509, kde vám rádi zodpovíme i vaše dotazy. 
V přihlášce uveďte jméno a datum narození dítěte, jména rodičů a telefonní 
i e-mailový kontakt.

AKTUÁLNĚ

OBYTNÁ ZÓNA 
A PŘEDNOST ZPRAVA

Tyto značky  už máme ve Vestci 
řadu let, ale možná ne každý 
přesně víme, co dané značky 
znamenají a jak se podle nich 
chovat.

Obytná zóna
(vjezd z Vestecké do ul. Ve 
Stromkách, nová lokalita Ke 
Školce, okolí fotbalového hřiště, ul. 
U Hrnčíř, K Vodárně, U Strouhy, 
Vrbová)
Obytná zóna je specifikována 
v zákoně 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, který 
platí od roku 2001. Základním 

pravidlem, které by řidiči, 
přijíždějící do obytné zóny měli 
dodržovat, je omezená rychlost 
a zvýšená ostražitost. 
Komunikaci totiž mohou chodci 
využívat v celé šířce, mohou si na 
ní hrát i děti. Na druhou stranu, 
pokud je na komunikaci hodně 
chodců, musí se rozestoupit 
a umožnit vozidlům jízdu, a to 
platí i pro hrající si děti.

Obytná zóna je z dopravního 
hlediska vlastně takovým 
samostatným územím. Je to místo, 
které je izolované od běžných 
pravidel silničního provozu. 
Pravidla tu jsou stanovena tak, aby 
byla v ideálním případě co 
nejvhodnější a nejbezpečnější 
pro místní obyvatele, měly by být 
ideálními ulicemi pro dětské hry, 
procházky a klidný rodinný život. 
Často to však řidiči přesně nevědí, 
a tak dopravní značku ignorují 
a neuvědomují si, že místa, která 
jsou označena jako obytné zóny, od 
sebe neoddělují pěší, cyklistickou 
ani motorovou dopravu – jsou to 
komunikace s tzv. smíšeným 
provozem. 

Jaká pravidla platí pro obytné 
zóny:

- povolená rychlost je zde 
maximálně 20 km/h
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- zákaz stání mimo plochy 
označené jako parkoviště, 
zastavit mimo tato místa je 
možné jen na vyložení nákladu 
nebo na vystoupení 
a nastoupeníosob

- při výjezdu z obytné zóny dává 
řidič přednost všem vozidlům 
a organizovaným skupinám 
chodců, přitom tato přednost 
nemusí být nijak zdůrazněna, např. 
dopravní značkou „Dej přednost 
v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost 
v jízdě“.
Na místě je tedy chovat se 
ohleduplně a pozorně jeden 
k druhému – jak řidiči k chodcům, 
tak ale i chodci k řidičům!
Zóna 30 a přednost zprava

(všechny ostatní obytné části obce 
po odbočení z ul. Vídeňská nebo 
z ul. Vestecká)

Ve Vestci také platí další pravidlo, 
které upravuje dopravu na 
křižovatkách – a to pravidlo pravé 
ruky, tedy, že vozidla přijíždějící 
zprava mají přednost. Pokud tedy 
není dáno, kdo má přednost, 
značkami, semafory nebo pokyny 
policisty, platí pravidlo pravé ruky. 
Přednost zprava znamená, že 
první projede křižovatkou to auto, 
které přijíždí po pravé ruce jiného 
auta a samo nemá po pravé ruce 
další auto.

Toto se vždy učí v autoškole mezi 
prvními pravidly, ale jak ukázal 
průzkum jedné pojišťovny, tak 
čtvrtina řidičů nemá ani to 
nejzákladnější povědomí o tom, jak 
v praxi pravidlo pravé ruky použít.
Máme pro vás jeden příklad.  Víte, 
jak je to v případě klasického 
"téčka", když se jedná 
o křižovatku, která není označena 
dopravními značkami upravujícími 
přednost v jízdě?

