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Tibor Švec, starosta obce

editorial

ve středu 14. 12. 2022 proběhla 
schůze zastupitelstva, kde bylo 
mimo jiné přijato programové 
prohlášení zastupitelstva obce. 
Tento dokument dává přehlednou 
informaci o tom, jaké cíle si 
zastupitelstvo na příští 4 roky 
stanovilo a vy máte možnost se 
s ním seznámit v rubrice 
Aktuálně. 

Zde také najdete informace 
k prezidentským volbám, které 
nás čekají v lednu.

Konec roku je spojen s volnem 
a návštěvami rodin a přátel, 
a proto i my na úřadě si dáme 
chvilku pauzu, takže od 22. 12. do 
1. 1. 2023 je úřad uzavřen 
s výjimkou čtvrtka 29. 12., kdy 
bude otevřeno pouze kvůli 
vydávání voličských průkazů od 13 
do 16 hodin.

Kronika obce je zajímavým 
zdrojem informací, dlouholetou 
kronikářku Vestce Blanku 

Paškovou vyzpovídala současná 
kronikářka Hanka Vaněčková 
a v článku v rubrice Z obce se tak 
dozvíte spoustu informací nejen 
o tom, jak taková kronika vzniká, 
ale třeba také o tom, co je to Den 
pro kroniku.

Rád bych poděkoval všem, kteří se 
podíleli na chodu obce, a to jak 
zaměstnancům obce, tak všech 
příspěvkových organizací, 
zastupitelům, členům komisí 
a výborů a v neposlední řadě 
i všem občanům a firmám, kteří 
nám pomohli posunout Vestec 
zase o něco dál.

A nezapomeňte se zastavit pro 
Betlémské světlo, více informací na 
vedlejší stránce.

Přeji vám krásné Vánoce a úspěšný 
rok 2023!
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Programové prohlášení 
Zastupitelstva obce

PREAMBULE
Obec Vestec je dobře hospodařící obcí s potenciálem jednoho z nejlepších 
míst k životu v regionu Dolnobřežansko.

Občané Vestce žijí v místě, které se rozvíjí, kde obec dbá na jejich bezpečnost 
a pořádek a přináší pro své občany kvalitní služby.

Nejcennějším přírodním prvkem je zelená páteř podél Olšanského potoka, 
která odráží historický ráz krajiny a představuje místo pro odpočinek 
a rekreaci.

Obec Vestec je atraktivním místem pro podnikání, vědu a výzkum.

Mimo těchto základních strategických cílů se zastupitelstvo obce zaměří 
na následující dlouhodobé projekty:

Krajinné a územní 
plánování

Aktualizace krajinného plánu
Krajinný plán je živý projekt, jehož 
pravidelnou aktualizací 
realizujeme jeho cíle.

Metodika zásad spolupráce 
s investory
Nastavení jednotných 
a transparentních pravidel při 
jednání s investory po vzoru 
Hlavního města Prahy.

Změna územního plánu
Rozvoj obce Vestec v těsném 
sousedství hlavního města vyžaduje 
aktualizaci územního plánu.

Nová výstavba v obci 
s preferencí kvalitního 
veřejného prostoru a občanské 
vybavenosti
Ze zkušenosti z minulých let víme, 
že to nejdůležitější a nejcennější na 
nové zástavbě je především kvalitní 
veřejný prostor.
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Dopravní infrastruktura

Důležité křižovatky
Z jednoznačného doporučení 
Policie ČR vyplývá, že pro zvýšení 
propustnosti křižovatek na ulici 
Vídeňská je nutné jejich osazení 
světelným signalizačním zařízením 
s umělou inteligencí místo 
stávajícího stavu nebo výstavby 
obvyklých kruhových objezdů. 
Plánujeme výstavbu světelného 
zařízení na následujících 
křižovatkách:

Vídeňská x Průmyslová x 
Obchodní centrum Vestec
Vídeňská x Vestecká x 
Hodkovická

Rekonstrukce ulic
Povrch všech ulic vyžaduje 
pravidelnou údržbu, a proto 
plánujeme rekonstrukci povrchů 
v těchto ulicích: Průběžná, Na 
Spojce, U Strouhy, Na Suchých, 
Werichova, Slepá, K Lomu

Cyklostezky
Cyklostezky se staly běžným 
prvkem dopravní infrastruktury. 
Na stávající bohatou síť cyklostezek 
v obci navážeme následujícími 
úseky:
Vestec – Hodkovice, MŠ – Rybník, 
Nerudova – Na Průhoně, 
K Vodárně – Ke Skále

Řešení tranzitní dopravy
Tranzitní doprava po ulici Vídeňská 
tvoří největší dopravní zátěž obce. 

Ve spolupráci s ŘSD a SÚS SK 
plánujeme instalaci inteligentních 
dopravních prvků pro odvedení 
tranzitní dopravy na pražský 
okruh.

Změna dopravního režimu 
pro nákladní dopravu
Nákladní doprava v obytné části 
obce musí být omezena pouze na 
zásobování.

Obecní policie a bezpečnost

Snížení počtu obcí 
v působnosti OP Vestec
Zvýšit přítomnost hlídek obecní 
policie v ulicích obce Vestec.

Kamerový systém
Obecní dohledový kamerový systém 
již několik let poskytuje obci Vestec 
nadstandardní bezpečnost. 
Plánujeme jeho další rozšíření ve 
vnitřních částech obce.

Životní prostředí a veřejný 
prostor

Okrasné záhony v ulicích, 
výměna a doplnění mobiliáře 
v obci
Kvalita veřejného prostoru je daná 
zejména kvalitou veřejné zeleně 
a obecního mobiliáře. V ulicích 
plánujeme výsadbu okrasných 
letničkových a trvalkových záhonů. 
Zaměříme se na sjednocení, 
doplnění a pravidelnou obměnu 
mobiliáře obce.

