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Starosta informuje:
Ji dva m síce provádí u nás ve Vestci ob asné kontroly vozidel
a namátkovou hlídkovou innost Obecní policie Jesenice.
V podstat p i ka dé kontrole vozidel ud lí v pr m ru dv pokuty
za vjezd vozidel nad 6 tun, na parkovi ti u Hypernovy také chytila
ji n kolik pachatel trestné innosti. Jednou m sí n dostáváme
od OP Jesenice souhrnnou zprávu o innosti, ve které nás mimo
jiné stále vyzývá, abychom apelovali na ob any, co tedy tímto
iním. V nujte, prosím, v t í pozornost svému okolí. Pom ete tak chránit majetek sv j
i svých spoluob an . Slu ebna OP Jesenice má telefonní íslo 241 931 809, vedoucí
strá ník 775 775 980, zástupce 775 775 978;
Policie R (státní) je poslední dobou u nás ve Vestci také astým hostem, nejmén jednou,
ale i dvakrát a t ikrát týdn , kdy vy et uje vloupání do byt a rodinných domk . Také oni
vzkazují na im obyvatel m, e jedin zvý ením pozornosti a sou inností s policií je mo né
dopadnout zlod je. Je asi také dobré v d t, e tyto nezvané náv t vy jsou velice krátké,
nenechají se vyru it ani houkajícím alarmem. P i vloupání posbírají v t inou jen malé voln
le ící cenné p edm ty a do pár minut zmizí okny, kterými také zpravidla p icházejí.
Policie R má známé telefonní íslo 158;
K p íjemn j ím informacím pat í, e se poda ilo dokon it bezbariérový vstup do budovy
Obecního ú adu. Ti, kte í nemohou vyjít nahoru do ú adoven po schodech, mohou vejít
nebo vjet bez bariér a k budov , kde zazvoní a místním telefonem si p ivolají pracovníka
obecního ú adu. Ten jim pom e jejich zále itost vy ídit v náhradní bezbariérové ú adovn
v p ízemí hned u vchodu. I dal í terénní úpravy p ed budovou OÚ jsou skoro dokon eny,
tak e budeme mít hez í prost edí pro slavnostní p edávání váno ního sv télka, které k
nám i letos doputuje z Betléma;
Jist jste si v imli e v p vodní zástavb Vestce je proveden rozvod elekt iny p evá n po
sto árech. Spolu s elektrickým vedením jsou po sloupech vedeny i dráty obecního rozhlasu,
jeliko v ak v nové zástavb ádné sto árové vedení u není, není mo né roz í it tímto
klasickým zp sobem obecní rozhlas do t chto nových lokalit. Bezdrátové e ení obecního
rozhlasu je mimo ádn drahé, proto se rozhodl OÚ jako p ísp vek k informovanosti
obyvatelstva a jako dárek na im ob an m do nového roku doplnit funkci stávajícího
obecního rozhlasu o zp sob p edávání informací pomocí SMS zpráv rozeslaných bezplatn
na va e mobilní telefony.
Pro rozesílání budou p ipraveny dva druhy zpráv. Jeden druh je ur en pro varování
obyvatelstva o vyhlá ení stavu nebezpe í v rámci Integrovaného záchranného systému
(IZS). Druhý typ zpráv bude ur en pro informace ob an nap íklad o plánovaných
výpadcích elektrického proudu, plánovaném uzavírání vody nebo plynu, dále pak o
po ádaní ve ejných akcí, ve ejných sch zí apod.
Druhý typ zpráv bychom rádi zkusili, pokud to bude mo né, rozesílat cílen . To znamená
jestli e nám nap . STE nahlásí, e v ur ité dob vypne trafostanici pro ulici K Remízku,
roze leme SMS zprávu jen obyvatel m p íslu né lokality. Z uvedeného tedy vyplývá, e
ka dý zájemce o tuto slu bu se o ní musí p ihlásit. Pro první typ, tedy tzv. krizové zprávy
sta í nahlásit p íjmení a telefonní íslo p ístroje schopného p ijímat SMS zprávy. Pro druhý
typ tzv. informa ních zpráv je nutné (ze shora uvedených d vod ), krom p íjmení a
telefonního ísla, uvést je t název ulice, ve které zájemce o slu bu bydlí.
Registraci pro tuto slu bu (nebo event. její zru ení) m ete provést kdykoli na e-mailové
adrese: info@vestec.cz nebo v pracovní dob OÚ na tel íslo 241 931 732. M ete také

