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Úvodní slovo 
 
Vážení čtenáři, 
 
právě držíte v ruce zářijové číslo Vesteckých 
listů. Mnozí z vás za sebou mají letní dovolenou, 
dětem skončily prázdniny a začaly opět školní 
povinnosti. Věřím, že během léta jste načerpali 
dostatek energie ať už do práce nebo do školy. 
I my v redakční radě jsme využili prázdninového 
klidu a po letní přestávce se k vám vracíme 
tímto vydáním. 
  
V průběhu letních měsíců se samozřejmě chod 
obce nezastavil, probíhaly práce na různých 
projektech, jejichž stručný přehled je na dalších 
řádcích.  Ve Vesteckých listech naleznete 
samozřejmě i mnoho dalších informací. 
 
V průběhu července byla obci schválena dotace, 
nejvyšší v její historii, a to ve výši 
35.488.196,37 Kč, takže realizace mateřské 
školy se nám zase o něco přiblížila. 
Samozřejmě zbývá ještě mnoho práce, kterou je 
potřeba udělat, ale alespoň finance by měly být 
zajištěny.  
 
V průběhu léta se podařilo dokončit dešťovou 
kanalizace v ulici K Jahodárně, proběhla oprava 
zastávky u SAFINy, řeší se oprava Vestecké 
ulice. Probíhají přípravné práce na 
cyklostezkách a cyklotrasách v obci. Byl 
zprovozněn SMS informační systém, podrobné 
informace o možnostech jeho využití najdete 
také v tomto čísle. 
 
Ve své činnosti také nezahálí kulturní komise, 
která pro vás připravila Mariánské slavnosti. 
Tato akce proběhla po uzávěrce vydání, 
informace z ní najdete v příštím čísle. 
 
TJ Viktoria Vestec uspořádala volejbalový turnaj, 
zároveň fotbalistům začala nová sezóna. 
S elánem a chutí přistoupil k práci pro fotbal 
nový výkonný výbor, tak věřme, že jim jejich 
nadšení vydrží. 
 
V červenci proběhlo jednání s občany na OÚ 
ohledně Vestecké spojky. V průběhu letních 
měsíců také došlo ke zformování petičního 
výboru proti výstavbě Vestecké spojky, text 
petice najdete také v tomto čísle. Zároveň na 
základě žádosti občanů proběhlo zasedání 

zastupitelstva věnované této akci, informace 
z jeho průběhu najdete také v tomto vydání 
Vesteckých listů. 
 
Přeji vám pohodový zbytek letních dní 
a příjemný podzim. 
 
Marek Kowalewski 
redaktor 
 
 

Aktuální dění v obci 
 
Mateřská škola 
 
Jak jsem již předeslal v úvodním slovu, obec má 
schválenu dotaci ve výši 35.488.196,37 Kč, 
která je určena na výstavbu mateřské školy 
a napojení na inženýrské sítě. Co se tedy týká 
financování projektu, měla by být větší část 
nákladů pokryta právě z této schválené dotace. 
Zbytek prostředků bude financován z obecního 
rozpočtu. Výstavba školky bude spojena ještě 
s dalšími náklady, budou dobudovány 
komunikace v okolí budoucí školky, tuto 
výstavbu bude obec financovat z vlastních 
prostředků, ale samozřejmě bude žádáno 
o dotaci i na tuto výstavbu. 
 
Stavební povolení nabylo právní moci na konci 
srpna 2009. Již je také vybrána společnost, 
která pro obec organizuje výběrové řízení, které 
by mělo být ukončeno v průběhu dvou měsíců. 
Poté, kdy bude vybrán dodavatel, budou 
neprodleně zahájeny práce na výstavbě školky. 
 
Dle harmonogramu projektu pro dotaci je 
předpoklad, že školka bude otevřena nejpozději 
pro školní rok 2011/2012, snahou obce je však 
co nejrychlejší dokončení této akce tak, aby byla 
dokončena na přelomu roku 2010 – 2011. 
 
 
Zastávka u Safiny 
 
V loňském roce se podařilo zrealizovat novou 
dopravní úpravu, zahrnující především osazení 
semaforu, osvětlení a oddělení zastávky 
u Safiny od tělesa komunikace ve směru na 
Prahu. Na základě upozornění Komise pro 
dopravu a bezpečnost na havarijní stav 
v prostoru zastávky ve směru z Vestce do 
Prahy, kdy se u okraje nástupiště tvořily velké 
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louže a nástup do autobusu byl tedy v mnoha 
případech spojen s nechtěnou koupelí, proběhla 
během léta oprava prostor zastávky. 
 
Tato oprava proběhla díky jednání OÚ se 
společností SAFINA, náklady se pohybovaly 
v částce cca 200.000,- Kč, celou tuto částku 
uhradila SAFINA, za což jí patří poděkování jak 
Obecního úřadu, tak i všech, kteří zastávku 
využívají. 
 
V době, kdy čtete tyto řádky, by již měla být 
oprava dokončena a zastávka opět sloužit všem 
cestujícím. 
 
 
ROPID – linka 326 
 
Ti z vás, kteří používají linku 326, měli možnost 
zaznamenat, že došlo ke změně používaných 
autobusů. Ta byla způsobena tím, že ROPID, 
jakožto organizace, zajišťující provoz veřejné 
dopravy v našem regionu, vybral nového 
dodavatele, kterým se stala Veolia Transport. 
  
Díky jednání mezi OÚ Vestec a ROPIDem 
zůstaly zachovány stejné intervaly, linka nebyla 
prodloužena do dalších obcí, což by vedlo 
k jejímu podstatně vyššímu zatížení a také byla 
snad definitivně vyřešena kvalita autobusů, které 
tuto linku operují. Po počátečních obtížích by 
tedy vše mělo fungovat, v případě, že byste 
narazili na jakýkoliv problém, informujte o tom 
OÚ Vestec. Na základě poznatků od vás, 
cestujících, můžeme situaci řešit s ROPIDem. 
Poznamenejte si datum, čas a směr linky, 
informace můžete zaslat buď e-mailem na 
podatelna@vestec. cz nebo písemně na adresu 
OÚ. 
 
 
Volby do Poslanecké sněmovny PČR 
 
Vzhledem k vývoji na politické scéně v letošním 
roce byly vyhlášeny předčasné volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, které se původně měly konat ve 
dnech 09. – 10. 10. 2009. V době uzávěrky však 
nebyl jasný stav, zda se volby budou konat 
a v jakém termínu, takže aktuální informace 
najdete na webových stránkách obce. 
 
Bez ohledu na to, ve kterém termínu nakonec 
volby proběhnou, bude volební místnost jako 
obvykle na Obecním úřadě.  

Informace k zasedání ze dne 03. 09. 2009 – 
Vestecká spojka 
 
Dne 03. 09. 2009 proběhlo na OÚ zasedání 
zastupitelstva obce, které bylo věnováno 
výhradně problematice Vestecké spojky. 
Zúčastnilo se ho všech 9 zastupitelů, dále 
pozvaní hosté a asi pět desítek občanů. 
V úvodní části byly prezentovány ze strany OÚ 
a pozvaných hostů informace k výstavbě 
Vestecké spojky, vysvětleny některé nejasnosti, 
například o šíři a kategorii komunikace a poté 
byl dán prostor zastupitelům a občanům obce. 
Občané měli možnost vznášet své dotazy, které 
jim byly zodpovídány jak ze strany zaměstnanců 
OÚ, tak zastupitelů a hostů. 
 
