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Tibor Švec, starosta obce

editorial

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

Máme za sebou komunální volby, 
kdy do zastupitelstva obce byli 
zvolení jak kandidáti, kteří již byli 
zastupiteli jedno i více období, tak 
zastupitelé, které čeká jejich první 
účast v zastupitelstvu obce. A jak 
vlastně volby ve Vestci dopadly 
najdete v rubrice Aktuálně. Těsně 
před vydáním listů proběhlo první 
zasedání nového zastupitelstva, 
takže se ještě podařilo zařadit 
stručné informace z průběhu 
zasedání. V tomto vydání najdete 
také jedno téma, které nás trápí už 
dlouhá léta, a to je odpad, který se 
objevuje na různých místech nebo 
třeba v kontejnerech na bioodpad. 

BIOCEV je součástí Vestce už 7 let 
a já jsem hrdý na to, že takto 
významný projekt je součástí právě 
naší obce. Vážím si spolupráce, 
kterou BIOCEV a obec mají 

a v rubrice Z obce se můžete 
dočíst spoustu zajímavých 
informací. Ale není to jen BIOCEV, 
v obci máme ještě spoustu dalších 
zajímavých firem a v redakci jsem 
zaslechl něco o tom, že i o nich se 
budete dozvídat na stránkách listů.

Ve školce se rozjel nový školní rok 
a my, jako zřizovatel, jsme rádi 
přispěli k tomu, že naše děti mají 
příjemnější prostředí, kde tráví 
část svého dětství. Více informací 
se dozvíte v článku Dity Klímové, 
ředitelky školky.

Ještě do konce října se můžete 
přihlásit o příspěvek ze sociálního 
programu, tak nezapomeňte podat 
žádost včas.

A je toho mnohem více, tak si 
užijte čtení.

Přeji vám příjemný podzim!

VESTEC

Podzim ve vestci

Děkujeme obyvatelům za příspěvek.
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Informace ze zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec

Dne 14. 9. 2022 se uskutečnilo v pořadí 23. zasedání našeho zastupitelstva 
v období 2018 až 2022. Zastupitelstvo obce Vestec na tomto zasedání mimo 
jiné: 

• zrušilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za 
odkládání komunálního odpadu. Důvodem je rozhodnutí Ministerstva 
vnitra (MV) o pozastavení této vyhlášky kvůli stanovení různých cen za 
litr u nádob různé kapacity. Dle názoru MV není tedy cena za litr 
stanovena jednotně, což dle MV porušuje princip rovnosti. Uvedená cena 
za litr byla původně stanovena tak, aby odpovídala dosavadním cenám za 
nádoby dle předchozí vyhlášky o odpadech. Zastupitelstvo (ZO) se tedy 
rozhodlo vyhlášku zrušit a rozhodnutí o budoucím řešení úhrad za 
odpady v obci ponechat již na novém zastupitelstvu, které vzejde z voleb,

• schválilo rozpočtové opatření, kterým se zvyšují rozpočtové příjmy roku 
2022 o částku 7 mil. Kč a výdaje se zvyšují o částku 5,85 mil. Kč.

U rozpočtových příjmů jde 
zejména o navýšení o částku 5 mil. 
Kč za daňový příjem obce 
z hazardních her, dále o navýšení 
o částku 1,5 mil. Kč ze zisku 
Technických služeb 
Dolnobřežanska (TSDB), s.r.o.  
nebo např. o navýšení o částku 323 
tis. Kč za tzv. goodwill při prodeji 
podílu v TSDB.

U rozpočtových výdajů jde o běžné 
výdaje ve výši 1,35 mil. Kč, kdy 
došlo rozhodnutím Vlády ČR 

k navýšení platových tarifů 
zaměstnanců obce. Dále jde např. 
o navýšení nákladů za pohonné 
hmoty pro obecní policii nebo za 
školení pro nové strážníky. Došlo 
také k navýšení o pronájem 
vánočního osvětlení stromu a také 
k navýšení nákladů za školní 
autobus k ZŠ Campanus.
  
V rámci kapitálových výdajů jde 
např. navýšení za prodloužení 
chodníku v ulici Na Průhoně (o 400 
tis. Kč), za instalaci klimatizace 

POCTA21

ź Začalo nám náborové období

TIP NA DÁREK22

ź Odposlechnuto v Praze
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v budově MŠ (o 600 tis. Kč) a také 
např. za rekonstrukci fotbalového 
hřiště (o 400 tis. Kč). Dále došlo 
k navýšení za instalaci osvětlení 
u fotbalového hřiště (o 2 mil. Kč) 
a za nákup vřetenové sekačky pro 
fotbalové hřiště (o 1,1 mil. Kč).

V rámci bodu diskuse byla ze 
strany starosty krátce zhodnocena 
činnost zastupitelstva v uplynulém 
volebním období, které bylo 
výrazně poznamenáno pandemií 
nemoci Covid-19. Dále byla 
diskutována výstavba soukromého 
sanatoria vedle MŠ, jelikož ze 
strany občanů evidujeme dotazy 
a připomínky k této probíhající 
stavbě. V některém z příštích 
vydání Vesteckých listů a také na 
webu obce budou občané o této 
stavbě blíže informováni. Půjde 
o soukromé zařízení tzv. občanské 
vybavenosti, konkrétně 
o sanatorium poskytující 
dlouhodobou péči s kapacitou cca 
120 lůžek. Dojednaný systém 
obsazení kapacit počítá s tím, že 
místní občané, kteří budou tuto 
formu dlouhodobé péče 
potřebovat, budou mít přednost. 
Sanatorium bude mít smlouvy se 

zdravotními pojišťovnami 
o úhradě za poskytovanou péči. 
V obci Vestec dlouhodobě působí 
nezisková organizace Kvalitní 
podzim života, která poskytuje 
domácí pečovatelskou péči pro 
naše občany. Nově budované 
soukromé sanatorium bude určené 
osobám, pro které není taková 
běžná domácí péče již dostačující.

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.

Ustavující zasedání nového 
Zastupitelstva obce se uskuteční 
v zákonné lhůtě po volbách (pozn. 
redakce termín byl stanoven na 19. 
10. 2022).

