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Tibor Švec, starosta obce

editorial

v ruce právě držíte březnové 
vydání Vesteckých listů. A jaké 
informace vám přinášíme?

Od minulého vydání se toho událo 
poměrně hodně. Sice jsme se po 
dvou letech konečně dočkali 
rozvolňování opatření souvisejících 
s COVID-19, ale místo tohoto 
tématu se začala plnit média 
závažným novým tématem, 
kterým je válka Ruska proti 
Ukrajině. Věřím, že mnozí z vás si 
neuměli představit, že v dnešní 
době dojde k válečnému konfliktu, 
který se týká země, vzdálené jen 
necelých 600 km vzdušnou čarou 
od Vestce. Více informací o tom, 
jak můžete pomoci, se dozvíte 
v rubrice Aktuálně. Pomoc bude 
potřeba dlouhodobě, takže každý 
z nás bude mít jistě příležitost se 
zapojit. Tyto události nám zároveň 
ukazují, jak je lidská společnost 
a samotný lidský život křehký. 
Měli bychom si vážit všeho 
dobrého, co v životě máme, 
protože nikdy nevíme, kdy se může 
naše situace a životy během 
doslova vteřin úplně změnit. 

Nezapomeňte na zápisy dětí, ať už 
do mateřské školy (květen 2022), 
tak do základních škol (duben 
2022), se kterými má Vestec 
uzavřenou smlouvu. Podrobnější 
informace najdete také v rubrice 
Aktuálně.

Tématem tohoto vydání je odpad, 
možná vás samotné překvapí, jak 
obsáhlý článek se dá napsat 
o něčem, čeho se zbavujeme s tím, 
že to už dále nevyužijeme. Najdete 
ho v rubrice Z obce.

A jak jsem vám slíbil, na jaře opět 
začnou kulturní akce, o které jsme 
na dlouhou dobu přišli. První 
letošní akcí budou tradiční 
čarodějnice, opět na louce za 
rybníkem poslední dubnový den. 
Program vám přineseme v dalším 
vydání listů a na FB a webu obce. 
A také program dalších akcí, které 
pro vás na letošní rok 
připravujeme.

Přeji vám příjemné čtení!
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Obec Vestec má pro 
následující školní rok 
uzavřenou smlouvu 

o spolupráci s městskou částí Praha 
11 a nově také s městem Jesenice.

Všechny základní školy zřizované 
městskou částí Praha 11 a základní 
školy zřizované městem Jesenice 
budou přijímat vestecké žáky 
k povinné školní docházce ve 
školním roce 2022/2023. Kritéria 
pro přijetí si stanovují ředitelé 
jednotlivých základních škol, 
nicméně obecně platí, že přednost 

mají děti ze spádových oblastí dané 
školy, poté budou přijímány děti 
s adresou trvalého pobytu ve Vestci 
a teprve poté zájemci z jiných 
oblastí.

Zápisy do všech základních škol 
zřizovaných městskou částí Praha 
11 budou probíhat v termínu 
6. a 7. 4. 2022. Některé školy od 
1. 4. 2022 umožňují vygenerovat si 
přihlášku k zápisu a rezervovat si 
konkrétní termín zápisu v dané 
škole na stránce https://zapisdozs-
praha11.praha.eu/. 

Zápisy do 1. tříd základních škol 
pro školní rok 2022/2023

Zápis do ZŠ Zdiměřice, 
www.skolazdimerice.cz, bude 
probíhat v termínu 5. až 7.4. 2022, 
s možností přihlašovat se k zápisu 
elektronicky od 7. 3. 2022, více 
informací k zápisu najdete na: 
https://1url.cz/@zszdimerice22, 
Zápis do ZŠ a ZUŠ Jesenice, 
www.jesenickaskola.cz, bude 

probíhat v termínu 4. a 5.4. 2022, 
více informací najdete na: 
https://1url.cz/@zsjesenice22

Většina škol organizuje v březnu 
Den otevřených dveří pro budou 
prvňáčky, sledujte stránky 
jednotlivých škol.

ZŠ na území Prahy 11  webové stránky  generování přes odkaz
ZŠ Campanus    www.campanus.cz ano
ZŠ Ke Kateřinkám  www.zskaterinky.cz ano
ZŠ Mikulova   www.zsmikulova.cz ano
ZŠ Donovalská   www.donovalskazs.cz ne
ZŠ Květnového vítězství 1554 www.kvetnak.cz ne  
ZŠ a MŠ Chodov  škola.zskv.cz  ne, vlastní systém
K základní škole ZŠ Campanus, kterou stále navštěvuje většina vesteckých dětí, 
zajišťuje obec Vestec školní autobus (ranní i odpolední) pro žáky 1. až 3. tříd.

V minulých letech měla obec Vestec uzavřené dílčí 
smlouvy o spolupráci s těmito základními školami:

Необов’язково вирішувати питання початкової освіти відразу (протягом 3 місяців після прибуття). Якщо Ви 
вирішили записати дитину до початкової школи, Ви маєте на це право і можете зробити це в будь-який час.

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA24

ź  Strach z promeškání
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Nová lipová 
alej ve Vestci 

edná se o společnou aktivitou Jprogramu DofE, iniciativy Sázíme 
budoucnost a Středočeského 

kraje. Stovka lip ve Vestci poroste 
jako připomenutí odkazu prince 
Philipa, který by loni oslavil 100. 
narozeniny, a především jako 
připomenutí jeho aktivit na 
podporu mladých lidí.

