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Starosta informuje:
Rád bych reagoval na asté písemné i ústní dotazy, p ipomínky
a dv petice ob an , týkající se zklidn ní dopravy v na í obci.
Problém je to jist dost velký a d le itý, jeho e ení není
rozhodn jednoduché a u v bec ne laciné. Na e ení pracuji od
za átku svojí funkce a sna ím se spolupracovat se v emi mn
dostupnými odborníky jak ze státní správy, tak z vysokých kol.
Práce jde bohu el pomalu, ale n jaké výsledky a e ení se
za ínají rýsovat. Rád bych v echny, které problematika zajímá,
seznámil s mo nými a dostupnými e eními a vyvolal tak diskusi
na toto téma. Na pond lí 13. 2. 2005 od 17. hodin tedy svolávám neformální diskusní
fórum, na které se pokusím zajistit ú ast zastupitel , odborník ze stavební fakulty VUT,
projektant silni ní dopravy, a pokud to bude mo né, i státní správy a správy a údr by
silnic na eho kraje.
Cht l bych také reagovat a odpov d t na petici 32 podepsaných ob an z ulic v lokalit
K Remízku . Z celkového po tu podepsaných je jen asi polovina na ich skute n
p ihlá ených spoluob an , na které obec dostává peníze, a kte í mohou od obce ádat
zakoupení a namontování zpomalovacích prah
(jeden práh stojí s montá í
cca 25.000,- K ). Instalace prah navíc není ideální e ení, proto e vzáp tí po montá i si
zpravidla ob ané st ují na hluk, který p ejí d jící vozidla zp sobují. Navíc prahy
komplikují zimní údr bu silnice. V celé lokalit je obytná zóna a dodr ování p edepsané
rychlosti v emi idi i, tedy i námi podepsanými i nepodepsanými , by vy e ilo tento
problém bez nutnosti dal ího zasahování do komunikace a dal ích investic;
K otázkám ohledn ve ejných komunikací a jejich zimnímu úklidu si dovoluji p ipomenout
vlastník m nemovitostí, e za úklid chodník p ed nemovitostí je odpov dný její majitel. Za
ulice Víde ská a Vestecká odpovídá SUS (Správa a údr ba silnic St kraje), prohrnutí
místních komunikací máme zaji t no u a. s. AGRO. Obec svými silami zaji uje v první
ad úklid autobusových zastávek a p ístup k nim. Obcí provád ný úklid chodník je tedy
ur itým nadstandardem, který majitele nemovitosti z jeho povinnosti nikterak nevyvazuje.
Tuto slu bu nám navíc komplikují bezohledn zaparkovaná auta! Prosím tedy, aby se
ka dý nad svým parkováním zamyslel a nebránil tím úklidu sn hu jak na chodnících, tak
i na na ich úzkých silnicích. Na druhou stranu nevím, jak nejlépe odpov d t na písemné
dotazy typu: Jak je mo né, e v 8 hod. ráno, kdy jsem jel do práce, nebyla uklizena od
náledí silnice p ed mým domem? , a to v e ve dnech, kdy je celá Evropa zmítána sn hovou
kalamitou. Tady snad jen p ipomínám, e na celou obec máme jen 4 pracovníky, kte í
musejí také jíst, spát a odpo inout si na dal í sn hový den. Za jejich práci a p es asy
bych jim tímto rád pod koval.
T ím se na setkání s t mi, kte í p ijdou besedovat o zklidn ní dopravy ve Vestci, ale i na
setkání s t mi, kte í stále ast ji projevují konstruktivní zájem o jiné v ci ve ejné. Velice d kuji
t m, kte í nabídnou i dokonce poskytnou pomoc svojí obci a v em spoluob an m p eji hezké
dny.
Eduard Jarolímek, starosta