Nové vodní plochy v zelené 
páteři
Stěžejním prvkem zelené páteře 
jsou vodní plochy, a proto 
plánujeme nákupy pozemků 
a realizaci nových vodních ploch 
v souladu s krajinným plánem.

Posílení údržby veřejných 
prostranství a zeleně
Na údržbě veřejného prostranství 
a zeleně je stále co zlepšovat, proto 
budeme zvyšovat intenzitu 
spolupráce s profesionálním 
dendrologem a také plánujeme 
nákup komunálních strojů 
a personální posílení údržby.

Sport a volný čas
Sport a trávení volného času je 
vysokou prioritou obce Vestec. 
Plánujeme realizaci 
následujících projektů:

Výstavba nového sportoviště 
Viktoria Vestec u vodárny
Přístavba stávajícího objektu 
šaten – Viktoria Vestec 
minoritní sporty
Stávající multifunkční hřiště 
pro širokou veřejnost
Nová sportovní hala u vodárny 
pro širokou veřejnost
Volnočasový areál se 
skateparkem

Občanská vybavenost obce

Občanská vybavenost tvoří 
základní pilíř života v obci. V této 
oblasti se plánujeme zaměřit na 
následující projekty:

Náměstí a výstavba nové 
radnice
Komunitní zahrada
Hřbitov
Základní umělecká škola
Příprava území pro vzdělávání 
a výchovu

Požární ochrana
Nedokážeme si představit 
bezpečnou obec bez hasičů 
a kvalitních prostředků požární 
ochrany s odpovídajícím zázemím.
Výstavba hasičské zbrojnice
Pořízení zásahového vozidla

Sociální program
Sociální program tvoří motivační 
systém pro přihlášení k trvalému 
pobytu v obci a současně poskytuje 
benefity především pro rodiny 
s dětmi a seniory. Dojde ke zvýšení 
příspěvku pro dítě do 18 let a pro 
seniory už v roce 2023.

Služby obyvatelstvu
Dále plánujeme rozšiřovat služby 
poskytované obyvatelům obce 
Vestec. V následujících letech dojde 
ke zkvalitnění, rozšíření 
a zpřístupnění služeb 
v následujících odvětvích:
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Odpadové hospodářství
Pečovatelská služba
Komunitní energetika

Obec Vestec v regionu 
Dolnobřežansko
Vestec je významnou obcí v regionu 
Dolnobřežansko. Meziobecní 
spolupráce bude i v tomto období 
významnou prioritou, a to 
především v následujících 
oblastech:
Dobrovolný svazek obcí 
Dolnobřežansko
Obecní policie Vestec
Technické služby 
Dolnobřežanska s.r.o.
MAS Dolnobřežansko
STAR Cluster

Závěr
Zastupitelstvo obce v současném 
složení bylo zvoleno 
v komunálních volbách, které 
proběhly ve dnech 23. 9. a 24. 9. 
2022. Je složeno ze zástupců dvou 
volebních uskupení, které 
zastupují různé zájmové skupiny 
občanů bez ohledu na politické 
zařazení. Dle výsledků voleb je 
rozložení v zastupitelstvu 
následující: SNK pro VESTEC – 
sdružení nezávislých kandidátů 
5 mandátů, Nezávislí za Vestec 
s podporou starostů 10 mandátů. 
I přes rozdílné zastoupení 
mandátů lze předpokládat, že 

přijatá rozhodnutí zastupitelstva 
budou odpovídat potřebám většiny 
občanů obce.

Toto programové prohlášení je 
souhrnem reálných záměrů a cílů 
uvedených ve volebních 
programech obou volebních 
uskupení kandidujících 
v komunálních volbách. Je možné, 
že v průběhu období přestanou být 
některé uvedené potřeby aktuální 
a případně vyvstanou nové. Potom 
je v pravomoci zastupitelstva 
provést v tomto dokumentu 
příslušné změny a znovu jej uvést 
do reálné podoby.

Hlavním cílem zastupitelstva je 
vytvářet předpoklady pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající 
ve vyváženém vztahu podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel 
obce a který uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života 
generací budoucích.

se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023, 
případné druhé kolo 27. a 28. ledna 2023.

Volba prezidenta republiky

V naší obci se bude tradičně volit 
v jediném volebním okrsku, 
volební místnost se nachází 
v budově Mateřské školy Vestec. 
Otevřena bude v pátek 13. ledna 
od 14.00 do 22.00, a v sobotu 14. 
ledna od 8.00 do 14.00. Případné 
druhé kolo voleb se bude konat 
v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 
do 22.00 a v sobotu 28. ledna 
2023 od 8.00 do 14.00 hodin.

Voličem je občan ČR, který 
nejpozději druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let, ve druhém kole pak 
i občan ČR, který nejpozději 28. 
ledna 2023 dovrší věku 18 let, 
a který okrskové volební komisi 
prokáže svou totožnost a státní 
občanství platným občanským 
průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem, a nebrání-li 
mu překážky ve výkonu volebního 
práva (karanténa nebo omezení 
svéprávnosti).

Volič může hlasovat také na 
voličský průkaz a to buď 
v zahraničí, nebo kdekoliv v ČR, 
která je pro účely těchto voleb 
jediným volebním obvodem. 
Voličský průkaz vydává na žádost 
voliče obecní úřad dle trvalého 
pobytu voliče a to nejdříve od 
29.12. 2022. Obecní úřad Vestec 
bude proto dne 29. 12. 2022 

otevřen v čase 13.00 – 16.00 
z důvodu vydávání voličských 
průkazů. Lhůta pro podání žádosti 
o vydání voličského průkazu 
datovou schránkou žadatele nebo 
písemnou formou s ověřeným 
podpisem je pátek 6. ledna 2023 
do 16.00, osobně lze požádat 
nejpozději ve středu 11. ledna 2022 
do 16.00 v podatelně obecního 
úřadu.