Princ Philip založil před 66 lety 
program neformálního vzdělávání 
na podporu mladých lidí 
v dlouhodobém rozvoji, 
Mezinárodní cenu vévody 
z Edinburghu (The Duke of 
Edinburg's International Award, 
zkráceně program DofE). Program 
se rychle rozšířil i do zahraničí 
a dnes funguje ve 130 zemích 
světa. Středočeský kraj a DofE loni 
podepsaly Memorandum 
o spolupráci. V kraji je nyní do 
programu DofE zapojeno téměř 40 

různých škol.
V minulém roce se na počest 
princových nedožitých 100. 
narozenin konaly celosvětové 
oslavy jeho odkazu. U nás je 
realizovala česká pobočka 
programu DofE, která funguje již 
27 let a spolupracuje s více než 290 
školami po celé ČR. Oslavy 
probíhaly pod názvem #dofe100 
a vyvrcholí právě vysazením lipové 
Aleje prince Philipa ve 
Středočeském kraji, konkrétně 
u nás ve Vestci.

„Těší mě, že budeme mít v kraji 
alej vysázenou právě na počest 
prince Philipa. Jeho celoživotní 
aktivity ve prospěch mladé 
generace, ale i ve prospěch 
životního prostředí, jsou 
obdivuhodné a měly by být 
příkladem pro ostatní. Najít 
optimální místo pro vysazení 
lipové aleje nebylo jednoduché. 

Z mnoha středočeských obcí, 
které projevily zájem, byl 
nakonec po dohodě s DofE 
a odborníky na dendrologii 
vybrán Vestec, kterému tímto 
gratuluji. Sázení Aleje čítající 100 
stromů proběhne 23. dubna 2022 
ve spolupráci s iniciativou 
Sázíme budoucnost,“ uvedla 
hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Projekt #dofe100 odstartovala 
recepce k odkazu prince Philipa, 
kterou DofE uspořádalo pod 
záštitou místopředsedy Senátu 
Parlamentu ČR Jiřího Růžičky 
v červnu 2021. Lidé i firmy, kterým 
není lhostejná budoucnost mladé 
generace, v rámci této iniciativy 
stále mohou přispívat přes 
platformu darujme.cz na Sociální 
fond DofE a umožnit tak sociálně 
znevýhodněným mladým lidem, 
aby se do programu zapojili. Za 
každých darovaných 10 000 Kč pak 
DofE také vysadí strom v Aleji 
prince Philipa a podpoří tak nejen 
mladé lidi, ale především ekologii, 
která byla princi Philipovi velmi 
blízká. Vzhledem k současné 
situaci finanční prostředky 
z dalších prodaných stromů 
poputují také na rozvoj DofE 
projektu zaměřeného na integraci 
mladých lidí z Ukrajiny, kteří nyní 
přicházejí do ČR.

Projektu #dofe100 vyjádřili 
podporu i patroni programu, 

moderátor TV Nova Karel Kašák 
a mistryně světa v bojových 
sportech Martina Ptáčková. 
„Spojuje nás to, že jsme na sobě 
nikdy nepřestali pracovat 
a nevzdali jsme se. A právě proto 
jsme se rozhodli DofE a jejich 
projekt #dofe100 podpořit. DofE 
mladé lidi učí, jak na sobě 
pracovat, dotahovat věci do 
konce, pracovat v týmu a plnit si 
sny a zároveň pomáhat ostatním. 
Vybrané finanční prostředky 
z #dofe100 pomohou těm, kteří 
by se do programu jinak 
přihlásit nemohli.“

Sázení Aleje se zúčastní nejen ti, 
kteří program DofE finančně 
podpořili a jejich jménem bude 
konkrétní strom vždy vysazen, ale 
i dobrovolníci, kteří se rozhodnou 
pomoci se samotným sázením. 
Přijít na akci a zapojit se může 
každý. Více informací zjistíte na 
dofe.cz.

O Mezinárodní ceně vévody z�Edinburghu (DofE)

• Program má 3 úrovně, bronzovou, stříbrnou a zlatou a může se do něj 
zapojit každý student nebo žák ve věku 13 až 24 let.

• Podle zvolené úrovně pak program plní 6, 12 nebo 18 měsíců.
• V České republice program funguje 27 let a je do něj zapojeno více než 

290 základních a středních škol, dětských domovů, sportovních klubů. 
Do programu se zapojují mladí lidé z širokého sociálního spektra.

• Účastníci si volí aktivity a cíle ve třech oblastech – dovednosti, pohybu, 
dobrovolnictví. Na zvolených cílech pak pravidelně pracují. Čtvrtou 
oblastí je týmová expedice v přírodě, která má vždy konkrétní účel.

Ve Vestci bude vysázena 
nová lipová alej

https://www.dofe.cz/
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O Mezinárodní ceně vévody z�Edinburghu (DofE)
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• Účastníci si volí aktivity a cíle ve třech oblastech – dovednosti, pohybu, 
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Ve Vestci bude vysázena 
nová lipová alej

https://www.dofe.cz/
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Změna Tarifu PID 
od 1. 4. 2022

d 1. dubna 2022 dochází Ov návaznosti na úpravy 
výše celostátních slev ke 

změnám cen jízdného pro děti, 
studenty a seniory ve 
Středočeském kraji. Státní sleva 
pro tyto tarifní kategorie (děti od 
6 do 18 let, studenti od 18 do 26 
let a senioři od 65 do 70 let) se 
snižuje ze 75 % na 50 %. S tím 
souvisí i změna cen jízdného pro 
jednotlivou jízdu i předplatních 
kuponů PID, které budou nově 
poloviční oproti plné ceně. Další 
změnou bude zavedení zlevněného 
jízdného pro držitele průkazů ZTP 
a ZTP/P ve Středočeském kraji, 
kteří budou mít nově slevu 75 % 

z plné ceny jízdného, a to jak 
v autobusech, tak ve vlacích PID 
(dosud mohl cestovat 
v autobusech zdarma). Pro 
cestování po Praze se ceny 
jízdného nemění.

Upozorňujeme, že z důvodu 
nemožnosti kompenzace 
nevyužitých jízdenek ze strany 
státu nebude možný zpětný odkup 
nevyužitých jízdenek, které 
pozbydou po 1. 4. 2022 platnosti, 
a to včetně jízdenek zakoupených 
v mobilní aplikaci PID Lítačka. Tyto 
jízdenky je nutné využít do 31. 3. 
2022.