vhodit líste ek do schránky na dve ích OÚ nebo nám napsat na adresu: OÚ Vestec,
Vestecká 3, 252 42 Vestec.
V íme e tato nová slu ba obecního ú adu, povede ke zvý ené informovanosti obyvatel
na í obce. Samoz ejm se nemusíte se obávat velkého po tu SMS zpráv, proto e je
plánováno odesílání maximáln jedné a dvou SMS za m síc;
Ve spolupráci s majitelem (Lesy R) za ala dlouho p ipravovaná akce - kultivace, i t ní a
zpr chodn ní lesíku u vodárny (tzv. Jelínkova zahrada). Po así akci p ekazilo, ale v íme,
e se ji poda í pozd ji znovu nastartovat a dokon it;
V em na im ob an m, bych rád jménem svým, dále pak jménem v ech pracovník
i spolupracujících aktivist OÚ pop ál hezké vánoce a v e nejlep í do nového roku 2006.

OÚ

Eduard Jarolímek, starosta

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva obce Vestec
konaného 20. 12. 2005
Zastupitelstvo obce Vestec schvaluje:
ov ovatele zápisu pí Zíkovou a p. Zemana,
zm nu rozpo tu pro rok 2005 dle p edlo eného návrhu,
dle p ílohy . 2 zápisu,
rozpo et na rok 2006 ve vý i 27 455 tis. K dle p ílohy
. 3 zápisu,
p ílohu . 1 vyhlá ky 2/2005 o odpadech,
smlouvu se St edo eskou energetickou o podílu na investici ve vý i 180 tis. K na
vybudování trafostanice pro OV a pov uje starostu k podpisu této smlouvy,
ud lení výjimky ze zastav nosti o 6% pro firmu Flexon, za podmínky vybudování ve ejného
odstavného prostoru na pozemku . 417/3. Tento prostor bude uveden do provozu p ed
vydáním kolauda ního rozhodnutí na po adovanou p ístavbu haly,
vy azení movitého majetku ve vý i 161 770,40 K ,
odpis pohledávek ve vý i 52 000,- K ,
p evod majetku (hasicí p ístroje a WAW) do majetku TJ Viktoria Vestec a pov uje starostu
k podpisu smlouvy s TJ Viktoria Vestec o p evodu majetku v cen 47 231,- K ,
p evod pozemk
. 112/42 o vým e 959 m2 darovací smlouvou a pozemku . 644/235
o vým e 813 m2 prodejem za 1 K v e k. ú. Vestec u Prahy a pov uje starostu k podpisu
p íslu ných smluv,
ud lení výjimky ze stavební uzáv ry a povoluje výstavbu RD na poz. . 926/2 k. ú. Vestec
u Prahy,
pronájem pozemk 885/2 a 892/2 k. ú. Vestec u Prahy za ú elem z ízení ve ejn
prosp né stavby sportovi t ,
ud lení výjimky ze stavební uzáv ry a povoluje výstavby bytové jednotky a tiskárny na
poz. . 912/4 k. ú. Vestec u Prahy s tím, e parkování bude v dy na pozemku,
nové leny finan ního výboru p. Miroslava Pa ka a JUDr. Ladislava Ustohala,
Smlouvu o partnerství s obcí Psáry p i realizaci výstavby cyklostezek a cyklotras ve Vestci
v rámci SROP,
ud lení výjimky ze stavební uzáv ry a povoluje výstavbu RD na poz. 926/2 k. ú. Vestec
u Prahy,
ukládá:
obecnímu ú adu zve ejnit na internetu, ve Vesteckých listech 12/2005, 1/2006,
Jesenickém kurýru, na stavebním ú adu a centrální adrese zám r o pronájmu vý e
uvedených pozemk za ú elem z ízení sportovního za ízení s termínem sb ru nabídek do
konce ledna 2006,
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starostovi sestavit komisi, která vyhodnotí p edlo ené nabídky, z nich pak zastupitelstvo
na své sch zi vybere nabídku nejvhodn j í pro obec,
starostovi zadání výb rového ízení na akce: intenzifikace OV Vestec (denitrifikace a
kalové hospodá ství) a na vybudování de ové kanalizace ulice K Jahodárn , a to firm
oprávn né provád t výb rová ízení,
starostovi p ipravit dodatek . 1 smlouvy o partnerství s obcí Psáry.
Eduard Jarolímek, starosta
MUDr. Eleni Zíková, místostarostka