V průzkumu této pojišťovny 
odpovědělo 61 % šoférů, že jako 
první projede křižovatkou zelené 
auto, po něm červené a naposledy 
modré.  Toto řešení ale správné 
není! Ve skutečnosti projede 
křižovatkou jako první modré 
auto, za ním zelené a nakonec 
červené. Modré auto totiž nemusí 
dávat přednost červenému, jelikož 
zde se uplatňuje jedna z výjimek 
pravidla pravé ruky - pokud totiž 
řidič, který by jinak měl právo 
přednosti zprava (červený vůz), 
odbočuje vlevo, musí dát 
přednost protijedoucímu vozu 
(v případě situace na obrázku tedy 
zelenému).
Další věcí, která je výslovně 
uvedena v zákoně č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních 
komunikacích, a na kterou mnozí 
už pravděpodobně zapomněli, je 
skutečnost, že řidič přijíždějící na 

křižovatku po silnici neoznačené 
značkami upravujícími přednost, 
je povinen dát přednost nejen 
vozidlům, ale i cyklistům, 
jezdcům na zvířatech a dokonce 
i organizované skupině chodců.  
Samozřejmě tehdy, když do 
křižovatky přicházejí zprava.

Ale opět pozor. Přednost zprava 
neplatí, a i v tom se často chybuje, 
pokud vjíždíte na silnici například 
z obytné zóny. Zde vždy musíte 
nechat projet všechna vozidla, ať 
se k vám blíží z jakéhokoli směru! 
Totéž nastane v případě, že se 
napojujete na silnici z účelové 
komunikace. To jsou například ty, 
které vedou z parkoviště od 
obchodního centra, od benzinové 
čerpací stanice, z areálů firem 
a podobně. Zpravidla jsou 
u takové křižovatky značky, které 
vás upozorní, že máte dát 
přednost v jízdě, ale přesto byste 
měli zvýšit svou pozornost. 
Případně je takový výjezd osazen 
červeným sloupkem, který 
upozorňuje právě na to, že se jedná 
o napojení místa ležícího mimo 
komunikaci.
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JAK ZATOČIT  
S DĚTSKOU OBEZITOU?

Dětská obezita je velmi aktuálním 
tématem, a to nejen v závislosti na 
pandemické situaci, kdy děti 
v mnohém zlenivěly, vysedávaly 
převážně u počítače a neměly 
dostatek pravidelného pohybu. 
Často pak děti napodobují vzorce 
svých rodičů, takže pokud jste i vy 
měli v době různých opatření 
a karantény sklony se spíše 
přejídat vězte, že to od vás tak 
trochu „okoukaly“. A mimo to, 
s obezitou často souvisí také 
emoce.

Není hlad jako hlad
Každý z nás má něco, co ho 
zaručeně uklidní, rozveselí. Pro 
někoho to může být jídlo. Kdykoliv 
se dostaví špatná nálada nebo 
stres, tak emoční jedlík sáhne po 
jídle. A je mu zase dobře, alespoň 
tedy po emoční stránce, po té 
tělesné už tolik ne. 

Emoční hlad, na rozdíl od hladu 
fyziologického, přichází náhle a je 
spojen s nějakým psychickým 
napětím. Celý tento pocit „hladu“ 

se nekontrolovatelně zvyšuje, až je 
potřeba opravdu sáhnout po jídle. 
Největším problémem však je, že 
ať spořádáte sebevíc jídla, emoční 
hlad neukojíte. Dostáváte se do 
začarovaného kruhu, protože po 
tomto hladovém záchvatu 
a přejedení se nastoupí akorát 
silné pocity viny a výčitky, které 
opět budete řešit další dávkou 
jídla. 

Bohužel smutnou pravdou zůstává, 
že emočnímu přejídání učíme děti 
nevědomky od mala. Aby dítě 
neplakalo, koupíme mu zmrzlinu. 
Když bude hodné a nebude zlobit, 
dostane čokoládu. Za statečnost si 
zaslouží lízátko. Dítě si tak 
jednoduše spojí, že jídlem 
a sladkostmi se řeší všechny 
starosti. A základ emočního 
přejídání je na světě.