Uzavírky komunikací 
v okolí Vestce

Uzavírka ulice K Hrnčířům 
mezi Hrnčíři a Šeberovem

Uzavírka proběhne z důvodu 
rozšíření a rekonstrukce 
komunikace tak, aby na ní mohly 
vzniknout zastávky MHD,  
přeložení stávající cyklostezky, 
pokládce nové kanalizace 
a vodovodu a vybudování nové 
komunikace „Příjezdová" 
k plánované ZŠ.

Dne 25. 3. 2022 dojde k uzavření 
komunikace pro veškerou dopravu, 
s výjimkou autobusů MHD. 
Předpokládá se, že uzavírka bude 
v této první etapě trvat do 27. 5. 
2021.

Na 1. etapu by měla navázat 
rekonstrukce komunikace, která 
byla původně naplánována na 
prázdniny v letech 2022 a 2023, ale 
kvůli kolizi s dalšími rozsáhlými 
opravami v okolí bude muset 
nakonec proběhnout od června do 

konce srpna letošního roku. Tato 
etapa už bude spojena s kompletní 
uzavírkou ulice K Hrnčířům. 
Všechny informace jsou zatím jen 
předběžné, aktuální informace 
najdete na www.seberov.cz

Uzavírka Břežanského údolí

Od 7. 3. 2022 došlo z důvodu 
opravy k uzavření Břežanské údolí. 
Jedná se o 1. etapu oprav, při které 
bude opravena komunikace, 
opěrné stěny a propustek v horní 

části Břežanského údolí. Celková 
doba trvání opravy se předpokládá 
v délce 7 měsíců. Z Vestce 
doporučujeme objet buď po 
okruhu, případně lze použít místní 
komunikace a projet přes Točnou 
a Komořany.
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Pomoc Ukrajině 

Важлива інформація

INFORMACE PRO OBČANY, 
kteří chtějí pomoci

omoc Ukrajině by měla být Pcílená, organizovaná a hlavně 
dlouhodobá. Chcete-li 

přispět finančně, materiálně, 
nabízíte-li ubytování či dopravu, 
psychologickou nebo právní 
pomoc, informujte se na stránkách 
stojimezaukrajinou.cz. Tyto 
stránky přináší přehled všeho, čím 

byste mohli Ukrajincům 
přicházejícím do ČR pomoci.
Cítíte-li se jako dobrovolník, který 
by chtěl podat pomocnou ruku, 
vyberte si z nabídky dobrovolnické 
pomoci (nejen tlumočení) na 
stránkách celostátního portálu 
vlnapomoci.cz.

Český červený kříž – účet: 333999/2700, 
variabilní symbol 1502; ve spolupráci s ministerstvem 
zahraničních věcí zajišťuje zdravotnický materiál

Člověk v tísni – účet: 0093209320/0300; 
humanitární pomoc lidem zasaženým válkou

Charita Česká republika – účet: 55660022/0800, 
variabilní symbol 104; základní potřeby 
pro lidi zasažené válkou
Zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR disponuje bankovním účtem 
(304452700/0300), na který lze zaslat finanční obnos určený pro následný 
nákup obranného materiálu. Informace z velvyslanectví naleznete zde: 
https://www.facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia/

Nebo využijte „Souhvězdí pomoci Ukrajině“ a nakupte charitativní poukazy 
od 100 Kč pro organizace UNICEF, Člověk v tísni, Post Bellum, ADRA, Charita 
ČR zde: https://1url.cz/@ukr2022

INFORMACE PRO UKRAJINCE V ČR
Základní informace, jak postupovat, kam se obrátit, jsou na webu 
Ministerstva vnitra www.mvcr.cz. Telefonní linka +420 974 801 802, web 
nasiukrajinci.cz a také na https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx

Основна інформація,що роботи і куди звертатися, є на сайті 
Міністерства внутрішніх справ www.mvcr.cz. Телефонна лінія 
з покроковою інформацією для громадян України: +420 974 801 802, 
Наші українці – Інформація про те, як допомогти (nasiukrajinci.cz, 
www.nasiukrajinci.cz/ua)
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TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME
A MÁ TO SMYSL

Mohlo by se zdát, že recyklace 
odpadu je záležitostí ryze moderní, 
ale opak je pravdou. Je to sice 
neuvěřitelné, ale s odpady si lidé 
museli poradit už v pravěku. Tehdy 
například využívali kosti zvířat pro 
výrobu různých nástrojů nebo 
z nich stavěli přístřešky. Později se 
recyklovaly kovy, to bylo už před 
3000 lety. V době bronzové 
dokonce byly první kontejnery 
z bronzu. Sklo uměli recyklovat už 
v antice, s recyklací papíru začali 
někdy kolem roku 1031 Japonci. 
Na začátku 19. století se 
recyklovala vlna a rozvíjely se 
sběrny šrotu. Poptávku po „starých 
věcech“ přinesla první i druhá 
světová válka, kdy panoval 
nedostatek surovin. Další investice 
do recyklace pak přišly 
v sedmdesátých letech minulého 

století, a to především kvůli 
rostoucím cenám energií. Začal se 
recyklovat hliník a další kovy, 
stejně jako sklo a papír. Ke třídění 
a opětovnému využití odpadů 
vždy tlačily dvě věci: nutnost 
poradit si s odpadky a získat znovu 
cennou surovinu. Nutné bylo začít 
i s recyklací elektrospotřebičů. 
První takový systém recyklace 
odpadu byl realizován ve 
Švýcarsku, kde se začalo se sběrem 
starých ledniček. A postupně 
začala promlouvat i ekologie, 
společně s tím, jak produkce 
odpadu narůstala.

Jen pro zajímavost, každý z nás ročně vyprodukuje asi 300 – 330 kg odpadu. 
Vytřídíme asi dvě třetiny z celkového množství odpadu.

