


Miroslav Cvanciger

Narozen roku 1954
Bydliště Řevnice
1990 – 1996 starosta  
obce Lety
3 roky Okresní úřad  
Praha–západ
4 roky tajemník  
OÚ Dobřichovice
Od roku 2002  
starosta Řevnic

Člen Výboru regionálního 
rozvoje Zastupitelstva   
Středočeského kraje

V zastupitelstvu bude 
podporovat:
–  budování infrastruktury 

obcí
–  rekonstrukce silnic 

v Praze-západ
– budování cyklostezek

Ing. Ilona Chrtová

Narozena roku 1959
Bydliště Libčice  
nad Vltavou
Od r. 1994 členka zastupi-
tel stva Libčic nad Vltavou
8 let starostka Libčic nad 
Vltavou

Nyní ředitelka domova pro 
zdravotně postižené

Členka Výboru 
regionálního rozvoje 
Zastupitelstva 
Středočeského kraje

I nadále chce podporovat 
dokončení silničního okruhu 
kolem Prahy, obchvaty měst 
a obcí, zlepšení vybavenosti 
pro vzdělávání, sport 
a volný čas

RNDr. Tomáš Vaněk, CSc

Zkušenosti:
–  vědecký pracovník 

v oboru přírodních věd
–  člen neformální komise 

životního prostředí ODS
–  člen komise životního 

prostředí Středočeského 
kraje

–  od roku 1995 člen různých 
komisí a expertních týmů 
Evropské komise

V zastupitelstvu bude 
prosazovat:
–  vyvážený přístup 

k ochraně životního 
prostředí

–  omezení či eliminaci 
ekonomických dopadů  
zaváděných tzv 
ekologických daní

–  rozvoj vzdělávání, inovací 
a podnikání na území kraje

–  efektivní využití fondů EU

47

Středočeský kraj – místo pro život
Krajské volby 17. – 18. 10. 2008

Kandidáti za Prahu–západ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

chtěl bych vám poděkovat za vaši důvěru, kterou 
mi projevujete při našich osobních setkáních. 
Vaše povzbuzení mě upevňují v názoru, že kroky, 
které podnikám, jdou správným směrem a že 
názory malé skupinky jednotlivců, které jsou pre-
zentovány například na diskuzním fóru, jsou 
opravdu pouze účelové, a proto nemá ani význam 
se do této diskuze zapojovat. Samozřejmě to 
neznamená, že bych se vyhýbal odpovědím na 
vaše otázky a doporučuji vám osobní návštěvu na 
úřadě, kde jsem pravidelně k zastižení v pondělí 
a ve středu od 14 do 17 hodin. 

Vzhledem k tomu, že se mě nejvíce ptáte na dvě 
otázky, rád bych vám na ně odpověděl.

Tou první je, proč byla odvolána starostka? Já jsem 
pár minut po mém zvolení zastupitelem zvedl ruku 
pro její odvolání z následujícího důvodu: Každý 
vedoucí, kterým je i starosta, má hlavní úkol udržet 
tým pohromadě a vést ho k další plodné práci. Toto 
se paní Šedivé zjevně nedařilo. Proč zvedla další 
většina zastupitelů ruku pro její odvolání, se musíte 
zeptat každého z nich osobně.

Druhou otázkou je situace okolo paní Bucharové. 
Zde jsem již na začátku deklaroval, že jsem ochoten 
s ní spolupracovat, ale tato situace se rapidně změ-
nila poté, kdy na obecní úřad přišlo několik jejích 
vyjádření, která zpracovala, a ta byla dotčenými 
úřady označena jako nepříslušná a nekompetentní. 
To mě vedlo k tomu, zrušit jí mandátní smlouvu. To, 
že si tajně nahrávala schůzku se mnou a poté úče-
lově interpretovala tento záznam na internetu, už jen 
dotváří obrázek o jejím chování.

