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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

Vestecké listy i tentokrát zahajuji tradiční rekapitulací 
událostí z uplynulého měsíce:

Dokončili jsme projektovou dokumentaci na stavbu 
semaforu u Safiny. Jde o náročnou stavbu zejména 
po stránce dopravního a majetkoprávního řešení. 
Celkové pořizovací náklady včetně radarového měře-
ní a osvětlení přechodu s ostrůvkem jsou vyčísleny 
na více než l,2 mil. Kč. Obec Vestec byla úspěšná 
v žádosti o dotaci a z Fondu dopravně bezpečnost-
ních opatření - opatření při cestách dětí do škol zís-
kala v minulých dnech na realizaci této stavby pří-
spěvek ve výši 400 000,-Kč. Ke spoluúčasti na 
financování projektu se částkou 200 000,- Kč zavá-
zala i společnost Safina. Oslovili jsme dále soukromé 
subjekty, které svou činností přispívají k nárůstu 
dopravního zatížení komunikace Vídeňské, aby podle 
svých možností pomohly s financováním stavby. 
Snahou obce je zahájit výstavbu s nástupem nového 
školního roku, aby byla co nejdříve zajištěna bezpeč-
nost zejména dětí, ale i ostatních občanů, kteří využí-
vají autobusovou dopravu.

V průběhu dubna obecní úřad intenzivně pracoval na 
další žádosti o dotaci, a to z Regionálního operační-
ho programu na dostavbu sportovních šaten. Obec 
žádá na tento projekt o cca 4 mil. Kč. Výsledek bude 
oznámen v září. Do té doby se snažíme o získání 
stavebního povolení na změny stavby před dokonče-
ním, aby byla možná úprava stávající dispozice a též 
realizace nástavby patra s víceúčelovým sálem. Jde 
o dlouhodobější záměr a jeho realizace je závislá 
výhradně na podpoře z dotací.

V tématu dotace mám pádný důvod ještě pokračovat, 
neboť vám mohu s radostí sdělit, že jsme obdrželi na 
základě vypracované rozsáhlé projektové dokumenta-
ce, získaného stavebního povolení a podané žádosti 
o dotaci z Operačního programu životního prostředí 
částku 5 mil. Kč na odbahnění rybníka, rekonstrukci 
hráze, výpusti a přelivu. Za aktivní činnost a úspěchy 
v oblasti dotací patří poděkování Ing. Bucharové 
a zaměstnancům Obecního úřadu, paní účetní Žežulí-
kové a paní asistentce Kupříkové.

Po překonání mnohých legislativních překážek bylo 
Městským úřadem Černošice zahájeno stavební/
vodoprávní řízení na stavbu kanalizace a vodovodní-
ho řadu na Šátalce. Stavební povolení by mělo být 

vydáno začátkem června. Předpokládané investiční 
náklady této tolik potřebné infrastruktury dosahují 
6 mil. Kč. Smlouvy na realizaci privátních přípojek 
k jednotlivým nemovitostem vypracuje advokátní 
kancelář na základě vydaného stavebního povolení 
a na základě cenové nabídky dodavatele stavby 
určeného ve výběrovém řízení. 

Místo po pětici pokácených suchých topolů u Ves-
teckého rybníka zaujalo za finanční podpory pana 
Klimeše staršího a pana Klimeše mladšího, šest 
odrostlých dubů. Oběma srdečně děkujeme. Jistě 
jste si také všimli, že stromy, které loni na podzim 
doplnily naši náves, se všechny ujaly a některé 
něžně kvetly.

Byl dokončen projekt změny rekonstrukce komunika-
cí Průběžné a U Hřiště, které vedou k budoucí mateř-
ské školce. Jeho předmětem bylo doplnění chodníků 
pro zajištění bezpečnosti rodičů a dětí. Projekt byl 
předán odboru dopravy za účelem povolení změn 
stavby.

Byly zahájeny práce na nové vyhlášce k územnímu 
plánu. Prostřednictvím tohoto dokumentu bude obec 
lépe regulovat záměry, které mají negativní dopad na 
kvalitu bydlení v obci. 

Přeji všem hezké jarní dny, prožité v klidu a pohodě.

 Alena Šedivá, starostka 

Informace 
z obecního úřadu

Usnesení ze 12. veřejného zase-
dání zastupitelstva obce Vestec 
ze dne 24. 4. 2008

Zastupitelstvo obce rozhodlo takto:

Bod 1. 
Zastupitelé schválili jako ověřovatele zápisu Ing.
arch. Jana Buchara a MUDr. Eleni Zíkovou

Bod 2.
Všechny úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva 
z 28.1. 2008 jsou splněny.

Bod 3.
Nebyl projednáván.
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Bod 4.
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem rozpočtu 
obce na rok 2008.

Bod 5.
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatře-
ním č. 1/2008.

Bod 6.
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem měsíčních 
odměn a příplatků poskytovaných členům zastupitel-
stva s účinností od 1.4. 2008.

Bod 7.
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhy vyhlášek č. 1 
– č. 5/2008.

Bod 8.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí inventarizaci 
majetku obce za r. 2007.

Bod 9. 
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na úhradu 
neinvestičních nákladů žáků MŠ na školní rok 
2008/2009.

Bod 10.
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem zadání pro 
kontrolní výbor obce, aby provedlo kontrolu postupu 
prodeje obecních pozemků u Hrnčíř.

Bod 11.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zahájení lovné 
sezóny od 1.5. 2008

Bod 12.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace 
o podání Ing. Stillera ze dne 31.3. 2008 a postup 
v případě nezaplacení poplatku za psa.

Bod 13. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Vyhodnocení uplatněných požadavků dotčených 
orgánů, podnětů sousedních obcí a ostatních připomí-
nek k návrhu zadání 4. změny územního plánu sídlení-
ho útvaru Vestec, uvedené v tabulce – příloha č. 1.
Návrh zadání 4. změny územního plánu sídelního 
útvaru Vestec upravený v souladu s § 47 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) 
na základě uplatněných požadavků, podnětů a při-
pomínek tak, jak je uvedeno v příloze č. 1

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
Zastupitelstvo obce Vestec příslušné podle § 6 odst. 
5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, 
(dále jen „stavební zákon“) schvaluje podle § 47 
odst. 5 stavebního zákona zadání 4. změny územní-
ho plánu sídelního útvaru Vestec.

 Ve Vestci 29.4. 2008

Den otevřených dveří 
starostky obce

Ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 13.00 hod. do 
18. 00 hod. pořádá starostka obce Alena Šedivá 
den otevřených dveří pro občany obce v kanceláři 
starostky na Obecním úřadě ve Vestci. 

Zde se mohou občané obce dotazovat a informovat 
na všechny záležitostech, týkajících se obce Vestec.

Ve stejný den od 19.00 hod. proběhne v zasedání 
místnosti obecního úřadu „Setkání kandidátů do 
zastupitelstva Středočeského kraje za ODS“ za 
účasti senátora Jiřího Oberfalzera, poslance 
a starosty Černošic Aleše Rádla. (Volby do zastu-
pitelstva Středočeského kraje se konají v říjnu t. r.)