PATŘÍME K PREMIANTŮM

V otázce třídění odpadu se 
dlouhodobě držíme na evropské 
špici a v některých oblastech 
dokonce předčíme evropský 
průměr. Vyplývá to 
z celoevropského průzkumu 
„Každá plechovka se počítá“ Every 
Can Counts.

Kolik a čeho se vytřídí? 
A čemu to přispívá?

Podle informací EKO-KOM se 
v roce 2020 podařilo vytřídit 76 % 
obalů; každý obyvatel České 
republiky  vytřídil 66,8 kg odpadů 
z papíru, skla, plastů nebo 

nápojových kartonů. Nejvíce se 
vytřídí papíru, následně plastů 
a nakonec skla. Dohromady se 
vytřídilo 926 055 tun obalových 
odpadů.

Zásluhou toho se jen za rok 2020 
3například ušetřilo 376 m  vody 

(což je vodní nádrž Lipno a Rozkoš 
dohromady) a díky tomu bylo 
v atmosféře méně o zhruba 942 
000 tun CO  ekv. Recyklát totiž při 2

výrobě nových výrobků nahradí 
přírodní zdroje.

Plných 99 % obyvatel ČR má 
možnost třídit. Aktivně třídí 
celkem 7,8 milionu lidí, což 
představuje 73 % české populace. 
Za posledních 20 let je to nárůst 
o celou třetin. Díky tomu se dnes 
Česko nachází na druhém místě 
v rámci EU, co se třídění obalů 
týče.

V JEDNODUCHOSTI JE SÍLA

Důvodem třídícího úspěchu je 
podle českých odborníků na 
odpadové hospodářství zejména 
jednoduchost třídícího systému, 
který je dlouhodobě neměnný.
Už naši prarodiče byli zvyklí třídit 
odpad – v každém hospodářství 
byl kompost, papír se třídil 
prostřednictvím pravidelných 
sběrů, později na to navázal školní 
sběr papíru, kovový odpad se 
odvážel do výkupny. Systematický 

rozvoj nádobového sběru 
tříděného odpadu se pak začal 
rozvíjet před více než 20 lety. 
Tento model umožnil třídit více 
komodit, a tak můžeme třídit 
i plasty nebo nápojové kartony, 
a v průběhu let se přidal bioodpad 
a elektroodpad a nyní mohou být 
prostřednictvím nádob sbírány 
také drobné kovové odpady 
a kuchyňské oleje. 

Už od dětských let se učíme, že do žluté popelnice patří plasty, do modré 
papír, do zelené sklo, do nádoby s oranžovou samolepkou patří nápojové 
kartony a do šedého kontejneru (nebo do nádoby opatřené šedou 
samolepkou) se třídí kovy včetně plechovek od potravin a nápojů.

POHLED DO HISTORIE
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POHLED DO HISTORIE
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Nejsnadnějším způsobem jak třídit 
odpad, je třídit už v místě vzniku, 
tedy v domácnostech. Bez 
správného nakládání s odpady 
bychom za chvíli nežili v domech, 
ale spíše na skládkách. O tom, zda 
odpadu, který vyhazujeme, dáme 
nový život, rozhodujeme právě my. 
Když například vyhodíme plastový 
kelímek do směsného odpadu, 
nedáme mu šanci na další využití. 
Pokud naopak odpady už doma 
správně roztřídíme, tak je čeká 
recyklace a nový život v podobě 

výrobků, které běžně používáme. 
Navíc podle zákona je každý 
povinen zbavovat se odpadů 
předepsaným způsobem. Účelem 
zákona č. 541/2020 Sb. 
o odpadech, který je v účinnosti 
od 1. ledna 2021, je především 
zajistit vysokou úroveň ochrany 
životního prostředí i zdraví lidí 
a trvale udržitelné využívání 
přírodních zdrojů předcházením 
vzniku odpadů a nakládání s nimi 
v souladu s hierarchií odpadového 
hospodářství! 

TROCHA STATISTIKY

Třídění odpadu patří k dobrému vychování 73 % Čechů.
Loni bylo recyklováno 90 % papírových obalů, 88 % skleněných obalů a 70 % 
plastů. Průměrná vzdálenost k nejbližšímu místu třídění odpadu je 90 metrů. 
Po celé ČR je rozmístěno 558 044 ks nádob na třídění.

A JAK TO MÁME U NÁS?

Ve Vestci máme v současné době 
k dispozici 111 nádob na tříděný 
odpad, z toho je na plasty určeno 
37 nádob, na papír 35 ks, na sklo 
18 ks, na nápojové kartony 17 ks 
a na kovy 4 ks. Vedle toho je 
v období duben až listopad po vsi 
rozmístěno 11 velkoobjemových 
kontejnerů na biologicky 
rozložitelný odpad a co víc, 
můžeme pohodlně využívat sběrný 
dvůr, což nám pomáhá s tříděním 
například elektrospotřebičů, 
baterií a třeba většího objemu 
obalového materiálu. O provoz 

sběrného dvora se starají 
Technické služby Vestec p.o. 
a funguje 2x týdně, ve středu od 
16 hod do 20 hod a v sobotu od 
8 hod do 14 hod. O svoz tříděného 
odpadu se pak starají Technické 
Služby Dolnobřežanska, s.r.o. 
(TSDB) - jejich zásluhou se 
nejzatíženější nádoby na plast 
a papír vyvážejí dokonce dvakrát 
týdně (v úterý a ve čtvrtek), sklo 
jedenkrát za čtrnáct dní, nápojové 
kartony a kovy pak jednou 
měsíčně. Velkoobjemové 
kontejnery na rozložitelný odpad 

se vyvážejí podle potřeby.
Každý, kdo se rozhodl odpady 
třídit, jistě ocení, že díky třídění 
nemusí vyhazovat (a tedy i platit) 
tolik směsného odpadu. Šetří tak 
přírodu, suroviny a hlavně svou 
peněženku! 