Ing. Roman Fritschka
člen Zastupitelstva obce

Výsledky voleb
do zastupitelstva a do 
Senátu Parlamentu ČR ve Vestci

Pátek 23. 09. 2022 a sobota 24. 09. 
2022 byl opět po 4 letech určen 
jako volební do zastupitelstva a po 
6 letech také do Senátu. Vzhledem 

k tomu, že do Senátu nebyl zvolen 
žádný kandidát v 1. kole, proběhlo 
o týden později ještě druhé kolo. 
A jak volby dopadly?

Volby do Zastupitelstva obce Vestec

Ve Vestci byly podány celkem dvě 
kandidátní listiny, SNK pro Vestec 
získalo 32,82 % hlasů, Nezávislí 
kandidáti s podporou Starostů 
získali 67,17 % hlasů.

V tabulce uvádíme kandidáty, kteří 
získali ve volbách mandát 
zastupitele, seřazené podle počtu 
získaných hlasů.

Kandidát Počet hlasů Kandidátní listina 
Švec Tibor 522 NK ZA VESTEC 
Klímová Dita Mgr. 503 NK ZA VESTEC 
Skřivan Jaroslav 466 NK ZA VESTEC 
Řízek Jiří Ing. 464 NK ZA VESTEC 
Tůma René Ing. 461 NK ZA VESTEC 
Vlasák Miroslav Ing. 459 NK ZA VESTEC 
Kos Miroslav Ing. 459 NK ZA VESTEC 
Zrucký Matěj 457 NK ZA VESTEC 
Fritschka Roman Ing. 448 NK ZA VESTEC 
Dvořák Miroslav Ing. Mgr. MBA 424 NK ZA VESTEC 
Lejnarová Taťána 268 SNK pro VESTEC 
Petrus Milan 263 SNK pro VESTEC 
Šedivá Kateřina 224 SNK pro VESTEC 
Pašek Miroslav 218 SNK pro VESTEC 
Kesl Miloš 198 SNK pro VESTEC 
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Více statistických informací, nejen 
k volbám do zastupitelstva, ale 
i k dalším, najdete na stránkách 
www.volby.cz

Celková účast ve volbách do 
zastupitelstev obcí, městysů 
a měst byla v ČR 46,07 %, ve Vestci 
činila 46,79 % a pohybovala se tak 
lehce nad průměrem ČR. Voleb se 
zúčastnili jak prvovoliči, tak také 
nejstarší volič, kterému je již 99 let.

Celková účast ve volbách do Senátu 
Parlamentu ČR byla ve volebních 
obvodech 42,65 % v prvním kole 
a 19,44 % ve druhém kole, ve 
Vestci činila 40,81 % v prvním 
a 15,21 % ve druhém kole, takže 
jsme byli pod průměrem ČR. Ve 
druhém kole byl zvolen Jiří 
Oberfalzer. 

Sociální program
Žádosti o sociální program lze 
podávat už jen do 31. 10. 2022

Žádosti o příspěvky na bydlení 
a příspěvky pro seniory je možné 
podávat na předepsaných 
tiskopisech buď osobně, po 
předložení dokladu totožnosti, 
v podatelně OÚ, poštou 
s ověřeným podpisem žadatele 
nebo datovou schránkou fyzické 
osoby – žadatele. Rozhodující je 
datum přijetí žádosti podatelnou. 
Poslední den pro přijetí žádosti je 
pondělí 31. 10. 2022.

Nárok na příspěvek mají v roce 
2022 občané ČR i občané EU, kteří 
jsou ve Vestci ke dni 31. 08. 2022 
přihlášeni k trvalému pobytu. 

Příspěvek na bydlení se vyplácí ve 
výši 1 300 Kč pro občany starší 18 
let a 1 500 Kč pro děti do 18 let. 
Senioři, kterým byl přiznán 
starobní nebo invalidní důchod, 
mohou navíc žádat o příspěvek pro 
seniory ve výši 1 000 Kč. 

K významnému životnímu jubileu 
(70, 75, 80 let atd.) obdrží navíc 
automaticky dalších 1 000 Kč.

Kam s ním?
Kam s ním?  Přece tam, 
kam patří!

Vůbec se nám nechce psát nějak 
nově či jinak pořád o tom samém. 
Jen se koukněte na ty fotky. Co vy 
na to? Slyšíme, co říkáte na adresu 
těch lidí, kteří se chovají jako 
(odpovídající výraz si každý může 
doplnit dle libosti), my budeme 
muset držet svou klávesnici na 
uzdě.  A tak si s dovolením 
vypůjčíme pár řádků z fejetonu 
Jana Nerudy, který je sice už přes 

150 let starý, ale bohužel stále 
aktuální, protože stále se někteří 
lidé ani trochu nestydí. 

Byl čtenář už někdy ráno na ulici? 
Já nechci čtenáře urazit, já vím, že 
čtenář je nóbl a nemá zapotřebí, 
aby vstával před devátou – no ale 

AKTUÁLNĚ
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náhoda! A když tedy náhoda ho 
vyvedla někdy z domu dřív, zajisté 
že sobě při známém svém 
bystrozraku povšiml, že na ulici 
jsou nejen lidé, nýbrž i věci, jichž tu 
nikdy nevídává. Jakož také při 
známé jeho duchaplnosti není 
pochyby, že o těch lidech a věcech, 
hlavně ale o těch věcech, pak 
přemítal. Někde u domu stojí starý 
džbán. Někde na pokraji chodníku 
sdrátovaná bandaska. Někde 
uprostřed ulice leží pekáč. 

Jak tam přišly ty věci? Vyšly si za 
noci z nestřežených polic 
a netrefily pak domů, když se 
rozbřesklo ráno? Ztratily nějakou 
náhodou, při ranním nakupování, 
svou kuchařku a čekají teď zde 
jako dobře vycvičený pes, který 
osamotněv usedne třeba 
doprostřed cesty a ohlíží se, až si 
ho pán zase najde? …

Tolik z fejetonu Jana Nerudy. Dnes 
bychom ale o chování lidí tak 
laskavě psát nedokázali a také 
nemohli. Hlavně proto, že dnes 
máme takové vymoženosti, které 
za Nerudy nebyly. Máme popelnice 
na směsný odpad, další nádoby 
tříděný odpad, sběrný dvůr. 
A přesto se najdou tací, kteří si se 
„svým odpadem“ nelámou hlavu 
a vyhodí ho, kam se jim zamane. 
Fuj! A ani se nestydí, vždyť to po 
nich a za ně musí někdo jiný 
vytřídit a uklidit! Jinak bychom tu 
měli mnohem horší věci než za 
Jana Nerudy. A nespoléhejme na to, 
že se o všechno postarají lidé 
z Technických služeb obce Vestec. 
I jim, stejně jako mně, už laskavá 
slova došla.  