Sd lení pro ob any
Ministerstvo vnitra R vyhov lo na í ádosti o z ízení matri ního ú adu v Jesenici pro obce
Jesenice, Vestec a Psáry s ú inností od 1. ledna 2006. Matrika vede matri ní knihy narození,
man elství a úmrtí, vydává matri ní doklady z nich a vy izuje:
ádosti o vyhotovení nového ob anského pr kazu a cestovního pasu (podat ádosti
o vyhotovení ob anského pr kazu a cestovního pasu lze i nadále p ímo na M Ú
erno ice, Podskalská 19, Praha 2),
ádosti o uzav ení man elství,
ádosti o zm nu jména a p íjmení,
ádosti o uznání otcovství,
ádosti o výpis z rejst íku trest ,
ádosti o vydání osv d ení pro uzav ení církevního s atku,
ádosti o vydání vysv d ení o právní zp sobilosti k uzav ení man elství na eho ob ana
v cizin ,
ádosti o vyhledávání v matri ních knihách a nahlí ení ob an do matri ních knih a sbírek
listin,
p ijímání ádostí o osv d ení o státním ob anství eské republiky.
Ú ední hodiny - pond lí a st eda 8:00 12:00 a 13:00 17:00
Matriká ka - Hana Rousová (zástup Kate ina Sou ková)
Kancelá - OÚ Jesenice, 1. patro, dve e .7, telefon 241 021 741

Konzulta ní hodiny pro ob any
Finan ní editelství Praha-západ p i lo se zajímavou nabídkou, z ídit pro
ob any z Vestce a okolí konzulta ní hodiny p i výpo tu dan OSV a dále na
podání da ového p iznání na rok 2005. V ím, e ob ané tuto nabídku
Finan ního ú adu Praha-západ vyu ijí, a vyhnou se tak frontám na Finan ním
ú ad . Bude se jednat o tyto termíny:
úterý
úterý
úterý
pond lí
úterý
st eda

28. 02. 2006
14. 03. 2006
21. 03. 2006
27. 03. 2006
28. 03. 2006
29. 03. 2006

12:00 a
12:00 a
08:00 a
14:00 a
14:00 a
14:00 a

18:00
18:00
14:00
18:00
18:00
18:00

Tá a Lejnarová, tajemnice
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Váno ní zvon ní
Kamenná vestecká zvoni ka z roku 1857 po mnoha desetiletích op t
získala sv j hlas. Po ro ním sna ení, p ekonání p eká ek v podob
administrativní i lidské se poda ilo ob anskému sdru ení VESTECKÁ
ZVONI KA op t ji osadit zvonem. Ten se poprvé rozezn l v podve er
17. prosince rukou pana Petáka, vnuka posledního místního ponocného.
Zárove se rozzá ila blýskavá betlémská scenérie s po etným davem
p vabných postavi ek brilantn vytvo ených ob any a ob ánky Vestce.
V echny jsou té k vid ní v galerii na www.vesteckazvonicka.cz.
Pod kování pat í v em vesteckým, kte í se slo ili ve sbírce na zvon. V první ásti sbírky se
nashromá dilo 2 163 K , v druhé 18 914 K . Zvlá t bychom cht li pod kovat za t dré
p ísp vky spole nostem ECP (5 000 K ) a Jiva Jirák (4 000 K ), dále paní Bohuslav Lancové
(1 000 K ), panu Antonínovi Papírníkovi (500 K ), rodin
ime kovým, Ha plovým a
Sýkorovým (1 300 K ), man el m Pracha ovým (400 K ) a paní Renat
imánkové z Kunratic
(500 K ). Dal í dík pat í panu Franti ku ime kovi a panu Zde kovi Matou kovi za
manipula ní práce s kamennou st í kou zvoni ky, panu Klime ovi za poskytnutí prostoru pro
umíst ní kasi ky, man el m Pracha ovým (1 000 K ) a Mlejnkovým za financování
modelovací hmoty na betlémské figurky, paní Mirce Suché za organizaci výroby figurek a paní
Alen Dostálové za organizaci zaji t ní exponát do výstavy váno ních inspirací, která v
týdnu p ed váno ními svátky navodila p íjemnou náladu v em náv t vník m.
Bára Bucharová

Odborná léka ka pro d ti a dorost
MUDr. Eva Barto ová, odborná léka ka pro d ti a dorost oznamuje, e otev ela pro ve ejnost
svou ordinaci v Dolních Jir anech, ul. K O echovce 365. Tel.: 732925245.
Ordina ní hodiny:

Pond lí
Úterý
St eda
tvrtek
Pátek

14:00
16:15
16:15
07:30
07:30

15:30
18:00
18:00
09:00
09:00

Pro zaregistrované pacienty je zaji t no o et ení i v sobotu, ned li a svátek a také ve
ve erních i no ních hodinách. Není nutné obracet se na pohotovost.