Je obecně známo, že likvidace 
a skládkování odpadu je náročné, 
stále méně dostupné a velice 
drahé. O dopadech na přírodu ani 
nemá cenu mluvit! Třídění odpadu 
je velmi důležité, protože tím 

umožňujeme jeho zpracování ve 
specializovaných zařízeních 
a odpad tak prochází procesem 
recyklace. Díky tomu se z odpadu 
získávají tzv. druhotné suroviny, 
které se přidávají do nových 
výrobků nebo se jimi mohou zcela 
nahrazovat tzv. primární zdroje. 
Tak se dosahuje materiálových 
i energetických úspor – třeba sklo 
se dá recyklovat donekonečna 
a díky použití druhotných surovin 
můžeme při výrobě nových 
skleněných produktů ušetřit až 
65 % sklářských písků a přes 90 % 
energií. Recyklací jednoho 
kilogramu hliníkového odpadu 
můžeme ušetřit 8 kg bauxitu 
a 4 kg přídatných látek.

Jen pro představu – za jeden svoz 
velkého kontejneru 1 100 litrů se 
platí různě podle jeho obsahu - za 
směsný odpad 268 Kč za jeden 
svoz, za tříděný papír 185 Kč za 
jeden svoz. Celkem vydá obec 
Vestec za odpady (směsný 
i tříděný) 4 600 000 Kč ročně 
a k tomu 1 200 000 Kč za 
velkoobjemové kontejnery na 
bioodpad. Od společnosti EKO-
KOM naopak obec dostává 
odměnu za třídění 540 000 Kč 
ročně.

Podle informací pana Pavla Kvítka, 
vedoucího divize Odpadové 
hospodářství TSBD patříme 
v třídění odpadu k těm lepším 
obcím v rámci mikroregionu 
Dolnobřežansko. I když stále ještě 
máme prostor ke zlepšení. Snad 
ani ne tak v množství tříděného 
odpadu, ale v čistotě kolem nádob 
a kvalitě třídění. Je bohužel 
zarážející, že si někdo dokáže 
„odložit“ odpad mimo nádoby 
bez ohledu na znečistění ulice. 
Nebo, že někdo znečistí bioodpad 
ve velkoobjemových 
kontejnerech směsným 
odpadem, pneumatikami, a nebo 
při nejlepším zanecháním 
zeleného odpadu v igelitovém 
pytli. Asi je takovému člověku 
zcela jedno, že to za něho musí 
někdo napravit a uklidit, ale i to, 
že tak znehodnotí někdy i celou 
dávku tříděného odpadu. To 
všechno nás stojí peníze! A jak víte, 
ani peníze z rozpočtu obce nejsou 
imaginární…     

15březen 2022 březen 2022
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Informace, podle kterých byste se 
měli při třídění odpadu řídit, 
naleznete přímo na barevných 
sběrných nádobách. Na 
kontejnerech jsou umístěny 
nálepky, které popisují, co do nich 
patří a co ne. Také většina obalů 
obsahuje recyklační symbol (tři 
šipky vzájemně propojené do 
trojúhelníku s číselným nebo 
písmenným kódem uvnitř), který 
napoví, do které nádoby obal patří. 
Schválně, už jste si jich někdy 
všimli?

Na papír je modrý kontejner

Patří sem například časopisy, 
noviny, sešity, krabice, papírové 
obaly, cokoliv z lepenky, nebo 
knihy. Nevadí ani papír 
s kancelářskými sponkami. 
Zpracovatelé si s nimi umí poradit. 
Bublinkové obálky vhazujeme 
pouze bez plastového vnitřku! 
Nepatří sem celé svazky knih 
(vhazovat pouze bez vazby, ve 
větším počtu patří na sběrný 
dvůr), uhlový, mastný nebo 
jakkoliv znečištěný papír. Tyto 
materiály nelze už nadále 
recyklovat. To samé platí 
o termopapíru (účtenkách). Pozor, 
použité dětské pleny nebo 
papírové kapesníčky opravdu 
nepatří do kontejneru na papír, ale 
do popelnice!

Na plasty je žlutý kontejner

Patří sem fólie, sáčky, plastové 
tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly 
od pracích a čistících přípravků, 
kelímky od jogurtů, mléčných 
výrobků, balící fólie od 
spotřebního zboží, obaly od CD 
disků a další výrobky z plastů. 
Pěnový polystyren sem vhazujeme 
v menších kusech.   Nepatří sem
mastné obaly se zbytky potravin 
nebo čistících přípravků, obaly od 
žíravin, barev a jiných 
nebezpečných látek, podlahové 
krytiny či novodurové trubky (ty 
lze odevzdávat na sběrném dvoře).

Na sklo je zelený kontejner

Patří sem barevné i čiré sklo, 
například lahve od vína, 
alkoholických i nealkoholických 
nápojů či marmelád, vhodit sem 
můžete i tabulové sklo z oken a ze 
dveří. porcelán ani  Nepatří sem 
keramika, ale ani autosklo, zrcadla 
nebo třeba drátované sklo, zlacená 
a pokovená skla, ani varné 
a laboratorní sklo, stejně jako 
sklokeramika. Vratné zálohované 
sklo vracejte zpět do obchodu.

Na nápojové kartony je 
oranžová nálepka

Patří sem krabice od džusů, vína, 
mléka a mléčných výrobků, které 
je dobré před vyhozením 
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sešlápnout! Nepatří sem “měkké” 
sáčky například od kávy a různých 
potravin, ani sem neházejte 
kartony obsahující zbytky nápojů 
nebo potravin.

Na kovy je šedivý kontejner

Patří sem drobnější kovový odpad, 
který lze skrz otvor bez problémů 
prostrčit – plechovky od nápojů 
a konzervy, víčka od některých 
jogurtů, prázdné kovové obaly od 
kosmetiky a sprejů, kovové tuby, 
alobal, kovové zátky, hřebíky, 
šroubky, kancelářské sponky 
a další drobné kovové odpady. 
Větší odpady patří do sběrného 
dvora.  plechovky od  Nepatří sem
barev a jiných nebezpečných látek, 
tlakové nádoby se zbytky 
nebezpečných látek, ani domácí 
spotřebiče a jiná vysloužilá 
zařízení složená z více materiálů. 
Tyto druhy odpadů se třídí ve 
sběrných dvorech samostatně. 
Nepatří sem ani těžké nebo 
toxické kovy.