Volební lístky najdou voliči ve 
svých schránkách nejpozději 3 dny 
před volbami, popř. mohou 
o kompletní sadu lístků požádat 
ve volební místnosti. Hlasovací 
lístky pro případné druhé kolo 
obdrží voliči až ve volební 
místnosti. Hlasování probíhá tak, 
že volič do úřední obálky, kterou 
obdrží ve volební místnosti, vloží 
právě jeden hlasovací lístek, který 
se nijak neupravuje. 

Ze zvlášť závažných důvodů (zejm. 
zdravotních) může volič požádat 
o hlasování do přenosné 
hlasovací schránky. Pochůzka 
z přenosnou hlasovací schránkou 
probíhá většinou v sobotu 
dopoledne a je nutné se předem 
domluvit buď na obecním úřadě 
Vestec na tel.: 313 035 509 (před 
volbami), nebo s okrskovou 
volební komisí na tel.: 724 090 907 
ve dnech volby.

AKTUÁLNĚ
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S Blankou Paškovou nejen o kronice
Čas vzpomínání a povídání

Dlouhé zimní večery jsou 
přímo určené k 
setkávání, povídání 

a vzpomínání. Proto jsme se 
právě teď sešly k povídání 
o Vestci s osobou k tomu 
povolanou, a to s paní Blankou 
Paškovou, která se věnovala 
sepisování obecních kronik 
téměř dvacet let. A nejen to. 
Je také spoluautorkou knihy 
„Vestec. Povídání o krajině 
a lidech“ a sepsala pro období 
mezi roky 1936 – 2003 celou 

historii obce Vestec zpětně, 
protože pro toto období se 
kronika nedochovala. Tak si 
pojďme povídat a vzpomínat.

První pamětní kniha obce Vestec 
u Prahy byla založena v roce 1927 
a vedl ji kronikář J. E. Dobiáš až 
do své smrti v roce 1932. Pak 
pokračoval František 
Vojtěchovský ze Šátalky, ale jeho 
poslední záznam je z roku  1936. 
Pak nastala přestávka, dlouhá 
skoro dvě třetiny století. Je sice 
známo, že kroniky  existovaly, ale 
patrně se nedochovaly.  Až v lednu 
2003 byla dle zákona č. 80 z ledna 
1920 o pamětních knihách 
obecních založena nová pamětní 
kniha a vedením záznamů byla 
pověřena paní Blanka Pašková, 
která se snažila tu obrovskou 

časovou mezeru spolu 
s vesteckými pamětníky vyplnit. 
Jak vzpomíná na dobu, kdy se stala 
kronikářkou? 

„Byl to pro mě skok do neznáma. 
I když můj otec měl k tomu blízko. 
Měl rád historii, dohledával předky 
v matrikách, hodně četl. Tak jsme  
to viděla doma. A možná i proto 
jsem souhlasila, když obec hledala 
někoho, kdo by se kronice věnoval. 
A tak jsem se do toho začátkem 
roku 2003 pustila. Začala jsem  
sledovat všechny věci, které se 
týkaly kronik. Internet tehdy nebyl 
ještě moc běžný a tak jsem se 

setkávala s různými lidmi, chodila 
do archivu, sledovala kroniky, jak je 
dělají jiní, učila jsem se, jak kroniku 
vést, našla si literaturu, 
navštěvovala kurzy  a postupně 

jsem do toho vnikala. První mnou 
vedené kroniky byly váhavé, od 
jedné stránky, přes dvě, tři až 
k šestnácti, lety to pak přibývalo.“

Pohled do dávné historie

Když už si dnes povídáme o kronikách, je na 
místě, vzpomenout, kdy naše obec vznikala. 
Ale jak už to tak bývá, není přesné datum 
vzniku známé,  je dohledatelná pouze 
nejstarší zmínka. Ta se datuje do roku 1360 
a podrobněji se o tom můžete dočíst 
v knížce „Vestec. Povídání o krajině 
a lidech“, kterou vydala Obec v roce 2014 
a Blanka Pašková je její spoluautorkou 
(zakoupit si ji můžete na Obecním úřadě 
a nebo na poště ve Vestci).

O původu naší obce nejlépe vypovídá znak. 
V červeno-zlatě polceném štítu je vlevo 
polovina stříbrné orlice se zlatou zbrojí 
a vpravo deset zelených střapců. Orlice je 
odvozena od erbu Jana z Hardeka, prvního 
známého vlastníka obce. Odráží tak 
příslušnost Vestce k panství Kostelce 
u Křížků, které patřilo pod hrad Hardek 
v Dolním Rakousku. Zelené střapce v druhé 
polovině znaku jsou převzaty z hodnostního 
klobouku arcibiskupa a je tím naznačeno 
držení obce pražským arcibiskupstvím už od 
roku 1715.
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Počátkům Vestce se věnoval také 
J. E. Dobiáš v kronice z let 1927 – 
1932, kde zmiňuje, že obec byla 
vždy ryze česká, a až do nedávna 
téměř jen zemědělská.  V roce 
1722 měla podle této kroniky 22 
čísel domů a například podle 
sčítání lidu v roce 1930 jich bylo 65 
a žilo zde 351 obyvatel, do konce 
roku 1938 přibylo 18 nových domů 
a obec tak měla celkem 83 čísel. 
A to je bohužel poslední údaj 
zápisu dalšího kronikáře, Františka 
Vojtěchovského. Kroniky z dalšího 
období se bohužel nedochovaly. 
Ovšem díky Blance Paškové máme 
retrospektivní zápis let 1938 – 

2000. A jak ona sama píše, při 
tvorbě jí pomáhali pamětníci, 
rozhovory s nimi, ústní prameny 
i vlastní pozorování. Řadu 
záznamů tvoří autentické 
vzpomínky účastníků událostí. 