Zasedání se zúčastnili jak zástupci petičního 
výboru, tak občané, kteří naopak žádali o co 
nejrychlejší vybudování Vestecké spojky, 
přítomni byli i členové Komise pro dopravu 
a bezpečnost.  
 
Z této schůze vyplynuly následující závěry: 
§ Nesouhlas zastupitelstva s vybudováním 

Vestecké spojky ve formě komunikace 
dálničního typu. 

§ Objednání expertní studie, která zhodnotí 
možné alternativní řešení této komunikace. 

§ Požadovat v rámci řízení EIA (hodnocení 
dopadů na životní prostředí) minimalizaci 
negativních vlivů na obec Vestec. 

 
 
Rekonstrukce Vesteckého rybníka 
 
V letošním roce byla dokončena rekonstrukce 
Vesteckého rybníka, která započala na podzim 
minulého roku. V rámci rekonstrukce byla 
nákladem ve výši 4,5 milionu Kč vybudována 
nová hráz, která by měla zabezpečit stálou 
vodní hladinu, kdy v letech minulých docházelo 
k průsakům vody právě netěsným tělesem 
hráze. Pro případ nenadálého přísunu vody byl 
vytvořen bezpečnostní přeliv, který zajistí odvod 
nadbytečné vody na přilehlé louky. 
 
V rámci rekonstrukce bylo provedeno 
odbahnění, které by mělo přispět ke zlepšení 
kvality vody v našem rybníku. Dále byly 
založeny nové mokřadní biotopy, které umožní 
rozvoj chráněných druhů a cenných 
společenstev a došlo k rozšíření litorálního 
pásma.  
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Celkové náklady na tuto akci se pohybovaly na 
úrovni 4,5 milionu Kč, z toho z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj je financována 
částka ve výši 3.174.933,60 Kč, z prostředků 
Státního fondu životního prostředí částka ve výši 
188.760,80 Kč. Zbylé financování je zajištěno 
z prostředků obce. 
 
Obec chce na rekonstrukci rybníka dále 
navázat, a to vytvořením odpočinkové zóny 
v okolí rybníka a také zajištěním stálého přívodu 
vody, protože v současné době se jedná 
o nebeský rybník, který má zajištěn přísun vody 
pouze z dešťů. 
 
 
Vítání občánků 
 
Dne 17. 10. 2009 proběhne tradiční vítání 
občánků, tentokrát přivítáme 35 dětí. Vítání 
proběhne v zasedací místnosti OÚ ve dvou 
časech a to od 13 a 15 hodin. Rodiče dětí, 
kterých se toto vítání týká, obdrží pozvánku. 
 
Marek Kowalewski  
 

 
 
Komise pro dopravu 
a bezpečnost 

 
 
SMS Info systém  
pro občany obce Vestec 
 
Komise pro Dopravu a Bezpečnost zprovoznila 
pro občany od 01. 09. 2009 informační SMS 
systém, jako nástupce obecního rozhlasu, který 
zde sloužil dlouhá léta, ale již nepokrýval celé 
území obce.  
 
Informační SMS systém je řešení přinášející 
zjednodušení komunikace mezi Obecním 
úřadem a občany. Systém umožňuje Obecnímu 
úřadu zcela jednoduše, a to ať jednotlivě nebo 
hromadně rozesílat informační SMS zprávy 
(například obyvatelům obce či vedení obce) 
a případně přijímat odpovědi na ně posílané 
zpětně na centrální telefonní číslo +420 720 001 
676. 
 
 
 
 

Výhody systému 
 
• Zefektivnění komunikace s občany či správou 
obce (např. hromadné odesílání upozornění 
občanům v případě havarijních situací). 
 
• Možnost přihlášení/odhlášení k odběru zpráv  
(pomocí definované zprávy, občané si sami 
mohou rozhodnout, zda chtějí zprávy dostávat). 
 
• Personalizované nastavení systému pro 
Obecní úřad (vlastní seznam kontaktů, skupin 
příjemců). 
 
• Jednotné centrální číslo, přes které 
komunikace probíhá (tj. občané nemusí řešit 
komu poslat zprávu a na jaké číslo). 
 
 
Přihlášení/odhlášení k odběru informací 
 
Automaticky zpracovávané přihlášení 
a odhlášení občanů k odběru informací 
z Obecního úřadu probíhá pomocí 
„samoregistrace“.  Registrace bude porovnána 
s trvalým bydlištěm občana ve Vestci 
a v případě shody autorizována ze strany 
Obecního úřadu. 
 
Uživatel pošle předem definovanou SMS zprávu 
ve tvaru:  
 
*P˽Prijmeni,Jmeno,Ulice˽CP,Firma(nepovinně) 
 
Symbol ˽ označuje mezeru, položky musí být 
odděleny čárkou bez mezer. 
 
Například pan Novák Jan, který bydlí v Hlavní 
ulici č. p. 50 a bude se chtít registrovat, odešle 
ze svého telefonu následující zprávu:  
 
*P˽Novak,Jan,Hlavni˽50 
 
V případě, že by pan Novák podnikal a chtěl by 
se zaregistrovat jako firma, doplní ještě název 
své firmy Novák&Syn a odešle ze svého 
telefonu následující zprávu:   
 
*P˽Novak,Jan,Hlavni˽50,Novak&Syn 
 
a to na telefonní číslo +420 720 001 676. 
 
Registrace bude provedena na číslo, ze kterého 
byla odeslána registrační SMS a následně bude 
zaregistrovaný uživatel dostávat zprávy 
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z Obecního úřadu až do případného zrušení 
registrace. 
 
Systém samozřejmě umožňuje i zrušení 
registrace, odhlásit se lze pomocí SMS zprávy 
ve tvaru:  
 
*P 
 
Tuto SMS je nutné poslat z registrovaného 
telefonního čísla na telefon +420 720 001 676. 
  
Věříme, že v dnešní moderní, uspěchané době, 
bude tato služba pro naše občany přínosem. 
 
Václav Drahoš  
Komise pro dopravu a bezpečnost 
 
 
Usnesení zastupitelstva 
obce 

 
 
Výpis usnesení z 23. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Vestec konaného dne 
24. 06. 2009 
 
 
Přijatá usnesení 
 
09/23/1   
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele 
zápisu MUDr. Eleni Zíkovou a Františka 
Šimečka. 
 
09/23/2   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření pořadu 
jednání o bod: „Projednání záboru veřejného 
prostranství před domem čp. 1“. 
 
09/23/3 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený pořad 
jednání. 
 
09/23/4 
Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením akce 
„Kanalizace a vodovod Šátalka“ a s tím 
souvisejícím odstoupením od smlouvy o dílo 
uzavřené se společností SWIETELSKY stavební 
s.r.o., IČ: 48035599, uzavřené dne 27. 10. 2008 
a pověřuje starostu jednáním o odstoupení od 
výše uvedené smlouvy. Zastupitelstvo obce dále 
pověřuje starostu k objednání studie 
proveditelnosti jiné varianty realizace splaškové 

kanalizace a vodovodu v lokalitě Šátalka. Studie 
proveditelnosti bude předložena zastupitelstvu 
obce do 31. 12. 2009. 
 