Bioodpady

Patří sem zbytky ovoce a zeleniny, 
čajový a kávový odpad včetně 
papírových filtrů, skořápky od 
vajíček nebo od ořechů, papírová 
plata na vajíčka, tráva, listí, drobné 
větve nebo květiny, seno, sláma, 
hobliny, vychladlý popel ze 
spalování dřeva, trus býložravých 
zvířat. Nepatří sem zbytky masa 
a kostí, zbytky jídel, cigarety, olej, 

hlína, kameny, stavební suť nebo 
plastové sáčky a další 
nerozložitelný odpad.

Nebezpečný odpad

Patří sem zářivky, výbojky, baterie, 
ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, 
oleje, pneumatiky, elektronika, 
tonery do tiskáren – tyto odpady 
se vždy odevzdávají ve sběrném 
dvoře!

ROZHODNĚ SE NESESYPÁVÁ ZE 
VŠECH DOHROMADY!
TO OPRAVDU NE! 

o roztřídění se jednotlivé materiály 
nikdy nemíchají dohromady. 
V dnešní době, kdy se za každou 
uloženou tunu odpadů na 
skládkách platí, nemá nikdo zájem 
sesypávat odpady dohromady. 
V České republice je dostatek 
zpracovatelů, kteří vytříděný 
odpad dále zpracovávají, ať na 
druhotnou surovinu, se kterou se 
dále obchoduje, nebo na hotové 
výrobky, se kterými se v běžném 
životě setkáváme.

Třídění odpadů je společenská 
odpovědnost každého z nás a je 
také na nás, jak si nastavíme 
systém třídění v domácnosti. 
Záleží jen na nás, jestli dáme 
odpadu šanci na nový život 
a vytřídíme ho.
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Co se děje v naší mateřské škole

Naší snahou je mít 
spokojené a šťastné děti, 
proto stále chystáme 

různé zajímavé aktivity a akce. 
Jednou z takových aktivit je 
každopádně zimní sportování. 
V letošním roce bylo sportování 
propojeno s konáním zimních 

olympijských her. Děti měly 
možnost vyzkoušet si 
krasobruslení, bobování, hokej, 
slalom a další disciplíny. 

Sportování je moc bavilo a za 
odměnu si všechny děti právem 
zasloužily cennou trofej v 
podobě krásného poháru, který 
dostal v každé třídě důstojné 
místo.

Pohádková zvířata 
Dalším zpestřením byla 
rozhodně návštěva 
pohádkových zvířat, která 
pocházejí z cirkusu JOO. Děti se 
dozvěděly spoustu zajímavostí, 

kdo chtěl, mohl si zvířátka 
pohladit a především vznášet 
otázky, které se života zvířat 
tykají. K vidění byla malinkatá 
opička, chameleon, různí ptáčci, 
slepice, ještěrky, pejsci atd.

Karneval
Samozřejmě nesmí chybět 
karneval a také že nechyběl. 
První březnový den proběhl 
právě v duchu různých masek. 

Děti karneval milují a tak si ho 
také pořádně užily. Proběhly 
různé soutěže a diskotéky. 
Školka tak na tento den 
opravdu znevšedněla, 
především díky spoustě 
princezen, víl, supermanů, 
pirátů, kovbojů a dalších velice 
nápaditých kostýmů. 

Covidová opatření se pomalu 
odbourávají a proto plníme náš 
kalendář spoustou zajímavých 
aktivit pro děti. Plánujeme 
čarodějnický rej, různá 
divadélka, která za námi 

přijedou do školky, velký výlet 
a nezapomínáme ani na naše 
zdraví, proto proběhne opět 
vyšetření zraku u dětí.
V dubnu se k nám můžete přijít 
podívat na Den otevřených 
dveří a v květnu se těšíme na 
děti, které přijdou k zápisu.

        
Mgr. Dita Klímová       

Ředitelka MŠ Vestec

MATEŘSKÁ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA
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PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

úzkostí, roztěkaností, 
podrážděností nebo 
nerozhodností.

Jak si to ale lze představit v praxi? 
FOMO může mít mnoho podob, 
rozhodně nemusí být spojeno jen 
s online světem (ačkoli popularita 
sociálních sítí tomuto syndromu 
značně nahrává). Typickým 
příkladem projevu syndromu 
FOMO je bezcílné scrollování na 
telefonu. Člověk vezme do ruky 
mobilní telefon, otevře svou 
oblíbenou sociální síť a chvíli 
scrolluje. Poté telefon odloží, aby 
ho hned vzápětí vzal znovu do 
ruky a obsah stejné sociální sítě 
zase zkontroloval. Nic nového? 
Raději, to aktualizuji znovu. A teď? 
Pořád nic? Tak ještě jednou…

Rizikem syndromu FOMO je 
zejména, že nám kvůli strachu 
z toho, že nám něco někde uteče, 
utíká především vše, co je přímo 
před námi. FOMO může vést 
člověka k prokrastinaci („Ještě 
něco zkontroluju a začnu. Ještě se 
podívám, jestli mi někdo nepsal 
a začnu. Ještě…), nerozhodnosti 
(Dneska zůstanu doma, chci mít 
chvíli pro sebe. Ale kamarádi 
vyrazili do baru, nebude mi to pak 
líto? Ale když mně se hrozně 
nechce nikam chodit. Hm, já radši 
půjdu, abych toho pak nelitoval. 
A tak dotyčný i přes nechuť vyrazí, 
jen aby mohl v pauzách při 
kontrole přemýšlet nad tím, jestli 
neměl raději přeci jen zůstat 
doma).