A zase jsme u povídání a vzpomínání

K povídání o době minulé Blanka 
Pašková některé sousedy 
navštěvovala, jiní se scházeli 
u nich doma. „To bylo vždycky moc 
fajn, lidi rádi vzpomínají, vybaví se 
jim veselé  i méně veselé historky, 
každý to viděl samozřejmě trošku  
jinak. Každý archiv je rád, když se 
chybějící roky v kronikách doplňují. 
Nebylo to mojí povinností, ale já 
jsem se pro to rozhodla. Lidi byli 
ochotní, poseděli jsme, popovídali 
si, sešli se mužovi spolužáci, moji 
známí, sousedé… Dávali jsme 
vzpomínky dohromady a podařilo 
se alespoň zčásti zaznamenat 
důležitá léta až po rok přes 2000. 

Chtěla bych všem za to poděkovat. 
Vyprávěli mi například o 30. a 40. 
letech minulého století, kdy měli k 
sobě hodně blízko, dokázali se pro 
každou akci nadchnout. Hodně 
aktivní byla tehdy rada žen, 
fotbalisti  a hasiči, ti všichni to ve 
Vestci hodně drželi. Obec byla 
zemědělská a lidi byli hodně 
zaměstnaní prací od rána až do 
večera, a pokud se nevěnovali 
přímo zemědělství, tak měli 
záhumenek, doma  drůbež, 
zahrádku nebo i dobytek. Neměli 
moc volného času, ale fungovaly tu 
sousedské vztahy, lidi se potkávali 
na nákupech, scházeli se v hospodě 

U Klimešů. Vesnice žila pospolu, lidi 
hodně svazovalo zemědělství a pak 
také Safina, kde spousta lidí 
z Vestce pracovala. Po sjednocení 
zemědělství a jak doba 
pokračovala, začali lidi víc tíhnout 
do Prahy. To byla tak 70. a 80. léta 
- přibývaly autobusy i auta. Praha 
byla samozřejmě magnet. Vestec 
byla  vždy samostatnou obcí, ale 
mezi lety 1980 – 1990  jsme patřili 

pod Jesenici, která byla 
střediskovou obcí. Na to také mnozí 
hodně vzpomínají. Jezdila sem 
pojízdná prodejna, silnice nestály 
za nic, obec se moc nerozvíjela. 
Řada okolních obcí zůstala 
připojená k Jesenici nadále, ale 
u nás tehdy pár lidí přišlo 
s myšlenkou samostatnosti.“

Kronika po roce 2003 a ručně psaných 500 stran  

Archiváři s oblibou říkají, že čím 
víc záloh, tím lépe. Tatam je doba, 
kdy záznamy existovaly jen 
v jediné, ručně psané verzi. 
A přesto, že to nebylo povinné, tak 
se kronikářka rozhodla psát  
kroniku po roce 2003 nejen na 
počítači, ale i ručně! Musela však 
splnit podmínky – musel to být 
speciální papír, speciální inkoust 
a také „kronikářské písmo“. 
Blanka Pašková si musela vše 
vyhledat, vybrat si šablonu písma 
a naučit se jí přizpůsobit svůj 
rukopis. Výsledkem je krásná, 
pětisetstránková, ručně psaná 
kniha a samozřejmě její jediný 
exemplář. Nejdříve všechno 
zaznamenávala v počítači a pak 

teprve, po veškerých úpravách 
přepisovala ručně. Každý den si 
k tomu sedla a  přepsala alespoň 
dvě stránky. Nechala udělat knihu 
o 500 stránkách a tak postupně ty 
bílé stránky popisovala. Nelitovala 
toho, že všechno psala dvakrát. 
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Zkoumání, dohledávání a velká trpělivost  
Letos Blanka předává štafetu 
kronikářky dál a tak jsme se jí 
zeptali, co jí ta téměř dvacetiletá 
práce dala? „Hodně mě to bavilo, 
obohatilo mě to. Já jsem se vždycky 
dokázala bavit mnoha věcmi – 
zahradou, cestováním, kulturou,  
ale také mě bavilo hledat v archivu, 
objevovat různé věci. A co mě 
bavilo nejvíc?  Asi to 
zaznamenávání chybějící historie 
a vzpomínání se sousedy. Kronikář 
hlavně zaznamenává současnost, 
ale já jsem mohla zároveň tvořit 
obraz minulosti. Při 

zaznamenávání současnosti jsem 
cítila, že není v mých silách 
pojmout na vlastní oči úplně 
všechno, co se děje Snažila jsem  se . 
napsat toho co nejvíc.“ Budoucí 
generace ji za to určitě poděkují, 
vždyť kronika se nepíše pro 
současnou generaci, ale hlavně pro 
ty, co si ji otevřou třeba za deset či 
padesát let. A budou si nad ní 
povídat a vzpomínat. 

Den pro kroniku

A aby to vzpomínání bylo co 
nejpestřejší, rozhodli jsme se 
uspořádat „Den pro kroniku“ 
a vybrali jsme si příhodné datum 
22. 11. 2022. Ten den jsme 
posbírali a zaznamenali „do 
krabice“ co nejvíce věcí, informací 
i fotografií  – například jídelní 
lístek restaurace U Klimešů, 
nabídku vestecké cukrárny 
a kavárny, ceny benzínu a nafty, 
udělali jsme nákup základních 
potravin, zaznamenali počasí 

i dění na úřadě, ve školce, 
v Biocevu, v Safině, ale 
i v Technických službách 
i v ulicích obce. Abychom si za tři, 
pět či deset let mohli tuto krabici 
společně otevřít a mít si nad čím 
povídat a vzpomínat.