AKTUÁLNĚ

Informace z ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec, konaného dne 19. 10. 2022

a úvodním zasedání složilo Nslib 14 zastupitelů (jeden 
zastupitel z celkového 

počtu 15 byl omluven), následně 
došlo mimo jiné k přijetí usnesení 
o tom, že jako uvolněný bude 
vykonávat funkci starosta, první 
a druhý místostarosta, třetí 
místostarosta jako neuvolněný. 
Starostou byl již počtvrté v řadě 
zvolen Tibor Švec, prvním 
místostarostou Jiří Řízek, druhým 

místostarostou René Tůma 
a třetím místostarostou Milan 
Petrus. Ti jsou zároveň čtyřmi 
z pěti členů rady, kdy pátým 
členem se stala Dita Klímová. Byl 
také zřízen finanční výbor, kde byl 
předsedou zvolen Miroslav Vlasák, 
a kontrolní výbor, kterému bude 
předsedat Taťána Lejnarová. Více 
informací ze zastupitelstva najdete 
v příštím vydání listů.

Amatérský nedělní fotbálek
Každou neděli od 18.00 si 
můžete zahrát přátelský fotbálek 
ve Vestci, kdo má zájem, tak ať se 
ozve na e-mail: 
dvoram@email.cz.

Jsme skupina z Vestce a okolí. 
Scházíme se už více než deset let. 
V poslední době pár kamarádů 
muselo skončit nebo jsou 
dlouhodobě zranění, proto 

hledáme nové zájemce o trochu 
pohybu. Hrajeme nejčastěji 5 na 
5, v létě na travnatém hřišti za 
rybníkem. V zimě na umělé trávě 
v kryté venkovní hale vedle kabin. 
Zázemí a sprchy máme 
v kabinách.

Naše věkové rozmezí je od 18 do 
50+, všichni jsou vítáni.

AKTUÁLNĚ
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Molekulární bojovníci z Vestce.
Výzkumné centrum BIOCEV slaví sedm let od dokončení stavby.

Rakovina, cukrovka, neplodnost, viry, infekce – to vše patří k aktuálním 
problémům lidské populace. V minulosti bylo v našich silách tyto 
problémy pouze popsat, nikoliv najít jejich příčinu. Vědci z výzkumného 
centra BIOCEV ve Vestci dnes umí porozumět původu onemocnění až na 
molekulární úrovni. Díky tomu lze navrhnout řešení, které může vést 
k výrobě potřebného léku nebo stanovení léčebné metody, a tím 
i k záchraně mnoha životů.

Na konci Průmyslové ulice sídlí 
jedno z nejmodernějších 
a největších výzkumných center 
v České republice. BIOCEV - 
Biotechnologické a biomedicínské 
centrum je společným projektem 
šesti ústavů Akademie věd ČR 
(Ústav molekulární genetiky, 
Biotechnologický ústav, 
Mikrobiologický ústav, 
Fyziologický ústav, Ústav 

experimentální medicíny a Ústav 
makromolekulární chemie) a dvou 
fakult Univerzity Karlovy 
(Přírodovědecká fakulta 
a 1. lékařská fakulta).

Díky vzniku BIOCEV se podařilo 
zvýšit prestiž české vědy a „pod 
jednou střechou“ propojit české 
i zahraniční odborníky z oblasti 
biomedicíny, virologie, 

parazitologie, genetiky, tkáňového 
inženýrství, molekulární biologie 
nebo medicinální chemie. Více než 
600 vědců a studentů působí v 53 
skupinách, rozdělených do pěti 
výzkumných programů. Téměř 
třetina zaměstnanců pochází ze 
zahraničí. Výsledky jejich bádání 
směřují k vývoji nových léčiv 
a léčebných metod proti 
nejzávažnějším chorobám.

Achillova pata rakoviny
Pan Vladimír K. se s rakovinou léčí 
už od roku 2007, kdy mu lékaři 
kvůli nádoru museli odebrat 
ledvinu. Po několika letech se 
nemoc vrátila, a tak přijal nabídku 
zapojit se do experimentální léčby 
novou protinádorovou látkou 
MitoTam. 

Za jejím objevem stojí profesor Jiří 
Neužil z Biotechnologického 
ústavu AV ČR v centru BIOCEV. Ve 
svém výzkumu se zaměřuje na 
mitochondrie – buněčné 
elektrárny. Právě na ně cílí látka 

MitoTam. Nádorová buňka se 
z toho nevzpamatuje a nezbyde jí 
než ‚spáchat' jakousi buněčnou 
sebevraždu. 

První fáze klinického testování 
MitoTam trvala dva roky a podílela 
se na ni VFN v Praze. Do klinického 
testování byli zařazeni pacienti se 
solidními a metastatickými nádory. 
Největší benefit se ukázal 
u pacientů s nádorem ledvin. 
U pana Vladimíra se metastáze 
v lůžku po ledvině zmenšila z osmi 
centimetrů na pět, u sleziny úplně 
zmizela. 

V jiném výzkumu navíc prokázal 
MitoTam pozitivní účinky na 
diabetes 2. typu., jenž vědci 
vyvolali u myších modelů 
šestiměsíční vysokotukou dietou. 
„Po aplikaci MitoTam klesla tělesná 
hmotnost téměř na úroveň myší na 
kontrolní dietě. Došlo také ke 
snížení glukózy v krvi i produkce 
inzulinu, což naznačuje potlačení 
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inzulinové rezistence,“ říká Jiří 
Neužil. „Mimořádný účinek 
vykázala látka také u jater, které 
kvůli ukládání tuku během diabetu 
ztrácejí funkci a dochází k jejich 
postupné cirhóze,“ dodává profesor 
Neužil. Druhá fáze testování 
protirakovinné látky MitoTam by 
mohla začít již příští rok.

Křižovatka vědy v srdci Evropy  
Historie centra BIOCEV ve Vestci 
se píše od roku 2008, kdy 
Akademie věd zakoupila 
v průmyslově zóně stavební 
parcelu o výměře 5,5 ha. Poloha je 
výhodná nejenom svojí blízkostí ke 
krčskému areálu biomedicínských 
ústavů AV ČR, ale i přítomností 
několika biotechnologických firem, 
které ve Vestci sídlí.