Všichni občané jsou na obě akce srdečně zváni.

 Alena Šedivá, starostka obce

Oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení 

Starostka obce Vestec vyhlašuje dne 5.5. 2008 výbě-
rové řízení Č. 2/2008 v souladu s ustanovením záko-
na 312/2002 Sb. o úřednicích samosprávných celků, 
na obsazení pracovní pozice 

vedoucí úřadu - tajemník 

na dobu neurčitou 

Předpokládaný nástup: 1.7. 2008, popř. dle 
dohody 

Zařazení: vedoucí úřadu - tajemník, platová třída 
9-10 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě w
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Charakteristika práce: tvorba koncepce rozvoje 
a komplexního zajištění přeneseného výkonu státní 
správy 

Místo výkonu práce: Obecní úřad Vestec. Vestecká 
č.p. 3 

Předpoklady: 
Obecné předpoklady ve smyslu § 4, zák. 312/2002 
Sb., fyzická osoba, která je státním občanem ČR 
nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, která 
dosáhla věku 18-ti let. , způsobilá k právním úkonům, 
ovládá jednací jazyk, bezúhonná 
Další předpoklady pro výkon správních činností sta-
novené zvláštním právním předpisem 
splnění kvalifikačního předpokladu, (zák.469/2002 
Sb. v platném znění), vysokoškolské vzdělání - 
magisterský studijní program nebo vyšší odborné 
vzdělání, splnění předpokladů stanovených zák. 
451/1991 Sb. v platném znění, skutečnosti uvedené 
v § 2, odst 1 písm. a) a b) se prokazují osvědčením 
vydaným MV ČR, skutečnosti uvedené v § 2, odst. 1 
písm. d) a h) se prokazují čestným prohlášením 
Předpoklady podle § 5 zákona 312/2002 Sb. 
vedoucí úřadu se může stát fyzická osoba, která má 
nejméně 3 letou praxi 
a) jako vedoucí zaměstnanec nebo 
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru 
k územnímu samosprávnému celku nebo služebním 
poměru ke státu 
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samo-
správného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon 
této funkce 
délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezpro-
středně předcházejících jmenování do funkce 

Další požadavky: znalosti v právních předpisech 
upravujících obecní zřízení a znalosti z oblasti veřej-
né správy, výhodou je vzdělání v oboru veřejná 
správa, právo, ekonomika znalosti anglického jazy-
ka, samostatnost, komunikativnost, organizační 
a řídící schopnosti, zodpovědnost, znalost daňových 
zákonů, uživatelská znalost práce na PC (MS Word, 
Excel, Outlook Express, Internet), řidičský průkaz 
skupiny B vítán 

Požadované doklady:  písemná přihláška zájemce, 
adresovaná tajemnici obecního úřadu, která bude 
obsahovat :  
jméno a příjmení, datum a místo narození, č.občan-
ského průkazu nebo číslo dokladu o povolení poby-
tu, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, datum 
a podpis zájemce, strukturovaný životopis, výpis 
z evidence Rejstříku trestu ne starší než. 3 měsíce 

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání osvědčení MV ČR dle § 4. odst. 1 zák. 
451/1991 Sb. (nepožaduje se u osob narozených po 
1.12.1971) čestné prohlášení dle § 4, odst. 3 zák. č. 
451/1991 Sb. (nepožaduje se u osob narozených po 
1.12.1971), čestné prohlášení o splnění předpokladů 
dle § 7, odst. 2, zák. 312/2002 Sb., průvodní dopis ve 
kterém zájemce vysvětluje proč se o pracovní pozici 
zajímá

Uzávěrka přihlášek  : přihlášku s požadovanými 
doklady je nutné doručit v zalepené obálce, zřetelně 
označené „výběrové řízení tajemník“, nejpozději do 
pondělí 16.6. 2008 osobně do podatelny OÚ do 
17,00 hodin nebo poštou na adresu Obecní úřad 
Vestec, Vestecká 3, 25242 Jesenice u Prahy. 

Bližší informace podá starostka obce 
tel. 241 931 732, 602 232 060

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou 
výzvu kdykoliv v jejím průběhu.

 Alena Šedivá, starostka obce

Co by měli občané Vestce vědět

Říká se „papír snese všechno“ a pravděpodobně tím 
se pera některých opozičních zastupitelů řídí. Stačí si 
přečíst článek paní Zíkové a paní Stupkové. Dozvíte 
se, jak špatně vedení obce hospodaří, jaké dělá 
chyby a jak zanedbává své povinnosti. Polopravdy, 
lži, nehoráznosti… Spoléhají se na neinformovanost 
občanů, popřípadě na jejich krátkou paměť, i na to, 
že jedovatá slina vždycky ulpí.

 Kdo ze čtenářů Vesteckých listů ví, že v listopadu 
loňského roku a v první polovině dubna tohoto roku 
proběhla kontrola hospodaření odborem kontroly 
Krajského úřadu Středočeského kraje? Byla to kont-
rola hloubková, neboť krajský úřad obdržel podnět, 
že se na obecním úřadě nekale nakládá s veřejnými 
finančními prostředky. Očekával-li někdo společně 
s některými členy zastupitelstva, že výsledkem kont-
roly bude podání trestního oznámení krajského úřadu 
na starostku Alenu Šedivou, popř. další odpovědné 
osoby, mýlíte se. Výrok přezkoumání hospodaření 
obce Vestec zní: „Nebyly zjištěny chyby a nedo-
statky“ (vůbec žádné!).

 Také se můžete dočíst, kolik utratí obec za právní 
služby…
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Asi by nebylo zapotřebí služeb specializovaného 
právníka, kdyby z předchozích volebních období 
(posledním starostou v minulém volebním období byl 
pan Eduard Jarolímek, člen dnešního zastupitelstva 
a např. členka zastupitelstva paní Zíková byla mís-
tostarostkou od roku l998 do roku 2OO6) nezdědila 
obec podivné nájemní smlouvy omezující hospoda-
ření s obecním majetkem i na desítky let, někdy se 
k tíži obce na uzavření smlouvy zapomnělo, vloudila 
se „chybička“ a v zájmu podnikatele spolupracující-
ho s obcí a na jeho žádost bývalý starosta jaksi 
„pozapomněl“ na to, že převod majetku dopravní 
infrastruktury, který s sebou nenese nic jiného než 
náklady na údržbu, opravy, byl původně dohodnut 
jako bezplatný Žádný div, když takovýto „švajneraj“ 
s sebou nese soudní spory a ty si vyžadují vysoké 
náklady. Pikantní přitom je, když si o soudním sporu 
s odkazem na práva zastupitele vyžaduje informace 
člen zastupitelstva, jehož jednání k vyvolání soud-
ních sporů významně přispělo a jemuž případně 
hrozí uplatňování regresní náhrady.