Hana Vaněčková, kronikářka

Je jasné, že kdo si hraje nezlobí. 
A že to platí pro psy dvojnásob 
u nás ve Vestci na cvičáku moc 

dobře víme, a proto jsme připravili 
tradiční Vánoční radovánky. 
O druhé adventní neděli bylo 
u nás hodně rušno. Své čtyřnohé 
parťáky přišla v závodění podpořit 
téměř padesátka lidí. A není divu, 
vždyť naše trenérka Karolína 
naplánovala hodně zajímavé 
vánoční disciplíny. Ve „Vánočkování 
na nečisto“ se ve dvojicích 
nacvičovalo proplétání mezi 
tyčkami, ve „Vánoční pouti 
mlsného soba“ si zase psi nesměli 
všímat nastražených lákadel 
a v „Honu na rozmrzelého 
Grinche“ sbírali body na čas 
(Grinch je přece pohádkový 

vánoční skřítek).  
Ze šestnácti týmů si třetí místo 
vybojovala Rikki se Stelinkou, 
druhá byla Easynka s Péťou 
a prvenství patřilo D´Arcynce 
s Ráďou. Vedle hodnotných cen 
pro vítěze dostal každý pejsek 
sáček dobrot a zkrátka nepřišli ani 
dvounožci. Kdo zrovna nezávodil, 
mohl si dát čaj, grog, vánoční punč, 
a nebo darovaný výborný perník. 
V závěrečném přání veselých 
Vánoc jsme nezapomněli za 693. 
Základní kynologickou organizaci 
poděkovat všem za celoroční píli 
ve výcviku a hlavně obci Vestec za 
trvalou podporu, díky které se 
u nás může radovat a cvičit více 
než sedmdesátka psů.  

Předvánoční psí radování
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Pohádkové rozsvícení 
vánočního stromu

radice a zvyky Tneodmyslitelně patří 
k našemu životu. Je dobře, 

že tradice ctíme a zvyky 
udržujeme, protože ty nás spojují, 
dávají nám prostor k zastavení, 
zamyšlení i k pobavení. Nejvíc 
tradic a zvyků se váže k Vánocům 
a neodmyslitelně mezi ně patří 
rozsvícení vánočního stromu 
a české pohádky. Letos se  ve 
Vestci podařilo spojit všechno 
dohromady – rozsvícení stromu 
předcházelo odpoledne v duchu 
pohádky Tři oříšky pro Popelku.
Děvčata z kulturní komise si právě 
z této pohádky řadu věcí 
„vypůjčila“, a jejich 
prostřednictvím se jim podařilo 
navodit krásnou předvánoční 
atmosféru. Určitě jsme si všichni 
rádi poslechli melodie z pohádek 
Popelka z roku 1969 i Tři oříšky 
pro Popelku z roku 1973, 
obdivovali jsme nádherné 
pohádkové kostýmy u vstupu 
k pódiu, i živou Popelku, která 
dětem rozdávala ručně zlacené tři 
oříšky a Popelčin kvíz, se kterým se 
mohly zúčastnit slosování 
o Popelčin střevíček. Pozornější 
návštěvníci možná pod vánočním 
stromem objevili i živou sovu 
Rozárku. V těsné blízkosti stromu 
jsme si mohli vyzkoušet staré 
vánoční zvyky a spolu s Vinckem 
pouštět lodičky ze skořápek od 

ořechů, s Popelkou přebírat hrách 
a čočku, s kuchtíkem krájet 
jablíčka, házet škrpálem nebo 
s myslivcem lovit šišky. Dětem se 
pak nejvíce líbila dílnička se 
zdobením skleněných ozdob 
a mnoho dětí využilo i možnost 
napsat a nakreslit dopis Ježíškovi. 
Až do Vánoc bude ještě tato ručně 
malovaná schránka na Ježíškovu 
poštu uložena na obecním úřadě 
a děti tak mohou svůj dopis 
přinést i tam.

Kulturní program byl o této první  
adventní neděli skutečně bohatý. 
Mohli jsme si zazpívat koledy s 
dětmi z naší mateřské školy nebo 
se sborem CANCIONETA PRAGA, 
hudbou vrcholného středověku 
nás bavila skupina Krless, náladu 
rozproudila svým zpěvem Martina 
Pártlová a poté i Kateřina Říhová.

A co by bylo rozsvícení bez 
svařáku! Ocenili jsme ale, že 
občerstvení nabídli i před 
restaurací U Šimečků a také 
kavárna Caffè del Borgo – 
mimochodem, kdo tady ochutnal 
domácí vaječný likér, už nikdy 
nechce jiný! A když přišla 
osmnáctá hodina, rozsvítil po 
společném odpočítávání starosta 
Tibor Švec náš vestecký vánoční 
strom, který je zase nejhezčí, vždyť 
je přece náš!  
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Krizová linka 
– co potřebujete vědět

rizová linka nebo také linka Kbezpečí je povětšinou 
bezplatná telefonická linka 

krizové pomoci pro děti, 
mladistvé, ale i dospělé. Je 
dostupná z celé České republiky 
a to jak z mobilních telefonů, tak 
z pevné linky. Jejím posláním je 
poskytnout telefonickou pomoc 
v tíživé životní situaci, kterou 
dotyčný není schopen zvládnout 
sám.

Linky pro všechny i pro určité 
skupiny
Krizové linky můžeme rozdělit 
hned do několika skupin. Většina 
jich funguje nonstop, aby došlo 
k maximalizaci dostupnosti 
a nízkoprahovosti, na některé se 
ovšem dovoláte pouze ve všedních 
dnech nebo v určitou denní dobu.
Obdobné rozdělení můžeme najít 
i v případě klientely. Řada 
krizových linek se totiž zaměřuje 
pouze na určitou skupinu 
populace. Díky tomu existují linky 
vyhrazené speciálně pro seniory, 

osoby s postižením, děti nebo pro 
LGBTQ+ komunitu. Takové byste 
ale museli nejspíš hledat o něco 
déle, jako první na vás při 
vyhledávání určitě vypadnou linky, 
které jsou zaměřené všeobecně 
a podle typu vašeho problému 
vám přidělí odborníka.

