


Foto na titulní straně: Pavel Pekárek
Foto jarní květina: Luděk Pašek



 březen 2008  Vestecké listy

3 K
ul

tu
rn

í 
a 

in
fo

rm
ač

ní
 m

ěs
íč

ní
k 

ob
ce

 V
es

te
c

Zprávy obecního úřadu
 

Slovo starostky

Vážení spoluobčané, tento příspěvek píši ve 
chvíli, kdy probíhá druhá volba prezidenta České 
republiky. Pan prezident Václav Klaus ve svém 
volebním projevu zmínil citát prvního českoslo-
venského ministra financí Aloise Rašína, který 
těsně před svou smrtí řekl památná slova: „bude-
me-li všichni držeti k sobě, udržíme republiku“. 
Pojďme touto cestou i my, nejen v rámci České 
republiky, ale též v naší obci, jedině tak bude 
obec silná, respektovaná a bude dobrým místem 
pro život. 
     K této úvaze mne přivedla skutečnost, se 
kterou bych Vás chtěla seznámit. Byli jsme infor-
mování o tom, že v lokalitě za vesteckou vodár-
nou Veolia a za překladištěm vozů firmy Kukačka 
má vzniknout nový komplex Zdiměřice.  Mají zde 
být postaveny čtyři bytové domy
 o čtyřech nadzemních podlažích a šest byto-
vých domů o třech nadzemních podlažích. Cel-
kem to má být 78 bytových jednotek včetně 30 
garážových a  69 parkovacích stání.
      Takováto masivní výstavba bude velmi kom-
plikovat dopravu na okolních komunikacích, 
které nejsou dosud přizpůsobeny zvýšenému 
provozu, a to nejen osobních vozů, ale přede-
vším nákladní a posléze i autobusové dopravy. 
Již v současné době v ranních a odpoledních 
hodinách dochází ke kolapsu dopravy jak na 
Vídeňské, tak i v Hrnčířích a Šeberově. S nárůs-
tem dopravy dochází k ucpání a zastavení 
dopravy na Vestecké ulici.
       V loňském roce byly rovněž obce, které 
plánují výstavby ve svých katastrálních územích, 
vyzvány Prahou 11, aby v maximální míře omezi-
ly výstavbu do doby zlepšení dopravní situace, 
tzn. rozšíření komunikací a nových povrchů 
komunikací.
       Velmi vážně proto uvažujeme, že požádáme 
Vás občany obce o spolupráci a podporu. Chtěli 
bychom vyhlásit petici, ve které budeme poža-
dovat zastavení takovéto výstavby do doby vyře-
šení dopravního situace v této oblasti, pokud se 
nám nepodaří uspět v jednáních s dotčenými 
orgány. O této záležitosti, která je pro naši obec 
velmi důležitá, Vás budeme informovat. 

 Alena Šedivá
  starostka 

Usnesení z 10. zasedání zastu-
pitelstva obce Vestec ze dne 
28. 1. 2008

Zastupitelstvo obce rozhodlo takto :

Bod 1. 
Zastupitelé schválili jako ověřovatele zápisu p. Fran-
tiška Šimečka a pí. Janu Stupkovou.
Bod 2.
Kontrola usnesení ze dne 12. – 13. 12. 2007 – všech-
ny body byly splněny kromě bodu č. 7. Kontrola 
usnesení ze dne 20. 12. 2007 – všechny body byly 
splněny kromě bodu č. 10.
Bod 3.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 7.
Bod 4.
1. Zastupitelstvo obce ukládá paní starostce předlo-
žit do měsíce veškeré nájemní smlouvy, udělat jejich 
rozbor a kontrolu jejich naplňování.
2. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s rozpočtem obce 
pro rok 2008.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provi-
zorium v souladu s § 44 zák. č.128/2000 Sb.   
a v souladu s § 13 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů na období od 
1. 2. 2008 do doby schválení rozpočtu obce pro rok 
2008, který se předpokládá do 29. 2. 2008. Při čerpá-
ní výdajů na 1. měsíc v době rozpočtového provizoria 
se vychází z 1/12 celkového rozpočtu obce 
v r. 2007. Rozpočtové příjmy jsou 18. 421 848,-Kč – 
z toho 1/12 činí 1. 535 154,-Kč a rozpočtové výdaje 
jsou 16. 799 882,-Kč – z toho 1/12 činí 1. 399 990,-Kč. 
Od uvedených sum je odečteno 10. 100 000,-Kč. 
V době platnosti rozpočtového provizoria nebude 
obec Vestec zahajovat nové investiční akce. Rozpoč-
tové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtové-
ho provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu pro 
rok 2008 po jeho schválení zastupitelstvem obce.
Bod 5.
Zastupitelstvo obce ukládá paní starostce převést  
finanční prostředky ve výši 30 000 000,- Kč na zákla-
dě vyjádření finančního výboru a zúčastněných 
zastupitelů do 14 dnů od  29.1. 2008.
Bod 6.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti 
o dotaci na financování na realizace projektu „Rekon-
strukce rybníka Vestecký“ podávaného do Operač-
ního programu životního prostředí, Prioritní osa 
6 – Zlepšení stavu přírody a krajiny, oblast podpory 
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny.