O rok později dochází k podepsání 
partnerské smlouvy a začínají 
přípravy pro podání projektové 
žádosti. Hlavním zdrojem financí 
na vybudování centra byl Evropský 
fond pro regionální rozvoj    

prostřednictvím Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro 
inovace. Dále pak státní rozpočet 
ČR a jednotliví partneři projektu 
BIOCEV. Celková výše dotace činila 
2,3 mld. Kč. Přibližně 80 % pokryla 
EU. Polovinu částky tvořily náklady 
na stavbu, druhou polovinu 
špičkové technologické vybavení. 

Slavnostní poklepání na základní 
kámen proběhlo v říjnu 2013. 
Výstavba trvala rekordní dva roky 
(vzhledem k teplému počasí se 
betonovalo i během zimních 
měsíců). Celková podlahová plocha 

laboratorních prostor BIOCEV je 
225,5 tis. m . Oficiální otevření se 

uskutečnilo za účasti nejvyšší 
akademické i politické 
reprezentace dne 16. června 2016. 

V současné době je BIOCEV 
platformou, kde se setkávají vědci, 
studenti a zástupci firem. 
Interakce mezi těmito skupinami 
je podmínkou pro úspěšné objevy. 

Myši a genetické nůžky 
pomáhají českým vědcům 
hledat léčbu „andělských“ dětí
Oliver se narodil jako zdravý 
chlapec. Zhruba ve čtyřech 
měsících si rodiče všimli mírného 
opoždění ve vývoji. Když mu byl 
rok, genetické testy u něj odhalily 
Angelmanův syndrom, 
nevyléčitelné vzácné onemocnění.
Častý úsměv a dobrá nálada dala 
tomuto onemocnění neoficiální 
název syndrom „šťastného dítěte“. 
Dětem se říká „andělské“. 
Diagnóza má i odvrácenou tvář. 
Snížený intelekt, problémy 
s motorikou a spánkem, 
epileptické záchvaty. „Andělské“ 
děti nikdy nepromluví, 
dorozumívají se jen pomocí 
jednoduchých piktogramů. Po 
zbytek života jsou závislé na péči 
ostatních.

„72 % vzácných onemocnění má 
genetický základ. A právě to je 
oblast, kde můžeme pomoci. 

Vytváříme geneticky upravené myší 
modely s nefunkčním genem, a tím 
můžeme modelovat lidskou 
nemoc,“ říká Radislav Sedláček, 
ředitel Českého centra pro 
fenogenomiku (CCP), výzkumné 
infrastruktury, která je součástí 
Ústavu molekulární genetiky AV 
ČR v centru BIOCEV.

Proč se používají právě myši? 
Přibližně 98 % myších genů je 
podobných lidským. Při tvorbě 
myšího modelu využívají vědci 
nejčastěji tzv. „genetické nůžky“ – 
metodu CRISPR-Cas9, za kterou 

byla v roce 2020 udělena Nobelova 
cena za chemii. Technika 
umožňuje vědcům pracovat 
s konkrétním úsekem DNA 
a opravovat postižený gen. Pomocí 
CRISPR-Cas9 lze myší gen změnit 
nebo zcela vypnout.

Spolu se zahraničními partnery 
z USA, Asie i Evropy prověřují 
vědci z BIOCEV funkci všech genů, 

Z OBCEZ OBCE
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které mají lidé a myši společné. 
Když se jim to podaří, vznikne 
encyklopedie funkce genů, jeden 
z nejvýznamnějších milníků 
v biologii a medicíně.

 „Teprve až dojdeme k poznání 
toho, co přesně jednotlivé geny 
dělají, budeme schopni, obrazně 
řečeno, poskládat si ze slov celé 
věty a budeme tak lépe rozumět 
tomu, k čemu jsou geny potřebné 
a jak se podílejí na vzniku nemocí,“ 
upřesňuje význam výzkumu 
Radislav Sedláček. „U myší 
s Angelmanovým syndromem se 
nám podařilo zjistit, jak lze 
ovlivnit, a dokonce i zmírnit 
následky umlčených genů. Věříme, 
že i náš výzkum přispěje 
k objasnění role, funkce a regulace 
genu zodpovědného za 
Angelmanův syndrom a zároveň 
i k nalezení způsobu, jak 
kompenzovat jeho ztrátu.“

Centrum globálního významu
BIOCEV nabízí studentům všech 
stupňů, od středních škol až po 
Ph.D. studenty univerzit, unikátní 
vzdělávací prostředí, které je 
atraktivní nejen v rámci celé ČR, 
ale i mezinárodně. Studenti, kteří 
pracovali nebo se podílejí na 
výzkumu na pracovištích BIOCEV, 
nacházejí snadno své uplatnění 
v praxi, ať už v ČR nebo 
v zahraničí.

Centru BIOCEV se také opakovaně 
daří získávat prestižní evropské 
i národní granty. V roce 2021 
probíhali v BIOCEV výzkumné 
projekty za více než miliardu 
korun. Od zahájení projektu bylo 
publikováno přes 900 vědeckých 
prací a dosaženo 37 patentů, 
prototypů a aplikací.

Významnou roli sehrál BIOCEV 
během pandemie Covid19. Díky 
odbornosti svých pracovníků, 
vyškolených na práci s vysoce 
infekčními viry, i laboratořím 
s nejvyšší bezpečnostní certifikací, 
se podařilo v krátké době 
mobilizovat přes 100 dobrovolníků 
z řad zaměstnanců. Pomáhali 
s infekčním i neinfekčním 
materiálem, izolací a manipulací 
s RNA, metodou PCR, 
administrativou a logistikou. Do 
Vestce mířily tisíce vzorků 
z pražských nemocnic i domovů 
s pečovatelskou službou. Byla to 
ukázka obrovské solidarity 
a soudržnosti. 