09/23/5 
Zastupitelstvo obce vydává v souladu s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění a v souladu s § 12 zákona 
č. 338/1992Sb., o dani z nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku obce Vestec č. 2/2009, kterou se 
stanovuje místní koeficient pro výpočet daně 
z nemovitostí. 
 
09/23/6 
Zastupitelstvo obce souhlasí se závěrečným 
účtem obce Vestec za rok 2008 s výhradami. Na 
základě těchto výhrad přijímá obec Vestec 
navržená opatření k nápravě zjištěných chyb 
a nedostatků. Tato opatření tvoří přílohu zápisu 
ze zasedání zastupitelstva obce.  
 
09/23/7 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové 
opatření č. 3. 
  
09/23/8 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené opatření 
k nápravě nedostatků, které byly zkonstatovány 
v Protokolu o kontrole samostatné působnosti ze 
dne 22. 05. 2009. 
 
09/23/9 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou 
směnnou smlouvu na směnu pozemku parc. 
č. 1031/18, o výměře 36 m2, který vznikl 
oddělením od pozemku parc. č. 1031/1, způsob 
využití: ostatní komunikace, druh pozemku: 
ostatní plocha, v katastrálním území Vestec 
u Prahy za pozemek parc. č. st. 264/2, o výměře 
97 m2, druh pozemku: zastavěná plocha 
a nádvoří, v katastrálním území Vestec u Prahy. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu 
této smlouvy. 
 
09/23/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou kupní 
smlouvu na prodej pozemku parc. č. st. 751, 
o výměře 10 m2, který vznikl oddělením od 
pozemku parc. č. 1029/3, způsob využití: ostatní 
komunikace, druh pozemku: ostatní plocha, 
v katastrálním území Vestec u Prahy, za cenu 
31.500,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu k podpisu této smlouvy. 
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Ostatní: 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že úkoly 
vyplývající z Usnesení z 22. zasedání 
zastupitelstva obce byly splněny. 
 
Zastupitelstvo obce neschválilo protinávrh Aleny 
Šedivé k vyhlášce, kterou se stanoví místní 
koeficient pro výpočet daně z nemovitostí. 
 
Zastupitelstvo obce neschválilo protinávrh Petra 
Zderadičky k vyhlášce, kterou se stanoví místní 
koeficient pro výpočet daně z nemovitostí. 
 
Zastupitelstvo obce neschválilo návrh Petra 
Zderadičky, aby zastupitelstvo obce pověřilo 
starostu k  přidání banneru 
„www.vesteckazvonicka.cz“ na webové stránky 
obce. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost 
Otakara Janaty. 
 
Zastupitelstvo obce neschválilo námitky k zápisu 
z 21. zasedání zastupitelstva obce, podané 
Otakarem Janatou, prostřednictvím Aleny 
Šedivé, Ing. Barborou Bucharovou, 
prostřednictvím Aleny Šedivé a Alenou Šedivou. 
 
 
 
Výpis usnesení z 24. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Vestec konaného dne 
19. 08. 2009 
 
 
Přijatá usnesení: 
 
09/24/1  
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele 
zápisu Eduarda Jarolímka a MUDr. Eleni 
Zíkovou. 
 
09/24/2 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření pořadu 
jednání o bod - Schválení přijetí dotace projektu 
„Rekonstrukce rybníka Vestecký“. 
 
09/24/3 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený pořad 
jednání. 
 
 
 
 

09/24/4 
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení řízení dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění o zadání podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem ,,Mateřská 
škola Vestec včetně napojení na inženýrské 
sítě“ s předpokládanou hodnotou veřejné 
zakázky 50.000.000,- Kč bez DPH, a to formou 
otevřeného řízení. Zastupitelstvo pověřuje 
MUDr. Eleni Zikovou, 1. místostarostu, 
zajištěním realizace řízení o zadání předmětné 
veřejné zakázky a v součinnosti s osobou 
zmocněnou jednat jménem zadavatele dle § 151 
zákona o veřejných zakázkách, a dále ji 
zmocňuje k jednání jménem zadavatele 
a učinění nezbytných úkonů, které s řízením 
souvisejí, včetně odpovídajících rozhodnutí 
zadavatele ve smyslu zákona o veřejných 
zakázkách, vyjma rozhodnutí zadavatele 
o výběru nejvhodnější nabídky, které si 
zastupitelstvo vyhrazuje. 
 
09/24/5 
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené 
rozpočtové opatření č. 4. 
 
09/24/6 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na 
projekt „Mateřská škola Vestec včetně napojení 
na inženýrské sítě“, v maximální výši 
35.488.196,37 Kč, na níž podíl finančních 
prostředků z Evropského fondu regionálního 
rozvoje činí 32.610.775,04 Kč. Zastupitelstvo 
obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na 
projekt „Mateřská škola Vestec včetně napojení 
na inženýrské sítě“ s Regionální radou regionu 
soudržnosti Střední Čechy, IČ: 75082314, 
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 
09/24/7 
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování 
projektu „Mateřská škola Vestec včetně napojení 
na inženýrské sítě“ 
(reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/23.00548) z rozpočtu 
obce ve výši celkových nákladů 
42.459.591,00 Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje 
vyčlenění částky 9.591.405,- Kč, odpovídající 
25% celkových způsobilých výdajů na projekt 
z rozpočtu obce na předfinancování projektu. 
Zastupitelstvo obce schvaluje založení 
zvláštního bankovního účtu pro projekt 
„Mateřská škola Vestec včetně napojení na 
inženýrské sítě“ u společnosti Československá 
obchodní banka, a. s. 
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09/24/8 
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku ze zákazu 
stavební činnosti podle §99 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb. na části pozemku parc. č. 109/8 
ve vlastnictví manželů Jaroslava a Jany 
Stupkových, na kterou se vztahuje zákaz 
stavební činnosti. 
 
09/24/9 
Zastupitelstvo obce schvaluje uznání 
vlastnického práva manželů Františka a  Růženy 
Nejedlých k pozemku parc. č. 112/141 o výměře 
124 m2, který vznikne oddělením od pozemku 
parc. č. 112/4, na základě Geometrického plánu 
č. 1018-269/2007, v katastrálním území Vestec 
u Prahy. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
obce k podpisu souhlasného prohlášení 
o uznání vlastnického práva k pozemku parc. 
č. 112/141 o výměře 124 m2, který vznikne 
oddělením od pozemku parc. č. 112/4, na 
základě Geometrického plánu č. 1018-269/2007, 
v katastrálním území Vestec u Prahy ve 
prospěch manželů Františka a Růženy 
Nejedlých. Zastupitelstvo obce Vestec dále 
pověřuje starostu k činnostem vedoucím 
k zápisu vlastnického práva k pozemku parc. 
č. 112/141 do katastru nemovitostí.  
 