Mým hlavním úkolem je v tuto chvíli dokončit roz-
pracované projekty a začít pracovat na nových. 
Toho je možné dosáhnout pouze společným pří-
stupem zastupitelů. Při této příležitosti bych chtěl 
poděkovat paní Stupkové, panu Dostálovi a paní 
Zikové, kteří mi nejvíce pomáhají s chodem obec-
ního úřadu. Díky samozřejmě patří také panu 
Vopálenskému, který si vzal na starost čerpací 
stanici na pitnou vodu a panu Jarolímkovi, který si 
přebírá akci „Semafor u Safiny“. Nesmím zapome-
nout na pana Šimečka a pana Doudu, kteří se 
snaží pomáhat ze všech sil. A samozřejmě na 
novou kulturní komisi, jejíž práci měli mnozí z vás 

možnost poznat na vydařené akci, Mariánském 
posvícení.

 Miroslav Pašek
 starosta obce Vestec

Informace 
z obecního úřadu

Usnesení z 13. zasedání 
zastupitelstva obce ze dne 
06. 08. 2008

Zastupitelstvo obce rozhodlo takto:

1.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci 
zastupitele Marka Kowalewského.

2.  Zastupitelstvo bere na vědomí, že zastupitelem se 
stal Miroslav Pašek.

3.  Ověřovateli zápisu byli zvoleni zastupitelé Norbert 
Dostál a Eduard Jarolímek.

4. Zastupitelé schválili navržený program.

5.  Zastupitelstvo schvaluje veřejné hlasování o odvo-
lání starostky, volbě nového starosty, místostarosty 
a rozšíření počtu místostarostů na tři.

6.  Zastupitelstvo odvolává starostku Alenu Šedivou 
z důvodu opakovaného nedodržování rozpočtové 
kázně a opakovaného nedodržování směrnice 
č. 1/2008.

7.  Zastupitelstvo volí starostu Miroslava Paška, bytem 
Průběžná 208, Vestec s tím, že funkci starosty 
bude vykonávat jako neuvolněný.

8.  Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostku Eleni 
Zikovou s tím, že funkci místostarostky bude vyko-
návat jako neuvolněná.

9.  Zastupitelstvo mění pořadí místostarostů násle-
dovně: Místo prvního místostarosty bude zastávat 
MUDr. Eleni Ziková, místo druhého místostarosty 
František Šimeček a místo třetího místostarosty 
Ing. Ludvík Vopálenský.

10.  Zastupitelstvo obce volí jako předsedkyni kontrol-
ního výboru zastupitelku Janu Stupkovou a jako 
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člena kontrolního výboru pana Marka Kowa-
lewského.

11.  Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet 
obce za rok 2007 bez výhrad.

 Ve Vestci 
 dne 06. 08. 2008

 Miroslav Pašek - Starosta obce
 MUDr. Eleni Ziková - 1. místostarostka obce
 František Šimeček - 2. místostarosta obce

Usnesení ze 14. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce 
Vestec ze dne 25. 08. 2008

Zastupitelstvo obce rozhodlo takto:

Bod č. 1:

Zastupitelé schvalují jako ověřovatele zápisu 
pí Eleni Zikovou a p. Františka Šimečka

Bod č. 2:

Starosta konstatuje, že z minulého zasedání nevy-
plynuly žádné úkoly

Bod č. 3:

Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 1

Bod č. 4:

a)  dopis pan Janata - zastupitelé berou na vědomí

b)  žádost paní Svobodové - zastupitelé neschvalu-
jí prodej pozemku č. 1/7 v katastrálním území 
Vestec paní Svobodové

c)  projednání výběrového řízení kanalizace Šátalka 
- zastupitelé ruší výběrové řízení „Vestec-vodo-
vod a splašková kanalizace Vestec-lokalita 
Šátalka" a pověřují starostu obce k vyhlášení 
nového výběrového řízení a podepsání smlouvy 
s firmou Stavební poradna

d)  žádost paní Šperlové- zastupitelé schvalují pří-
spěvek na asistenta ve výši 40 tisíc Kč pro 
zdravotně postižené dítě na školní rok 
2008/2009

 Ve Vestci 
 dne 29. 08. 2008

Informace pro občany

Upozornění na povinnou 
výměnu občanských průkazů

Podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb. je pro státní 
občany České republiky stanovena povinnost do 
31.12.2008 vyměnit občanské průkazy bez strojově 
čitelných údajů vydané do 31.12.2003 za občanské 
průkazy se strojově čitelnými údaji. 