Bezpe nost v obci
Vestec je rychle se rozvíjející obcí na okraji Prahy a podobn jako
v okolních obcích je s tímto rozvojem spojena i zvý ená kriminalita.
V n kolika posledních m sících do lo k n kolika vykradením byt
a rodinných dom , b n jsou vykrádána parkující vozidla a n kolik
vozidel bylo odcizeno.
Nabízí se zde e ení, které by vedlo ke sní ení kriminality v podob
kamerového systému, zvý ení spolupráce s Obecní policií Jesenice a p ípadným dal ím
krokem by mohl být vznik vlastní obecní policie.
Kamerové systémy jsou b n pou ívány jak obcemi, tak státními institucemi nebo
soukromými firmami. V Praze je v sou asné dob v provozu p es 300 kamer, které jsou
obsluhovány Policií R nebo m stskou policií a dal í stovky kamer, které jsou vyu ívány
dal ími institucemi. Ale nap íklad i v Pr honicích byl vybudován kamerový systém, který
pomáhá obecní policii k zaji t ní po ádku a zvý ení bezpe nosti ob an a majetku.
V sou asné dob o n em podobném uva uje i sousední Jesenice, která ji svou obecní
policii má z ízenou. Obecní policie Jesenice p sobí v omezeném rozsahu i na na em území.
Existují dv varianty provozu kamerového systému a to, e by byl provozován soukromou
firmou nebo obecní policií. Výhodou provozování soukromou firmou je mo nost ni ích
náklad na provoz, proto e firma m e poskytovat dal í komer ní innost, nevýhodou je to, e
soukromá firma nebude pracovat jen pro na i obec a také to, e má stejné pravomoci jako
kterýkoliv ob an. Výhodou vlastní obecní policie by bylo, e by fungovala pouze pro území
na í obce a mohla by dále provozovat innosti, které jsou v sou asné dob
áste n
zaji ovány Obecní policií Jesenice, p ípadn Policií R. Na e vlastní obecní policie by také
mohla m it rychlost v obci, kontrolovat pr jezd nákladních vozidel, provád t pravidelné
obch zky, kontrolovat vznik skládek, kontrolovat dodr ování obecních vyhlá ek a provád t
dal í innosti. Samoz ejm se také v první fázi nabízí varianta roz í ení spolupráce s Obecní
policií Jesenice.
Kameru by bylo mo né si za dostupnou cenu koupit i jako sou ást ostrahy rodinných domk
a jako sou ást kamerového systému by fungoval pult centrální ochrany (PCO), na který by
bylo mo né napojit elektronické zabezpe ovací systémy (EZS alarmy) jednotlivých ob an
a firem.
innost obecní policie by tedy byla áste n financována z provozu PCO a dále z ostatních
inností obecní policie a také z obecních zdroj . Existuje zde ale i mo nost dotace, která by
mohla pokrýt ást náklad .
V e v sou asné dob závisí p edev ím na zájmu ob an a firem. Cena za p ipojení na PCO
by se mohla pohybovat v úrovni cca 500 - 1.000,- K m sí n za byt nebo rodinný d m (podle
po tu p ipojených objekt ), u firem by byla ástka stanovena individuáln . V p ípad va eho
zájmu, prosím kontaktujte Obecní ú ad Vestec, tel.: 241 931 732, e-mail: tajemnik@vestec.cz.
Budeme také rádi za jakékoliv návrhy a samoz ejm i za p ípadnou pomoc v této v ci. Pokud
bude o tento projekt ze strany ob an a firem zájem, pokusíme se jej zrealizovat. Na
stránkách obce www.vestec.cz je vyv ena jednoduchá anketa a budeme rádi za vá názor.
Eduard Jarolímek, starosta

Finan ní ú ad Praha-západ informuje...
Finan ní ú ad Praha-západ informuje v echny da ové poplatníky, kte í
budou za rok 2005 podávat da ové p iznání k dani z p íjm fyzických osob,
e v rámci slu eb poskytovaných ve ejnosti budou pracovníci finan ního
ú adu p ítomni na Obecním ú ad Vestec ve dnech
datum
hodiny

28. 2.
12 - 18

14. 3.
12 - 18
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27. 3.
14 - 18