09/24/10 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu 
pozemku parc. č. 1019/2 a části pozemku 112/4, 
v katastrálním území Vestec u Prahy, ve 
výlučném vlastnictví obce Vestec, za cenu 
100,- Kč za rok, na dobu neurčitou s výpověďní 
lhůtou 3 měsíce. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 
09/24/11 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu 
pozemků parc. č. 885/2, parc. č. 892/2, parc. 
č. 720/50, parc. č. 644/607, parc. č. 720/40 
a části pozemku parc. č. 1041 o výměře 
3.000 m2, v katastrálním území Vestec u Prahy, 
ve výlučném vlastnictví obce Vestec, za cenu 
určenou dle přílohy smlouvy o nájmu, 
v současnosti činí nájemné 4.482,81 Kč ročně,  
na dobu neurčitou s výpověďní lhůtou 1 rok, 
s výhradou, článek IV. odst. 1 této smlouvy bude 
doplněn o slova „pouze s výlučným souhlasem 
pronajímatele“. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 
 
 
 

09/24/12 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o prodeji 
pozemku parc. č. 896/21, o výměře 655 m2, 
v katastrálním území Vestec u Prahy, panu 
Václavu Šmakalovi, za cenu 279,- Kč za 1 m2, 
tj. celkem 182.745,- Kč. 
 
09/24/13 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o prodeji 
pozemků parc. č. 896/22, o výměře 330 m2, za 
cenu 91.868,- Kč, parc. č. 896/23, o výměře 
410 m2, za cenu 114.139,- Kč, parc. č. 896/25, 
o výměře 445 m2, za cenu 123.882,- Kč, parc. 
č. 896/26, o výměře 366 m2, za cenu 
101.890,- Kč, parc. č. 896/27, o výměře 375 m2, 
za cenu 104.395,- Kč a parc. č. 896/28, 
o výměře 310 m2, za cenu 82.190,- Kč. Pro text 
těchto smluv bude použit vzor předložený pro 
prodej pozemku parc. č. 896/21. 
 
09/24/14 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 
na pronájem kostela sv. Šimona a Judy ve výši 
24.500,- Kč za účelem realizace absolventského 
koncertu Lukáše Jindřicha se sborem Bambini di 
Praga. 
 
09/24/15 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 
pro Honební společenství Jesenice-Vestec ve 
výši 20.000,- Kč na krmení zvěře a údržbu 
krmného zařízení. 
 
09/24/16 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 
pro TJ Viktoria Vestec ve výši 30.000,- Kč na 
financování činnosti TJ Viktoria Vestec. 
 
09/24/17 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru, 
pozemku parc. č. 197/67 a pozemku parc. 
č. 1090, který vznikne oddělením od pozemku 
st. 96/3, v katastrálním území Vestec u Prahy. 
Zastupitelstvo obce Vestec přijímá tyto pozemky 
darem včetně příslušenství. Zastupitelstvo obce 
Vestec schvaluje předloženou darovací smlouvu 
a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
09/24/18 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru, 
pozemku parc. č. 1029/4, v katastrálním území 
Vestec u Prahy. Zastupitelstvo obce Vestec 
přijímá tento pozemky darem včetně 
příslušenství. Zastupitelstvo obce Vestec 
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schvaluje předloženou darovací smlouvu 
a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
09/24/19 
Zastupitelstvo obce odkládá projednání smlouvy 
o spolupráci při vybudování, správě 
a provozování reklamně-navigačního systému 
pro Obec Vestec se společností BULLDOG - 
orientační systémy s.r.o. a pověřuje starostu 
přepracováním této smlouvy ve smyslu námitek 
členů zastupitelstva. 
 
09/24/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou 
smlouvu o spolupráci při „Zasíťování průmyslové 
zóny v lokalitě Vestec“ v obci Vestec a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 
09/24/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na 
projekt „Rekonstrukce rybníka Vestecký“. 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou 
smlouvu č. 08014846 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí v rámci 
operačního programu životního prostředí 
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 
Ostatní: 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav plnění 
úkolů vyplývajících z Usnesení z 23. zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
 
Otevření stomatologické 
pohotovosti v Thomayerově 
nemocnici 

 
Dne 03. 09. 2009 proběhlo za účasti náměstka 
ředitele pro léčebnou péči FTNsP Toma 
Philippa, zástupců Městských částí Praha 4, 
Praha 12 a dalších pozvaných hostů slavnostní 
otevření stomatologické pohotovosti v objektu 
Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou. 
 
Provozovatelem je společnost Pragomedika 
s.r.o. , slavnostní otevření navázalo na měsíční 
provoz, kdy první pacient využil služeb 
pohotovosti 03. 08. 2009. 
 
Stomatologická pohotovost je umístěna 
v objektu B1, který se nachází hned v první 
budově vpravo za vjezdem do areálu 

nemocnice. Sdílí společné prostory s Lékařskou 
službou první pomoci, která má lékaře jak pro 
dospělé, tak pro děti, stomatologická pohotovost 
je společná. Pro děti je připraven dětský koutek. 
 
Obecná pohotovost pro děti a dospělé má 
provozní dobu od pondělí do pátku od 19:00 – 
06:30, soboty, neděle a svátky nonstop. 
Specializovaná stomatologická pohotovost má 
v současné době provozní hodiny od pondělí do 
pátku od 17:30 – 22:30, soboty, neděle a svátky 
od 07:30 – 22:30. 
 
Stomatologická pohotovost navázala na činnost 
v původních prostorách v Pacovské ulici, odkud 
bylo také přestěhováno zařízení. Výhodou 
současného umístění v prostorách 
Thomayerovy nemocnice je nejen možnost 
využití služeb odborných oddělení, která jsou 
v FTNsP, ale také dobrá dopravní dostupnost 
z Vestce. 
 

 
 
Z rozhovoru s panem náměstkem vyplynulo, že 
služby pohotovosti jsou určeny pro všechny 
občany bez omezení bydliště, současné 
provozní hodiny budou v případě, že zájem 
o služby se bude zvyšovat, rozšířeny. Po 
měsíčním provozu se využití služeb 
stomatologické pohotovosti pohybuje na úrovni 
90% oproti původní ordinaci v Pacovské ulici 
v Krči, což svědčí o tom, že se již lidé naučili 
nové umístění pohotovosti využívat. 
 
Marek Kowalewski 
 

 
Inzerujte ve Vesteckých listech 

 

redakce@vestec.cz 
 

tel.: 603 481 560 
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Přehled lékařů ve Vestci 
a blízkém okolí 

 
V návaznosti na článek o nově otevřené 
stomatologické pohotovosti v Thomayerově 
nemocnici vám přinášíme přehled lékařů, a to 
jak praktických, tak stomatologů, ve Vestci 
a okolí. V seznamu jsou uvedeni lékaři, kteří 
v současné době berou nové pacienty, uvedené 
ordinační hodiny jsou platné ke dni 09. 09. 2009. 
 
 
 
Praktický lékař pro děti a dorost 
 
MUDr. Lenka Kejvalová  
Budějovická 77, Jesenice 
Tel.: 241 930 096 
 
 
Ordinační hodiny 
 
PO 08:00 – 14:00 
ÚT 08:00 – 16:30 
ST 08:00 – 13:00 
ČT 08:00 – 14:00 
PÁ 08:00 – 12:00 
 
Pozn.: Přijímá pouze sourozence pacientů, kteří 
jsou již v této ordinaci registrovaní. 
 