Termín podání žádosti:

Žádost o vydání občanského průkazu musí být podá-
na nejpozději do 30.11.2008, protože lhůta na vydání 
občanského průkazu je 30 dnů od data podání 
žádosti u obce s rozšířenou působností.

Místo podání žádosti:

Žádost o vydání občanského průkazu je možno 
podat u MěÚ Černošice, pracoviště Praha, Podskal-
ská 19, Praha 2 v Po + St 8 – 17, Út + Čt + Pá 
8 – 12

nebo

na matrice v Jesenici v Po + St 8 – 12, 13 – 17. 
Žádost o vydání občanského průkazu je možno 
podat i u jiného úřadu, ale doba vydání se pak pro-
dlužuje přeposíláním na příslušný úřad a zase zpět.

Doklady potřebné k podání žádosti:

K vyplněné žádosti doloží občan občanský průkaz 
a 1 fotografii rozměru 35 x 45 mm předepsaných 
parametrů.

Pokud bude chtít občan zapsat do nově vydávaného 
občanského průkazu další údaje, které v současném 
občanském průkazu nemá, musí je doložit příslušný-
mi doklady ( manžela či manželku oddacím listem, 
děti do 15 let rodnými listy, tituly doložit diplomy...)

Výjimka:

Povinnost provést výměnu občanského průkazu se 
nevztahuje na občany narozené před 01.01.1936, 
kteří mají občanský průkaz vydaný na dobu neome-
zenou a mají v něm vyznačeno, že jsou občany 
České republiky.

 Hana Rousová matrikářka OÚ Jesenice

 tel. : 241 021 741 
 e-mail : hana.rousova@oujesenice.cz w
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Přinese BIOCEV prospěch 
i vesteckým občanům?

Ve Vestci u Prahy by mělo být do roku 2012 vybu-

dováno centrum moderních biotechnologií BIO-

CEV. V rámci tohoto vědecko-technického projek-

tu evropské úrovně zde vznikne celkem na 850 

pracovních míst, z toho 650 míst pro odborný 

a 200 míst pro technicko-administrativní personál 

z regionu. Projekt počítá mimojiné s výstavbou 

kongresové haly, školky, ubytovny či s průmyslo-

vým biotechnickým parkem.

Nové způsoby boje s nemocemi

Centrum moderních biotechnologií BIOCEV bude 
speciální pracoviště Akademie věd, zaměřené na 
výzkum v oblasti molekulární biologie, medicíny 
i průmyslu. BIOCEV usnadní přenášení vědeckých 
poznatků do praxe, umožní diagnostiku a léčbu 
závažných onemocnění a výsledky činnosti tohoto 
centra se uplatní například při náhradách tkání nebo 
při využívání kmenových buněk pro léčení a testová-
ní léčiv.

Vestec je ideální lokalitou

BIOCEV by měl vzniknout za podpory fondů Evrop-
ské Unie; celkové náklady na realizaci projektu činí 
přibližně 2,3 miliardy korun. Podle předsedy Akade-
mie věd ČR, Václava Pačese, je Vestec ideálním 
místem pro vybudování centra biotechnologií. ,,Sídlí 
tam již několik biotechnologických firem, vcelku 
dobré dopravní podmínky navíc umožní využít pro 
práci v BIOCEV odborníky z Prahy,“ napsal Václav 
Pačes pro portál Aktuálně.cz. Uvedl také, že pokrok 
v biovědách je tak rychlý, že není nereálné uvažovat 
během několika příštích desetiletí například o nových, 
převratných způsobech výroby elektrické energie. 
Právě BIOCEV by podle něj mohl dosažení tohoto 
cíle přispět, a proto je jeho vybudování příležitostí, 
kterou nelze nevyužít.