28. 3.
14 - 18

29. 3.
14 - 18
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Pracovníci finan ního ú adu ve vý e uvedených termínech umo ní da ovým poplatník m, aby
si v klidu a v domácím prost edí mohli vy ídit své zále itosti. V rámci t chto ú edních hodin
mohou da oví poplatníci platn podat da ové p iznání, mohou získat pomoc p i vypln ní
da ového p iznání do p íslu ných formulá a rovn mohou obdr et slo enku pro p ípadné
zaplacení dan .
Pro usnadn ní a snaz í pochopení problematiky da ového p iznání ve ejností jsou rovn
k dispozici na st edo eských finan ních ú adech a Obecním ú ad ve Vestci vzory
nejtypi t j ích p íklad da ového p iznání. Pro p ípad, e vzniknou poplatník m v souvislosti
s podáním da ových p iznání n které nejasnosti, mohou se za ú elem jejich vy e ení dotázat
na informa ních linkách FÚ Praha-západ tel.: 261 373 200 nebo Finan ního editelství
v Praze tel.: 257 004 211. Informa ní linky budou v provozu v termínu od 20. 1. 2006 do 31. 3.
2006 (po, st 8 17 hod., út, t. 8 - 15:30 hod., pá 8 - 14:30 hod.).
Pracovníci da ové správy budou rádi, kdy vyu ijete nabízené slu by a v í, e se tím
alespo áste n usnadní pln ní Va ich da ových povinností.
Finan ní ú ad Praha-západ

Op t o odpadech

tentokrát trochu jinak

V uplynulých letech byla likvidace tuhého komunálního (TKO) a t íd ného
odpadu v dy inností, která byla pro obec ekonomickou zát í. Jestli e
v r. 2003 inila ztráta 81.120 K a pohybovala se ve vý i 12 %
k vynalo eným náklad m za svoz a likvidaci komunálního odpadu, v roce
2004 to bylo ji 435.456 K a inila ji 40,5 % z vynalo ených náklad na
TKO. V tomto roce se v ak promítl nár st náklad zp sobených p esunem
do vy í sazby DPH. I kdy byl dopad navý ení DPH do poplatku za rok
2005 promítnut, iní ztráta v roce 2005 ji 746.776 K a je to ji 47,5 % z vynalo ených
náklad na svoz a likvidaci TKO.
Z celkových neinvesti ních výdaj obce pak inily výdaje na svoz a likvidaci komunálního
odpadu 20,1 %. I kdy se poda ilo v tomto roce výb r poplatku za sb r komunálního odpadu
výrazn zlep it, bylo ji v pr b hu roku z ejmé, e dopady na hospoda ení obce je nutno e it
zm nou vyhlá ky obce, k její zm n v pr b hu roku pak do lo. V minulém roce pak bylo
p ikro eno ke zp ísn ní p ístupu k chronickým neplati m, jim byly postupn doru ovány
platební vým ry se sank ním navý ením poplatku. Tímto postupem do lo ke sní ení
nedoplatku z 93.600 K na 29.300 K . Je t pak k t m na im spoluob an m, kte í si platební
vým r dosud nevyzvedli, nebo na n j nikterak nereagovali a nebo se úhrad poplatku jinak
vyhýbají
Po uplynutí zákonné lh ty budou platební vým ry p edány k vymáhání exeku ní
cestou, a z p vodn relativn malého nedoplatku se zm ní v mnohonásobn vy í ástky.
U t ch, kte í si platební vým ry ani opakovan nep evzali, bude po zve ejn ní o ulo ení
nevyzvednuté zásilky na ve ejné desce a uplynutí zákonné lh ty postupováno obdobn .
Je t k této oblasti pro rok 2006 svoz TKO, jak ji bylo mnohokrát e eno, je organizován
tak, e u rodinného domu je odpad shroma ován do nádob o objemu 110 i 240 l,
u bytových dom do velkoobjemových kontejner a zpoplatn ní je provedeno podle po tu
vymezených nádob. K uzav ení celé zále itosti ádáme proto spoluob any, kte í opomenuli
p edat na OÚ dotazník distribuovaný s Vesteckými listy v listopadu minulého roku, aby tak
urychlen u inili a umo nili tak bezproblémový p echod na nový zp sob výb ru poplatk . Ti
ob ané, kte í platí poplatek v hotovosti v pokladn ú adu si obratem p evezmou známku pro
rok 2006, bez které nebude nádoba po 31. 3. 2006 vyvá ena. Ob ané, kte í uhradí poplatek
bankovním p evodem i po tovní poukázkou si mohou známku na OÚ p evzít po p ipsání
úhrady na ú et u S . 388054389/0800. Ob ané v bytových domech uhradí poplatek
prost ednictvím správce objektu, tam kde k dohod z jakéhokoli d vodu nedojde, bude
poplatek vym en Obecním ú adem.
Pro ob any, kterým nebudou nádoby jednorázov posta ovat, nap . p i velkém úklidu apod.,
jsou na OÚ p ipraveny pytle ozna ené logem spole nosti, která svoz odpadu zaji uje.
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Je t eba zd raznit, e jiné ne logem ozna ené pytle nebudou vyvezeny. V íme, e
p ijímané zm ny p isp jí k po ádku v obci a spravedlivému rozd lení náklad jak mezi
vlastníky a u ivatele jednotlivých nemovitostí, tak obec Vestec.
Pavel K emen