Vestecké listy  březen 2008

4

Vestecký rybník a dotace 
z Operačního programu 
životního prostředí  

Sám název příspěvku si žádá stručnou informaci 
o Operačním programu Životního prostředí. Tento 
dotační program je zaměřený na zlepšování stavu 
ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů 
a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu 
a využívání obnovitelných zdrojů energie. Jako 
druhý největší český operační program přináší 
České republice na období 2007 - 2013 prostředky 
z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti 
a Evropského fondu pro regionální rozvoj) ve výši 
přes 5 miliard euro , tj. cca 150 miliard Kč. Žadatelé 
z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, 
státních podniků a organizací, vysokých škol, občan-
ských sdružení, právnických a fyzických osob, 
mohou z fondu získat dotaci až do výše 85% celkové 
částky svého investičního záměru. Prostředky jsou 
určeny na podporu konkrétních projektů/záměrů 
v sedmi tématických, tzv. prioritních oblastech
Pro obec Vestec se stala zajímavá 6. oblast – „Zlep-
šování stavu přírody a krajiny -optimalizace vodního 
režimu krajiny“, otevřená formou výzvy pro příjem 
žádostí na přelomu října a listopadu 2007. Pro tuto 
výzvu jsou připraveny téměř dvě miliardy korun. 
Vzhledem ke vhodné příležitosti a neobyčejným 
starostem s místní bahnitou louží obecní úřad navá-
zal kontakt se specializovanou agenturou a ze skříně 
byl vytažen projekt na odbahnění vesteckého rybní-
ka, rekonstrukci hráze, spodní výpusti a bezpeč-
nostního přelivu, vypracovaný v roce 2005. Tento 
projekt byl již jednou předmětem nenaplněné žádos-
ti o dotaci, a to z Operačního programu Infrastruktu-
ra pro období 2004 - 2006, na který současný pro-
gram v podstatě navazuje.  
Byla sestavena pracovní skupina z řad profesionálů 
i dobrovolníků. Ta se začala problematikou intenziv-
ně zabývat. Byla provedena analýza původního 
projektu, zaměřeného na zemní a stavební práce. Za 
účelem zvýšení předpokladů úspěšnosti byla navr-
žena a následně do projektové dokumentace zapra-
cována četná opatření vedoucí k přírodě šetrnému 
způsobu odbahnění a ke zvýšení ekologického pří-
nosu záměru: zmírnění svažitosti břehů a vytvoření 
tzv. litorálního (příbřežního) pásma s vyhloubením 
tůněk, přispívajících k bezpečnému vývoji obojživel-
níků a jiných společenstev, vyhloubení tůní ve vlast-
ním dnu, vytvoření zemních kos - hrázek zpevně-
ných proutím  a osázených mokřadními rostlinami 
atp. Vzhledem k tomu, že se od doby zpracování 
původního projektu, který předpokládal opravu zdi 
hráze pouhým pročištěním a vyplněním poškoze-
ných spár a zpětným osazením vypadaných kame-