Anonymita vs. oznamovací 
povinnost
Lidé mají často největší strach 
z toho, že se někdo blízký nějak 
dopídí k tomu, že na krizovou 
linku volali. Nemusíte se bát. Na 
krizové lince se dokonce ani 
nemusíte představit svým pravým 
jménem, natož sdělovat nějaké 
osobní informace, jako je bydliště, 
věk a další. Na linkách se 
nezobrazuje ani telefonní číslo, 
takže ani takto vás operátor 
nemůže dohledat. Pro pracovníky 
na linkách bezpečí také 
samozřejmě platí povinnost 
o zachování tajemství. To 
znamená, že i v případě, že své 
jméno sdělíte, nemůže daný 

odborník tyto informace dál šířit.
Pozor ale na jednu výjimku. Tou je 
oznamovací povinnost. Pokud totiž 
operátorovi sdělíte své osobní 
údaje a vaše situace nebo váš 
problém se bude týkat závažného 
činu, jako je znásilnění, domácí 
násilí, zneužívání apod., má 
operátor povinnost tuto 
skutečnost nahlásit příslušným 
orgánům (policie, sociální 
pracovníci, OSPOD). Dalším 
případem, kdy může linka bezpečí 
porušit mlčenlivost a zavolat 
policii či záchranku, jsou život 
ohrožující případy. Zpravidla jde 
o započaté sebevražedné pokusy.

Základní principy krizových 
linek
I krizové linky dodržují své zásady, 
mezi které patří:

Propojení online světa - telefon, 
email, chat, všechno je propojené. 
Vy se tak nemusíte bát, že budete 
pokaždé mluvit s někým jiným. Váš 
případ zůstane zaevidován 
v systému a při dalším 
zavolání/napsání si vás opět 
převezme ten stejný operátor. 

Týmová práce - pokud je váš 
případ zapeklitý a daný operátor 
na něho sám nestačí, přizve 
k němu odborníka, který pomůže. 
Může o rovnou připojit do vaší 
komunikace, neb s ním situaci 
zkonzultovat, aby věděl, jak vám co 
nejlépe pomoci. 

Dobrovolnost - vše je ve vaší režii. 
Je jen na vás, zda na linku zavoláte, 
co sdělíte a kdy komunikaci 
ukončíte. operátoři vás do ničeho 
nutit nebudou. 

Respekt a spolupráce s klientem - 
Po sdělení vašeho problému, 
začnete společně pracovat na jeho 
odstranění a řešení vaší situace. 
Odborníci na lince budou 
respektovat veškeré vámi zvolené 
postupy a nápady a bude záležet 
jen na vás, jestli využijete i některé 
jejich.
 
Adresář pomoci
Linka bezpečí – 116 111 (nonstop 
a zdarma, pro děti a mládež)
Linka pro rodinu a školu – 116 
000 (nonstop a zdarma, pro děti 
a rodiče, učitele, vychovatele)
Linka první psychické pomoci – 
116 123 (nonstop a zdarma, pro 
dospělé) 
Linka Bílého kruhu bezpečí – 116 
006 (nonstop a zdarma, pro oběti 
kriminality a domácího násilí)
Národní linka pro odvykání – 800 
350 000 (všední dny 10 – 18 a 
zdarma, pro lidi trpící závislostí)
Poradenská linka pro pečující 
doma – 800 915 915 (všední dny  
9-20 a zdarma)
Linka seniorů – 800 200 007 
(denně 8-20 a zdarma)

Online psychologická poradna 
MOJRA.cz

www.mojra.cz
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Výlet seniorů na zámek 
Veltrusy a do města Mělník

líží se konec roku Ba můžeme jako spolek 
pomalu hodnotit, 

rekapitulovat. Abychom mohli 
náš seznam akcí SVS za rok 
2022  uzavřít, nemůžeme 
opominout výlet do Veltrus a do 
Mělníka. 

Jednodenní výlet se konal 21. 
září a byl příjemným 
podzimním zpestřením pro 
naše seniory.
Ve středu si senioři přivstali, aby 
se seznámili s historií státního 
zámku Veltrusy. Dílo 
věhlasného stavitele G. B. 
Alliprandiho patří právem mezi 
nejkrásnější zámky. Zajímavostí 
je, že po celou dobu své 
existence patřil jedinému 
šlechtickému rodu, hrabatům 
Chotkům z Chotkova a Vojnína. 
Počátky rodu Chotků sahají do 
14. století. Václav Antonín (1674 
až 1754) získal veltruské 

panství a založil zde roku 1704 
zámek. Vrcholu dosáhl rod za 
jeho syna Rudolfa, který byl 
nejvyšším kancléřem císařovny 
Marie Terezie. Panovnice roku 
1754 dokonce poctila zámek 
svou návštěvou. Po smrti Jana 
Rudolfa převzal Veltrusy jeho 
vnuk Jindřich. Jeho synové 
správu majetků nezvládali 
a panství upadalo do dluhů. Po 
II. světové válce byly majetky 
zestátněny a spravovala je 
Národní kulturní komise.

Okouzlující reprezentativní 
interiéry vzpomínají na příběh 
zlatých časů za vlády císařovny 
Marie Terezie, ale nahlédnout je 
možno i do soukromí 
a rodinného života hraběte 
v polovině 19. století.
K nejzajímavějším komnatám 
náleží dubový pokoj s rodinnou 
galerií Chotků.

Naše poznávací cesta dále 
směřovala do Mělníka. Mělník je 
městem už více než 740 let.                             
Je historickým sídlem nad 
soutokem Labe a Vltavy. 
K osídlení lákalo toto jedinečné 
místo poblíž hory Říp 
odpradávna. S potěšením jsme 
si prohlédli některé 
pozoruhodné památky, vybrali 
si místo k odpočinku a po 
bohatém občerstvení jsme se 
vraceli do naší obce Vestec.