Poplatky za odpady v roce 2006
Zastupitelstvo se dohodlo, i na p ání ob an , na zm n zp sobu výb ru
poplatk za odpady. Poplatek je vázán na popelnice, nikoli pouze na trvale
hlá ené osoby proto jsme rozesílali p ihlá ky k poplatku za odvoz odpadu
a byli bychom rádi, kdyby se p ihlásili v ichni ob ané, kte í vyu ívají
na eho systému likvidace odpadu. Poté nebude docházet k tomu, e
ob ané trvale hlá eni budou platit poplatky za ty, kte í zde hlá eni nejsou. Ní e jsou uvedeny
ceny schválené zastupitelstvem obce v prosinci 2005. P i zaplacení poplatku bude na
obecním ú ad
vydána známka, která se p ilepí na popelnici. Poplatek je splatný do
30. 3. 2006. Upozor ujeme, e odpad mimo popelnice, který není v pytlích ozna ených
svozovou firmou, není odpadem ádn ulo eným.
P íloha . 1 k obecn závazné vyhlá ce obce Vestec . 2/2005 o systému shroma ování,
sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a o poplatku za
komunální odpad.
Touto p ílohou se stanoví vý e poplatku pro rok 2006. Poplatek se ú tuje za období od
1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
Ro ní vý e poplatku za komunální odpad se stanovuje následovn :
Druh a objem sb rné nádoby
Vý e poplatku za jednu nádobu a rok
Nádoba 60 nebo 70 litr
1 600 K
První nádoba 110 nebo 120 litr
1 900 K
Druhá a ka dá dal í nádoba 110 nebo 120 litr
1 900 K
Nádoba 240 litr
3 200 K
Nádoba 1100 litr
24 200 K
Pytel 110 litr 20 kus
1 100 K
Pytel 110 litr 10 kus
600 K
Poplatek se vypo ítá tak, e minimální po et nádob dle lánku 2 odstavce 3 vyhlá ky se
vynásobí vý í poplatku za jednu nádobu.
Schváleno zastupitelstvem na 22. zasedání ZO Vestec dne 20. 12. 2005.

Pronájem pozemk
Obec Vestec vyhla uje zám r pronajmout pozemky, dle zák.
40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách v otev eném ízení.
2
P edm t zakázky jsou pozemky . 885/2 a 892/2 o rozm rech 15.696 m
k. ú. Vestec u Prahy za ú elem z ízení ve ejn prosp né stavby
sportovního za ízení.
Zájemci mohou p ihlá ky podávat písemn na Obecní ú ad Vestec,
Vestecká 3, 252 42 Jesenice nebo osobn v kancelá i Obecního ú adu
Vestec, s ozna ením Nabídka Sportovní za ízení Vestec (d v rné neotvírat).
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Zp sob hodnocení nabídek:
hodnocení nabídek bude provedeno podle nabídkové ceny za pronájem pozemk , zp sobu
vyu ití pozemku, asového horizontu vybudování sportovního za ízení a jeho uvedení do
provozu a zp sob jeho finan ního krytí.
Termín podání p ihlá ky je do 15. 2. 2006 do 12 hodin.
Otev ení obálek prob hne 15. 2. 2006 v 17 hodin.
Vyhodnocení nabídek prob hne 20. 2. 2006.
Obsah nabídek:
Uchaze nabídku podá v ti t né form . Tato nabídka bude obsahovat jednoduchou studii
s popisem sportovního vyu ití, asový horizont dokon ení stavby a její uvedení do provozu,
p edpokládané finan ní krytí výstavby, nabídku vý e nájemného pro obec Vestec.
Nabídka bude svázána nebo jinak zabezpe ena proti manipulaci s jednotlivými listy.
Uchaze nemá právo na úhradu náklad spojených s jeho ú astí na výb rovém ízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout v echny nabídky bez udání d vod , písemné
oznámení zadavatele o výb ru nejvhodn j í nabídky nezavazuje zadavatele k uzav ení
smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzav ít smlouvu s ádným uchaze em.
Bli í informace na tel.: 241 931 732.