TJ VIKTORIA
VESTEC
D kujeme vám za podporu v leto ním roce a v íme, e se
s vámi nadále budeme setkávat i v roce následujícím.
P ejeme vám p íjemné pro ití váno ních svátk a úsp
2006.
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Seriál o t íd ní a recyklaci odpad
8. díl Jak se odpady zpracovávají? Recyklované výrobky.
Recykla ní seriál je u konce. Záv re ný díl popisuje i záv r
odpad : jejich zpracování recyklaci.

ivota

Na úvod si zopakujme: Co je to recyklace?
P i recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Ka dý z nás
svým chováním p ímo ovliv uje dal í ivot odpadu
pokud ho
správn rozt ídíte, umo níte tak jeho recyklaci a znovupou ití; pokud
ho vyhodíte do popelnice, odpad se ulo í na skládce nebo se jinak bez
dal ího vyu ití zlikviduje.
V minulém díle jste se dozv d li, jak se odpady dot i ují na jednotlivé druhy tak, aby bylo
mo né je dále zpracovat na recyklované výrobky.
Recyklace papíru
Slisovaný sb rový papír poslou í k výrob nového papíru.
Papír je mo né takto recyklovat asi p tkrát a sedmkrát.
Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, se ity,
lepenkové krabice, obaly na vají ka, toaletní papír apod.

Recyklace skla
Vyt íd né sklo se rozdrtí a p idá do výchozí sm si k výrob nového
skla. Nej ast ji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné
sklen né výrobky. U et í se p i tom mnoho energie a surovin,
p i em sklo se dá takto pou ívat vlastn donekone na.

Recyklace plast
Ka dý druh plast je zpracováván jinou technologií, proto e mají odli né
slo ení a vlastnosti. Z PET láhví se vyráb jí vlákna, která se pou ívají jako
výpl zimních bund a spacák nebo se p idávají do tzv. zát ových koberc .
Z fólií (sá k a ta ek) se op t vyráb jí fólie a r zné pytle, nap . na odpady.
P nový polystyren slou í k výrob speciálních cihel. Ze sm si plast lze
vyráb t odpadkové ko e, zahradní nábytek, zatrav ovací dla bu, protihlukové
st ny u dálnic apod.

Jak sami vidíte, díky va í spolupráci p i recyklaci odpad vznikne mnoho u ite ných výrobk .
Tento seriál pro vás p ipravila autorizovaná obalová spole nost EKO-KOM, a.s., která se stará
o recyklaci a vyu ití odpad z obal . Tato spole nost ji od roku 1997 provozuje kolní
program, jeho patronem je Tonda Obal odborník na t íd ní a recyklaci odpad . M ete mu
zasílat otázky na e-mail: tonda@ekokom.cz nebo nav tívit jeho web www.tonda-obal.cz (web
je ur en d tem, ale mo ná tam také najdete zajímavé informace). Pro dosp lé jsme
v leto ním roce vytvo ili speciální web, který najdete na adrese www.jaktridit.cz. Stránky jsou
nabité radami a informacemi o t íd ní odpad , ale také zde najdete nap íklad fórum, ve
kterém denn odpovídáme na Va e otázky.
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Inzerce

LEAM, s. r.o.
ing. Milan Potenec
Nabízíme fyzickým i právnickým osobám poskytování ní e uvedených slu eb:
a) Da ové poradenství v rozsahu v ech daní.
Jako dr itel licence Komory da ových poradc
R . 0659 podávám p iznání k dani
z p íjm mých klient a do 30.6. následujícího roku. Nabízíme výhodné celoro ní da ové
poradenství, které je nejlep ím zp sobem p edcházení da ových dom rk ze strany FÚ.
b) Vedení ú etnictví a da ové evidence, ú etní poradenství.
Spolupracujeme i s auditorem a tudí jsme schopni zajistit i auditorské ov ení ú etní
záv rky.
c) Komplexní vedení mzdové agendy zam stnavatele.
Stanovení mezd a zaji t ní v ech souvisejících vztah
zabezpe ení a se zdravotními poji ovnami.