nů, její technický stav výrazně zhoršil (praskliny, 
průsaky), bylo přijato nové řešení. Spočívá v zesílení 
původní hráze o nově předsazenou paralelní linii 
z betonu s horní dozdívkou z přírodního kamene. Je 
nově založená a u dna těsněná hutněným jílovým 
límcem. Musel být tedy vypracován i nový rozpočet. 
Vzhledem k legislativním změnám byly, dle přede-
psané metodiky, ze zamrzlého dna, vydobyty vzorky 
za účelem aktualizace posouzení nezávadnosti 
sedimentů. Výsledek byl uspokojivý a cca 5 tis. m3 
vytěžených sedimentů může být smysluplně využito 
a aplikováno na zemědělskou půdu. V tomto směru 
bylo navázáno na původní dohodu s Agrem Hodko-
vice. Obecní úřad připravil bezpočet požadovaných 
ekonomických, statistických aj. podkladů a  v enorm-
ně krátké době dokázal získat chybějící stavební 
povolení, nejen na původní projekt, ale i na četné 
změny v něm provedené. Finální výsledek, projekt 
s předepsanými přílohami v podobě objemného 
balíku,  byl v poslední den příjmu žádostí 31.1. zdár-
ně podán. 
O úspěšnosti budou žadatelé vyrozuměni nejpozdě-
ji do konce dubna. Zájem a konkurence jsou enorm-
ní, neboť již po několik let obdobné dotace na 
odbahnění rybníků vypisovány nebyly. 
V případě, že neuspějeme v rámci této zimní výzvy, 
dle zveřejněného plánu výzev pro rok 2008, bychom 
mohli opět zkusit štěstí a úsilí zúročit při dalším 
podání na přelomu srpna a září letošního roku. 

 B.Bucharová

Upozornění obecního úřadu    

Vzhledem k tomu, že se na Obecním úřadu množí 
stížnosti na nadměrný kouř a zápach, žádáme obča-
ny, kteří zatím nemají jinou možnost vytápění, aby ve 
svých kamnech spalovali pouze vhodná tuhá paliva 
(dřevo, brikety, uhlí, koks). Spalováním plastů, gumy 
a jiných látek dochází ke znečišťování ovzduší 
v obci. Buďte ohleduplní ke svým spoluobčanům a k  
životnímu prostředí. Městská policie Černošice bude 
provádět monitorování zdrojů tohoto znečištění.

Zima se pomalu chýlí ke konci, tráva ještě neroste. 
Již tak depresivně vyhlížející trávníky jsou posety 
„navštívenkami“ psích obyvatel. Jejich majitelé se 
chovají často tak, že se z trávníků a veřejných pro-
stranství stala pouze jejich teritoria, do kterých se 
ostatní neodváží kvůli čistotě svých bot. O tom, že by 
zde mohly pobíhat třeba malé děti, nelze ani uvažo-
vat. Část obyvatel takto obtěžuje svou neukázněnos-w
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tí spoluobčany natolik, že jim brání v bezproblémo-
vém užívání veřejných prostor. Není pouze v silách 
obecního úřadu a městské policie kontrolovat kaž-
dého majitele, zda po svém psu skutečně uklízí 
a nelze spoléhat pouze na legislativu a represivní 
opatření. Rádi bychom požádali i samotné občany, 
aby nám pomohli na nezodpovědné majitele psů 
působit. Aby dávali najevo, že jim jejich nečinnost 
vadí. Síla veřejného mínění by mohla motivovat maji-
tele vzít si s sebou na procházku sáček a po svém 
pejskovi uklidit. Úřad nechává instalovat stále větší 
množství košů na psí exkrementy, a tak nezbývá než 
doufat, že si lidé uvědomí, že s pořádkem musí začít 
každý sám u sebe a teprve pak se situace zlepší.