 Že to jsou snad nekorektní sdělní nebo pomluvy? 
Stačí např. uvést, že se stávajícímu vedení obce zda-
řilo soudně rozvázat nevýhodnou nájemní smlouvu 
s HASA Group s.r.o. uzavřenou na 5O let a že paní 
Zíková prohrála s obcí spor, který lze zjednodušeně 
označit jako spor o tiskovou opravu údajně nactiutr-
hačných tvrzení, týkající se její osoby a podle soudní-
ho rozsudku má obci nahradit veškeré náklady řízení 
a právního zastoupení. Snad se ani paní zastupitelce 
nelze divit, že obecnímu právníkovi nemůže „přijít na 
chuť“ a že by jí snížení ceny právního zastoupení 
(rozuměj kvality právního zastoupení) šlo k duhu.

 A víte snad od členů zastupitelstva paní Zíkové 
a pana Jarolímka, že Vestecká stavební s.r.o. žaluje 
obec Vestec o 3.733.l4l Kč a společnost T.L.S. pro-
perty investment a.s. o 4.696.lO8 Kč, obojí s nema-
lým příslušenstvím?
Asi ne! Oba dva jmenovaní a ještě dřívější starosta 
Karel Douda byli totiž ve vedení obce v době, kdy 
se „zapomněla“ uzavřít písemná smlouva, kde by 
se jmenovaní podnikateli zavázali předat bezplat-
ně obci místní komunikaci „Na Spojce“ zabezpe-
čující mj. přístup k bytovým domům, jejichž byli 
investory. „Je všechno jenom náhoda?“ zní recita-
tiv známé písničky Jiřího Černého. Obecně těžko 
říci. V daném případě je ovšem zajímavé, že po 
zproštění povinnosti mlčenlivosti a poučení o trest-
ních následcích křivé výpovědi bývalý advokát 
obce Vestec JUDr. Richard Gürlich uvedl, že o tom, 
že současně právně zastupuje jak obec Vestec, 
tak i zmíněnou firmu T.L.S., bývalý starosta Karel 
Douda nebo Eduard Jarolímek věděli… Nejsem si 
„jista“, zda na takovém právním zastoupení obec 
ušetřila. Myslím, že se moc nemýlím, když to ozna-
čím za právní zastoupení „za všechny peníze“. Na 
podnět obce budou oba dva bývalí starostové 
vyzvání soudem, aby se jako vedlejší účastníci 
zúčastnili sporu s T.L.S. na straně obce Vestec 
a jako právně zodpovědní bývalí statutární zástup-
ci obhájili vše, co je dnes obci „kladeno za vinu“. 
Jejich přístup k tomu bude jistě pod veřejnou kon-
trolou.
 A nakonec otázka. Jsou podstatou snahy o odstra-
nění starostky nedostatky v hospodaření obce?

 Alena Šedivá, starostka

w
w

w
.v

es
te

c.
cz

 e
-m

ai
l:
 r

ed
ak

ce
@

ve
st

ec
.c

z

Výkaz činnosti MP Černošice Ve Vestci za měsíc duben 2008
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V Černošicích dne 14. 5. 2008 Vypracoval: Gregor Dušička

Zprávy z obecního úřadu

Vzhledem k tomu, že se dětské hřiště na návsi 
nachází v původní zástavbě, rádi bychom jmé-
nem starších obyvatel sousedních nemovitostí 
touto cestou požádali rodiče o přiměřené usměr-
ňování občasné hlučnosti dětí. Děkujeme za 
pochopení.

Naléhavě žádáme občany, kteří využívají obcí zajišťo-
vaný odvoz trávy ze soukromých pozemků, aby 
posekanou trávu hromadili výhradně ve vacích, které 
nám následně umožňují její bezproblémový transport 
do kompostárny. Vzhledem k probíhající vegetační 
aktivitě bude obec dbát na zajištění pravidelného 
odvozu a event. umístění dalšího vaku na nejzatíže-
nějších místech. Dřevěné ohrádky jsou určeny 
výhradně na větve. Buďte, prosíme, ukáznění, aby-
chom vám tuto nadstandartní službu mohli poskyto-
vat i nadále. 

Informace pro občany

Oznámení

V prázdninových měsících vyjdou Vestecké listy 
pouze v srpnu.

  redakce

Informace o systému sociálních 
dávek a příslušných úřadů

Vzhledem k obtížnosti orientace v systému sociálních 
dávek a úřadů, k jejich vyřizování věcně a místně 
příslušných, žádáme Vás tímto o pomoc s předává-
ním následujících informací Vašim občanům. 

V České republice existuje v současné době systém 
těchto dávek:

I. Státní sociální podpora (SSP)

• Porodné
• Rodičovský příspěvek
• Přídavek na dítě
• Sociální příplatek
• Příspěvek na bydlení
•  Pohřebné (od 1.1.2008 náleží pouze osobě, která 

vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo 
osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte)

• Dávky pěstounské péče

SSP je součástí úřadů práce a pro obce v oblasti 
Prahy – západ je nutné se obracet na Úřad práce 
Praha – západ, Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5 – 
Smíchov (pěšky ze stanice metra B – Anděl směrem 
k Arbesovu nám. nebo tram. 6, 9, 12 a 20 – stanice 
Arbesovo náměstí).

Úřední hodiny: Po a St 8 – 17 Út a Čt 8 – 13
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z Formuláře jsou dispozici na ÚP Praha-západ nebo je 
možné je stáhnout na adrese: http://formulare.mpsv.
cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp 

II.  Příspěvek na péči a další dávky určené obča-
nům těžce zdravotně postiženým 

• příspěvek na péči (podle zákona 108/2006 Sb. 
a vyhl. 505/2006 Sb.)

Formuláře lze získat na odboru sociálních věcí MÚ 
Černošice nebo je možné je stáhnout na stránce: 
http://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.
jsp

•  Jednorázové peněžité dávky 
(podle vyhl. 182/1991 Sb.)

- příspěvek na opatření zvláštních pomůcek 
- příspěvek na úpravu bytu
-  příspěvek na zakoupení a celkovou opravu nebo 

zvláštní úpravu motor. vozidla
- příspěvek na provoz motorového vozidla
- příspěvek na individuální dopravu

Formuláře na tyto dávky je možné získat pouze na 
MÚ Černošice, Podskalská 19, Praha 2.

Tyto dávky vyřizuje úřad s rozšířenou působností, což 
je pro oblast Prahy – západ 
Městský úřad Černošice, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, na adrese Podskalská 19, 128 25 
Praha 2, tel. ústředna 221 982 111
 Úřední hodiny: Po a St 8 – 17 
 
•  Další dávkou, kterou poskytuje MÚ Černošice je 

mimořádná okamžitá pomoc v případě ohrožení 
sociálním vyloučením, určená převážně osobám 
vracejícím se z vězení, po ukončení léčby chorob-
ných závislostí nebo z dětského domova po dosa-
žení zletilosti. 