 
 
 
MUDr. Ivana Pobudová 
Budějovická 4, Jesenice 
Tel.: 241 932 449 
 
 
Ordinační hodiny 
 
 Poradna  Nemocní  
PO 08:00 – 11:00 11:00 – 13:00 
ÚT -----  ----- 
ST 08:00 – 12:00 12:30 – 14:00 
ČT 14:00 – 15:00 15:00 – 18:00 
PÁ 08:00 – 11:00 11:00 – 13:00 
 
 
 
 
 
 
 

Praktický lékař pro dospělé 
 
MUDr. Kateřina Kolková 
Osvětová 887, Praha 4 – Hrnčíře 
Tel.: 244 913 995 
www.kolkova.cz 
 
 
Ordinační hodiny 
 
PO 08:00 – 13:00 
ÚT 14:00 – 18:00 
ST 07:00 – 12:00 
ČT 14:00 – 19:00 
PÁ 08:00 – 13:00 
 
Pozn.: Nepřijímá pacienty Vojenské zdravotní 
pojišťovny. 
 
 
 
 
MUDr. Zuzana Škodová 
K Hrnčířům 263, Praha 4 – Šeberov 
Tel.: 244 910 673 
 
 
Ordinační hodiny 
 
PO 08:00 – 13:00 
ÚT 13:00 – 18:00 
ST 08:00 – 13:00 
ČT 13:00 – 18:00 
PÁ 08:00 – 13:00 
 
Pozn.: Přijímá pouze rodinné příslušníky 
pacientů, kteří jsou již registrování v této 
ordinaci. 
 
 
 
 
MUDr. Marcela Hulvertová 
Budějovická 77, Jesenice 
Tel.: 241 930 563 
 
 
Ordinační hodiny 
 
PO 07:00 – 12:00 
ÚT 13:00 – 18:00 
ST 07:00 – 12:00 
ČT 13:00 – 18:00 
PÁ 07:00 – 12:00 
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Stomatologie 
 
MUDr. Jana Košťálková 
Rovná 293, Vestec 
Tel.: 241 930 278 
 
 
Ordinační doba 
 
PO ----- 
ÚT ----- 
ST 12:30 – 18:30 
ČT 07:30 – 15:00 
PÁ  07:30 – 13:00 
 
 
 
 
MUDr. Jarmila Beranová 
Vídeňská 104, Vestec (areál SAFINA) 
Tel.: 241 024 433 – spojovatelka 
 
 
Ordinační doba 
 
PO ----- 
ÚT 06:30 – 12:00 
ST ----- 
ČT ----- 
PÁ 06:30 – 12:00 
SO 06:30 – 13:00 
 
Pozn.: Na pondělí je možné objednat služby 
dentální hygienistky, v průběhu října bude 
rozšířena ordinační doba. 
 
 
 
 
MUDr. Jitka Majorová 
Budějovická 4, Jesenice 
Tel.: 241 932 452 
 
 
Ordinační doba 
 
PO 08:00 – 15:00 
ÚT 08:00 – 17:00 
ST 08:00 – 14:00 
ČT 08:00 – 17:00 
PÁ 08:00 – 12:00 
 
Pozn.: Polední přestávka 12:00 – 12:30. 
 

Uvedený seznam není kompletní, zahrnuje 
vybrané lékaře, kteří přijímají pacienty z Vestce. 
V případě, že provozujete ordinaci ve Vestci 
nebo jeho blízkém okolí a přijímáte pacienty, 
zašlete nám informaci na e-mail: 
redakce@vestec.cz a tyto informace zveřejníme 
v některém z příštích čísel. 
 
Marek Kowalewski 
 
 
MěÚ Černošice 
Rozšíření hodin pro veřejnost  

 
Na základě vyhodnocení průzkumu spokojenosti 
občanů se službami městského úřadu rozhodlo 
vedení města o spuštění zkušebního provozu 
rozšíření hodin pro veřejnost na vybraných 
pracovištích Městského úřadu Černošice. 
 
Hodiny pro veřejnost se prodlužují v pondělí do 
18:00 a v pátek od 7:00 na těchto pracovištích: 
 
Pracoviště Černošice 
podatelna 
pokladna  
ověřování listin a podpisů 
přihlášení k trvalému pobytu 
výdej hotových OP 
vydávání výpisů z CZECHPOINT 
 
Pracoviště v Praze 2, Podskalská 19 
podatelna 
pokladna  
přepážková pracoviště odboru dopravy – 
evidence vozidel, vydávání řidičských průkazů 
přepážková pracoviště správního odboru – 
vydávání cestovních dokladů a občanských 
průkazů a provádění změn (kompletní agendy) 
 
Pro ostatní pracoviště úřadu zůstávají hodiny 
pro veřejnost nezměněny (viz 
www.mestocernosice.cz), a to: 
 
 
Černošice 
pondělí a středa  
8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 
úterý, čtvrtek a pátek  
8:00 – 11:30 (vybraná pracoviště) 
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Praha, Podskalská 
pondělí a středa 
8:00 – 17:00 
úterý, čtvrtek a pátek 
8:00 – 12:00 (vybraná pracoviště) 
 
Po 3 měsících zkušebního provozu bude 
v prosinci 2009 vyhodnoceno využívání této 
rozšířené služby a od ledna 2010 dojde buď 
k trvalé změně, nebo bude projekt upraven či 
v případě nevyužívání i zastaven. 
 
Připomínáme, že i v těchto rozšířených 
hodinách pro veřejnost na pracovišti Podskalská 
19, Praha 2, je možné si předem objednat 
pořadové číslo na určitou hodinu prostřednictvím 
webových stránek města – 
www.mestocernosice.cz, odkaz objednávání 
klientů, kde také najdete aktuální informace 
o hodinách pro veřejnost jednotlivých pracovišť, 
případná omezení činnosti a kompletní telefonní 
seznam. Je zde také možnost sledovat pořadí 
ve frontě a rychlost odbavení. 
 
Telefony – spojovatelky jednotlivých pracovišť: 
221 982 111 – spojovatelka úřadu v Podskalské 
19, Praha 2 (MPSV). 
251 081 521 – spojovatelka úřadu v Černošicích 
pro pracoviště Riegrova i Karlštejnská. 
 
Ing. Jana Ullrichová 
vedoucí odboru kancelář starosty, 
jana.ullrichova@mestocernosice.cz 
 
 

Informace z Jesenické školy 
 
Ve škole jsme nachystali řadu novinek. 
 
Od 1. září pracuje vedle školní družiny pro žáky 
1. - 5. tříd i školní klub pro žáky 5. - 9. ročníků. 
Podařilo se nám ho dojednat na Krajském úřadě 
Středočeského kraje, prostorově upravit 
a materiálně vybavit s přímou podporou vedení 
obce Jesenice. I starší děti tak najdou pracovně 
odpočinkové útočiště v době po vyučování nebo 
mezi dopolední a odpolední výukou. Školní 
družina, školní klub i mateřská škola využívají 
od začátku školního roku i nově vybudované 
dětské hřiště, které nám tolik chybělo. Podařilo 
se ho vybudovat z dlouhodobě šetřených 
finančních prostředků za školné ve školní 
družině a mateřské škole. 

O prázdninách započala i přestavba provozní 
budovy jesenické školky a stavba nového 
pavilonu pro další tři oddělení. 
 