Lepší doprava i služby

Podle hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla 
přinese BIOCEV, stejně jako druhý vědecký projekt 
ELI, při jehož realizaci se rovněž počítá s umístěním 
ve středních Čechách, rozvoj celému kraji. ,,Vzhle-
dem ke svému mezinárodnímu rozměru posílí bezpo-
chyby i jeho prestiž,“ uvedl Petr Bendl na konferenci 
při příležitosti představení BIOCEVu, která se konala 
9. září 2008 v Jesenici u Prahy. Dodal, že se pokusí 

společně se starosty obcí, kterých se tyto projekty 
dotknou (Vestec, Jesenice, Šeberov, Dobřejovice, 
Zlatníky-Hodkovice a Kunratice), vytvořit pro oba 
záměry co nejvstřícnější podmínky. ,,Nejde jen 
o dopravní infrastrukturu, cestování do Prahy 
a z Prahy, ale i o nezbytné zázemí služeb, škol 
a mateřských školek,“ vyjádřil Petr Bendl svou pod-
poru projektům.

V obci vznikne i školka

Vestecký starosta Miroslav Pašek záměr postavit 
BIOCEV v lokalitě, spadající do katastru obce, na 
konferenci jednoznačně uvítal. ,,Jsem rád, že v sou-
časné době mají o oblast Vestce zájem nejen deve-
lopeři bytové výstavby, ale také společnosti, které 
přinášejí komplexní řešení všech problémů spoje-
ných s investičním záměrem a rozvojem obce. Pří-
jemně mě překvapilo, že v projektu BIOCEV je dnes 
pamatováno například na výstavbu mateřské škol-
ky“, řekl starosta a dodal: ,,Mohu snad i za všechny 
občany naší obce prohlásit, že tento záměr vítáme, 
s ohledem na možnost dalšího rozvoje nejen naší 
obce, ale i celého mikroregionu.“

Svoz nebezpečného 
a velkoobjemového odpadu.

Ve dnech 14. - 17. 11. 2008 bude probíhat svoz 
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Rozmístění 6 ks (10m3) kontejnerů v ulicích:

U Parku – 1 ks
K Vodárně – 1 ks
Průběžná – 2 ks 
Na Suchých – 1 ks
Ve Stromkách – 1 ks
 
Svoz nebezpečného odpadu dne 15. 11. 2008: 

1. stanoviště Vídeňská u Bychla v 8:00 – 8:15 hod.
2. stanoviště U Parku 8:20 - 8:35 hod.
3. stanoviště Ve Stromkách v 8:40 - 8:55 hod.
4. stanoviště Na Průhoně v 9:00 - 9:15 hod.
5. stanoviště Hrnčířská v 9:20 – 9:35 hod.
6. stanoviště Průběžná v 9:40 - 09:55 hod.
7.  stanoviště Na Suchých/U Strouhy 

v 10:00 - 10:15h 
8. stanoviště K Vodárně v 10:20 - 10:35 hod.
9.  lokalita Hrnčíře (V Úhoru x V Březí) 

10:40 – 10:55 hod.
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Anketa

Tato anketa je anonymní, proto dotazník nikde nepodepisujte. Osobní údaje, o které Vás požádáme, nenaru-
šují princip anonymity. Slouží pouze k vyššímu stupni využití získaných názorů.

INSTRUKCE:

Na následující otázky odpovězte tak, že zakroužkujete číslo podle důležitosti. Příklad: 1 - nedůležité, 
8 - velmi důležité. 

Do řádků pod názvem, prosím uveďte, co vám schází.

ZÁVĚR:

A. Vyplnil: B. Můj věk je: C. Máte v obci trvalé bydliště?

1. muž 1. do 20 let 1. ano

2. žena 2. 21 - 30 let 2. ne

 3. 31 - 40 let

 4. 41 - 50 let

 5. 51 - 60 let

 6. více než 60 let

Vážení spoluobčané, předem vám děkuji za chvíli, kterou jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku. Vašimi odpo-
věďmi můžete přispět k rozvoji obce tím správným směrem. Vyplněný anketní lístek, prosím, odevzdejte na 
podatelnu Obecního úřadu nejpozději do 31. 10. 2008.   