Obec Vestec přijme pracovníky 
na následující pozice:

1 správce sportoviště pro sportovní areál 
ve Vestci, nástup IHNED 

tel : starostka obce - 602 232 060 

1 investičního technika
(nástup  možný ihned)

2 pracovníky do  pracovní čety, 
plat. tř. 3 - 4. 

tel: tajemnice Mgr. Probstová - 241 931 732 

Z redakční pošty
 

Hrnečku dost
Jak zastavit narůstající sídelní 
kaši

Jistě většina z vás zná pohádku o zázračném 
rendlíku, v němž se na přání objevilo dostatek 
krupicové kaše pro jakýkoli počet hladových 
strávníků. Stačilo zvládnout jediné úskalí – zapa-
matovat si správný pokyn, jak tvorbu kaše zasta-
vit. Termín „sídelní kaše“ se u nás v posledních 
letech vžil pro novou výstavbu, která se od deva-
desátých let minulého století šíří kolem obcí 
nalézajících se v blízkosti největších českých 
měst. Málokdo si zpočátku uvědomil, do jakých 
rozměrů začne tento problém narůstat, nyní se 
však zdá, že zázračná formulace, která by tento 

nekontrolovatelný proces zastavila, schází. 
Jedná se vlastně o vedlejší produkt pozitivního 
hospodářského vývoje, kdy si díky rostoucí život-
ní úrovni může část obyvatel dovolit výstavbu 
vlastního rodinného domu se zahradou nebo 
alespoň koupi bytu v nové zástavbě mimo město. 
Touha bydlet za městem stranou od obtěžujícího 
ruchu a množství lidí, je člověku vlastní už po 
staletí. Teprve v moderní éře se ji však podařilo 
realizovat většímu počtu lidí. Průkopníkem byla 
severní Amerika, kde si v prvních desetiletích 20. 
století poprvé mohl malý unifikovaný dům 
s autem a garáží v šachovnicově uspořádané 
výstavbě na předměstí dovolit každý průměrně 
vydělávající občan. Na významnějších křižovat-
kách příjezdových komunikací začala vzápětí 
vznikat nákupní centra přístupná pouze automo-
bily. Také v Evropě se brzy stalo otázkou prestiže 
vystěhovat se na okraj města do vlastního, což 
se projevilo i u nás. Nejprve byla budována letní 
sídla zbohatlíků či intelektuálů v obcích ležících 
na železničních tratích za Prahou, např. v Rozto-
kách, Černošicích či Řevnicích. V polovině 30. 
let vznikly v Praze proslulé vilové kolonie na 
Babě, na Hanspaulce či na Barrandově. V obdo-
bí socialismu se útěk z měst realizoval formou 
chatových kolonií nebo chalupařením. Bylo proto 
zřejmé, že si po listopadu 1989 začne sen, vtip-
ně vystižený holandským rčením „domeček, stro-
meček, domácí mazlíček“, uskutečňovat i mnoho 
Čechů. 
Kromě toho, že se schopnost postavit nový 
rodinný dům na okraji města a dojíždět denně za 
prací stala synonymem úspěchu, má tento trend 
i řadu stinných stránek, známých po desetiletí 
právě ze severní Ameriky a západní Evropy. Jed-
nou z nich je množství potřebné plochy. Kom-
paktní městská zástavba pojme více než 300, 
příměstské suburbie 30 až 40 obyvatel na hektar. 
Zemědělská půda a příměstská krajina proto 
mizí závratným tempem. Protože nejde o měs-
tečka v pravém slova smyslu, většina obyvatel 
zde pouze přespává a přes den odjíždí za prací, 
do škol či školek do města, nákupy je třeba řešit 
cestou domů v rozlehlých územích nákupních 