Názor
Na konci ka dého roku se bilancuje, oce ují se dob í pracovníci a rozd lují se odm ny. Ano,
ka dému dle jeho zásluh. Ne tomu tak v obci Vestec.
Ji 4. rokem jsou zde oce ováni a odm ováni (u p íle itosti rozsvícení sv tla z Betléma)
ob ané váno ními balí ky, kte í mají po dobu 14 dn nále it vyzdobeno. (A koliv nevím, co
záslu ného po celý rok pro obec u inili.) N kolik dní p ed touto odm ovací akcí projí dí
vesnicí kulturní komise, aby zjistila, jak kdo má vykrá lené své domky, a zaslou í-li si za
tento po in odm nu. Mo ná p ijde i doba, kdy nám nahlédne do kuchyní, aby zjistila, zda
máme na svátky nape eno a uklizeno. Já osobn si myslím, e sv j výchovný ú el to ji
splnilo a m lo by to skon it. Pro civilizované a slu né lidi je samoz ejmé, e si uklidí a vyzdobí
svá obydlí, ty zbývající stejn nikdo nevychová. Pova uji tento postup jen za líbivou
a podbízivou akci. A pokud chci být spravedlivá, musím se p iklonit k lidem, kte í bydlí na
samot u lesa a svou chaloupku si vyzdobí po svém, tak jak se na vesnici hodí. Cht jí-li se
v ak podrobit dne nímu trendu a rozblikat sv j domek, odpudí a zastra í i ta zví átka, která
je t zelení mu í ci nechali tuto zimu ít. Takováto výzdoba se hodí do velkých m st,
p edm stí, v t ích venkovských sídli a hlavních ulic. Ale chce na e vesnice je t z stat
vesnicí?
Up ímn e eno, n kdy je lov ku s estetickým cít ním nevolno, kdy se na perníkové
chaloupce objeví blikající arod jnice . A prognóza?
Bude na e vesnice vypadat jako
barevný neónový NEW YORK??? Chybí u jen SANTA CLAUS, D DA MRÁZ a sán
ta ené sobím sp e ením.
Na záv r. Je ostudou obecního ú adu (nebo konkrétní osoby?), e má takováto kritéria. Ro ní
období, která neschovávají pod bílou pe inu nepo ádek, napoví o lidech mnohem více.
Ob an m, kte í se po celý rok ve svém volném ase v nují práci pro obec, nezi tn a ze
svých prost edk vyráb jí pot ebné v ci pro r zné akce, cvi í, sbírají materiály pro kroniku
obce, organizují, zaji ují, upravují si okolí svého domu, sázejí a zalévají své vyp stované
rostliny na jinak zpustlém obecním pozemku podél chodník apod
Na lo by se toho více.
Tak t mto ob an m se od obce nedostává ani morálního ocen ní !
Toto není pouze m j názor. A osoby pracující ve ve ejné sfé e musí po ítat s tím, e v dy
budou pod ve ejnou kontrolou !!!
Alena DOSTÁLOVÁ, imaginární len kulturní komise
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P ipomínka a návrh
Ji v prosincovém ísle m l být vytisknut m j lánek Pod kování O.S. Vestecká zvoni ka
za atmosféru vytvo enou kolem odhalování zvonu ve zvoni ce a také za uspo ádání malé
váno ní výstavy. Neve lo se.
Tímto lánkem chci apelovat na Zastupitelstvo obce, aby vytvo ilo spole n s redak ní radou
podmínky pro toto:
- aby se VL vrátily zp t na úrove let minulých, (V Z) se zajímavými lánky
- aby se v nich neobjevoval pouze dialog paní X a pána Y
- aby ob ané nebyli informováni pouze o zápasech a výsledcích fotbalových utkání
- aby nebyly zahlcovány reklamou a seriálem o odpadech
- aby se k d ní v obci mohl vyjád it ka dý ob an Vestce
Vím, e vývoj nelze zastavit, ale proto e zde ijí i ob ané, kte í nemají mo nost p e íst si
informace v elektronické podob , je pot eba na n pamatovat . Jde zejména o star í
spoluob any, kte í jsou svým zp sobem takto izolováni a mo ná zám rn nevtahováni
do d ní v obci.
Alena DOSTÁLOVÁ