Co zaručeně (ne)pomáhá v 
boji s dětskou obezitou? 
Dětská obezita je mnohdy 
spojována pouze s tím, že děti 
dnešní doby tráví velkou spoustu 
času před obrazovkami počítačů 
a jejich strava není vyvážená. Teď 
už víte, že za tím mohou být 
i emoce. 

Zde je tedy několik tipů, co 
(ne)dělat: 
1. Nekřičte, nevyčítejte. Po 

emočním přejedení následují 
obrovské pocity viny. Zkuste 
dítě proto nestresovat dalším 

křikem a výčitkami. To totiž 
může vést zas a pouze 
k opětovnému přejídání. 

2. Zakládejte si na vědomém 
stravování. Při jídle by se dítě 
mělo věnovat jídlu. Vyhněte se 
tomu, aby dítě během jídla 
sledovalo televizi, hrálo hry na 
počítači nebo jedno za 
pochodu. 

3. Věnujte pozornost tomu, 
kdy se u dítěte emoční hlad 
spouští. Co tomu předchází? 
Jakou emoci v danou chvíli 
dítě cítí? To vše vám může 
pomoci pochopit jeho potřebu 
po jídle. 

4. Vybavte se zdravým 
jídlem. Pokud víte, že doma 
emočního jedlíka máte 
a prozatím se situaci nijak 
řešit nedaří, dbejte alespoň na 
to, aby potraviny v lednici a ve 
spíži byli kvalitní a zdravé.

5. Ukažte dítěti další 
způsoby, jak se uklidnit. 
Zkuste třeba procházku, 
krátkou meditaci, nebo si 
o problémech promluvte.

Online psychologická poradna 

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
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Středočeský kraj poskytne v roce 
2022 Potravinové bance finanční 
pomoc ve výši 2 miliony korun. 
Rozhodli o tom krajští zastupitelé. 
Počet klientů, kteří banku 
využívají, se stále zvyšuje. 

Potravinová banka pro Prahu 
a Středočeský kraj je pro mnoho 
lidí opravdovou záchranou. Banka 
shromažďuje jídlo od dárců, jako 
jsou obchody s potravinami 
a výrobci potravin, třídí je 
a poskytuje potřebným. Ke konci 
loňského roku se počet jejích 
klientů vyšplhal až na 70 000. 

„Při mé nedávné návštěvě 
v Potravinové bance jsem měla 
možnost zblízka vidět, jak 
nesmírně potřebnou pomoc 
Potravinová banka poskytuje, jak je 
odpovědně provozována, jak 
nakládá s potravinami a drogerií, 
jak nepřijde vniveč ani zelenina 
a ovoce, které jsou čerstvé, 
a nezvládla by se distribuce celého 
množství v syrovém stavu. 
Zaměstnanci, z nichž je mnoho 
bývalých klientů banky, ve 
vybavené kuchyni připravují 
marmelády nebo omáčky, které 
jsou konzervovány pro další 

konzumaci. Banka pomáhá lidem 
bez domova, osamělým matkám 
s dětmi, seniorům a osobám 
v azylových domech, přerozděluje 
potraviny od řetězců, od výrobců 
a soukromých dárců, vydává 
potravinové balíčky pro jednotlivce 
i azylové domy. Všem, kteří 
pomáhají, patří velký dík,“ 

řekla hejtmanka Petra Pecková.

Pomoc Potravinové banky 
vyhledává stále více lidí. Kromě 
velkého nárůstu počtu jednotlivců 
a rodin byl zaznamenán také velký 
nárůst počtu organizací, které 
pomoc odebírají. V roce 2019 jich 
bylo 156, v roce 2021 už 264. Jsou 
mezi nimi i města a obce, které 
z Potravinové banky odebírají 
potraviny pro své občany v nouzi, 
osamělé seniory nebo například 
matky samoživitelky. Obce se 
mohou přihlásit v bance jako 
odběratelé potravin a pravidelně 
odebírat potraviny pro své 
obyvatele, kteří se ocitnou 
v kritické situaci. Očekává se, že 
kvůli pandemii, růstu cen zboží 
i energií bude lidí v nouzi dále 
přibývat.