center. Pro komunikace to znamená enormní 
dopravní zátěž, na niž nebyly projektovány, takže 
následuje tlak na dostavbu kapacitní dopravní 
sítě v krajině mimo obce, ale také jejich kapacita 
– najdou-li se na ně prostředky – bude časem při 
pokračující obytné výstavbě vyčerpána. Alarmu-
jící je neschopnost poučit se tam, kde již tyto 
chyby udělali. V 90. letech žilo v suburbiích 40% 
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Němců, což vyvolávalo množství obdobných pro-
blémů. Dnes se zde stalo prioritou zlepšení kvality 
života ve městech, aby obyvatelé ztratili motivaci 
k odchodu a zároveň se reguluje růst suburbií. 
Mnoho našich starostů příměstských obcí naopak 
žije v nadějném očekávání „dalšího růstu“ tak, 
jako jejich němečtí kolegové před třiceti lety. 
V příměstské oblasti Prahy je dopravní situace 
paradoxně komplikována výstavbou silničního 
okruhu kolem Prahy. Přilehlé území je totiž velice 
atraktivní pro výstavbu skladových areálů, logis-
tických parků a již zmíněných nákupních center. 
Obce jako Vestec, které v minulosti připustily 
takovouto výstavbu na svém katastru, proto musí 
v budoucnu počítat vedle projíždějících osobních 
vozidel také s množstvím kamionové dopravy.
Vraťme se na závěr k aktuální situaci s výstavbou 
v okolí Prahy. Donedávna zde stačilo společnos-
tem realizujícím plošnou výstavbu chovat se 
k obcím způsobem, který starostka Roztok u Prahy 
charakterizovala „jako k indiánům – nosily korálky 
a chtěly zlato“. Za povolení k rozsáhlé výstavbě 
se „zavázaly“, že u nových domů realizují i silni-
ce, veřejné osvětlení a sítě, které poté převedou 
na obec s povinností se o ně starat a platit např. 
za osvětlení ulic. Jak velkorysé! Po realizaci se 
ukázalo, že jsou ulice úzké, chybí chodníky a stro-
my, domy nemají garáže a auta parkující v ulici 
překážejí. Nyní už na obcích na podobné nabídky 
nechtějí slyšet, takže dnes firmy za možnost sta-
vět začínají nabízet i výstavbu obchodů, školek 
nebo čistíren odpadních vod. Málokdy si však 
v územním plánu na tyto stavby ponechaly obce 
vymezené vhodné plochy.  
Obec Vestec patřila v několika uplynulých letech 
mezi nejrychleji narůstající sídla v celé České 
republice, dnes je co do počtu obyvatel zhruba 
osmkrát větší než v roce 1990. Nejsme v tom 
sami, okolní obce nám zdatně šlapaly na paty 
a v některých se největší rozvoj teprve chystá. 
Kupř. nejbližší Jesenice zvýšila v minulých pěti 
letech počet trvale hlášených obyvatel o 2 134! 
Měli bychom se proto bezpochyby o další vyhlíd-
ky nejbližšího okolí zajímat. Na většinu obytných 
rozvojových ploch ve Vestci byla vyhlášena sta-
vební uzávěra do doby schválení regulačních 
plánů, které určí přesné podmínky další výstavby 
rodinných domů. Jedna z realitních společností si 
však již zaplatila urbanistickou studii, v níž řeší 
zástavbu v naší obci prakticky na všech nejbliž-
ších polích, kde územní plán stavby nedovoluje. 
Podíváme-li se na územní plán sousední Jeseni-
ce, zjistíme, že její obytná výstavba na severu 
kopíruje hranici katastru Vestce, na Šátalce a ve 