 Miroslav Pašek, starostaw
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Ceník inzerce a podmínky pro podklady

Se změnou, která proběhla v březnovém čísle Vesteckých listů, došlo také ke změně cen za uveřejnění inzerce.

Formát inzerce a ceny

 čb barva

A5 600,- Kč 1500,- Kč

½ A5 300,- Kč 800,- Kč

Podklady k inzerci přijímáme ve standardních grafických formátech (Adobe Illustrator, Corel Draw a dalších) 
v rozlišení minimálně 300 dpi a v rozměrech: celá stránka A5 148x210 mm, ½ A5 100x140 mm. Inzerce bude 
přijímána výhradně na adrese redakce@vestec.cz. 

Věřím, že všichni inzerenti pochopí, že není v silách redakční rady nahrazovat grafické studio a zdarma zpra-
covávat jejich podklady. V případě zájmu je možné nechat inzerci graficky zpracovat externí firmou, cena 
bude stanovena individuálně podle náročnosti.

 za redakční radu
 Marek Kowalewski

Z redakční pošty

Názory čtenářů

Obsah zde uveřejněných příspěvků vyjadřuje vlastní 
názor autorů, nikoliv redakce.

Bydlím poblíž rybníka a jsem na mateřské s tříměsíč-
ní dcerkou. Docela jsem uvítala, že nedávno byly 
u rybníka instalovány 2 pěkné nové lavičky spolu se 
zábranami proti vjezdu aut. Je to sice malé, ale 
zatím jediné místo, kde je zeleň a zároveň se nemu-
sím bát aut. Rozhodně bych uvítala více takovýchto 
klidových zón.

Na obecním úřadě jsem se dozvěděla, že se o to 
postarala ing. Bucharová, které bych tímto chtěla 
i jménem jiných maminek poděkovat. 

Zároveň se chci zeptat, zda je totéž plánováno na 
hrázi a kolem celého rybníka po podzimním odbah-
nění a rekonstrukci hráze. V současné době je tam 
pouze jedna rozbitá lavička a po hrázi jezdí auta 

i motorky, tím je to pro nás s dětmi, ale i ostatní pěší 
a cyklisty, nevhodné a nebezpečné. Uvítala bych 
toto místo jako další pouze pěší a cyklistickou 
oblast.
 
 Kamila Petrusová
 Na hřišti 99 

Reakce na článek Obecního 
úřadu „ informace o investič-
ních akcích“

Vážení čtenáři VL, dovolte mi malou rekapitulaci 
z hlediska odpovědnosti jak minulého místosta-
rosty, tak i nynějšího 3.místostarosty. Průběh 
jakékoliv investiční akce buď s dotací či bez ní 
má nezaměnitelný průběh a ten je prostě nutno 
respektovat, neboť průběh je limitován podmín-
kami, ukládanými nejen zákony, ale i navazující-
mi předpisy a časovými lhůtami. Jistě mnozí 
z Vás tuto zkušenost „okusili“ na vlastní kůži, 
třeba při územním a stavebním řízení .. a dají mi 
zapravdu.
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MŠ

Dotýká se mne přímo osobně tvrzení v uvedeném 
článku, že došlo ze strany vedení, ke kterému jsem 
patřil i já, k zásadním chybám. Toto tvrzení musím 
jako účelové v plném rozsahu za svoji osobu odmít-
nout, protože předkládaná argumentace je vytržená 
z kontextu dění. O umístění MŠ bylo rozhodnuto 
nadpoloviční většinou tehdejších zastupitelů a jako 
jeden z hlavních argumentů pro umístění MŠ v blíz-
kosti fotbalového hřiště byla skutečnost, že pro děti 
je tato zóna klidová s relativně čistým prostředím 
bez hluku vozidel ( srovnejte prosím logicky s umís-
těním na Šátalce v těsné blízkosti hlavní a silně 
provozně zatížené komunikace do Jesenice s výfu-
kovými zplodinami !) a možností procházek v zele-
ném okolí rybníka, který v době dokončení MŠ bude 
ve velmi pěkném stavu. Mnozí spoluobčané jistě 
registrovali, že oblast před předpokládanou stav-
bou MŠ, kde je několik RD, je jak ze středověku 
a v noci by se dalo říci jako na blatech, kde chybí 
již jen pes baskervilský. Cesta prašná s výmoly, za 
deště přímo oraniště a ještě k tomu bez jakéhokoliv 
osvětlení ! Takže hovořit o bezpečnosti v této oblas-
ti je odvaha hodná tak sebevraha.