„Jsme moc rádi, že Středočeský kraj 
zdvojnásobil příspěvek, který jsme 
dostali v minulém roce. Je to pro 
nás velmi vítaná pomoc. Jsme tu od 
toho, abychom pomáhali 
potřebným. Naše potravinová 
banka byla založena už v roce 
2009, ale stále se setkáváme s tím, 
že ne každý o nás ví. Pokud by 
někdo naši pomoc potřeboval, 
nejlepší je obrátit se na obecní 
úřad, kde získá další informace, 
případně rovnou doporučení. Bez 
toho jednotlivcům potravinovou 
pomoc nevydáváme,“ 

uvedla ředitelka Potravinové banky 
pro Prahu a Středočeský kraj Věra 
Doušová. 

Pokud by chtěl někdo začít 
pomáhat, může rovněž 
kontaktovat přímo Potravinovou 
banku.

Středočeský kraj podpořil 
Potravinovou banku v roce 2020 
dotací 550 000 Kč, v roce 2021 to 
byl 1 milion korun. Pro rok 2022 
zastupitelé schválili příspěvek ve 
výši 2 miliony korun. Potravinová 
banka Praha a SK byla založena 
v roce 2009 a je součástí České 
federace potravinových bank. 
V současné době je největší 
potravinovou bankou v České 
republice.

Středočeský kraj podpoří 
Potravinovou banku. 
Ta nabízí pomoc potřebným 
už od roku 2009

Chcete se dozvědět více informací o potravinová bance? 
Najdete je na webu: https://potravinovabankapraha.cz/
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Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE OBECNÍ POLICIE

Agresivní muž v Dobřejovicích
Dne 11. 1. 2022 ve 14.32 vyjížděli 
strážníci spolu s policisty do ulice 
Vačkářova na oznámené napadání 
v sousedství, doprovázené 
hlasitým křikem a hádkami. 
V tomto místě již hlídka 

zasahovala v minulosti opakovaně. 
Naštěstí se celá událost obešla bez 
větších zranění. Agresivní muž 
stihl odejít ještě před příjezdem 
hlídek a celou událostí se dále 
zabývá Policie ČR.

Dopravní nehoda ve Vraném
Dne 11. 1. 2022 v 17.56hod 
vyjížděla hlídka Obecní policie 
Vestec k dopravní nehodě, kdy 
mělo být vozidlo po nehodě na 
střeše.

Na místo dorazili strážníci 
společně se záchrannou službou a 
hlídkou PČR Jílové u Prahy, 
následováni hasiči. Řidič byl 
zkontrolován záchranáři, ale 
naštěstí z nehody vyvázl bez 
zranění.

Příčinou dopravní nehody byla dle 
svědka nepřiměřená rychlost při 
průjezdu zatáčkou, šetření celé 
nehody si převzala Policie ČR 
skupina dopravních nehod.

Dopravní nehoda v Ohrobci
Dne 17. 1. 2022 v 17.00 byla hlídka 
Obecní policie Vestec požádána o 
součinnost při dopravní nehodě 
bez zranění v ulici Zvolská, kdy z 
důvodu zasněžené vozovky došlo k 
zapadnutí nákladního automobilu 
a tudíž zhoršení průjezdnosti, 
protože v místě je vozovka zúžená. 
Strážníci v místě usměrňovali 
provoz kyvadlově a policisté, kteří 
také dorazili na místo provedli 
ztotožnění účastníků dopravní 
nehody a u řidičů vyloučili 
přítomnost alkoholu.

Zapadlý nákladní automobil poté 
vyprostil traktor a průjezdnost 
komunikace byla obnovena v plné 
šíři.