Zdiměřicích se v současnosti připravuje výstavba 
řady bytových domů o 3 – 4 podlažích. 
V souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury 
se obce sdružily do spolku, který se např. vyja-
dřuje k futuristickým vizím výstavby tramvajové 
trati od konečné metra v Písnici. Domníváme se, 
že je nejvyšší čas využít tuto platformu na vzájem-
né jednání o stanovení mezí další výstavby v nej-
bližším regionu. Nemusí jít o tak drastická opatře-
ní, jako mají některé německé obce, které si 
stanovily růst max. 2 domy za rok. Pokud však 
nezačneme nad dalším vývojem diskutovat, 
možná tu kouzelnou formulku proti narůstající kaši 
nenalezneme.

 Jan Buchar, zastupitel

Projednávání  rozpočtu
 
Rozpočet obce na daný rok je velmi důležitý 
a zásadní  dokument pro plánovaný a kontrolova-
telný chod obce. Bohužel k dnešnímu datu dosud 
nebyl zastupitelstvem obce schválen. Proč?? 
Již první koncept vypracovaný OÚ jevil  totiž 
zásadní chyby v příjmových  i výdajových polož-
kách. Z těchto důvodů nebyl  doporučen finanč-
ním výborem k veřejnému projednání v prosinci 
2007  a následně  nebyl rozhodnutím starostky na 
této schůzi  ZO projednán.
ZO i finanční výbor vznesly požadavky na vysvět-
lení  těchto nejasných položek a  opravu chyb-
ných položek. Přestože se do detailního rozboru 
zapojilo několik zastupitelů, nebyly všechny 
nejasnosti  pracovníky OÚ dopracovány (např. 
plnění nájemních smluv). Navržený rozpočet díky 
svým přetrvávajícím nejasnostem nezískal na 
lednové schůzi potřebnou většinu k souhlasu. 
Obec  je v režimu rozpočtového provizoria. Co 
se nám, těm co nehlasovali  pro rozpočet, nelí-
bí? 
Kromě například přetrvávajících špatně kalkulo-
vaných příjmových položek  je to hlavně nepřimě-
řený nárůst ve výdajových položkách na činnost 
místní správy,kulturu či vydávání Vesteckých 
listů. 
Dále některé navržené investiční akce v rozpočtu 
pro tento rok nebyly předem blíže projednány 
v ZO.
VL - jejich vydávání v roce 2006 stačilo pokrýt 
příjem z inzerce. V roce 2007 již jejich náklad 
vzrostl na téměř 140tisíc Kč. 
Kulturní akce v roce 2006 díky sponzorům tvořily 
náklad 80tisíc Kč. V roce 2007 již ale  byly dvoj-
násobné a požadavek v rozpočtu pro rok 2008 byl w
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dokonce více než trojnásobný oproti roku 2006.
Náklady na činnost místní správy vzrostl ve srov-
nání s rokem 2006 téměř o milion Kč a náklady na 
cestovní výdaje, pohoštění či telefony se také 
zvýšily. Argument, že  náklady stoupají  v důsled-
ku nárůstu počtu obyvatel je chatrný, neboť 
k významnému navýšení za poslední dva roky 
nedošlo.
Považujeme za pozitivní, že se podařilo cíleným 
tlakem a společnou kontrolou rozpočtu prosadit 
v návrhu snížení těchto zvýšených výdajů .Pro 
zabezpečení hospodárného nakládání s finanční-
mi prostředky obce nezbývá než důsledněji  sle-
dovat plnění rozpočtu, hlavně výdajových polo-
žek, které byly v minulém roce neoprávněně 
překračovány. V tom nám bude, doufám, nadále 
pomáhat jak finanční, tak kontrolní výbor obce.
15.2. 2008                                                                                                  

 Eleni  Ziková

Změna sídla Okresní správy 
sociálního zabezpečení 
Praha – západ

Ve dnech 11.-14.března 2008 proběhne stěhování 
Okresní správy sociálního zabezpečení Praha – 
západ,  Trojská 1997/13a  v Praze 8 do nového 
sídla v ulici   

Sokolovská 855/225, 3. patro, 
190 00 Praha 9

V těchto dnech bude OSSZ Praha - západ pro 
veřejnost zcela uzavřena. 

Podatelna bude v provozu pouze pro příjem 
podání na nové adrese v prostorách klientského 
centra OSSZ Praha - západ, Sokolovská 855/225, 
Praha 9. dne 11. -14. 3. 2008  v době od 8:00 do 
16:00 hodin 

Telefonní spojení po dobu stěhování bude omeze-
no, kontakt do nového sídla bude od 12. 3. 2008 
na tel. č. 284 005 301 - sekretariát OSSZ. 

Od pondělí 17. 3. 2008 začne na OSSZ Praha - 
západ plný provoz dle standardních úředních 
hodin. 

Spojení do nového působiště : metro trasa B - sta-
nice Vysočanská

Oznámení

Pošta 252 42 Jesenice u Prahy má s účinností od 
1. 2. 2008 následující rozsah hodin pro veřejnost:

Pondělí 08:00  -  18:00                    
Úterý 08:00  -  18:00                    
Středa 08:00  -  18:00             
Čtvrtek 08:00  -  18:00
Pátek 08:00  -  18:00
Sobota  a neděle  zavřeno