III. Dávky pomoci v hmotné nouzi

• příspěvek na živobytí
• doplatek na bydlení
• mimořádná okamžitá pomoc: 
1) z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí 
2) z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví
3) na úhradu nezbytného jednorázového výdaje
4) na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů
 
Dávky jsou určeny občanům zcela bez příjmů nebo 
s velmi nízkými příjmy pohybujícími se na úrovni 

životního a existenčního minima. Při rozhodování 
o dávkách se posuzují celkové sociální a majetkové 
poměry společně posuzovaných osob nebo rodiny, 
přičemž žadatel musí být v pracovním nebo obdob-
ném vztahu (tj. důchodce, maminka pobírající rodi-
čovský příspěvek, uchazeč o zaměstnání vedený na 
úřadu práce aj.).

Formuláře jsou k dispozici na internetu na adrese: 
http://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome/forms.
jsp, ale vzhledem ke složitosti posouzení nároku na 
dávky pomoci v hmotné nouzi doporučuji případným 
klientům, aby se před jejich vyplňováním telefonicky 
nebo nejlépe osobně obrátili na OÚ Jesenice.
 
Tyto dávky vyřizuje pověřený úřad, tj. pro katastr Prů-
honic, Vestce, Psár, Zlatníky – Hodkovice, Dolní Břeža-
ny, Ohrobec, Zvole, Březová – Oleško a Jesenice 
Obecní úřad Jesenice, kancelář č. 4, Budějovická 
303, tel. 241 931 380
Úřední hodiny: Po a St 8 – 12 13 – 17 

• Obecní úřad Jesenice poskytuje také opakující se 
peněžité dávky podle § 45 a § 46 vyhl. č. 182/1991 
Sb., což je příspěvek na úhradu za užívání bezbarié-
rového bytu a garáže a příspěvek úplně nebo praktic-
ky nevidomým občanům na krmivo pro vodícího psa.

Další podrobnější informace je možné najít v přilože-
ných informačních letácích nebo na portálu Minister-
stva práce a sociálních věcí na adrese: 
http://portal.mpsv.cz/.

  JUDr. Jana Bartušková
 tajemnice úřadu

Informace k řídičským průkazům

Vydávání řidičských průkazů – 20 dní, expresní do 5 
dní za poplatek 500,- Kč (lze vydat držiteli ŘP, ne 
prvodržiteli)

Řidičské průkazy vydané:

-  od l. 7. 1964 do 31. 12. 1993 (typy CZ l-3) byl občan 
povinen vyměnit do 31.12.2007

-  od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 ( typy CZ 4-5) je 
občan povinen vyměnit do 31. 12. 2010

-  od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 (typ CZ 6) je občan 
povinen vyměnit do 31. 12. 2013.
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Stávající ŘP vydané od 1. 1. 1994 do 30. 4. 2004 jsou 
i nadále platné, a to ve všech členských státech 
Evropské unie.

Občanské průkazy

Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných 
údajů

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů 
pozbývají platnosti nejpozději dnem 31. prosince 
2008. Lhůty, v nichž jsou občané povinni provést 
jejich výměnu, jsou stanoveny podle doby vydání 
občanských průkazů.

Občanské průkazy vydané do 31. prosince 1994 – 
skončily platnost dnem 31. prosince 2005.

Občané měli možnost požádat si o výměnu občan-
ského průkazu do 30. listopadu (lhůta pro vydání 
občanského průkazu je totiž 30 denní. Tato výměna 
se netýká občanů, kteří se narodili před l. lednem 
1936. Další série výměn občanských průkazů bude 
následovat vždy ke konci kalendářního roku až do 
roku 2008.

Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1996 – skonči-
la platnost dnem 31. 12. 2006

Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998 – skonči-
la platnost dnem 31. 12. 2007

Občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003 – skončí 
platnost nejpozději dne 31. 12. 2008 

Občané jsou povinni ve všech případech požádat 
o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 
30. listopadu (tj. l měsíc před skončením platnosti 
občanského průkazu).

Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občan-
ské průkazy se strojově čitelnými údaji. Tyto občan-
ské průkazy nepodléhají výměně (platí po dobu 
v nich uvedenou).

Cestovní doklady

Novela zákona o cestovních dokladech č. 140/2008 

Pořizování biometrických údajů pro ději již od 0 věku 
– platnost 5 let, poplatek 100,- Kč

Cestovní pas bez biometrických údajů – pro nezletilé 
do 15 let – platnost cest. Pasu 6 měsíců, poplatek 
1 000,- Kč.

Pro dospělé platnost a poplatek je beze změn. Od 
l. 4. 2009 budou též pořizovány do pasů biomentric-
ké údaje.

 Obecní úřad

Z redakční pošty

Realita a fakta 

reakce na článek zastupitelek MUDr. Zíkové 
a J. Stupkové v oddílu „ Z redakční pošty“ dubno-
vého vydání.

Po přečtení článku by nezaujatý občan Vestce mohl 
nabýt jistoty, že žije v obci, kde jsou jen samé problé-
my, a že v době míru se na jejím katastru neustále 
„válčí“. Je v tom kus pravdy a je nutné dodat, že „zbra-
ně“ používané v těchto půtkách jsou velmi silného 
kalibru. Ta tam je „rytířskost“ vedení boje a vše, co se 
jen trochu hodí, se zkresleně a účelově používá. Touto 
malou nadsázkou by se dal zhodnotit uvedený článek. 
A protože je nutné používat fakta, bude se strukturo-
vaně řešit a reagovat na každý jednotlivý bod.

Zastupitelky v úvodu konstatují, že v lednu 2008 narazily 
na neopodstatněné navýšení odměn zastupitelů. Je zde 
první nepravdivé tvrzení, neboť používání množného čísla 
je pro čtenáře zavádějící a může evokovat pocit, že si 
zastupitelé „něco“ rozdávají. A tomu skutečně tak není.

Další zavádějící informace v článku se týkají opět 
oblíbeného cíle - rozpočtu. Některé z položek, nad 
kterými se zastupitelky pozastavují, byly v uplynulých 
letech srovnatelné (právní služby), což zapomněly 
zmínit, stejně jako skutečnost, že jimi uváděná částka 
zahrnuje i platby za znalecké posudky, poradenství 
v oblasti dotací, apod. Skutečností je, že žádný z roz-
počtů až doposud nebyl dostatečně čitelný, potřeba 
zprůhlednění byla deklarována všemi zastupiteli 
a tento úkol byl uložen na veřejném zasedání ZO 
s termínem do konce června 2008. Již dnes má roz-
počet podobu, jako nikdy před tím.

 Pokud se jedná o problematickou záležitost úhrady 
dovolené, starostka obce předložila výklad podepsa-
ný právníkem, podle něhož k pochybení nedošlo. 
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z Opačný názor byl základem pro trestní oznámení, 
podané některými zastupiteli včetně pisatelek. 
O výsledku šetření bude veřejnost informována.

Pisatelky dále zpochybňují hospodaření obce a zvý-
šení výplat zaměstnanců OÚ. Zde je nutno konstato-
vat, že byly rozděleny v souladu s odsouhlaseným 
rozpočtem. Posouzení objektivnosti je relativní, ale 
faktem zůstává, že ve schváleném rozpočtu na rok 
2008 dochází ke korekci. 