Strach z promeškání také úzce 
souvisí s multitaskingem (věnování 
se více činnostem najednou). 
Mnoho lidí je stále přesvědčeno, že 
multitasking je velmi výhodný 
a efektivní. Ukazuje se ale, že opak 
je pravdou. Máme-li tendenci 
věnovat se neustále více činnostem 
najednou, naše pozornost dostává 
pořádně zabrat. Rychleji se 
vyčerpáme, jsme unaveni, 
podrážděni, zvyšuje se chybovost.

Má-li člověk tendenci neustále 
sledovat životy druhých (a zvláště 
pak jejich životy na sociálních 
sítích), může rychle nabýt dojmu, 
že jeho vlastní život ani zdaleka 
není tak zajímavý a že se všichni 
kolem mají tak nějak lépe. Sociální 
sítě jsou plné dokonalých fotek ze 
zajímavých míst, na kterých se 
každý usmívá od ucha k uchu. To, 
že realita a zákulisí těchto 
fotografií jsou věc druhá, už často 
nevnímáme. Výsledkem takového 
srovnávání pak může být ztráta 
sebevědomí a pocity smutku, či 
prázdnoty.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

FOMO – Fear of missing out

Zkratka FOMO vychází 
z anglického Fear of missing out, 
do češtiny bychom tento termín 
nejlépe přeložili asi jako strach 
z promeškání/ze zmeškání. Častěji 
se ale i v našem prostředí 

setkáváme právě se zkratkou 
FOMO. Za tou se skrývá syndrom, 
pro který je typický neustálý 
strach, že nám něco důležitého 
uteče, že u něčeho významného 
nebudeme. Projevuje se silnou 

Dnešní doba je zvláštní. Můžeme 
sedět s přáteli v restauraci 
a zároveň díky sociálním sítím 
sledovat dění na večírku v jiném 
městě. Dostupnost online světa 
neustále svádí k tomu, abychom 
byli ve střehu, abychom 
kontrolovali, co se kde zrovna děje 
a hlavně, aby nám nic neuteklo. 
Lidé těžce nesou věty jako: „No, 

tohle nepochopíš, to bys tam tehda 
musel být!“ nebo „Počkej, ty fakt 
nevíš, o čem mluvím? Vždyť to bylo 
úplně všude!“ A tak se někteří 
snaží o nemožné: být na více 
místech najednou, být u všeho, co 
se děje. Ale není to spíše tak, že 
nakonec nejsme vlastně nikde 
doopravdy?

FOMO: Strach z promeškání
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Z knihy událostí

Podnapilý muž

Dne 4. 2. 2022 bylo v 16.07 h oznámeno, 
že v ulici Werichova ve Vestci leží na 
lavičce neznámá osoba pod vlivem 
alkoholu. Muž dýchal, ale nereagoval na 
žádné podněty a nekomunikoval. Na 
místo byla přivolána zdravotnická 
záchranná služba, která rozhodla 
o převozu do Fakultní Thomayerovy 
nemocnice, kdy na žádost záchranářů 
proběhl převoz za asistence strážníků.

Muž řídil se zákazem řízení

Dne 9. 2. 2022 si v odpoledních 
hodinách hlídka Obecní policie 
Vestec všimla, že řidič osobního 
motorového vozidla tovární značky 
BMW jede nejistým způsobem. Po 
zpozorování hlídky se snažil před 
hlídkou uhnout a zmizet 
z dohledu. Vozidlo bylo proto 
zastaveno na Náměstí Na Sádkách 
v Dolních Břežanech a řidič byl 
vyzván k prokázání totožnosti. 
Řidič ihned uvedl, že má vysloven 
zákaz řízení motorových vozidel, 
který mu končí již za 5 dnů. Tato 
skutečnost byla záhy potvrzena. 
Řidič uváděl, že chtěl pouze 
popojet z obce Zlatníky-Hodkovice 
kvůli špatnému autobusovému 
spojení.

Zákaz řízení řidič v minulosti 
dostal za užití návykových látek, 
z čehož se však zřejmě příliš 
nepoučil, protože test, který 
následoval, byl pozitivní na látku 
metamfetamin.

Celá věc byla předána Policii ČR 
a jednáním řidiče se bude zabývat 
příslušný soud.

26

SENIOŘI

březen 2022

RC BARÁČEK

Divadelní představení 
„Slaměný klobouk” – březen 2022

námá komedie Zfrancouzského dramatika se 
v září 2021 opět vrátila na 

scénu pražského Divadla na 
Vinohradech a 2. 3. 2022 pobavila 
i naše seniory. Letos se tak jednalo 
o první divadelní představení 
v roce a zároveň i o první 
společnou akci, kterou senioři 
vkročili do nového roku.

Premiéra hry byla kvůli covidu 
odložená a soubor divadla, 
tentokrát v režii Tomáše Töpfera, 
obsadil frašku Eugèna Labicha 
známými herci jako jsou Ondřej 
Brousek, Pavel Rímský, Václav 
Vydra, Otakar Brousek a Naďa 
Konvalinková.

Ve hře je nejdůležitější rekvizitou 
slaměný klobouk, který patří jedné 
dámě. Ten ale sežere kůň. V ten 
moment zůstává v sázce čest milé 
dámy, která se bez klobouku 
nemůže vrátit domů a dále lavina 
starostí, která se snese na hlavu  
hlavního hrdiny. Na první pohled 
malé nedopatření, které však na 
druhé straně vyvolalo řadu 
bláznivých honiček, komických 
situací, ve kterých dominovaly 
především výtečné výkony 
zmíněných herců, které byly 
nakonec oceněny zasloužilým 
potleskem.

SVS 
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Dějiny obce Vestec
Jak probíhala první pozemková 
reforma ve Vestci 

KRONIKA

březen 2022

ěkolik stránek staré kroniky Nje věnováno pozemkové 
reformě. Vcelku oprávněně. 