Informace o čipování psů

Identifikace zvířat pomocí mikročipů je moderní 
metoda jednoznačného a trvalého označení prak-
ticky libovolného zvířete. Mikročipy pro identifika-
ci zvířat jsou dodávány v jednorázové sterilní 
jehle a aplikují se pomocí injekčního aplikátoru 
pod kůži zvířat. Pro implantaci čipu jsou meziná-
rodně stanovená jasná pravidla. U psů a koček se 
implantuje čip pod kůži na levou stranu krku, 
zhruba mezi linii obojku a lopatky. Místo vpichu 
nebolí a nepodléhá zánětům. Pes takto označený 
si doživotně s sebou nosí tuto elektronickou psí 
známku. Označení psa mikročipem provádí vete-
rinární lékař. Označení psů se provádí na náklady 
jejich majitelů. 

Hlavní přínos označení psa mikročipem je mož-
nost snadného dohledání majitele ztraceného 
zvířete. Nahradí dosavadní označování psa teto-
váním u zvířat s  průkazem původu a v současné 
době je čip nutnou podmínkou pro cestování do 
zahraničí. Čipování je navzdory různým mýtům 
a dohadům bezpečné, psa nikterak neohrožuje 
a na rozdíl od tetování nebolí.

 red.
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Z redakční pošty

S blížícím se jarem slyším ve Vestci dotazy, zda 
bude otevřeno multifunkční hřiště. Nevím, v jakém 
stavu je reklamace u firmy, která odvedla lajdáckou 
práci, a tak se k tomu nemohu vyjádřit. Chci obča-
ny Vestce seznámit se sportovním využitím tohoto 
hřiště. Jako člen kontrolního výboru jsem měl mož-
nost vidět projekt na stavbu hřiště. V legendě pro-
jektu je uvedeno, že hřiště má sloužit třem druhům 
sportu: Basketbalu, volejbalu a tenisu.

Byl jsem 15 let rozhodčím v basketbalu, působil 
jsem v různých komisích basketbalového svazu 
při ČSTV. Myslím, že jsem kompetentní k tomu, 
abych prohlásil: Žádný řídící orgán, a to ani v nej-
nižší soutěži, by na tomto hřišti nepovolil sehrát 
jediný, třeba přátelský zápas. Důvod je na první 
pohled jasný: Čáry ohraničující hřiště jsou doslo-
va „nalepeny“ na konstrukci oplocení, tím by hro-
zilo vážné zranění hráčů. Je to stejné, jako kdyby 
na sousedním hřišti kopané stálo zábradlí na 
postranních čarách. Vedení soutěže by nařídilo 
posunout zábradlí na vzdálenost určenou pravi-
dly. Pokud by se tak nestalo, nepovolilo by na 
hřišti hrát.

V případě, že by v budoucnu byla ve Vestci škola 
a především žáci škol hrají basketbal, tak bude 
naše hřiště pro tento sport nepoužitelné. Podobné 
je to i u tenisu. Prostory za postranními 
a zejména koncovými čarami jsou podstatně 
menší  než ukládají pravidla, tím může hřiště slou-
žit jen začátečníkům.

Jistě lze namítnout, že hřiště nebylo určeno pro 
zápasy basketbalu, že stačí jen tak házet na koš, 
že tenisové hřiště bylo zamýšleno jen pro tak 
zvané, s prominutím „plácání“. Ti, co již hrát umí, 
tak ať si zaplatí hraní na skutečných kurtech, které 
jsou nedaleko.

Já jsem však toho názoru, že pokud obec inves-
tovala do hřiště cca 1,5 milionu korun, tak by mělo 
odpovídat všem parametrům a především by 
mělo sloužit všem. K tomu stačilo málo: Podívat 
se do pravidel, jak takové hřiště má vypadat 
a navštívit blízké okolí, kde byla nová hřiště posta-
vena v souladu s pravidly.

Z výše popsaného žádám, aby hlavní aktéři 
výstavby hřiště, tedy pan Jarolímek a paní Ziková 
odpověděli občanům Vestce na  čtyři otázky:

1)  Z jakého důvodu nebyli naši občané předem 
o stavbě hřiště informováni, a to buď na strán-
kách Vesteckých listů nebo na veřejné schůzi 
zastupitelstva?

2)  Proč před započetím výstavby nebyl projekt 
konzultován s nějakým odborníkem v oblasti 
sportu?