I ostatní náklady provozu byly korigovány, výdaje 
jsou měsíčně sledovány finančním výborem obce 
a případný nárůst bude řešen a odsouhlasen rozpoč-
tovými opatřeními.

Je třeba se pozastavit i nad neúplnou informací 
ohledně aktuální částky za tisk Vesteckých listů . 
Předcházející smluvní tiskárna dodávala služby na 
bázi „ výměnného obchodu“ za obcí tolerované poru-
šení vyhlášky. Ale o tom dobře vědí právě Ti, co dnes 
nejvíce kritizují…

Dále jsou zde kladeny otázky morálnosti starostky 
v návaznosti na zaměstnávání většiny rodinných pří-
slušníků. Jednalo se konkrétně o jednoho - dceru, 
která krátkodobě třídila a ukládala dokumenty 
v archivu, který byl po léta ve zcela nevyhovujícím 
stavu. Archiv je nyní přehledně uspořádán, takže 
invektiva není na místě. Další rodinní příslušníci jsou 
členy komisí obce.

Co se týče „házení špíny“ na developerskou firmu 
Hardest a.s., tak i zde je argumentační síla pisatelek 
spíše v oblasti sci-fi. Vazby mezi bývalým vedením 
obce a touto firmou jsou jasně deklarovány v nevý-
hodné smlouvě uzavřené mezi obcí, zastoupené 
bývalým starostou E. Jarolímkem a společností Har-
dest. Tvrzení, že nynější starostka může svým postu-
pem připravit obec o 1 200 000,- Kč je z oblasti 
zoufalých přání pisatelek, jak se snažit uškodit. 
Zapomněly se totiž zmínit, že již bývalý starosta 
zaplacení této částky marně písemně urgoval. Dále 
je zapotřebí uvést, že fa. Hardest nesplnila a nebo se 
odklonila od schválených stavebních povolení a nyní 
při potřebě kolaudace využívá některé zastupitele 
k obhajobě některých svých záměrů, které jdou proti 
oprávněným záměrům obce. Je vhodné se zmínit, že 
právě zastupitelka Stupková má stavět na odkoupe-
ném pozemku od fy. Hardest rodinný dům. Opravdu 
divné souvislosti, že! Lobying za Hardest a současně 
za vlastní záměr. To také něco vypovídá o jejím 
morálním postoji.

Na otázku pisatelek ohledně „hrabání se v minulosti“ 
lze jen a jen konstatovat, že je s ohledem na potřeby 
obce nutné takovéto kroky učinit, aby byl majetek 
obce chráněn, či zachráněn. Pokud se jakýkoliv 
zastupitel dozví cokoliv, co by bylo proti zákonu, je 
jeho povinností tyto skutečnosti oznámit. Rozhodnutí 
v předmětné věci však musí vydat ten, komu to ze 
zákona přísluší.

Další bonmot pisatelek na téma „objednávání skvě-
lých studií za obecní peníze“ také o něčem vypovídá. 
V rámci přípravy investičních akcí jsou takovéto kroky 
nezbytné a to by měli lidé, kteří jsou zastupiteli obce, 
tak trochu vědět. Nedočteme se, že jsou tyto studie 
nyní rozpracovávány až do realizačních dokumenta-
cí, podle nichž se v budoucnu začne stavět. A že tyto 
projekty slouží i jako přílohy pro početné žádosti 
o dotace.

Co nám připadá nejsmutnější, jsou příklady, kdy je 
současnému vedení obce dávána vina za věci, které 
nemůže ovlivnit. Občané obce jsou uváděni v omyl, 
že o realizaci investičních záměrů firem rozhodují 
zastupitelé vydáním kladného nebo záporného sta-
noviska obce k záměru. Skutečnost je ale taková, že 
„představy o dalším rozvoji obce“ mohli zastupitelé 
významně ovlivnit POUZE v době schvalování územ-
ního plánu a jeho změn (tedy v roce 1998, 2001 
a 2005). Dnes se obec vyjadřuje jen k tomu, zda 
předložený záměr je, či není v souladu s platným 
územním plánem obce. Ptejme se tedy, co vedlo 
bývalé zastupitele k tomu, že v roce 1998 schválili 
takové využití území obce, které dnes umožňuje 
výstavbu dalšího velkého autobazaru. Obec totiž 
v současnosti nemá zákonný prostředek, jak tomu 
zabránit a obě zastupitelky to velmi dobře vědí. 

Podobná je situace s výstavbou na katastru sousední 
obce. Pokud stavbu bytových domů umožňuje tamní 
územní plán, apely na „starání se“ nemají příliš nadě-
jí na úspěch. Obec Vestec nebyla ani účastníkem 
řízení, přesto jsme v této věci iniciovali společné 
stanovisko naší obce a městských částí Šeberov – 
Hrnčíře, Kunratice a Praha 13.

Co se týká Vesteckého Přivaděče (pisatelky mají 
ovšem zřejmě na mysli Vesteckou spojku), na ten 
bylo před lety vydáno územní rozhodnutí a v letošním 
roce stavební povolení. Na Vesteckou spojku probíhá 
územní řízení a obec své oprávněné zájmy svědomi-
tě hájí (viz. stanoviska na webových stránkách obce). 
Je však třeba zdůraznit, že se jedná o závazné veřej-
ně prospěšné stavby regionálního významu. Obec 
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byla účastníkem řízení v době, kdy se před několika 
lety schvalovaly jejich trasy v územním plánu středo-
českého regionu. Jaké bylo její stanovisko se ptejme 
opět bývalých zastupitelů. Pokud bychom chtěli 
dnes trasy změnit, znamenalo by to změnu územního 
plánu regionu, o jejímž pořízení rozhoduje a kterou 
schvaluje zastupitelstvo kraje.

Nezasvěcený čtenář musel nabýt dojmu, že kvůli 
válčení nemá toto zastupitelstvo čas ani schopnosti 
na cokoli prospěšného pro obec. Ve skutečnosti jsou 
za rok a půl postupně připravovány investiční akce 
v celkové hodnotě cca 60 milionů korun, doposud 
získané dotace za toto období dosahují téměř 7 mili-
onů korun. Nechme na občanech, aby v roce 2010 
posoudili, co se povedlo uskutečnit.

 Alena Šedivá, Ludvík Vopálenský, 
 František Šimeček, Jan Buchar

Stanovisko zaměstnanců 
obecního úřadu

Je skutečně s podivem jak moc zastupitelkám Zíkové 
a Stupkové vadí platy zaměstnanců OÚ – dříve snad 
zaměstnanci pracovali zadarmo??? 

Dle zákona o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejné službě a správě jsou zaměstnanci zařazeni 
do platových tříd a platových stupňů dle dosaženého 
vzdělání, praxe atd. Tajemník OÚ po uplynutí zkušeb-
ní doby stanoví výši osobního příplatku. Pracovníci 
OÚ jej mají cca ve výši 30% základu svého platu. 
Výše ohodnocení je dle mzdových předpisů možná 
až do výše 100%.