Vyvrácený smrk na Vestecké

Dne 17. 2. 2022 byla v 19.08 
povolána Jednotka SDH Vestec 
k odstranění větve hrozící pádem 
na chodník v obci Vestec. Výjezd 
v šesté minutě ve čtyřech členech; 
na místě byl průzkumem zjištěn 
vyvrácený smrk zaklesnutý nad 
chodníkem. Strom byl bezpečně 
zlikvidován, zásah proběhl za 
součinnosti Obecní policie Vestec.
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MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA

V lednu a především v únoru 
naší školku poměrně 
zásadně poznamenal 

Covid–19 a s tím spojené velké 
množství karantén, se kterým jsme 
se museli vypořádat nejen my jako 
školka, ale především rodiče. 
Tímto bychom rádi poděkovali 
všem rodičům, kteří nám velice 

pomohli tím, že si v nejsložitějších 
dnech nechali děti doma nebo si je 
brali po obědě. Moc si toho vážíme. 
V únoru nám vypadl především 
provoz (tzn. úklid, kuchyň, výdej 
obědů atd.) a také 4 pedagogičtí 
pracovníci. Situace byla opravdu 
složitá. Díky vaší podpoře se však 
podařilo udržet provoz pro 
předškoláky, kteří mají vzdělávání 

povinné, což považujeme za 
zásadní. 

Nově také jezdíme s dětmi do solné 
jeskyně v Herinku. Děti to moc 
baví a vždy si to náramně užijí.  
Vnímáme, že o tuto aktivitu je 

velký zájem a to nás opravdu těší. 
Jezdíme dvakrát týdně, ve středu si 
užijí solnou jeskyni mladší děti 
a v pátek předškoláci. 

Vzdělávání ve školce probíhá dle 
našeho školního vzdělávacího 
programu, který je nyní v zimě 
zaměřen především na zimní 
sporty, oblékání, zdraví atp. Děti 
mají neustále velmi pestrou 

vzdělávací nabídku plnou 
nejrůznějších aktivit. Zároveň 
s dětmi slavíme jejich narozeniny, 
takže rychlé špunty u nás létají 
vzduchem. Na začátek března se 
těšíme na karneval, a také za námi 
každý měsíc přijede divadlo pro 
děti. Děti se i přes různá covidová 
opatření rozhodně nenudí.

Poděkování myslivcům 
Nějakým nedopatřením se nám 
zatoulal příspěvek s poděkováním 
pro spolek vesteckých myslivců. 
Rádi bychom využili této možnosti 
a dodatečně jim poděkovali za 

krásný program, který si pro naše 
děti připravili ke konci roku. Vše 
bylo výborně zorganizováno 
a především poutavě připraveno. 
K vidění byla nádherná sova 

a myslivečtí psi. Zajímavé byly 
i pomůcky pro myslivce a povídání 
o myslivosti. Oceňujeme úžasný 
přístup k dětem a zájem 
o spolupráci. Věříme, že toto 
setkání nebylo poslední a až bude 
přívětivější počasí, máme slíbenou 
prohlídku bažantnice a dalších 
zajímavých věcí, na což se všichni 
těšíme. Ještě jednou velké 
poděkování Vám vesteckým 
myslivcům. 

Mgr. Dita Klímová
ředitelka MŠ Vestec

Aktuálně z naší 
mateřské školy

únor 2022 únor 2022
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Nejbližší jednorázové akce

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 se uskuteční 
seminář Empatie a hranice 
určený všem, kteří hledají jinou 
cestu ve výchově dětí než jen „po 
dobrém nebo po zlém“. 
Psychoterapeutka Linda 
Malenovská vám nabídne praktické 
vyzkoušené tipy, které vnesou klid 
i do vaší domácnosti. Zjistíte, že 
vaše dítě může dodržovat zákazy 
a hranice, i když nebudete jen 
zakazovat a trestat. Seminář se 
koná od 9.30 v herně a děti 
můžete vzít s sebou. Vstup pouze 
pro předem přihlášené, vstupné 
100 Kč/dosp. se platí na místě. 
Seminář je částečně hrazen 
z finanční dotace od obce Vestec.

Burza oblečení a potřeb pro děti 
se uskuteční v sobotu 9. 4. 2022 
v kryté sportovní hale ve Vestci 
a bude zaměřena na prodej 
jarního a letního oblečení pro děti, 
bot, dětských potřeb, sportovního 
vybavení, knížek, hraček, aj. 
Prodejci se mohou už nyní 
registrovat na našem emailu; 
prodávat můžete sami za sebe 
nebo prostřednictvím členů RC 
Baráček. Součástí burzy budou 
také Velikonoční dílničky pro děti. 
Více informací naleznete na našich 
webových stránkách.