3)  Proč v říjnových Vesteckých listech v r.2006 na 
str.7 uvedli, že hřiště bude využitelné pro 
14 druhů sportů, když museli vědět, že to není 
pravda? (viz. legenda projektu)

4)  Cítí oba nějakou osobní odpovědnost za nepo-
vedenou stavbu a hodlají z toho pro sebe vyvo-
dit důsledky?

 Otakar Janata

Životní jubilea

K významnému životnímu jubileu, které v březnu 
oslaví

paní Danuše K u t a l o v á

paní Františka K u l h á n k o v á  

pan Josef S k ř i v a n

ze srdce blahopřejeme a do dalších let přejeme 
pevné zdraví a hodně osobní pohody.
                                                   
 kulturní komise

Kronika

Masopust  ve Vestci

Masopust (z italštiny carni -vale) je třídenní lidový 
svátek, který se slavil ve dnech předcházející 
Popeleční středě. Ta pak odstartovala dlouhý 
40denní půst, který končil až o Velikonocích. Jeli-
kož datum Velikonoc je  datum pohyblivý, pohyb-
livým svátkem je i masopust.

O masopustních rejích z Čech a Moravy jsou 
dochovány písemné zprávy již ze 13. století.  Nám 
se, bohužel, žádné písemnosti nedochovaly, ale 
naštěstí se  našlo mezi pamětníky několik fotogra-
fií z let 60tých a 70tých minulého století a to mi 
dovolilo  toto bujaré a veselé období zdokumento-
vat. V dnešní fotogalerii vám nabízím černobílé 
fotografie  z roku 1962, 1963 a 1975, kdy konci w
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masopustu  z jednoho konce vsi  na druhý  se táhl 
pestrý karnevalový průvod masek, doprovázený  
dechovou kapelou  Fr. Hotového z Radějovic.

Barevné fotografie na 3. straně obálky nám připo-
mínají již dobu nedávnou, rok 2006 a 2007, kdy 
občanské sdružení. Vestecká zvonička  uspořá-
dalo pro místní děti v restauraci "U Klimešů". 
pestrobarevné karnevalové veselí  s promenádou, 
tancem a soutěžemi.

Víc než slova však napoví fotografie.
                                                                                                  
 B.Pašková

Karneval v roce 1963. 

„Veselý maškarní průvod jde obcí, vpředu na voze 
se veze kapela a vyhrává a za ní pestrý houf 
malých i velkých, vnuků i dědků. Umazaní 
a pomalovaní v tváři, rozpálení veselím”.

Výňatek z článku¨ Rozloučení se zimou ve Vestci¨, 
který byl  zveřejněn 13.3.1963 v deníku Mladá fronta
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CYKLO  EMAP  PÍSNICE    

PŘIJEĎTE 
NA SERVIS VČAS!
KOLA 2008 JIŽ NA PRODEJNĚ

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

Pozor změna pracovní doby!! Otevírací doba: od listopadu do února
Po, Út, St: 10 - 18, Čt: 12 - 20,  Pá: 10 - 18, So: 9 - 14, zimní soboty -  zavřeno

Víte kdo je schován pod těmito maskami? pí Vojtíšková a pí Šlingrová.
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Pranostiky na březen

•  Březen - za kamna vlezem.
•  Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
•  V březnu vítr břízy fouká.
•  V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
•  Březnové slunce má krátké ruce.
•  Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
•  Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.
•  Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
•  Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
•   Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
•  Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
•  Březnového prachu za dukát lot.
•   V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
•  V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
•  V březnu prach - jistý hrách.
•  Březen bez vody - duben bez trávy.
•   Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
•   Březen suchý, duben mikrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem 

naplní.
•  Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
•  Na déšť březnový nanásleduje požehnání boží.
•  Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
•  Jak prší v březnu, tak také v červnu.
•  Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
•   Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.
•  Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
•  Březnové mlhy - za 100 dní déšť.
•  Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.

Jménem Obecního úřadu Vestec a redakce 
přejeme všem vesteckým občanům pohodové 
prožití velikonočních svátků
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Dětský karneval pořádaný 
o.s. Vestecká zvonička v roce 
2006 a 2007