Nelíbí se nám rovněž, že v příspěvku je uvedeno, že 
zaměstnanci OÚ si rozdělili na konci roku 2007, citu-
ji: „ standardně 145.000,-Kč a za prosinec 
343.000,-Kč.“ Ano,zaměstnancům OÚ byla dána na 
konci roku odměna, řádně zdůvodněná tajemnicí 
OÚ. Na odměnách pro zaměstnance bylo vyplaceno 
v prosinci celkem 102.560,-Kč. Myslíme si, že za 
mimořádné práce, které zaměstnanci OÚ celoročně 
odváděli bez jakékoli kompenzace, si na konci roku 
tyto odměny plně zasloužili (prováděli následující 
mimořádné práce: příprava podkladů řádné inventu-
ry pohledávek a závazků za rok 2007, vlastní inven-
tura, mimořádné práce na návrhu rozpočtu pro rok 
2008, úklid archivu, včetně dohledávání materiálů, 
atp.). Myslíme si, že zaměstnanci na OÚ skutečně 
přepláceni nejsou a články psané tímto způsobem, 

nepřispívají ke klidné práci, ale naopak zasévají mezi 
občany nedůvěru a pochybnosti o činnosti OÚ.
Rovněž se plně stavíme za práci, kterou odvedla pro 
OÚ pí. Lucie Pašková, která dávala do pořádku jed-
notlivé šanony a s plnou odpovědností tvrdíme, že 
šanony v pořádku nebyly.

Vzhledem k tomu, že při běžné práci a provozu OÚ 
není možné dávat do pořádku archiv, bylo nutné řešit 
tuto situaci jednorázovým přijetím spolehlivého bri-
gádníka, který je alespoň částečně obeznámen 
s děním v obci. Myslíme si, že otázka morálnosti či 
nemorálnosti rodinné příslušnosti zde vskutku není 
na místě, ale důležitý je výsledek a ten si může každý 
z občanů zkontrolovat.

 Pracovnice obecního úřadu 
 Naďa Kupříková a Jana Žežulíková

Tipy na výlet 
Průhonický park

Začaly krásné dny, a tak možná přemýšlíte, kam se 
vydat o víkendu. Nedaleká Praha jistě nabízí přehršli 
možností, ale co takhle trochu prozkoumat blízké 
okolí? Pro ty z vás, kteří k tomu dosud nenašli odvahu 
či příležitost, jsme se rozhodli přinášet různé, pokud 
možno zajímavé podněty. Jako první jsme zvolili 
místo přímo pohádkové, které stojí za to navštívit, ať 
jste staří nebo mladí, veselí nebo spíše zádumčiví – 
v Průhonickém parku se jistě bude líbit každému. 
Patří k tomu nejznámějšímu a nejkrásnějšímu, co 
v blízkosti Vestce najdeme, kam se díky rozlehlosti, 
bohatosti a proměnlivosti v ročních obdobích člověk 
stále rád vrací za novými zážitky.

Vydáte-li se automobilem, musíte počítat s tím, že 
v nejbližším okolí hlavního vstupu do parku jsou 
pouze placená stání – jak na parkovišti v sousedství 
Průhonického zámku (30,- Kč/hod.), tak podél 
náměstí. Pozor na správné parkování v obci, kamero-
vý systém je zdatným pomocníkem zdejší policie. 
Cyklisté budou muset nechat kolo také u zámku, 
neboť jízda na kole není v parku povolena. Pokud 
byste volili cestu autobusem MHD, do Průhonic jezdí 
např. linka 325 se zastávkou u Hrnčířského hřbitova.
Přestože se park a obora od nás nacházejí téměř co 
by kamenem dohodil, krajina se na těch dvou stech 
čtyřiceti hektarech promění jak po mávnutí kouzel-
ným proutkem. Z fádní roviny se náhle ocitneme 
v členitém údolí meandrujícího Botiče, kde rozdíl 
mezi nejnižším a nejvyšším místem činí úctyhodných 
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z 62 m. Jak jeden z největších přírodně krajinářských 
parků v Evropě vznikl?

Skalnatý ostroh nad potokem Botič byl osídlen již ve 
středověku. Původní gotický hrádek byl v průběhu 
staletí přestavován do nejrůznějších podob. V 19. 
století bychom zde nalezli klasicistně přestavěný 
zámek v držení Nostic-Rienecků. Po svatbě Marie 
Antonie, hraběnky Nostic-Rieneck s Arnoštem Ema-
nuelem, hrabětem Silva-Taroucou v roce 1885 dochá-
zí k nejvýznamnější změně: hrabě svěřuje mladičké-
mu architektovi Jiřímu Stibralovi přestavbu 
jednoduché hmoty zámku do tehdy módního stylu 
české novorenesance a sám se pouští do ambicióz-
ního projektu vybudování anglického parku podle 
tuzemských i zahraničních vzorů. Jako základ 
posloužily původní lesní porosty, které se staly kost-
rou novým výsadbám. Osu celého území tvoří Botič, 
doplněný o rybníky Podzámecký, Labešku a Bořín. 
Území parku protkala hustá síť přirozeně zvlněných 
cest, ze kterých byly s vytříbeným vkusem ve vyšších 
partiích komponovány výhledy na park a na zámek. 
Je zde dovedně pracováno nejen s různými hmotami 
dřevin, vytvářejícími několik odstupňovaných plánů, 
ale i s jejich proměnlivostí v průběhu ročních období. 
Původní domácí dřeviny jsou kombinovány s dove-
zenými, z nichž některé se v Čechách či dokonce 
v Evropě objevují poprvé. Autorovi se podařilo vytvo-
řit vrcholné zahradně krajinářské dílo. V roce 1927 se 
však dostává hrabě Silva Tarouca do hospodářských 
potíží, takže zámek i park prodává československé-
mu státu. 

Nejproslulejším obdobím je v parku bezesporu kvě-
ten se stovkami rozkvetlých pěnišníků (rhododendro-
nů) a azalek, ale objevíte zde něco pozoruhodného 
v podstatě kdykoli. Budete-li mít štěstí, najdete ote-
vřenou botanickou zahradu na východním okraji 
parku a v ní bezpočty postupně rozkvétajících trvalek 
– kosatců, leknínů, růží, pivoněk a dalších.

Rozlehlé území poskytuje útočiště také velkému 
množství živočichů, zejména ptactvu. 

Na webových stránkách Průhonického parku www.
parkpruhonice.cz naleznete mapu se zakreslenými 
různě dlouhými návštěvnickými okruhy, od 30-ti minut 
až po celodenní. Otevřeno je denně, v létě od 7:00 
do 20:00 hodin, vstupné dospělí 40,- Kč, děti od 6-ti 
let, studenti, důchodci 20,- Kč, rodinné vstupné (2 
dospělí, 2 děti) 90,- Kč.