Vážíme si podpory, i finanční, 
poskytované Obecním úřadem 
Vestec, především naším 
starostou panem Tiborem 
Švecem.

Opět se nám naskytla 
příležitost blíže poznat 
zajímavý kout naší vlasti. A co 
jsme si přivezli? Plnohodnotně 
strávený den obohacený 
o poznatky z Mělnicka.
                                                                                                   
SVS

Zdroj fotografií: www.zamek-veltrusy.cz/cs/fotogalerie
Autoři fotografií: Kamil Kristen Brzák–THERESIAE RTM, Jan Kadeřábek, 
Jan Majer, Karel Štěpán, Ivana Nohejlová, archiv zámku Veltrusy



2120

SENIOŘI

prosinec 2022 prosinec 2022

SENIOŘI

Výlet seniorů na zámek 
Veltrusy a do města Mělník

líží se konec roku Ba můžeme jako spolek 
pomalu hodnotit, 

rekapitulovat. Abychom mohli 
náš seznam akcí SVS za rok 
2022  uzavřít, nemůžeme 
opominout výlet do Veltrus a do 
Mělníka. 

Jednodenní výlet se konal 21. 
září a byl příjemným 
podzimním zpestřením pro 
naše seniory.
Ve středu si senioři přivstali, aby 
se seznámili s historií státního 
zámku Veltrusy. Dílo 
věhlasného stavitele G. B. 
Alliprandiho patří právem mezi 
nejkrásnější zámky. Zajímavostí 
je, že po celou dobu své 
existence patřil jedinému 
šlechtickému rodu, hrabatům 
Chotkům z Chotkova a Vojnína. 
Počátky rodu Chotků sahají do 
14. století. Václav Antonín (1674 
až 1754) získal veltruské 

panství a založil zde roku 1704 
zámek. Vrcholu dosáhl rod za 
jeho syna Rudolfa, který byl 
nejvyšším kancléřem císařovny 
Marie Terezie. Panovnice roku 
1754 dokonce poctila zámek 
svou návštěvou. Po smrti Jana 
Rudolfa převzal Veltrusy jeho 
vnuk Jindřich. Jeho synové 
správu majetků nezvládali 
a panství upadalo do dluhů. Po 
II. světové válce byly majetky 
zestátněny a spravovala je 
Národní kulturní komise.

Okouzlující reprezentativní 
interiéry vzpomínají na příběh 
zlatých časů za vlády císařovny 
Marie Terezie, ale nahlédnout je 
možno i do soukromí 
a rodinného života hraběte 
v polovině 19. století.
K nejzajímavějším komnatám 
náleží dubový pokoj s rodinnou 
galerií Chotků.

Naše poznávací cesta dále 
směřovala do Mělníka. Mělník je 
městem už více než 740 let.                             
Je historickým sídlem nad 
soutokem Labe a Vltavy. 
K osídlení lákalo toto jedinečné 
místo poblíž hory Říp 
odpradávna. S potěšením jsme 
si prohlédli některé 
pozoruhodné památky, vybrali 
si místo k odpočinku a po 
bohatém občerstvení jsme se 
vraceli do naší obce Vestec.

Vážíme si podpory, i finanční, 
poskytované Obecním úřadem 
Vestec, především naším 
starostou panem Tiborem 
Švecem.

Opět se nám naskytla 
příležitost blíže poznat 
zajímavý kout naší vlasti. A co 
jsme si přivezli? Plnohodnotně 
strávený den obohacený 
o poznatky z Mělnicka.
                                                                                                   
SVS

Zdroj fotografií: www.zamek-veltrusy.cz/cs/fotogalerie
Autoři fotografií: Kamil Kristen Brzák–THERESIAE RTM, Jan Kadeřábek, 
Jan Majer, Karel Štěpán, Ivana Nohejlová, archiv zámku Veltrusy



2322 prosinec 2022 prosinec 2022

Z knihy událostí

Překročil rychlost, přitom neměl 
vůbec řídit

Dne 3. 11. 2022 v odpoledních 
hodinách strážníci v ulici 
Březovská ve Vraném prováděli 
kontrolní měření dodržování 
nejvyšší povolené rychlosti. Po 
chvíli naměřili přijíždějícímu 
vozidlu rychlost o 33 km/h vyšší, 
než je v obci povoleno. Vozidlo 

bylo zastaveno a jako řidič byl 
ztotožněn muž cizí státní 
příslušnosti. Provedenou lustrací 
bylo zjištěno, že od září 2022 má 
blokaci řidičského oprávnění kvůli 
tomu, že již nasbíral 12 bodů. Celá 
věc byla předána hlídce Policie ČR 
a muži hrozí další prodloužení 
doby, kdy za volant nebude moci 
usednout.

Odcizená kola nalezena

Dne 5.11.2022 ve 12.23hod nahlásil 
oznamovatel, že u jednoho 
z hracích prvků za rybníkem ve 
Vestcu je již delší dobu opřeno kolo 
zn. Scott. Jelikož mu tato věc 
nebyla lhostejná a přišlo mu to 
podezřelé, celou věc oznámil na 
linku Obecní policie Vestec. 
Strážníci si kolo převzali 
a následným šetřením bylo 
zjištěno, že kolo pocházelo 
z trestné činnosti a bylo odcizeno 
v noci společně s jiným 
elektrokolem v obci Vestec. Kolo se 

takto díky všímavému 
oznamovateli navrátí brzo zpět do 

rukou majitele.
Druhé odcizené elektrokolo bylo 
ještě nad ránem spolu 
s pachatelem zastaveno v Praze.