Vždyť i majitelé těchto RD platí daně a zasloužili by 
si v dnešní době trochu kultivovanější přístup. A to 
je právě další důvod, že výstavbou MŠ se bude 
komplexně řešit určitá část obce. Navazuje na to 
i infrastruktura a také i dostavba šaten na hřišti. 
Nakonec i parkování bude jistě přínosem nejen pro 
MŠ, ale i pro sportovní veřejnost a ne ono chaotické 
a bezhlavé parkování, jako je vidět dnes na hřišti.
Dle mého názoru je jakékoliv další odsouvání reali-
zace stavby nepřijatelné a to by si měli uvědomit 
právě všichni volení zastupitelé občany obce Vest-
ce . Vždyť MŠ měla v programu všechna kandidující 
uskupení. A pokud by byla dnes jiná vůle, bude to 
jen další doklad o pohrdání voliči a jejich nezadatel-
nými potřebami. Takovýto postup v případě odsou-
vání termínu realizace již nemohu akceptovat 
a budu nucen z toho vyvodit mojí osobní odpověd-
nost, kterou by byla rezignace na funkci 3.místosta-
rosty. Pokud jsou OÚ uváděny argumenty, že obec 
nebude mít prostředky na realizaci ostatních inves-
tičních akcí, tak zde podotýkám, že stavba MŠ je 
vždy velikou investicí i pro větší obce než je obec 
Vestec a tomu se musí podřídit ostatní. Prostě 
nejsme tak bohatí, abychom mohli zahajovat mnoho 
dalších investic. A restriktivními rozpočtovými opat-
řeními lze zajistit, aby se prostředky pro tuto vlajko-
vou loď investic zajistily. Realizace v čase umožňuje 
při řádném hospodaření tohoto cíle bezproblémově 

dosáhnout. Zde uvedené argumenty ponechávám 
na čtenářích VL, kteří si jistě udělají vlastní obrázek 
o hodnocení výstavby MŠ.

Kanalizace Šátalka

Opět i v tomto případě OÚ nepodává objetivní infor-
mace podle skutečnosti, protože při velmi podrob-
ném prostudování rozpočtu firmy, která přicházela 
dle zásad pro výběrová řízení v úvahu , jsem zjistil, 
že byly používány technologie, které jsou velmi 
drahé a používají se zejména pro rekonstrukci stáva-
jících komunikací, čím došlo k obrovskému navýšení 
jako u jedné ze zkoumaných položek. Ke stejnému 
výsledku dospěl i zastupitel Dostál a starosta o tom 
byl informován. Proto mne udivuje, že podaná infor-
mace byla jaká je a autor článku ( neznámý, asi se za 
autorství stydí??) to neuvedl . I tak musím občanům 
sdělit, že ani informace o tom, že obec získala dotaci 
900 000,- Kč není pravdivá, neboť (i přes některé 
velké názorové rozdíly s bývalou starostkou Šedivou 
) jsem povinen to uvést do roviny pravdy, protože tuto 
dotaci získala právě jen a jen bývalá starostka bez 
pomoci kohokoli ze zastupitelů. Nemohu se nedržet 
věcné správnosti a reality!

Rybník

Zde se věští z křišťálové koule a jen příroda rozhod-
ne o tom, zda bude možno stavební práce na hrázi 
provádět. Několik předchozích zim nás přesvědčilo 
o opaku. Ale lze také argumentovat tím, že lze při 
dnešních technologiích zpracovávat beton i při 
teplotách do -5 stupňů za použití speciálních přímě-
sí. Takže je zapotřebí využít všech prostředků tak, 
abychom byli schopni již na jaře zachytit dešťové 
srážky a „nebeský Vestecký rybník „ naplnit vodou 
a oživit novou faunou i florou.