 Jan Buchar

Mateřské centrum Pohádka 
Jesenice a Hrnčíře 
aneb pohádkové místo pro 
dospělé i děti 

Co je to mateřské centrum?
Mateřské centrum (dále jen MC) je nezisková organi-
zace, kterou zakládají zpravidla maminky na mateř-
ské dovolené. Ty se podílejí i na jeho samosprávě 
a zajišťují programy. MC má být hlavně přátelským 
prostředím pro (nejen) maminky s dětmi; kromě pro-
gramů pro děti v doprovodu rodičů, příp. bez rodičů 
pořádá i programy pro rodiče samotné, večerní 
a víkendové přednášky, pohybové a zájmové kurzy 
a akce. 

Co nabízíme?
MC Pohádka má dnes již dvě střediska – v Jesenici, 
poblíž OÚ a v Hrnčířích, v Baráčnické rychtě. Každé 
středisko je jiné, v Jesenici vás pozveme na kroužky 
pro nejmenší a na zahradu, v Hrnčířích na kroužky 
pro děti malé i větší, do krásného zrcadlového sálu 
a kreativní dílny. 

Na co v červnu do jesenické Pohádky?
po 2.6. - Den otevřených dveří kurzu angličtiny 
s rodilou mluvčí za použití oxfordských výukových 
materiálů, Wattseglish. Každé další pondělí od 9,30 
do konce června můžete přijít na testovací lekci zdar-
ma. Mailem přijímáme předběžné přihláška na kurzy 
od září.

so 7.6. - Jesenické pískování ve firmě ALVAKO, kde 
MC Pohádka bude zajišťovat program pro nejmenší 
návštěvníky. Pod názvem Bábovičkování se skrývají 
veselé soutěže o nejvyšší, nejhezčí a nejrychleji udě-
lanou bábovičku pro děti a soutěž o nejzábavnější 
stavení z písku pro celé rodiny, soutěže v cvrnkání 
kuliček atd.

st 18.6. - Den otevřených dveří zahrady MC. Čeká 
vás množství kyblíčků, lopatiček, báboviček, posu-
novadel, houpadlo, houpačka, plácek na hraní kuli-
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ček, záhonky kytiček a jahůdky v květináčích a samo-
zřejmě nové pískoviště.

út 24.6. - v Pohádce vás pobaví rybička Nemo. Musí 
najít zaneprázdněného tatínka, přesvědčit jej, že se 
potřebuje taky pobavit a oddychnout si a nakonec 
Nemova cesta na prázdniny. Na rybičku i děti čeká 
tradičně dobrodružství při plnění množství úkolů, 
hodné tety, vyprávějící Nemův příběh a první letní 
ohníček se zdravým opékáním na zahradě.

Kontakty
web: www.mcpohadka.cz 
e-mail: mcpohadka.jesenice@seznam.cz nebo 
hrncire@mcpohadka.cz 
info o programu: tel. 775 945 028 (Jesenice) 

Stromy pro nás i naše potomky

Náves v centrální části obce je výjimečná zejména 
svým objemem zeleně, za který vděčíme předkům. 
Pro zajištění stejného komfortu pro potomky je 
podobný přístup aktuální právě dnes.

V průběhu roku 2007 a 2008 nalezla na katastru obce 
uplatnění celá řada dřevin. K vysazené zeleni patří 
nejen důsledně ukládané náhradní výsadby za poká-
cené stromy, ale též výsledky vlastní iniciativy. 
 
Podél komunikace Vídeňské byla ve spolupráci se 
Správou a údržbou silnic Kladno na místě původních 
topolů vysazena nová alej 42 ks jerlínů, na návsi obec 
zrealizovala náhradní výsadbu 31 ks domácích druhů 
dřevin, na lipovou výsadbu podél cesty od rybníka 
k Jahodárně z roku 2006 navázala Zvonička tradiční-
mi lipkami v počtu 8 ks. V ulici Na Suchých obec 

vysadila 6 ks malokorunných javorů a s výsadbou 
tohoto stromořadí bude dále pokračovat. V parčíku 
Rákosová přibyl červenolistý javor. O rekonstrukci 
tohoto kousku nepříliš šťastně řešené zeleně se 
jedná a měla by proběhnout na podzim letošního 
roku. Ulici Chmelovou oživily 4 ks okrasných vrb. 
Další výsadby desítek velmi mladých stromků pro-
běhly v biocentru vesteckého rybníka. 

Na obnově zeleně s obcí spolupracují i místní firmy. 
S přispěním bazaru KNY zastoupeného p. Stupkou 
prostor ulice Na Spojce ozelenily 4 ks lip obstojného 
vzrůstu. Další 2 ks doplnily výsadbu podél pěšiny od 
rybníka k Jahodárně. Díky společnosti Anna B, 
zastoupené p.O. Kmínkem lemuje Vesteckou ulici při 
výjezdu z obce úhledná řada 10 ks habrů. Pokácené 
suché topoly u rybníka čerstvě nahradilo 6 ks dubů 
svazčitých. Za jejich sponzorování vděčíme oběma, 
staršímu i mladšímu, pánům Klimešům. Na realizaci 
mnoha výsadeb se aktivně podílela paní Mirka 
Suchá. 

Za uvedené období se stalo, vyjma opatření v rámci 
revitalizace okolí rybníka, součástí veřejné zeleně 
cca 120 ks nových stromů. 

 B. Bucharová

Kultura, sport, kronika

Životní jubileum 

K významnému životnímu jubileu, které v červnu oslaví

pan Zdeněk P e t e r k a   

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

  kulturní komise
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špatný měsíc narození. Za omyl se omlouváme.

  redakce

Vážení spoluobčané, 
příznivci fotbalu,

dovolte mi, abych Vás seznámil se situací, v jaké se 
nachází TJ VIKTORIA VESTEC v současné době.

Mnozí z Vás, ale i plno lidí z okolních vesnic, se mě 
ptalo a telefonovalo, jak to je a bude s fotbalem ve 
Vestci. Proto jsem se rozhodl pro pár vět, které snad 
vše uvedou na pravou míru. 

Na konci minulého roku nám byla vypovězena smlou-
va OÚ Vestec a navržena nová. Bohužel, byla konci-
pována tak, že by zde vestecký fotbal opravdu 
skončil, a to hlavně z důvodů přemrštěných finanč-
ních podmínek OÚ za pronájem hřiště domácímu 
mužstvu! Dovoluji si upozornit, že v okolních vesni-
cích dostávají mužstva každý rok dotaci od svých 
OÚ, a to nejen bohatá Jesenice. TJ VIKTORIA VES-
TEC – jakožto nezisková organizace neměla šanci 
splnit takovéto požadavky. Velmi mne potěšilo, že 
v tuto dobu se ozývaly kluby z okolních vesnic 
a nabízely možnost bezplatně využívat jejich hřiště 
k tréninkům a zápasům. I touto cestou bych chtěl 
těm, kterých se to týkalo, velmi poděkovat.