Vyjád ení redak ní rady
K Va í p ipomínce a návrhu Vám sd luji následující:
Nevíme, jak jste dosp la k domn nce, e: Ji v prosincovém ísle m l být vytisknut m j
lánek ... . Uzáv rka p ísp vk je k 15. dni m síce (p ísp vek byl doru en 20. 12. 2005),
p ísp vky p ijaté po tomto datu mohou být v n kterých p ípadech oti t ny, ale to je mo né jen
v p ípad , e je ve Vesteckých listech volný prostor. M síc prosinec byl navíc specifický tím,
e Vestecké listy vycházely ji 23. 12. 2005 a z toho d vodu probíhal i tisk d íve. B nou praxí
u v ech periodik je, e nevy ádané p ísp vky oti t ny být mohou, ale také nemusí. V p ípad ,
e jsou dodány po termínu uzáv rky, tak zpravidla oti t ny nejsou, pakli e se nejedná
o n jakou zásadní informaci, nap . vále ný konflikt, pandemii ch ipky apod.
Co p esn máte na mysli dialogem paní X a pána Y?
Ob ané nejsou informování pouze o zápasech a výsledcích fotbalových utkání, ve Vesteckých
listech jsou také informace o d ní v obci, jsou zve ej ovány informace ze zastupitelstva
a práce obecního ú adu, kulturní komise zde máte také své pravidelné p ísp vky, je dán
prostor ob anskému sdru ení Vestecká zvoni ka a jsou zve ej ovány i dal í lánky.
Dle na eho názoru se podíl reklamy pohybuje na standardní úrovni, naopak v mnoha dal ích
obcích je podíl reklamy podstatn vy í (nap . Jesenický kurýr). Seriál o odpadech je ve VL
také proto, aby se lidé s odpady nau ili hospoda it. Tím se nejen zlep í ivotní prost edí, ale
také podmínky pro lep í ivot nás v ech. Vzhledem k tomu, e náklady na zpracování odpadu
jsou významnou polo kou v rozpo tu ka dé obce, nejen Vestce, je vhodné, aby ob ané byli
informování o tom, jak s odpady nakládat a tím mají mo nost alespo áste n et it rozpo et
obce.
K d ní v obci se m e vyjád it ka dý ob an, také z tohoto d vodu byla z ízena e-mailová
adresa redak ní rady redakce@vestec.cz, která byla prezentována jak ve Vesteckých listech,
tak na stránkách Obecního ú adu Vestec. Samoz ejm je mo né p ísp vky a vyjád ení doru it
také v psané podob na Obecní ú ad Vestec.
za redak ní radu
Marek Kowalewski
VESTECKÉ LISTY, RO NÍK 3.
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Novoro ní anketa
Vá ení spoluob ané,
je za átek nového roku a to je v dy p íle itost podívat se na n které v ci z jiného, nového
pohledu. Dovolte, abych tedy vyu il prvního leto ního vydání Vesteckých list a zeptal se Vás
na Vá pohled na na i obec. Máte-li chu , vypl te tento anketní lístek a m ete jej do
15. února odevzdat na obecní ú ad, a u podepsaný nebo anonymn , a nebo jej poslat na
e-mailovou adresu redakce@vestec.cz. Elektronicky najdete tento lístek na webových
stránkách obce www.vestec.cz.
1.

Co se Vám ve Vestci líbí?
..............................................
..............................................

2.

Co byste cht l/a zm nit?
..............................................
..............................................

3.

Jak byste se cht l/a na této zm n podílet?
..............................................
..............................................

4.

Uve te, která zm na Vás v poslední dob rozzlobila?
..............................................
..............................................

5.

Uve te, která zm na Vás v poslední dob pot

ila?
..............................................
..............................................

6.

Co chcete vzkázat starostovi obce?
..............................................
..............................................