„Pandemie prokázala, že jsme 
schopni rychle reagovat na 
globální výzvy. Dlouhodobě se 
podílíme na vytváření stabilních 
podmínek pro rozvoj vědy 
a výzkumu v ČR, ale také 
významně přispíváme 
k socioekonomickému růstu ČR,“ 
říká profesor Pavel Martásek, 
vědecký ředitel BIOCEV a dodává: 

Z OBCEZ OBCE

“Toho všeho bychom nedosáhli bez 
obrovské podpory vedení obce 
Vestec, které si velice vážíme. Ať už 
se jedná o spolupráci v oblasti 
infrastruktury, dopravy, 
vzdělávání, služeb, bydlení nebo 
volného času. Část našich 
zaměstnanců bydlí přímo ve Vestci 
nebo okolních obcích, využívají 
místní cyklostezky, autobusy, 
obchodní centra, mateřskou školu, 

sportovní areál, poštu i další 
výhody této moderní obce. 
S panem starostou Švecem jsme 
v pravidelném kontaktu a věřím, 
že i naše další spolupráce povede 
k rozvoji Vestce i centra BIOCEV.“

Text: Mgr. Petr Solil, DiS., vedoucí 
komunikace a tiskový mluvčí 
BIOCEV
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Stářím to nekončí

Dříve či později přijde v životě 
každého z nás období, kdy si 
můžeme myslet, že na nové 
zážitky už nemáme čas a to 
nejlepší už máme za sebou. Řeč je 
o stáří. My jsme ale přesvědčeni, že 
stářím život rozhodně nekončí. Ba 
právě naopak, přichází ideální 
příležitost vrhnout se na realizaci 
toho, na co nám dodnes nezbýval 
čas. 

Život na internetu, není jen pro 
mladé
Dnešní doba je plná sociálních sítí, 
internetu a medií. Není divu, že jim 
rozumí především mladá generace, 
která na nich prakticky vyrostla. 
Vám se tak může zdát, že vašim 
vnoučatům v tomto směru 

nestačíte. Nač ale věšet hlavu, život 
na internetu přeci není jen pro 
mladé. Internet vám nabízí 
spoustu možností a mimo jiné, 
můžete díky němu otužit vztah 
s vnučkou nebo vnukem.  
Přinášíme pár příkladů, co vám 
internet může nabídnout.

KOMUNIKACE
Elektronická pošta a sociální sítě 
přináší veliké usnadnění 
v komunikaci s vašimi blízkými. 
Vaše zpráva se doručí okamžitě 
a vy nemusíte ztrácet čas 
s hledáním známky a cestou na 
poštu. Stejně tak můžete sdílet 
zážitky se svou rodinou, která vás 
může denně zásobovat přísunem 
fotografií a videí. 

INFORMACE
Na internetu najdete téměř vše: 
jízdní řády, ordinační hodiny, 
počasí, recepty a kuchařky, 
televizní programy, zprávy 
o kultuře, sportu apod. 

NAKUPOVÁNÍ 
Pokud jste vášnivými nákupčími 
a každý den přemýšlíte co a kde 
koupit vašim dětem nebo 
vnoučatům, tak je internet místem 
pro vás. Můžete sedět v pohodlí 
domova a brouzdat na stránkách 
knihkupectví, hračkářství nebo 
obchodů s oblečením. Další 
výhodou je to, že pokud vám 
okolnosti nedovolují zajít si pro 
potraviny, existují obchody, které 
vám zboží dovezou až před dům.

ZÁBAVA
Máte rádi šachy, piškvorky, 
scrabble nebo rádi luštíte křížovky, 
ale nemáte je s kým hrát nebo se 
vám nechce každou chvíli 
nakupovat nové a nové sešity? Na 
internetu najdete všechny druhy 
zábavy. Navíc se vám nikdy 
nestane, že na to budete sami, 
protože vaším soupeřem může být 
kdokoliv ze světa. 

Vzdělávejte se a bavte se 
Až si do sytosti užijete 
zaslouženého klidu, který stáří 
přináší, je načase začít opět 
plánovat. Zmapujte prostředí, a to 
co byste chtěli ve vašem okolí 

navštívit a stihnout. Zjistěte si 
termíny výstav, programy divadel 
a kin, otevírací doby muzeí a jaké 
sportovní aktivity ve svém okolí 
máte. 

V dnešní době také najdete 
spoustu kurzů, které můžete 
absolvovat i v pokročilejším věku. 
Pokud jste vždy měli chuť naučit se 
základy angličtiny nebo snad 
španělštiny, jen do toho. A jestli 
máte spíše sportovního ducha, 
můžete si udržovat kondici v 
kurzech pilates nebo jógy. Pokud si 
nevíte rady, jaký kurz zvolit, zkuste 
situaci probrat s vaší rodinou. 
Možná najdete společnou řeč 
a vyberete aktivitu, kterou můžete 
absolvovat společně a stmelíte tím 
vaše vztahy.   

Ve stáří není problém ani 
cestování. Nemusíte tak zůstat 
u zasněného dívání na dokumenty 
o různých zemích. Existuje řada 
společností, které nabízí zájezdy 
včetně česky mluvícího průvodce, 
který vám vše představí a bude 
vám k ruce. Stačí si pouze vybrat 
destinaci, termín, sbalit kufr 
a můžete vyrazit.
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Rokytnice nad Jizerou
Týdenní pobyt 10. 09. 2022 až 17. 09. 2022

říjemný podzimní týden Pstrávili naši senioři na 
týdenním pobytu 

v Rokytnici nad Jizerou. Zájezdu 
se zúčastnilo 22 seniorů a pobyt 
trval od soboty do soboty. Program 
byl dobrovolný a pestrý. Na 
programu byly hlavně výlety 
a exkurze.