Po několika jednáních s OÚ jsme našli řešení 
akceptovatelné oběma stranami a troufám si říci, 
že pro VIKTORII VESTEC velmi výhodné. I proto 

předpokládám, že prvotní požadavky našeho OÚ 
pramenily z neznalosti poměrů amatérského fotba-
lu nižších tříd.

Smlouva s OÚ je tedy podepsána s tím, že OÚ jako 
majitel nemovitostí a hřiště se stará o veškeré služby pro 
fotbalisty – jako je správcovství hřiště, úklid kabin atd.

Obec Vestec začátkem května podala žádost 
o dotaci na dostavění šaten. Zájem TJ Viktoria 
o realizaci tohoto projektu v ní byl doložen partner-
skou smlouvou s obcí, na základě které se zástupce 
jednoty zúčastní vyhodnocení nabídek na dodava-
tele stavby. Dalším partnerem projektu se staly SK 
Slavia Jesenice a Vestecká Zvonička. Tento týden 
jsme společně s OÚ , Vesteckou zvoničkou a Slavií 
Jesenice požádali o dotace na dostavění šaten, 
jejichž studii jste již mohli vidět jak ve Vesteckých 
listech, tak na webových stránkách obce Vestec. 
Tímto pevně věřím, že vestecký fotbal je zachráněn 
a všichni se opět můžou těšit na nedělní odpoledne 
spojené s klobásou, pivem, posezením s přáteli 
a především fotbalem.

Zvlášť bych chtěl poděkovat panu Ladislavu Ustoha-
lovi, který mi celou dobu pomáhal s právnickými 
úkony a záležitostmi při jednáních s OÚ. Díky i za 
jeho vedení fotbalového klubu, který se v současné 
době nachází na 2. místě tabulky.

Přeji Vám všem příjemné prožití jara a mnoho pěk-
ných chvil na našem hřišti.

 Slávek Jindřich
  výkonný předseda TJ VIKTORIA VESTEC
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Kronika

Svatý týden

Maturitní ples, stužkování, tablo, poslední zvonění 
a svatý týden, to jsou tradiční akce, předcházející té 
nejdůležitější – maturitě. 

Po úspěšném či neúspěšném složení zkoušky dospě-
losti se studenti sejdou na maturitním večírku. Tím 
pomyslně ukončí jednu životní etapu. Úsloví¨svatý 
týden ¨zná každý maturant. Sedm svatých dnů je 
příliš krátký čas hlavně pro ty, kteří chtějí vtěsnat do 
hlavy veškeré vědomosti za celé studijní období. Pro 
ty druhé, kteří chtějí mít zkoušku dospělosti již za 
sebou, je až příliš dlouhý. Proč ale svatý? Proto, aby 

se abonent na zkoušku dospělosti alespoň na týden 
oprostil od všech světských radovánek a zkoncent-
roval svoje myšlení pouze na studium. Tolik na 
úvod.

Nedávno mě v televizi zaujala krátká zprávička, že se 
na pultech knihkupectví objevila kniha novináře 
a scenáristy Alexandera Lukeše ¨Svatý týden v Tere-
zíně¨. Vydalo ji nakladatelství Naše vojsko. Autor 
kdysi slyšel od své babičky vyprávění o sedmatřiceti 
ještě nezletilých sestrách ošetřovatelské školy 
v Praze na Bulovce, které místo přípravy na diplomo-
vé zkoušky odjely na počátku května 1945 zachraňo-
vat vězně do skvrnitým tyfem zamořené terezínské 
Malé pevnosti. Hrozila zde smrtelně nebezpečná 
epidemie, která by se rychle mohla stát nezvladatel-

OFS Praha - západ
A3A - IV. třída - skupina A

 po 22. kole
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z nou. Tento námět autor použil i v příběhu¨Jsi krásná¨ 
(1987), který napsal pro Československou televizi. 
Svatý týden budoucích ošetřovatelek tehdy dostal 
úplně jinou podobu a na rozdíl od tradice byla krutá 
praxe jako první v pořadí.

Do Terezína se přihlásila všechna děvčata, celý roč-
ník, dobrovolně. Celý ročník dvacetiletých maturan-
tek. Paní Růžena Ženatá, rozená Pivcová z Vestce - 
Šátalky byla jednou z nich. Bohužel, už není mezi 
námi. Zemřela v roce 2001, takže jsem nestihla si
 s ní popovídat. 

O hrdinství těchto děvčat, které bylo v té době pova-
žováno spíš za samozřejmost, jsem se dočetla až ve 
zmíněné knize.

 Ač byly všechny maturantky o síle nebezpečí infor-
movány, v tu chvíli si uvědomovaly jen tolik, že nema-
jí žádný čas na rozmýšlení a ze školních lavic odjely 
autobusem přímo do děsivých podmínek přeplněné 
Malé pevnosti. Do hrůzného prostředí, které si ani ve 
snu nedokázaly představit. Byl to boj se smrtí. Ne 

každý ho zvládl. Tak jako řada dalších dobrovolníků, 
tak jedna z děvčat ze třídy se nakazila smrtelnou 
nemocí. Do světa živých se už nevrátila. Stihla sice 
udělat závěrečné zkoušky, ale 17. června 1945 na 
následky skvrnitého tyfu zemřela. Ostatní děvčata 
opustila brány Terezína během června, když byla 
epidemie zákeřné nemoci zlikvidována.

Uběhlo třicet let, než si na ně někdo na vyšších 
postech vzpomněl a udělil statečným zdravotní-
kům plaketu za zásluhy. Uběhlo víc než čtyřicet pět 
let, když se na našem obecním úřadě jednoho 
májového sešlo několik vesteckých seniorů, kteří 
sem byli pozváni, aby zavzpomínali. Jako poděko-
vání si vyslechli dětský pěvecký soubor paní Jiřiny 
Králové a odnesli si domů kytičku. Při této příleži-
tosti byla mezi jinými přítomna i naše hrdinka a ve 
svém vyprávění vzpomínala na svůj ¨svatý týden¨ 
v Terezíně. Mrzí mě, že jsem tam tenkrát nebyla. 
Vzdávám jí úctu alespoň prostřednictvím tohoto 
článku.

 Blanka Pašková

Květen 1975 při setkání po 30. letech v Terezíně.
Paní Růžena Pivcová, Ženatá je mezi stojícími čtvrtá zleva, uprostřed.
Foto z archivu pamětnice.
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Číslo ČERVEN 2008 vyšlo 5. 6. 2008. Uzávěrka příspěvků je do 15. každého měsíce.

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.: 241 931 732, e-mail: redakce@vestec. 
Grafické zpracování: ABACON, http://sweb.cz/abacon, tisk: Toman - Printom, tiskárna Jesenice, mobil: 731 586 729

CYKLO  EMAP  PÍSNICE    

AKCE KVĚTEN-ČERVEN !!!
KE KOUPENÉMU KOLU NAD 10 TIS.                                                

MOŽNOST PŘIKOUPENÍ PŘILBY 
S 30% SLEVOU

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

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