ATS

Skutečnost je taková, že práce na rekonstrukci 
(není investicí, neboť dle rozpočtu patří do kategorie 
udržování a opravy) byly zahájeny 15. 9 .2008 
a budou dokončeny v době, kdy budete číst tyto 
řádky.

Dostavba šaten

Z důvodu nutnosti provedení stavebních sond jak 
základů, tak i stropních panelů došlo k posunutí 
termínu předání podkladů – dokumentace stavby 
před dokončením a teprve po jednání s ARX studi-
em budou dořešeny detaily PD tak, aby mohla být 
poptána firma na realizaci dostavby šaten a to 
pouze v rozsahu dostavby druhého patra a zastře-
šení. 
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Semafor u Safiny

Problematika realizace bude odvislá od konečného 
stanoviska SÚS Kladno a termínu vydání stavebního 
povolení.

Multifunkční hřiště

Tento několikaletý problém bude velmi tvrdým oříš-
kem k rozlousknutí, neboť převzatá kvalita díla za 
předminulého vedení obce neodpovídá podmínkám 
smlouvy a projektové dokumentace a nápravná 
opatření, spočívající ve finanční úhradě a technické 
nápravě stavby ( dodatečné obetonování obvodové 
konstrukce hřiště do nezámrzné hloubky) jsou nato-
lik rozsáhlá, že nevidím možnost dohody s dodava-
telem po tolika letech tak, aby nedošlo k poškození 
oprávněných zájmů obce v duchu urychleného 
zprovoznění tohoto hřiště.

Děšťová kanalizace

Je dalším tvrdým oříškem, který mnoha lidem v při-
lehlé oblasti způsobil při deštích několik bezesných 
nocí,. Jen osobní nasazení některých zastupitelů 
a občanů pomohlo při zajišťování stavu, který další 
škody odvracel. Pokud za zpackané dílo předminu-
lého vedení obce dnešní vedení vyjedná minimálně 
uvedení do původního stavu bez vynaložení vlast-
ních prostředků, budu to považovat za úspěch. 
Jakékoliv další řešení bude jednoznačně pro obec 
ztrátou, neboť vypracování nové PD a prověření 
všech návazností ( zanedbaných při zpracování 
původní dokumentace ) bude obec stát nemalé 
peníze, samozřejmě včetně vynětí potrubí z vodote-
če a revizních šachet.

Závěrem musím konstatovat, že při vydávání Ves-
teckých listů se má postupovat podle pravidel 
a právě tento článek je dokladem porušování těch-
to pravidel, neboť nebyl v předstihu zastupitelům 
předán k odsouhlasení. Ať jsem zpracovával jaký-
koliv materiál pro obec, či napsal článek do VL, 
považoval jsem za korektní se podepsat jako jeho 
autor a nikdy jsem se neschovával za nic neříkají-
cí“ Obecní úřad Vestec“, protože ten skutečně 
neumí psát…
Byl bych velmi potěšen , kdyby pisatelé či autoři 
příspěvků nezůstávali v anonymitě a ke svému 
autorství se přihlásili.

Stejně tak, jako to činím já.
Děkuji za pozornost.

 Ing. Ludvík Vopálenský 
 (3. místostarosta)

Vestecký rybník a jeho 
budoucnost

Jak je známo, naše obec dostala z Operačního pro-
gramu životního prostředí dotaci na odbahnění rybní-
ka, rekonstrukci hráze, výpusti a přelivu. Stavba by 
se měla realizovat v letošní zimě, proto bylo již vyhlá-
šeno zadávací řízení na zhotovitele díla.