Hned v neděli jsme se nechali 
vyvézt lanovkou do stanice Horní 
Domky a naším cílem se staly 
Dvoračky (asi 3 km). Tam jsme se 
osvěžili a vrátili se k lanovce. 
Následující den jsme pro změnu 
vyrazili autobusem do Harrachova 
a vypravili se k Mumlavskému 
vodopádu. Poté jsme se vrátili do 
města a rozhodli jsme se pro 
exkurzi v místních sklárnách, kde 
se používá stále tradiční způsob 
výroby skleněných předmětů 
(foukání ústy atd.). Další den nás 
majitel našeho hotelu odvezl 
mikrobusem do Příchovic. Naším 
cílem se stal areál U Čápa 
s Muzeem Járy Cimrmana 
a Majákem Járy Cimrmana, která 
je nejmladší dřevěnou rozhlednou 
Jizerských hor.  K majáku a muzeu 
náleží také venkovní expozice 
s Liptákovskou stodolou 
a hospodářským vybavením. Mezi 

stromy najdeme prolézačky, 
skluzavky, houpačky, proutěné 
bludiště a cyklus kamenných 
pohádek. Ještě ten den jsme stihli 
další známou kamennou 
rozhlednu Štěpánku vzdálenou asi 
3 km, s krásnými výhledy do okolí. 
Mikrobusem jsme se nechali 
dovézt i do obce Poniklá, kde jsme 
navštívili rodinnou firmu Rautis. Ta 
se může chlubit skutečností, že 
zachovala a stále udržuje 
jedinečnou řemeslnou tradici ve 
foukání skleněných perlí a výrobou 
perličkových vánočních ozdob. 
Dále jsme navštívili soukromé 
Krkonošské muzeum 
zemědělských řemesel. V interiéru 
byly vystaveny různé stroje (nejen 
zemědělské), dobová zařízení 
a užitkové předměty (dětské 
kočárky, dobové oděvy, nábytek aj). 
Na některé předměty si my starší 
dobře pamatujeme.

Podzimní počasí nám nabízelo 
občas trochu chladnější tvář, občas 
nám sprchlo, ale my jsme byli na 
všechny rozmary připraveni. 
”Každý den jsme se těšili na 
vynikající večeři." 

                                                                                    
SVS  

Začalo nám náborové období 
o prázdninovém období, Pkteré proběhlo tradičně 
formou příměstských 

kempů, nám začal nábor do 
akademie. V září a říjnu se hlásí 
nejvíce dětí a předpokládáme, že 
tomu tak bude i tentokrát. Po 
nepříliš šťastném období plném 
omezení pro nás všechny opět 
rodiče hledají možnosti, jak děti 
rozpohybovat. A my věříme, že dají 
přednost zrovna třeba nám. 

Teď si ještě užijeme poslední pěkné 
dny na kolech, ale nezapomínáme 
i na všestrannou pohybovou 
průpravu v zimním období 
v tělocvičnách. A máme v nabídce 
i plavání v krytém bazénu na 
Zeleném pruhu. Zároveň chceme 
poděkovat rodičům za přízeň na 
sportovní akci v Krkonoších 

a příměstských kempech, kdy 
jsme rozšířili i nabídku o další 
lokality. Například návštěva 
Slapské přehrady byla pozitivně 
vnímána a na další rok máme 
potvrzenou účast spousty dětí. 
Celkem 150 dětí našlo zábavu pod 
naším vedením a už se těšíme na 
rok 2023. 

Pohyb je důležitý pro všechny 
z nás a nemusí jít o výkonnostní 
sportování, ale především 
o rekreační. Kdo má ZDRAVÉ 
AMBICE, může se přidat k nám. Po 
zaslání e-mailu na: 
petrakradek@gmail.com vám 
zašleme kodex, ceník a přihlášku.

Více informací najdete na webu: 
pocta.bikegallery.cz

mailto:petrakradek@gmail.com
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Odposlechnuto v Praze
knížka, která vás zaručeně 
rozesměje a zahřeje u srdce.

Hledáte tip na skvělý vánoční 
dárek? Kniha plná veselých příběhů 
ze života v hlavním městě je 
skvělým nápadem, který mile 
překvapí vaše blízké. Veškerý 
výtěžek z prodeje knihy je navíc 
darován lidem se sluchovým 
handicapem.

Odposlechnuto v Praze je 
facebooková skupina se 140 000 
členy, kteří denně sdílejí veselé 
příběhy zaslechnuté na území 
našeho hlavního města. Tisíce 

historek plných dětské upřímnosti, 
zajímavých mezilidských zápletek 
či životních minipříběhů, které 
mnohdy vygradovaly až do 
nečekaných a neuvěřitelných 
situací, tvoří kroniku našich životů. 
A právě ty nejlepší a nejvtipnější 
příběhy objevíte již ve dvou 
knižních vydáních. Oba díly jsou 
k dispozici v elegantním 
kapesním formátu s pevnou 
vazbou na webových stránkách 
www.odposlechnutovpraze.cz

Víc, než jen pouhá kniha
Projekt má i velký neziskový 
přesah. Autoři knihy společně 
s Nadačním fondem Klub 
SRDCAŘŮ věnují veškerý výtěžek 
z jejího prodeje na podporu lidí se 
sluchovým handicapem. 
K dnešnímu dni pořídili více než 
60 lidem kompenzační pomůcky 
v hodnotě přesahující 1 300 000 
Kč. Další dobrý skutek je spojen 
s odesláním knihy. Srdečně vám ji 
totiž zabalí a pošlou neslyšící 
pracovníci chráněného pracoviště 
Tichý svět, o.p.s., kterým tím dáte 
práci.

Zajímavostí je, že autoři díky knize 
velmi brzy pronikli do světa lidí se 
sluchovou vadou. Mnohdy je plný 
samoty. Většinovou společností je 
sluchový handicap brán jako 
snesitelný. I díky tomu je složité 
získat finanční podporu například 
na koupi potřebných naslouchátek. 
Právě ta přitom mohou hrát zcela 
klíčovou roli. Díky nim možná 
nedoslýchavé dítě poprvé v životě 
uslyší hlas svých rodičů. Dospělí 
s nimi získají sebedůvěru, nové 
pracovní uplatnění a nebudou sami 
v tichém světě. A kdo ví, možná 
právě díky koupi této knížky 
k Vánocům si v příštím díle 
přečteme i jejich odposlechnuté 
příběhy z ulic Prahy. 
www.odposlechnutovpraze.cz
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Z knihy událostí

Odmítl test na alkohol
Dne 12. 09. 2022 si v odpoledních 
hodinách hlídka strážníků všimla 
nejisté jízdy okolo projíždějícího 
vozidla tovární značky Škoda Fabia 
a vozidlo se proto rozhodli 
zastavit. Poté, co řidič Fabie spatřil 
služební vozidlo obecní policie, tak 
odbočil do ulice U Hrubých, 
prudce zastavil a jak řidič, tak 
spolujezdec, vyběhli z vozidla. 
Řidič cizí státní příslušnosti začal 
poté tvrdit, že neřídil, ale nevěděl, 
že celá situace je zaznamenaná na 
kameře umístěné na čelním skle 
služebního vozidla.