Požár v Dobřejovicích

Dne 5. 11. 2022 v 19.22hod 
vyjížděly jednotky HZS do ulice 
U Zámku v Dobřejovicích 
k oznámenému požáru na 
soukromé zahradě, kde se nachází 
dřevníky a kůlny v rozsahu cca 
10x10 m. Hlídka se na místo 
urychleně dostavila za užití 
výstražného a zvukového zařízení. 
Zde se již nacházela hlídka Policie 
ČR oddělení hlídkové služby, které 
se z pozemku podařilo vynosit 

plynové láhve. Strážníci ve 
spolupráci s policisty ohraničili 
místo a zamezili vstupu 
nepovolaných osob. Na místo se 
vzápětí dostavilo asi 8 jednotek 
hasičů, které započaly hasící práce 
a oheň se podařilo rychle dostat 
pod kontrolu a zamezit škodám na 
okolí.

Příčinou požáru se dalšího dne 
zabýval vyšetřoval HZS spolu 
s Policií ČR Kamenice.

Dopravní nehoda kvůli alkoholu

Dne 5. 11. 2022 v 19.52hod byla 
hlídka strážníků požádána 
o provedení prvotních úkonů na 
místě dopravní nehody se 
zraněním v ulici Nádražní ve 
Vraném nad Vltavou, kde měl 
osobní automobil narazit do 
rodinného domu. Na místo vyjely 
obě hlídky. Po jejich příjezdu byl již 
řidič se zraněním hlavy v sanitním 
voze. Obě provedené dechové 
zkoušky byli s výsledkem 
přesahující hodnotu 2,3 promile 
alkoholu v dechu. Hlídka na místě 

usměrňovala provoz a celou věc 
předala hlídce Skupiny dopravních 
nehod Policie ČR. Záchranáři 
požádali strážníky z důvodu 
předchozí agresivity vůči nim 
o doprovod při převozu 
zraněného řidiče do nemocnice, 
čemuž naše hlídka vyhověla.

OBECNÍ POLICIE OBECNÍ POLICIE
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Dopravní nehoda kvůli alkoholu

Dne 5. 11. 2022 v 19.52hod byla 
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osobní automobil narazit do 
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řidič se zraněním hlavy v sanitním 
voze. Obě provedené dechové 
zkoušky byli s výsledkem 
přesahující hodnotu 2,3 promile 
alkoholu v dechu. Hlídka na místě 

usměrňovala provoz a celou věc 
předala hlídce Skupiny dopravních 
nehod Policie ČR. Záchranáři 
požádali strážníky z důvodu 
předchozí agresivity vůči nim 
o doprovod při převozu 
zraněného řidiče do nemocnice, 
čemuž naše hlídka vyhověla.
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 dnešnímu tématu by mohli Kmnozí namítnout, že 
naprosto ignoruje vánoční 

atmosféru a je zcela vzdálené 
období, které je provoněné 
vánočním pečivem, spojené se 
Štědrým večerem a sváteční 
náladou, která tento čas 
nevyhnutelně doprovází.
Přeneseme se do času, kdy jaro 
v roce 1945 přebíralo svou vládu 
a bylo všude znát a cítit, že 
válečným dnům zvoní tolik 
očekávaný konec.
Abychom si úplně vše objasnili, 
musím doplnit, že v roce 2007 se 
do pošty vesteckého úřadu dostal 
dopis od historika Jana Vladaře. 
V něm se obracel na vestecké 
občany, aby mu dopomohli 
objasnit osud havarovaných 
spojeneckých letadel v dubnu 
1945. A to nejen v katastru obce 
Vestec, ale i mezi Vestcí, Jesenicí 
a Zdiměřicemi. 
Požadavek Mgr. Vladaře se podařilo 
splnit. Ve Vestci se našlo několik 
ochotných pamětníků, svědků, 
kteří měli tu možnost vidět na 
vlastní oči stíhací stroj P51 
Mustang, živého letce a jeho 
nouzové přistání dobře popsat 
(vizte VL 2005, VL duben 2007).

Mně se společně s pamětníky 
podařilo o události zavzpomínat 
a jejich výpověď zapsat.

Tak např. pan Ladislav Jirák uvedl, 
že byl u letadla mezi prvními. 
Letadlo jen s malým poškozením 
přistálo 16. dubna na východním 
okraji Vestce. Dopadlo na 
Šimečkovo pole nedaleko Jelínkovy 
zahrady.
                                                                                                                
”Pilot byl mladý, vysoký, pohledný. 
Celý v kožené uniformě, na hlavě 
měl helmu. Mluvil jen anglicky 
a byl německou hlídkou odveden 
ke Knajzlům, kde se mohl domluvit. 
Kožená helma zůstala ležet na 
letadle“, vzpomínala jedna mladá 
svědkyně. „Na palubní desce měl 
vyryté čtyři hákové kříže“: doplnila 
svůj zajímavý postřeh další. Také 
Jiří Peták v dalším rozhovoru 
zavzpomínal: ”Letadlo přistálo 
východně u Vestce na poli Nad 
znamení asi 50 metrů od silnice, 
přídí směrem do zatáčky. Před 
přistáním byla slyšet střelba. V tu 
dobu, na druhém konci obce (na 
státní silnici do Prahy), prý němečtí 
vojáci pod lípou spravovali 
vozidlo”. Ihned vyrazili na 
inkriminované místo.  

Pan Peták vzpomínal dále:
”Letec byl po vyšetřování na 
Šimečkově poli zajištěn. Na 
zpáteční cestě se vozidlo na 
dřevoplyn německým vojákům 
nečekaně zastavilo. Řidič byl nucen 
z vozidla vylézt a přiložit. Zajatý 
letec sedící na korbě se dobře bavil 
a vzniklé situaci se smál”.

O dalším osudu hrdiny stíhacího 
letadla Mustang jsem od Mgr. 
Vladaře získala řadu nových 
a zajímavých informací. Více 

o tom  napíši v příštím čísle VL.

Mgr. Jan Vladař  - archeolog, 
historik, letecký badatel, autor 
řady knih.  S dalšími spoluautory 
vydal v roce 1997 knihu ”Poslední 
akce”.

                                                                       
Blanka Pašková
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