Na ministerstvu školství a na krajském úřadě 
jsme předjednali založení základní umělecké 
školy coby součásti naší jesenické školy 
s plánovaným zahájením provozu od 1. září 
2010. Vedení školy ve spolupráci s vedením 
obce zahájilo přípravná jednání pro zřízení 
základní umělecké školy jako organizační 
jednotky naší současné ZŠ a MŠ Jesenice 
s plánovaným otevřením od 1. září 2010. 
Nejbližší ZUŠ je v Praze a v Říčanech. Vědomi 
si řady talentovaných dětí, rozhodli jsme se, 
umožnit jim návštěvu uměleckých oborů přímo 
v prostorách naší školní budovy.  
 
Zamýšlíme otevřít všechny čtyři obory, které 
ZUŠ podle zákona nabízejí – hudební, literárně 
dramatický, taneční i výtvarný. Ve škole by 
probíhala výuka individuální i skupinová. Rádi 
bychom  umožnili „studium“ i předškolákům 
a dospělým.  
 
Pro vytvoření koncepce nové školy potřebujeme 
provést analýzu zájmu veřejnosti – tedy vás, 
rodičů a dětí. Prostřednictvím dotazníku na 
www.zsamsjesenice.cz, dopisem nebo 
vyplněním dotazníku (je k dispozici na recepci 
jesenické školy) nám sdělte váš konkrétní zájem 
o tuto nabídku. 
 
Jsme rádi, že se podařilo stabilizovat kvalitní 
tým pedagogů naší školy. Není náhodou, že pro 
zahajovaný školní rok jsme nově obsazovali 
pouze jeden kantorský úvazek (hudební 
výchovy).  
 
V mateřské škole (v Jesenici i Osnici) jsou 
zapsány 123 děti, které navštěvují 5 tříd. 
V základní škole jsou 22 třídy (z toho 14 na 
1. stupni), které navštěvuje 550 žáků. Průměrný 
počet žáků v jedné třídě je 25. 
 
V základní škole se 1. - 3. a 6. - 8. ročníky 
vzdělávají podle našeho vlastního jesenického 
Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání Škola pro život, vycházejícího 
z požadavků Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání. Ostatní 
ročníky pokračují ve vzdělávání podle dřívějších 
osnov Základní škola. 
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Letos si připomeneme 130 let, které uplynuly od 
24. srpna 1879, kdy byla založena a slavnostně 
vysvěcena první jesenická škola. Oslavy 
plánujeme symbolicky na 9. říjen, kdy byla před 
šesti roky slavnostně otevřena naše nová škola 
– u rybníka.  
 
Ve škole i nadále budeme usilovat o vstřícnou 
atmosféru, opíraje se o upřímné vztahy mezi 
školou, žákem a jeho rodiči. Ač se to mnozí bojí 
přiznat, většina z uvedených se do školy těší. 
 
Přeji nám všem, ať máme důvod k radosti 
z poctivého díla. 
 
Mgr. Josef Buchal 
ředitel ZŠ a MŠ Jesenice 
 
 
Pozvánka 
 
Vážení absolventi a žáci jesenické školy, vážené 
kolegyně a kolegové učitelé, vychovatelé, 
provozní zaměstnanci, vážení pamětníci 
některých časů 130letého tepu jesenické školy, 
vážení spoluobčané a přátelé jesenické školy, 
v srpnu letošního roku uplyne 130 let od chvíle, 
kdy byla slavnostně otevřena jesenická škola. 
 
Rádi bychom si tyto okamžiky slavnostně 
připomenuli spolu s vámi se všemi, kteří jste 
s historií či současností naší školy srdcem spjatí 
a vzpomínkou se do ní rádi vracíte. 
 
Vyvrcholení oslav 130. výročí jesenické školy 

plánujeme na pátek 9. října 2009. 
 
Toto datum je symbolické, neboť v tento den 
byla v roce 2003 slavnostně otevřena nová 
budova jesenické školy navazující na tradici 
původní jesenické školy vysvěcené 24. srpna 
1879. 
 
Uvažujeme vypravit lampiónový průvod od staré 
budovy přes obec do školy nové. Ve škole 
budou ke zhlédnutí dobové fotografie, kroniky, 
symbolická stará škamna ze staré budovy. 
Generační setkání zpříjemní vystoupení 
školního sboru i práce našich žáků. Ve školní 
jídelně bude připraven jablečný raut - 
gastronomická štrůdlová přehlídka. V příjemném 
prostředí si popovídáte s mnohými z těch, se 
kterými jste se ve škole setkávali v minulosti, 
a samozřejmě se setkáte i s žáky, učiteli 
a zaměstnanci dnešní školy.  

 
Obracíme se s prosbou na všechny 

pamětníky, starší i mladší. 
 
Uvědomte každého, koho naše pozvání ke 
stotřicátému narozeninovému dortu školy potěší. 
Uvítáme, když nám pošlete příběhy a vzpomínky 
na naši ŠKOLU, když se nám ozvete a třeba 
nám i poradíte a pomůžete s přípravou oslav. 
Určitě máte schované fotografie, zprávy, 
vysvědčení, dopisy, diplomy, uznání, obrázky, 
učebnice, sešity, knížky aj., které by bylo 
vhodné při této příležitosti oprášit. Jistě se na ně 
rádi podívají i ostatní, kteří školu navštěvovali.  
 
Zapůjčíte nám je? 
V souvislosti s přípravou oslav se obracíme i na 
ty z vás, kteří můžete pomoci sponzorským 
příspěvkem, ať už finančním nebo naturálním či 
nějakými potřebnými službami. 
 
O přípravách oslav výročí školy a přesném 
programu budeme průběžně informovat ve 
vitrínách základní školy i mateřských škol 
v Jesenici a Osnici, na www.zsamsjesenice.cz, 
v obecní knihovně a pochopitelně na stránkách 
říjnového Jesenického kurýru. 
 
Se svými příspěvky se obracejte, případně je 
adresujte, na vedení školy: 
 
Mgr. Josef Buchal 
ředitel školy 
telefon: 725 612 612, 241 004 222 
buchal@zsamsjesenice.cz 
 
Mgr. Jan Purkar 
zástupce ředitele školy pro 2. stupeň 
telefon: 725 612 611, 241 004 224 
purkar@zsamsjesenice.cz 
 
Mgr. Romana Šílová 
zástupkyně ředitelepro 1. stupeň 
telefon: 725 612 610, 241 004 224 
silova@zsamsjesenice.cz 
 
Jaroslava Šilhanová 
zástupkyně ředitele pro MŠ 
telefon: 725 612 616, 241 932 108 
silhanova@zsamsjesenice.cz 
 
Libuše Křížová 
ředitelka školy 1982-1996 
telefon: 241 931 991 
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Program akcí 
 

MC Pohádka, 
Průmyslová 1055, Jesenice u Prahy 

www.mcpohadka.jesenice.cz 
 
Kontakty Pohádka Jesenice:  
POZOR ZMĚNA! 
mcpohadka.jesenice@gmail.cz  
nebo na tel. 776 773 261. 
 
Út 15. 09. od 19:00 
NA ČASTÉ ŽÁDOSTI OPAKUJEME: 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ s Romanou 
Balcarovou. Přijďte si vlastnoručně namalovat 
hedvábný šátek nebo šálu. Cena 180,- Kč (šátek 
v ceně, záloha 90,- Kč do 8. 9. v MC). 
Rezervace na mcpohadka.jesenice@gmail.cz 
nebo na tel. 776 773 261.  
 