Řidič se následně odmítl podrobit 
testu na přítomnost alkoholu 
v dechu, a tak byla na místo 
přivolána hlídka Policie ČR 
Jesenice, která si věc převzala 
k dalšímu šetření. Řidiči hrozí 
zákaz řízení na 1 až 2 roky 
a pokuta ve výši 25 až 50 tisíc Kč.

Spadlé vedení vysokého napětí
Dne 15. 09. 2022 v 11.43 h vyjížděli 
strážníci spolu s ostatními 
složkami IZS do ulice Ke Zvoli 
v místě mezi Dolními Břežany 
a Ohrobcem, kde se podél 
komunikace nacházelo spadlé 
vedení vysokého napětí.
Kvůli následné opravě 
a potřebnému zajištění 
bezpečnosti byla přijata žádost 
o uzavření komunikace a zřízení 
objízdné trasy. Žádosti bylo 
vyhověno a po domluvě 
s odpovědnými osobami byla do 
místa umístěna dočasná dopravní 
značka a strážníci posílali další 

vozidla směrem přes Lhotu po 
dobu odstraňování závady.
Lidem, kteří zákaz nerespektovali, 
byla dokonce v pěti případech 
uložena pokuta na místě.
Po provedení nezbytných oprav 
byla komunikace okolo 16. 
odpolední hodiny zprůjezdněna.

Neuposlechnutí výzvy
Dne 17. 09. 2022 v 16.54 h přijala 
hlídka obecní policie oznámení, že 
v ulici Na Chrástech ve Vraném nad 
Vltavou jeden ze sousedů pálí 
jehličí a silným kouřem obtěžuje 
okolí. I po upozornění sousedů 
uvedl, že bude pálit i nadále.
Po příjezdu hlídky strážníků na 
místo byl muž vyzván k uhašení 
ohně, nicméně to odmítl 
a následně po zákonné výzvě 
odmítl i prokázat svoji totožnost 

a s hlídkou nespolupracoval.
Po kontaktování majitele pozemku 
bylo zjištěno, že zde pálí mokré 
jehličnaté větve z pokáceného 
stromu. Oheň byl uhašen a oba 
muži poučeni o vyhlášce obce 
a možnostech likvidace 
bioodpadu.

Muži bylo za neuposlechnutí výzvy 
k prokázání totožnosti uložena na 
místě pokuta v příkazním řízení.

Požár v Herinku
Dne 21. 9. 2022 v 10.30 h vyjížděla 
hlídka k požáru do ulice Olivová 
v Herinku. Požár vznikl v kůlně 
a přístřešku pro vozidla. V místě 
byly použity oba hasicí přístroje ze 
služebního vozidla, majitelem bylo 
přeparkováno osobní vozidlo 

a vypnut přívod elektřiny. Po 
příjezdu HZS Říčany a dalších 
jednotek bylo provedeno 
kompletní dohašení. Jako 
předběžná příčina bylo určeno 
uložení popela do plastové 
popelnice předchozího dne.
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Z knihy událostí
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Nový školní rok 
v naší mateřské škole

Ještě před samotným začátkem 
nového školního roku se událo 
v naší mateřské škole poměrně 
hodně zásadních věcí, o které 
bychom se rádi podělili. 

Díky obrovské podpoře zřizovatele 
jsme mohli provést výměnu 
koberců ve všech třídách. Máme 
z toho upřímnou radost, jelikož 
tento krok byl po deseti letech 
provozu již opravdu více než 
nutný, a tak se děti v novém 
školním roce dočkaly nových 
krásných koberců, na kterých se 
odehrává převážná část 
vzdělávacích činností. Třídy tak 
dostaly nový kabát a úplně 
rozkvetly.

Další zásadní novinkou je otevření 
šesté třídy. Tato třída byla již 
v minulosti v provozu, ovšem 
v posledních třech letech byla 
využívána pouze pro individuální 
činnosti, práci s interaktivní tabulí, 
taneční kroužek a také jste jí 
nedávno mohli navštívit při konání 
voleb. Otevření této třídy je z naší 
strany reakcí na velký počet 
žádostí při zápisu. Jedná se o třídu 
s menším počtem dětí, kam jsme 
pro letošní školní rok umístili děti, 
které budou příští rok plnit 
povinné předškolní vzdělávání, ale 
letos ho ještě povinné nemají. 
Takto jsme získali větší množství 
volných míst v hlavní budově, kam 
jsou přijímány nejmladší děti 
a kapacita školky tak může být 

využita naprosto plně. Naší snahou 
je vždy přijmout všechny Vestecké 
děti, které dovrší tří let, což se 
nám zpravidla daří. 

Před samotným zahájením 
provozu jsme pro nově přijaté děti 
připravili adaptační dopoledne. Za 
tímto účelem se v posledním 
srpnovém týdnu otevřely dvě třídy 
a my jsme se tak mohli poznat 
s novými dětmi a jejich rodiči. 
Pro nadcházející školní rok máme 
pro děti připravený bohatý 
program plný různých akcí 
a aktivit, ať už těch tradičních 
nebo úplně nových. Za dětmi již 
přijelo první divadélko a máme za 
sebou barevný den. Připravena jsou 
i další představení, ale také 
preventivní a jiné vzdělávací 

programy. Na zimu určitě 
zamkneme Vestecký rybník spolu 
s naším oblíbeným lampionovým 
průvodem, a také pojedeme do 
opravdového divadla. Určitě 
nevynecháme celoškolkový výlet 
a zahradní slavnost. Do nabídky 
našich aktivit opět zařazujeme 
plavání pro předškoláky, které 
jsme díky pandemii museli oželet, 
což určitě rodiče potěší a pro 
mladší děti nabízíme možnost 
návštěv solné jeskyně.  

Máme před sebou celý školní rok 
2022/2023 na který se všichni moc 
těšíme a věříme, že si ho s dětmi 
společně užijeme.
 

Mgr. Dita Klímová
ředitelka MŠ Vestec
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Úspěchy našich dětí 
z loňského školního roku

 loňském školním roce se V2 holčičky ze žluté třídy 
naší mateřské školy 

zúčastnily okresního kola soutěže 
"Požární ochrana očima dětí 
a mládeže 2022". K naší velké 
radosti se jejich obrázky umístily 
na 2. a 3. místě. 