Jarní rodinné focení v nádherném 
okolí Vesteckého rybníka se nám 
už osvědčilo, proto vám ho 
nabízíme i letos. V sobotu 23. 4. 
2022 přijďte s dětmi nebo sami 
pořídit si profesionální rodinné, 
portrétní nebo dětské fotografie 
v probouzející se jarní krajině. 
Rezervujte si konkrétní čas co 
nejdříve, začínáme v 10 h. 

Cena je 700 Kč/rodinu za cca 30 
min focení, ze kterého 
garantujeme 5 fotografií 
upravených profesionálem. 

Pravidelné kurzy

Druhé pololetí školního roku bylo 
zahájeno a my jsme moc rády, že 
se nám ještě o něco víc podařilo 
rozšířit nabídku kurzů pro děti 
i maminky. Každou středu 
můžete nyní navštívit kurz 
cvičení pro maminky Silná záda-
ploché bříško (9.30 – 10.30), kurz 
montessori tvoření pro děti od 18 
měsíců Šikovné ručičky (10.45 – 
11.30) a pro větší děti nabízíme 
odpoledne nově pohybový kroužek 
Tanečně-gymnastické hrátky 
(15.30 – 16.15). 

Věříme, že se nám také brzy podaří 
obnovit Miniškoličku pro děti od  
22 měsíců bez rodičů.  Pro aktuální 
informace sledujte prosím naše 
webové stránky, facebookové 
stránky nebo volejte tel.: 777 129 
542.

V březnu 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 mohou hlásit na náš 
email. Kurz bude otevřen pro 
minimálně dvě přihlášené 
zájemkyně (maximálně pro pět) 
a bude probíhat v úterý a ve 
čtvrtek od 17.00 do 19.00. 
Zahajujeme 1. 3. v herně tématem 
Těhotná.

Každé pondělí, středu a pátek 
v čase 9.30 – 12.00 máme stále 
otevřenou herničku pro 
veřejnost. 

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.

Tým RC Baráček

Na co se můžete těšit 
v nejbližší době v RC Baráček
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DĚTSKÉ TÁBORY 

Sportoviště obce Vestec pro vás 
i v letošním roce připravuje 
bohatý prázdninový program na 
vesteckých příměstských táborech 
a pevně věříme, že i letos si to 
společně báječně užijeme. 

Tábory jsou určené dětem od 4 do 
10 let, program je zajištěn od 
pondělí do pátku od 8 h do 17 h na 
Sportovišti obce Vestec a v jeho 
okolí, a rádi bychom s dětmi také 
každý týden vyrazili na jeden 
celodenní výlet. Vybírat můžete ze 
3 termínů, které budou navíc 
rozdělené na dvě skupiny podle 
věku (skupina „MŠ“ pro děti 4-6 

let, skupina „ZŠ“ pro děti 7 až 10 
let), kapacita turnusu je tedy 44 
dětí. Každý termín se liší svým 
tématem – letos to budou: Kostka 
je nám vším, Tajemná příroda 
a Detektivové.

Cena 3 000 Kč za turnus 
zahrnuje: 2x denně svačina, oběd 
o 2 chodech, pitný režim, 
celodenní výlet včetně jídla, 
vstupného a dopravy, táborové 
tričko, dozor dvou vedoucích, 
materiál na tvoření; dětem 
s trvalým pobytem ve Vestci 
a členům fotbalové akademie 
Viktoria Vestec (FAJN) 
poskytujeme slevu 
200 Kč/turnus.

Přihlášky zasílejte prostřednictvím 
webových stránek 
www.vestecketabory.cz. Na této 
stránce najdete také všechny 
důležité informace a dokumenty, 
včetně seznamu dosud 
zaregistrovaných dětí.