D kuji Vám za Vá as strávený vypln ním tohoto anketního lístku. Va e odpov di bych rád
vyu il p i své dal í práci starosty obce Vestec. Chcete-li mi Va e p ipomínky i nám ty sd lit
osobn , jsem Vám k dispozici ka dé pond lí od 10 do 18 hodin.
T ím se na Va e nám ty. O výsledku ankety Vás budeme informovat v dal ím vydání
Vesteckých list .
Eduard Jarolímek, starosta
VESTECKÉ LISTY, RO NÍK 3.
VYDÁNO 31. 1. 2006
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Kulturní rubrika
Program kulturní komise pro I. pololetí r. 2006
Únor Hold Wolfgangu Amadeu Mozartovi 12. 2. 2006 Obecní ú ad
B ezen K eslo pro hosta /datum bude up esn no v únorových Vesteckých listech/
Duben Vítání vesteckých ob ánk narozených v roce 2005 Obecní ú ad
/Rodi e miminek obdr í pozvánky/
K eslo pro hosta /datum bude up esn no v b eznových Vesteckých listech/
arod jnice 30. 4. 2006 po ádá Viktoria Vestec spole n s obcí
Kv ten K eslo pro hosta diskusní forum
erven Den d tí 3. 6. 2006 po ádá na e obec ve spolupráci s Viktorií Vestec

POZVÁNKA
Vá ení a milí, srde n vás zveme v rámci na eho po adu K eslo pro hosta na koncert
k 250. výro í narození W. A. Mozarta s názvem

Hold Wolfgangu Amadeu Mozartovi.
Koncert se koná na Obecním ú adu ve Vestci v ned li 12. února 2006 od 17. hod.
Hraje: Smy cové trio Arco Collegium
/délka po adu cca 60 min./

housle, viola d amore, kontrabas

Alena edivá, kulturní komise

Inzerce

ANGLI TINA, N M INA
u itelé

R, USA, SRN

odpolední a ve erní jazykové kurzy pro dosp lé a mláde
u stanice metra HÁJE, v echny stupn obtí nosti,
malé skupinky cca 6-8 poslucha , výuka 1x týdn ,
ZÁPIS Út, St, t 17-18 hod. v zápisové kancelá i
jazykové koly VAN, P-4, Kosmická 746, vstup
z terasy u st. metra HÁJE, II. pololetí 2500 K
Tel. 9-11 hod. 244 912 101

www.js-van.cz
VESTECKÉ LISTY, RO NÍK 3.
VYDÁNO 31. 1. 2006
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TJ VIKTORIA
VESTEC
Tým Viktorie Vestec zahájil za átkem ledna zimní p ípravu. Sou ástí této
p ípravy jsou také pravidelná p átelská utkání. Vzhledem k po así se tato
utkání hrají na um lé tráv v Praze-Petrovicích.

Výsledky odehraných p átelských utkání:
15. 1. 2006

Dolní B e any

22. 1. 2006

Viktoria Vestec

Viktoria Vestec
Slavia Jesenice B

5:6 (3:2)
4:0 (2:0)

TJ VIKTORIA VESTEC vás srde n zve na

FOTBALOVOU ZÁBAVU,
která se bude konat
v Restauraci U Klime

,

v sobotu 11. 2. 2006 od 19:30.
K poslechu a tanci bude hrát Fragment Band.

Je p ipravena bohatá tombola.

Vstupenky v hodnot 150,- K za osobu je mo né rezervovat u paní Lenky
Málkové v DVD p j ovn v ulici Ve Stromkách .p. 467 nebo na
tel.: 605 967 050.

VESTECKÉ LISTY, RO NÍK 3.
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Inzerce

PRÁV HLEDÁME:
Pr oda va st a ve bních m a t e r iá l
st e disk o Ve st e c

pr o obchodní

Po adujeme:
· ukon ené S , pop . SOU
· praxi v oboru prodeje stavebních materiál
· u ivatelskou znalost PC
· aktivní p ístup k obchodu
· jednání orientované na zákazníka
· p íjemné vystupování
· flexibilitu
Nabízíme:
· zajímavou a náro nou práci
· finan ní ohodnocení dle výkonu a osobního nasazení
· mo nost profesního rozvoje
· zam stnanecké výhody
· zázemí nadnárodní spole nosti
Místo výkonu práce: Vestec u Prahy
Nástup: ihned pop . dle dohody
Nabídky se strukturovaným ivotopisem zasílejte po tou pop .
e-mailem na:
Raab Karcher Staviva, a.s., p. Ladislav
148 00 Praha 4, riha.l@rkstaviva.cz.
VESTECKÉ LISTY, RO NÍK 3.
VYDÁNO 31. 1. 2006
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Inzerce