Vznik samostatné Československé 
republiky v roce 1918 přinesl řadu 
zásadních změn, které se týkaly 
veškerého života naší společnosti. 
Jednou z nich bylo např. vytvoření 

samostatné měny, další 
nevyhnutelnou reorganizací byla 
pozemková reforma. Po první 
světové válce změnila třetina půdy 
své majitele. Ta v tu dobu patřila 
velkostatkům, které vlastnila 
především šlechta a církev. 

Pro další orientaci předkládám výši mezd 
a výši cen ve dvacátých letech minulého století.

Mzdy v roce 1929
dělníci   510 - 590 Kč
úředníci  1 360 Kč (muži 1550 Kč, ženy 840 Kč)
horníci  940 Kč
zemědělství deputát + 17,5 Kč/denně (ženy 10,6 Kč)

Ceny potravin,  průmyslového zboží a služeb v roce 1929
chléb (1 kg)  3,40 Kč  košile pánská   24,92 Kč
brambory (1 kg) 0,95 Kč  oblek pánský   698,33 Kč
vepř. maso (1 kg) 16,90 Kč  oblek dámský   571,67 Kč
mléko (1 l)  1,95 Kč  boty   100 Kč
máslo (1 kg)  25,75 Kč  jízdné vlak 20 km 4,40 Kč
vejce (1 ks)  0,85 Kč  jízdné tramvaj  1,20 Kč
cukr (1 kg)  6,20 Kč  stříhání vlasů  4,00 Kč
pivo (1 l)  2,90 Kč

Cena orné půdy (dle bonity půdy)
3 500 až 5 000 Kč/ha
řepařská oblast 4 800 až 8 600 Kč/1ha
bramborářská oblast 2 800 až 4 400 Kč/ha
zdroj: www.ptejteseknihovny.cz 

28 březen 2022

OBECNÍ POLICIE

Osoba v pátrání

Dne 15. 2. 2022 požádala strážníky 
Policie ČR obvodní oddělení Jílové 
u Prahy o součinnost při prověření 
bydliště muže, který utekl 
z Psychiatrické nemocnice 
Bohnice a je osobou v pátrání. 
V místě bydliště ve Vraném nad 
Vltavou byla zkontaktována dcera, 
která uvedla, že zde otec není 
a přislíbila, že když se vrátí, tak 

bude kontaktovat hlídku. 
O několik hodin později skutečně 
tento telefonát s jinou osobou 
z domácnosti proběhl 
a oznamovatelka poté, co muž 
v pátrání opustil rodinný dům, 
nasměrovala hlídku až k jeho 
osobě, která jej nalezla nedaleko 
vodní elektrárny. Muž byl poté 
převezen na služebnu Obvodního 
oddělení Policie ČR, kam byl 
předán k dalšímu opatření.

Pohyboval se na území ČR 
neoprávněně

Dne 15. 2. 2022 v 15.07 h bylo 
oznámeno, že se v ulici V Břinkách 
(Zlatníky-Hodkovice) pohybuje 
neznámý muž, který je zřejmě pod 
vlivem drog a pokouší se přelézt 
branku k rodinnému domu. Po 
příjezdu hlídky muž odpovídající 
popisu bral za kliku u zde 
zaparkovaného vozidla a snažil se 
do něj dostat. Muž hovořil rusky 
a byl zjevně pod vlivem alkoholu. 

Byla kontaktována majitelka 
vozidla a RD, kdy dle ní nedošlo 
k žádnému poškození. Na místo 
byla z důvodu ztotožnění přivolána 
Policie ČR. Dechovou zkouškou 
bylo u osoby zjištěno 3,95 promile 
alkoholu v dechu a následnou 
lustrací ještě i skutečnost, že muž 
je na území ČR jako nežádoucí 
cizinec. Strážníci Obecní policie 
Vestec poskytli součinnost při 
jednání s mužem, který byl poté 
předán k dalšímu opatření 
cizinecké policii.
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Vyvlastněné pozemky byly 
původním majitelům zaplaceny, 
ovšem za předválečnou cenu, která 
byla asi třetinová, než tržní 
poválečná.

Pozemková reforma měla být 
odvetou za minulá příkoří. Nejen 
hesla jako „národní revoluce“, či 
„odčinění Bílé hory“, nebo „za 300 
let po Bílé hoře svobodný lid na 
svobodné půdě”, ale i pomníčky 
nalézající se vzácně na různých 
místech území Čech, dokazovaly 
obrovské nadšení. Dělení 
šlechtické a církevní půdy bylo pro 
nové majitele přínosem a bylo 
celkově chápáno i jako povzbuzení 
národního cítění v začátcích nové 
republiky.

Reforma odstartovala už 16. dubna 
1919, kdy došlo k přijetí zákona č. 
215/1919 Sb., o zabrání velkého 
majetku pozemkového, který 
samotnou pozemkovou reformu 
sice zahájil a umožnoval, ale na 
jeho realizaci došlo později, až v 
průběhu dvacátých let minulého 
století. Ve Vestci spíše až na konci 
dvacátých let. Přesnější datum se 
mi nepodařilo dohledat. 

Od arcibiskupství v Dolních 
Břežanech, pod jehož správu obec 

Vestec patřila, bylo rozděleno mezi 
26 vesteckých domkářů a 
malorolníků úhrnem 33 ha za 120 
tisíc korun. Důraz byl kladen na 
skutečnost, že půda bude 
přidělena do vlastnictví nebo 
nájmu drobným rolníkům, 
živnostníkům, domkařům, 
bezzemkům a především válečným 
hrdinům a invalidům. Prudký 
rozvoj zemědělství a tím vyšší 
odprodej zemědělských produktů 
si vynutil i postavení nové mostní 
váhy uprostřed obce v roce 1933.

Víme také, že pozemková reforma 
měla významný vliv na 
pozemědělštění obyvatel Vestce, 
kteří většinou docházeli za prací 
do Prahy. Tuto větu najdete 
současně se seznamem těch, jimž 
byla zemědělská půda přidělena na 
stranách staré vestecké kroniky. 
(28,29,30).

Blanka Pašková

31březen 2022
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