Čt 17. 09. od 20:00  
ZÁŘÍ - MĚSÍC BIOPOTRAVIN. Prezentace 
prodejny biopotravin Biotop, info 
o biopotravinách, spojená s nákupem cenově 
zvýhodněných položek u příležitosti září, měsíce 
biopotravin. Rezervace na 
mcpohadka.jesenice@gmail.cz nebo na tel. 
776 773 261, je možné předem si objednat 
dovoz biopotravin do MC v době akce (letáček 2 
dny předem, prosím, uvádějte mail) 
 
2. polovina září od 20:00 
ARCHETYPY MUŽE. Volně navazující 
přednáška PhDr. Květy Hrbkové ze spol. Alkion 
o archetypech mužů. Více informací (potvrzení 
termínu) najdete v aktuálním programu na 
www.mcpohadka.jesenice.cz! 
 
 
VÝHLED NA ŘÍJEN 
Út 06. 10. od 16:00  
KRAKONOŠ V POHÁDCE. Nastal podzim a pán 
hor Krakonoš začal mít potíže s pořádkem ve 
svém revíru. Vítr ho neposlouchá, meluzína 
skučí, kde by neměla, listí si poletuje sem a tam, 
houby se nechtějí schovat pod mech a navíc se 
mu do všeho pořád pletou neposedné víly, které 
spolu se skřítky uvařily v kotli příliš mnoho mlhy 
a ta zavalila nejen Krakonošovy hory, ale 
i města a vesnice všude kolem. Pán hor si už 
pomalu neví rady a tak jsme tu my, děti 
z Pohádky, abychom mu pomohly uklidit revír 

před zimou a napomenout zlobivé víly Melžinky. 
Přijďte se, děti, podívat a třeba přijde 
i Krakonoš. Venkovní akce u rybníka v Jesenici. 
Podrobnosti se dozvíte na 
www.mcpohadka.jesenice.cz nebo na letácích 
MC, a při registraci. Přihlášky na tel.: 608 520 
042 nebo na mcpohadka.jesenice@gmail.cz. Při 
přihlašování uvádějte, prosím, svá tel. čísla! 
 
So 10. 10. od 9:00   
NÁLEPKY. Přednáška PhDr. Jany Nováčkové 
(spoluautorka Respektovat a být respektován). 
O „nálepkování“ dětí a rizicích tohoto jednání. 
Rezervace na tel.: 725 708 565 nebo na 
mcpohadka.jesenice@gmail.cz. 
 
So 17. 10. 9:00 – 13:00 
DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ. Přednáška 
známé dětské psycholožky PhDr. Ilony 
Špaňhelové. Dítě a fantazie, dítě a prožívání 
konečnosti, vytváření svědomí, odpovědnosti a 
sebevědomí dítěte, dítě a jeho vstup do 
kolektivu, dítě a příprava do školy...  
Rezervace na tel.: 725 708 565 nebo na 
mcpohadka.jesenice@gmail.cz. 
 
Rezervace míst na všechny akce nutná! Více 
info na www.mcpohadka.jesenice.cz 
 
 

PROGRAM AKCÍ RC BARÁČEK 
září 2009 

 
WWW.RCBARACEK.CZ 

 
ASERTIVITA - přednáška 
16. 09. 2009, 20:00 
Volné pokračování přednášky Emoce, 
agresivita, asertivita v rodině. Zamyslíme nad 
funkcí emocí, nad rozdílem mezi agresivitou a 
asertivitou a dozvíme se, jak lze využít emoční 
inteligenci 
Lektorka: Mgr. Zuzana Těšínská 
Vstupné: 100Kč 
Registrace:  
info@rcbaracek.cz,  
tel.: 723 418 956 
 
BERUŠKA Z KOULE - dílnička 
17. 09. 2009, 16:30  
Zavzpomínejte na léto a prázdniny! Přijďte si 
vyrobit vlastní sluníčka! Budou to sice jenom 
broučci, ale jejich sedm teček rozveselí vaše 
pokojíčky! 
Lektorka: Olga Zimmermannova 
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Vstupné: 60 Kč 
Registrace: 
do 15. 09. na olgazimmermannova@seznam.cz 
 
O BUDULÍNKOVI – loutkové divadlo 
24. 09. 2009 16:30  
Klasická pohádka O Budulínkovi kterou vašim 
dětem zahrají aktivní maminky Baráčku. 
Vstupné: 50 Kč zahrnuje i vstup do herny. 
Rezervace: jarmila@rcbaracek.cz,  
tel.: 603 374 262 
 
ALERGIE A AGRESE – JAK SPOLU SOUVISÍ? 
- přednáška 
24. 09. 2009, 20:00 
V úvodní přednášce si povíme, kdy a proč 
vlastně vzniká alergie a jakou roli zde hraje 
psychika nemocného. Léčba alergie je důležitá, 
ale nalezení její příčiny nám může pomoci se 
zcela vyléčit... 
Lektorka: Mgr. Ing. Kamila Pazderníková 
Vstupné: 120Kč 
Registrace: Kamila.Pazdernikova@gmail.com, 
tel.: 608 051 886  
 
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 
 
NÁMOŘNICKÉ DOPOLEDNE  
(u příležitosti světového týdne námořnictva) 
03. 10. 2009 9:30            
Dopoledne věnované námořnické tématice – 
kreativní dílna, tematické soutěže 
 
 
Sdružení zdravotně 
postižených zve 

 
Sdružení zve srdečně své členy na následující 
akce, konané v září 2009: 
 
Autobusový zájezd na akci Litoměřice – 
Podzimní zahrada Čech ve středu 23. 09. 2009  
 
Odjezd z následujících míst  
 
Jesenice – U Klokana  7:40 
Jesenice – bytovky  7:45 
Vestec – Bychl  7:50 
Kocanda – aut. zast. 8:00 
  
Předpokládaný návrt kolem 17 hodin. 
 
 

Autobusový zájezd na zámek Český Šternberk 
ve středu 30. 09. 2009 
 
Odjezd z následujících míst  
Jesenice – U Klokana  7:30 
Jesenice – bytovky  7:35 
Vestec – Bychl  7:40 
Kocanda – aut. zast. 7:50 
 
Předpokládaný návrat mezi 17 a 18 hodinou. 
 
Přihlášky na oba zájezdy přijímá Věra Šmídová, 
tel: 241 931 956 (volejte prosím k večeru). 
Účastníky zájezdy prosíme o trpělivost při 
čekání na autobus, přesný čas nelze vždy, 
s ohledem na provoz, dodržet. 
 
Za výbor SZP Jesenice 
Věra Šmídová 
 
 

ZO ČSCH Vestec zve 
 
ZO ČSCH Vestec srdečně zve na tradiční 
podzimní výstavu drobných chovatelů, která se 
bude tentokrát konat v obci Libeň, ve dnech 
31. 10 - 01. 11. 2009, v hale bývalého kravína. 
 
Je zajištěno občerstvení a bohatá tombola. 
 
 

Petice 
 
Vážení spoluobčané, 
 
my, níže podepsaní občané Vestce jsme  
rozhodli se postavit  proti vybudování Vestecké 
spojky, což  považujeme za bezdůvodné a pro 
nás nepřijatelné. 
  