Novinka!
Otevíráme esko-anglické t ídy mate ské koly

5 990,- K /m síc 7.30 - 16.00 hod. denn
·

VÝUKA PROBÍHÁ SOUB N V ESKÉM I V ANGLICKÉM JAZYCE POD VEDENÍM
ESKÉHO PEDAGOGA S PERFEKTNÍ ZNALOSTÍ AJ.

Otevíráme 1. a 2. t ídu Kanadské základní koly

Sunny Canadian
· ROVNOCENNÉ VZD

LÁNÍ VE DVOU JAZYCÍCH

V

E TIN A ANGLI TIN

Kontaktujte nás: 605 24 11 68 nebo 323 67 25 86
e-mail: info@sunnycanadian.cz
www.sunnycanadian.cz
Hlubo inka 816/1, Praha-východ
Inzerce

STUDIO COLOUR
Kade nictví, solárium a nyní nov
- pé e o p írodní nehty
- p-shine
- permanentní francouzská manik ra
- gel, acryl
T í se na vás Kate ina Nekova ová
info na tel.: 736 622 889
Kade nický team má pro vás v nabídce nejen LOREAL PROFESSIONNEL,
ale i novou vlasovou kosmetiku MATRIX 1 in American Salons
T

íme se na va í nav t vu Majka, Jana, Adéla
info na tel.: 776 649 007
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Kronika
Historie vesteckého fotbalu (pokra ování)
Sch ze Viktorie Vestec se konaly v restauraci U Klime , kde m lo
mu stvo klubovnu a zárove
atnu a na dvo e u pumpy umývárnu.
Kabiny na p evlékání hrá i nem li, tak e se p evlékali v hostinci ve
vy len né místnosti, která pat ila eznictví. eznické háky na maso
zde m ly dvojí vyu ití. Kdy se na nich nehoupala zrovna kýta, tak na
nich visely zelenobílé dresy. Posléze jim jako atna poslou ilo jevi t
nebo prostor pod ním. A n kdy v 60-tých letech se na h i ti usadil
nepojízdný autobus a ten se zm nil v atnu. Fotbalist m tak odpadlo
p echázení. Zd né kabiny pro hrá e byly postaveny pozd ji, svépomocí hrá
a místních
hasi .
Vra me se je t zp t do let 40-tých. Navzdory t kým vále ným let m vestecký fotbal
neupadal, naopak il. Nastoupila dal í generace fotbalových nad enc , noví hrá i, jiní trené i
(nap . p. Zámostný). A pokud hrozilo, e tým k boji nebude kompletní, po et doplnili hrá i
z jiných vesnic a to za naturálie, které byly za války obzvlá milé. Za pár kg mouky nebo
brambor posílili ady vesteckých nap . fotbalisté
vyslou ilci: V. Novák, který chytal za
Hostiva , Chrastil z Chodova, který p ed tím hrál za Bohemku, dále je t Kní ek.
Efekt byl oboustranný. Statká i, jmenovit p. Jar. Sk ivan,Fr. ime ek nebo Ota Vojt chovský,
ale také dal í, podpo ili zem d lskými produkty hrá e, kte í zase pozvedli úrove týmu.
Blanka Pa ková, kroniká ka

VESTECKÉ LISTY Kulturní a informa ní m sí ník obce Vestec
Vydává obec Vestec I : 00507644, pod ev. . MK R E 15020.
Uzáv rka p ísp vk je do 15. ka dého m síce. Za v cnou správnost p ísp vk odpovídají
auto i. Vydavatel si vyhrazuje právo jazykové korektury.
Kontakt: OÚ Vestec, Vestecká 3, PS 25242, tel.: 241931732, e-mail: redakce@vestec.cz
Tisk: Tiskárna Sprint, www.tisk-sprint.cz
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