Za pořadatele Sportoviště obce 
Vestec, Katka Haladová, 
e-mail: info@vestecketabory.cz

Kdo by raději volil tábor pobytový 
pro děti školního věku až do 15 
let, máme pro vás také jeden tip – 
letní dětský tábor s celotáborovou 
hrou na téma Pevnost Boyard 
pořádá Spolek Valentýnka, z.s., 
který sídlí ve Vestci. 

Více informací naleznete na 
stránkách www.valentynka.eu.

Příměstské tábory ve Vestci 
pro děti od 4 let s vámi budou i v roce 2022

únor 2022 únor 2022

Dějiny obce Vestec
Začátky sportovního klubu Viktorie Vestec
pokračování 

KRONIKA

chůze Viktorie Vestec se Skonaly v restauraci 
U Klimešů, kde mužstvo 

mělo i jakési zázemí: Klubovnu 
a zároveň šatnu, k tomu na dvoře 
u pumpy umývárnu. Kabiny na 
převlékání hráči neměli, takže se 
převlékali v hostinci ve vyčleněné 

místnosti, která patřila řeznictví. 
Řeznické háky na maso zde měly 
dvojí využití. Když se na nich 
nehoupala zrovna kýta, tak na nich 
visely zelenobílé dresy. Časem byly 
přemístěny na jeviště a prostor 
pod ním. Někdy v 60. letech se na 
hřišti objevil nepojízdný autobus 

http://www.vestecketabory.cz
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dvojí využití. Když se na nich 
nehoupala zrovna kýta, tak na nich 
visely zelenobílé dresy. Časem byly 
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a ten plnil další léta funkci šatny. 
Fotbalistům tak odpadlo 
přecházení. Zděné kabiny byly 
postaveny později, svépomocí 
hráčů a místních hasičů.
                                                                                                                        
Vraťme se ještě zpět do 40. let. 
Navzdory těžkým válečným letům 
vestecký fotbal neupadal, naopak 
žil. Nastoupila další generace 
fotbalových nadšenců, noví hráči, 
jiní trenéři, např. p. Zámostný. 
A pokud hrozilo, že tým k boji 
nebude kompletní, počet doplnili 
hráči z jiných vesnic. Hlavně za 
naturálie, které byly za války 
obzvláště milé. Za pár kg mouky 
nebo brambor posílili řady 
vesteckých např. fotbalisté 
vysloužilci: V. Novák, který chytal 
za Hostivař, Chrastil z Chodova, 
který před tím hrál za Bohemku, 
dále ještě Knížek. Efekt byl 
oboustranný. Statkáři, jmenovitě 
Jar. Skřivan, Fr. Šimeček nebo Ota 
Vojtěchovský, ale také další, 
podpořili zemědělskými produkty 
hráče, kteří zase pozvedli úroveň 
týmu.

Po II. světové válce ožilo fotbalové 
nadšení daleko více. V tomto 
období se na hřišti nejvíce zněla 
jména: Jaroslav Šlingr, Jaroslav 
Skřivan, Antonín Papírník, bratři 

Zouzalové, Luďa Buršů, Ptáček 
a další.  

Dočasný útlum zaznamenaly 50. 
léta. Z Viktorky se stal Baník, 
protože v rámci povinného 
přičlenění k výrobním podnikům 
se stala součástí Kovohutí Safina 
a travnatou plochu okupovaly 
opět husy a kachny. Tahle havěť 
dokázala původně zelený trávník 
změnit k nepoznání, v létě pro 
změnu plocha patřila stohům 
slámy a mlátičce. Do roku 1954 
hrála Vestec 4. třídu, početně 
slábla a reprezentoval ji pouze 
dorost. Renesance se klub dočkal  
v roce 1958, kdy dorost dosáhl 
hráčské dospělosti a omlazená 
jedenáctka úspěšně vykopala 
3. třídu. Z celého týmu si 
připomeňme několik osobností. 
Byli to výborní synové neméně 
skvělých otců jako např: Josef Buk, 
Zdeněk Zavrtal, Václav Mášek, 
Mirek Chlapec, Antonín Papírník, 
J. Šlingr, dále Jaroslav Klimeš 
a další.                                                                            

                                                                                      
Blanka Pašková
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