s FÚ, se správou sociálního

d) Ekonomické a organiza ní poradenství.
Ve keré slu by jsme schopni nabídnout bu jako fyzická osoba (neplátce DPH) nebo
prost ednictvím právnické osoby LEAM, s.r.o. (plátce DPH), kde jsem jediným spole níkem.
Kontakt: ing. Milan Potenec, Rovná 289, 252 42 Vestec
tel.: 602 238 520, e-mail: mpotenec@volny.cz

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, Praha 4, Kosmická 746, vstup z trasy metra Háje.
Cena za II. pololetí 2500,- K .
Informace na tel.: 244 912 101 od 9 do 11 hod.
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Inzerce

Co je to KOMBI?
- Je to kombinované kapitálové (spo ící) poji t ní.
Pro kombinované?
- Klient si m e vybrat r zná rizika, která si chce pojistit.
Jaká rizika?
- Úraz, záva ná onemocn ní, do ití atd.
Pro které v kové skupiny je ur eno?
- Jsou 2 typy. Jeden pro d ti a mláde , druhý pro dosp lé.
Jak dlouho budu poji t n?
- 5 let - 10 let. D ti do 18 let.
ím se li í od jiných pojistek?
- Vlo íte ur itý vklad na za átku poji t ní, je tedy ur eno pro lidi, kte í mají volné
finan ní prost edky, které cht jí zajímavým zp sobem zhodnotit.
Chcete íct, e budu poji t n a je t své peníze zhodnotím?
- Ano, takto KOMBI funguje. Budete poji t n a peníze se zhodnotí lépe ne na
bankovním ú tu.

Tak to je opravdu KOMBI!!!
Dagmar Gregorová
výhradní obchodní agent P
732 25 89 83

Inzerce

Dovolujeme si vás informovat o novém penzionu ve Vestci.
Pro více informací nás nav tivte osobn nebo na www stránkách.
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Kronika
Po átky organizovaného vesteckého fotbalu se datují na za átek
30-tých let minulého století. Nad ení pro tuto hru, která je
nejmasov j í, je v ak mnohem star í. Místní zájemci, pokud m li
alespo trochu volného asu, kopanou provozovali a soupe em jim
byly v t inou sousední vesnice.
U zrodu fotbalového klubu Viktorie Vestec stáli tito zapálení a ob taví
ob ané: p. Václav Jirák (nar. 1898) jako p edseda, dále p. Vojt ch
Vrbovec jako jednatel a p. Franti ek Tu ek jako pokladník.
Z hrá ského kádru si p ipomeneme jména Jande ka, Fr. Chlapec, Ant. Barták, J. lingr,
J. Buk. Dal ími významnými nad enci a mecená i, kterým lze vd it za rozvoj fotbalu byl
nap . p. Fr. ime ek ze statku . 1. Práv on p isp l tomu, e m li p íznivci kulatého mí e
svoje první h i t . Spí h i átko - louka, které se nacházela za zahradou zmín ného
hospodá ství. Jeho rozm ry byly men í ne ur ovala pravidla, ale bylo travnaté. A to byla jeho
p ednost. Nejv t ím fotbalovým rivalem byla odjak iva Jesenice. Na zápasy se sousedními
vesnicemi se dopravovalo v t inou na kolech.
Asi v r. 1933 ji h i t za ime kovými nesta ilo, tak se na as fotbalové aktivity p enesly do
Hrn í , kde na poli za hostincem hráli veste tí p ibli n 2 roky, na pozici 4. t ídy. Návrat na
domácí zelenou plochu se konal pravd podobn v roce 1935. Obec m la kolem Vesteckého
rybníka louky, které m li místní malozem d lci propachtované na sklize trávy. P isp ním
obce tak získali veste tí fotbalisté sv j kone ný zelený svatostánek, který zpo átku nem l
op t ty správné rozm ry jaké má h i t mít, ale to byla jen otázka asu. Povrch h i t byl
pom rn hodn zamok ený, ale v dy travnatý a pro hru p ijatelný.
Historie vestecké kopané byla zpracována za velkého p isp ní p. Lad. Jiráka, p. Zd. Zavrtala,
p. Jar. Sk ivana, p. Ant. Papírníka a p. J. Petáka, ím jim touto cestou pat í pod kování.
Blanka Pa ková, kroniká ka
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