Při pohledu na celý dálniční obchvat Prahy je 
patrno, že všude zvítězila dlouhá varianta, tedy 
co nejdál od města. A to i na jih od Vestce, kde 
se již staví za Jesenicí. Z jakého důvodu má 
vzniknout Vestecká spojka, v původní trase 
obchvatu Prahy, známá jako JVK (jihovýchodní 
krátká varianta), není těžké uhodnout. Obchodní 
společnosti zakoupily v Šeberově, Průhonicích 
a Újezdě pozemky, na kterých mají vzniknout 
nové komerční zóny a ty bude nutné zásobovat. 
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Protože je dálnice D1 již delší dobu přetížená, 
vybraly si novou trasu v blízkosti naší obce. 
 
Co by pro nás znamenalo vybudování Vestecké 
spojky? Došlo by k těžkému poškození našeho 
životního prostředí! Hluk, který by byl znát 
především v noci, by znepříjemňoval život nám 
i našim potomkům.  Vzhledem k tomu, že spojka 
je projektována severním až severozápadním 
směrem od Vestce, tedy odkud vane většina 
větrů, tak by ani případné valy nezabránily 
zplodinám z výfuků především nákladních aut.  
Nenávratně by zmizely desítky hektarů orné 
půdy, navíc hrozí nebezpečí, že by podél spojky 
vznikly nové skladové prostory, jak je známe 
z okolí D1. 
 
Je mylné se domnívat, že Vestecká spojka 
odlehčí naší obci a že odvede dopravu 
z frekventované Vestecké ulice. Drtivá většina 
řidičů, kteří nyní projíždí touto ulicí jedou na 
Opatov a dále do centra Prahy, buď po 
magistrále, nebo na Prahu 4 a 10.  Plánovaná 
trasa Vestecké spojky se však VRACÍ (!!!) 
směrem od Prahy a na D1 se má napojit až 
mezi Šeberovem a Průhonicemi, tedy v místech, 
kde je již nyní D1 pravidelně ucpaná a po 
napojení dálničního obchvatu Prahy se situace 
ještě zhorší. Je nepochybné, že řidiči z obcí na 
jih od nás nebudou Vesteckou spojku používat, 
protože by jim cestu do Prahy zkomplikovala 
a i nadále budou jezdit po staré trase Vestec, 
Hrnčíře, Šeberov. 
VESTECKÁ SPOJKA NEŘEŠÍ DOPRAVU PRO 
NAŠE OBČANY, ANI PRO TY, KTEŘÍ BYDLÍ 
JIŽNĚ OD VESTCE !!! 
 
Vyzýváme Vás, aby jste všichni, kdo s námi 
souhlasíte, připojili svůj podpis pod peticí, ve 
které vyjadřujeme zásadní nesouhlas 
s výstavbou Vestecké spojky. Uděláte dobře pro 
sebe i pro Vaše následovníky. Pod peticí se 
můžete podepsat na Obecním úřadě, v hospodě 
Na hřišti nebo členům petičního výboru.   
 
Za petiční výbor:  
J. Caltová, A. Machová, M. Plívová, 
M. Šperlová, O. Janata, P. Kvasnička, M. Lukáš, 
M. Petrus, Z. Rožánek, J. Zeman. 
 
 

VIKTORIA 
VESTEC 

 
V sobotu 15. 08. 2009 se uskutečnil na 
multifunkčním hřišti 1. rekreační volejbalový 
turnaj po záštitou TJ Viktoria Vestec, 
financovaný startovným jednotlivých týmů 
a z vlastních prostředků nadšenců TJ Viktoria 
Vestec. 
  
Do turnaje se přihlásila čtyři mužstva složená ze 
všech možných kamarádů a přátel, kteří hrají 
volejbal ať již rekreačně či někdy v minulé době 
závodně. 
  
Týmy Alvako, Siesta OO, Siesta WC a Smog 
předvedly krásné výkony, které nadchly 
přítomné diváky, a nejednou si vysloužili bouřlivý 
potlesk. Hrálo se systémem každý s každým 
a následně po obědě, který měli všichni hráči 
v ceně startovného, si to mezi sebou rozdala 
mužstva Alvako a Siesta OO o třetí místo. Výhra 
se usmála po nervy drásajícímu výkonu na tým 
Alvaka, který byl složen převážně z našich 
spoluobčanů z Vestce. 
  
Finálovou bitvu si mezi sebou rozehrály týmy 
Smog a Siesta WC. Výhru si zcela zaslouženě 
odnesl tým Smogu, jehož členové zcela jistě 
nehráli volejbal poprvé, jako někteří příchozí. 
Zaslouženě také byla oceněna nejlepší hráčka 
z týmu Smog paní Alena, která všechny nadchla 
svým přehledem a „fair“ hrou a také proto 
dostala pamětní trofej. První tři týmy byly 
oceněny medailemi v barvě tradičních kovů. 
  
Krásný den završili příznivci volejbalu v místní 
hospůdce „U Pepíčka“, kde se dospělí i jejich 
děti pobavili a osvěžili, ať již v bazénku, či 
dětském hřišti, tak nad dobrým nápojem. 
  
Děkujeme především Jardovi Málkovi za 
perfektní organizaci a všem přítomným za účast 
a již se těšíme na další, možná zářijový turnaj. 
  
Václav Drahoš 
sekretář TJ Viktoria Vestec 
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PODNIKÁTE A TAKÉ NA VÁS PADLA  
FINANČNÍ KRIZE ??? 

   MÁ VAŠE SPOLEČNOST S.R.O. NEBO A.S. 
 

D  L  U  H  Y   ??? 
 

HROZÍ VÁM SOUDY, EXEKUCE, NEBO 
DOKONCE 

 

B A N K R O T   ??? 
 

Pomůžeme vám... 
Info.: +420 723 736 924 

e-mail: stop.exekuci@seznam.cz 
Agentura HELP service 
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CYKLO EMAP PÍSNICE 

 
 

!!!!!!VELKÁ PODZIMNÍ AKCE !!!!!!!     
 

NA KOLA AUTHOR A MERIDA, 
PŘILBY A OBLEČENÍ 

SLEVA 40 % 
POUZE VE DNECH 
18. - 19. 09. 2009 

 
 

www.emap-praha.cz 
 

Písnice – K VRTILCE 317 - Praha 4, tel.: 261 911 452 
Mobil 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz 

Ot. doba Po, Út, St 10-18, Čt 12-20, Pá 10-18, So 9-14 
od listopadu do února soboty zavřeno 

 
 
 
 
 

 
VESTECKÉ LISTY – Kulturní a informační měsíčník obce Vestec 

 
Vydavatel: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, IČO: 00507644, pod ev. č. MK ČR E 15020. 
Číslo ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2009 vyšlo 09. 09. 09. Uzávěrka příspěvků je do 15. dne měsíce před vydáním. 
Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Vydavatel si vyhrazuje právo jazykové korektury. 

Doručováno do všech poštovních schránek obyvatel a firem v obci Vestec. 
Náklad 1000 ks. Cena: ZDARMA 

Kontakty: Redakce Vesteckých listů, OÚ Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, 
tel.: 241931732, e-mail: redakce@vestec.cz 
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