Je to krásný úspěch a potvrzení 
jejich šikovnosti o který se s vámi 
chceme podělit. Pro medaile 
a drobné dárky si obě zajely 
osobně 19.5. do Regionálního 
muzea v Jílovém u Prahy, kde 
proběhlo slavnostní předání cen. 
Oběma holčičkám moc 
gratulujeme a jsme na ně náležitě 
pyšní!

        
Eliška Synková, paní učitelka

Dějiny obce Vestec
Květnové dny roku 1945 ve Vestci

Jednoho letního dne roku 2007 
se objevil v poště obecního 
úřadu poloanonymní dopis, 

který poslal jakýsi „děda Semerád”. 
Tentýž dopis obdržela i redakce MF 
na Smíchově. Článek byl prý 
otištěn v deníku „Aha”, ale 
nepodařilo se ho zpětně dohledat. 
Možná nevyšel.

Zmíněného dědu jsme nakonec 
identifikovali jako Jaroslava 
Semeráda. Tento 78letý rodák 
z Vestce bydlel v Praze a v tu dobu 
fungoval ještě jako velmi aktivní 
důchodce, kdy pomáhal svému 
synovi v obchodě. 

Ve zmiňovaném dopise vzpomínal, 
jak probíhaly poslední válečné dny 
ve Vestci. Dramatické chvíle 
a tragédie se občanům nevyhýbaly, 
i když tolik očekávaný konec války 
byl na dohled. Pan Semerád 
vzpomínal a popisoval skutečnou 
událost, kterou prožil s ostatními 
vesteckými muži přímo na vlastní 
kůži. Tehdy se podruhé ve svém 
životě narodil.

Výňatek z dopisu pana Semeráda

6. 5. 1945 jsme na výzvu rozhlasu 
postavili u osady Šatalka na 
benešovské ulici (tehdy státní) 

barikádu ze zemědělských strojů, 
kotlů z mlátičky a různého 
harampádí. Navečer přijely 
z cvičiště od Neveklova německé 
tanky, barikádu rozsekaly a jely na 
Prahu.

K tématu ”stavění barikád” se 
podrobněji rozepíši v příštím 
vydání VL

Nyní dále z dopisu…

Tím, že jsme bránili v jejich 
postupu, zajala nás jednotka SS, 
která jela na motocyklech 
s přívěsem a kulomety. Jejich počet 
byl značný. Ve Vestci zůstalo asi 30 
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esesáků, ostatní mířili ku Praze.

A jak se situace dále vyvíjela?

Všichni vestečtí muži ve věku od 16 
do 60 let (asi 30 mužů), ale i ti, 
kteří ve Vestci nebydleli, byli 
donuceni se shromáždit 
v prostorách hostince U Klimešů, 
kde strávili celou noc. 
 
 Dramatické vyprávění 
pokračuje:

Následující den ráno nás vyvedli na 
hřiště za obcí, kde jsme kopali 
směrem na Prahu hluboké jámy 
pro kulomety. V noci ze 7. 5. na 
8. 5. nás přemístili z hostince do 
stodoly statku č. 11.   Zde jsme do 
pěti hodin čekali, co se bude dít. 
Pak nás vyvedli do hluboké úvozové 
cesty směrem na Zdiměřice.  Zde 
jsme museli sedět a ti kluci 
(opravdu kluci) od SS chodili kolem 
nás se samopaly a pancéřovými 
pěstmi. Naše čekání v lijáku 
(připomínám, že celou tu dobu od 
6. 5. pršelo), možná i na smrt, 
trvalo do rozednění. Ten čas, to 
čekání, bylo pro nás strašné
.
Ale…. pak přišel vyšší důstojník 
Wehrmachtu a po celé obhlídce 
pravil: „fi ksintl, je po fálce, putete 
domů, aufstehen und maschieren 
nach gasthaus.“ Ještě teď, po 
dvaašedesáti letech to přesně tak 
v noci slyším.

Snad bylo naše štěstí v tom, že 
velící frajtr SS se v hospodě opil 
(nebo byl opit), takže těm 
osmnáctiletým klukům nepřišel dát 
rozkaz. Snad?

Tolik z dopisu dědy Semeráda.

Nabízí se i jiná varianta, která 
podává jiný pohled na tuto událost. 
Vyslechla jsem ji od místních 
pamětníků. V onu kritickou dobu, 
kdy bylo cítit, že se blíží konec 
války, se prý na silnici mezi 
Šeberovem a Zdiměřicemi 
pohyboval nějaký občan 
převlečený do nějaké uniformy 
(snad hasičské). 

Údajně to byl kočí ze statku na 
Drazdech. Právě on vyvolal 
podezření a stal příčinou dalšího 
vyšetřování a rozsáhlého pátrání 
v okolí. Snad?  

                                                                           
Blanka Pašková

DĚJINY OBCE VESTCE
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cesty směrem na Zdiměřice.  Zde 
jsme museli sedět a ti kluci 
(opravdu kluci) od SS chodili kolem 
nás se samopaly a pancéřovými 
pěstmi. Naše čekání v lijáku 
(připomínám, že celou tu dobu od 
6. 5. pršelo), možná i na smrt, 
trvalo do rozednění. Ten čas, to 
čekání, bylo pro nás strašné
.
Ale…. pak přišel vyšší důstojník 
Wehrmachtu a po celé obhlídce 
pravil: „fi ksintl, je po fálce, putete 
domů, aufstehen und maschieren 
nach gasthaus.“ Ještě teď, po 
dvaašedesáti letech to přesně tak 
v noci slyším.

Snad bylo naše štěstí v tom, že 
velící frajtr SS se v hospodě opil 
(nebo byl opit), takže těm 
osmnáctiletým klukům nepřišel dát 
rozkaz. Snad?

Tolik z dopisu dědy Semeráda.

Nabízí se i jiná varianta, která 
podává jiný pohled na tuto událost. 
Vyslechla jsem ji od místních 
pamětníků. V onu kritickou dobu, 
kdy bylo cítit, že se blíží konec 
války, se prý na silnici mezi 
Šeberovem a Zdiměřicemi 
pohyboval nějaký občan 
převlečený do nějaké uniformy 
(snad hasičské). 

Údajně to byl kočí ze statku na 
Drazdech. Právě on vyvolal 
podezření a stal příčinou dalšího 
vyšetřování a rozsáhlého pátrání 
v okolí. Snad?  

                                                                           
Blanka Pašková
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