O vybagrování rybníka a opravě hráze se mluví již 
dlouho, ale ještě jsem neslyšel o tom, jak dostaneme 
potřebnou vodu do rybníka. Náš rybník je tzv. 
"nebeský", to znamená, že nemá trvalý přítok napáje-
ný pramenem či z jiného rybníka, jak bývá obvyklé. 
Rybník je závislý výhradně na dešťových, případně 
sněhových srážkách v blízkém okolí. V důsledku 
radikálních změn v okolní krajině související s rozsáh-
lou urbanizací, postupnou celkovou změnou klimatu 
a ze strany vedení OÚ dlouholetým nezájmem a pod-
ceněním těchto skutečností byl v uplynulých letech 
přítok do rybníka mizivý a pohled na podivně zabar-
venou vodu alarmující. Již dávno nestačí jediný pří-
tok do rybníka na jihovýchodní straně.

Naši předkové vybudovali systém struh, které odvá-
děly vodu do rybníka z širokého okolí. Tyto strouhy 
byly počátkem 60. let min. století v akci "Z" nahrazeny 
betonovými rourami o průměru 50 cm a zakopány do 
země. Protože v dalších letech si někteří občané na 
rouru napojili septiky a odpadní jímky, byly tyto roury 
v r.1973 svedeny za rybník. V minulém roce byla 
jedna větev této tzv.dešťové kanalizace prodloužena 
do rybníka. Bohužel se zjistilo, že někteří občané 
stále vypouštějí znečištěnou vodu do této kanalizace, 
ačkoliv mají ke svým domům přivedenou splaškovou 
kanalizaci.

Málokterý náhodný návštěvník rybníka by uvěřil, že 
v rybníku při rozměru asi 3,2 ha byla v posledních 
několika letech maximální hloubka 60 cm a v průmě-
ru okolo 25 cm. Z toho vychází, že v rybníku bylo 
přibližně 8000 kubíků vody. Po vybagrování bahna 
a dalších úpravách by celkový objem vody při nor-
mální hladině měl být asi 35 000 kubíků. Kde však 
vzít takové množství? Vyloučím-li nákup od nedaleké 
vodárny, je třeba udělat zásadní věc: Všechny sou-
časné přítoky do rybníka vyčistit a obnovit druhou 
větev dešťové kanalizace z ulice K rybníku.

V souvislosti s dotací poskytnutou z prostředků EU 
byly stanoveny přísné podmínky pro stavbu a násled-
né využívání rybníka. Jednou z těchto podmínek je 
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i to, že rybník a okolí musí být trvale udržovány ve 
stavu neznečištěném odpady. Pokud by se podmín-
ky nedodržely, hrozilo by, že by obec musela pro-
středky vynaložené EU vrátit.

K tomu, aby do rybníka přitékalo trvale více vody, 
která by nebyla znečištěna, je nezbytné provést 
následující opatření:
1)  Dešťovou kanalizaci z ul. K Rybníku svést do ryb-

níka. Jednalo by se o výkop a položení nové roury 
ze stávající šachty v přibližné délce 10m.

2)  Vyčistit všechny příkopy, které svádí vodu do rybníka. 
Je to zejména příkop od úrovně hospody U Klimešů asi 
500 m podél ulice Na Průhoně směrem na Jesenici. 
Podle stavu v jakém tento příkop je, nebylo čištění 
prováděno přibližně 20 let. Tímto příkopem je odvádě-
na voda zejména při jarním tání z velkých ploch polí 
nad Klimešovými. Dále je potřeba vyčistit strouhu podél 
ulice Ke Skále. Přítok, který je na jihovýchodní straně 
rybníka, byl vyčištěn v minulém roce, přesto je potřeba 
obnovit strouhu směrem k místu Nad Znamením.

3)  Vyčistit všechny roury dešťové kanalizace směřující 
k rybníku. Tuto práci musí provést odborná firma.

4)  Provést kamerové zkoušky stávající dešťové kana-
lizace a v rámci zákona přinutit občany, aby své 
přípojky ze septiků odpojili. Pokud tento bod 
nebude splněn, hrozí nesplnění podmínek EU.

5)  Udělat jednoduchá technická opatření, aby dešťo-
vá voda z ul. Luční, která je vydlážděná (přibližně 
2200 m2), tekla do dešť. kanalizace a ne jako nyní 
mimo. Podobně je to i na křižovatce ulic Vestecké 
a K Rybníku. 

Pokud výše uvedené body nebudou realizovány, tak 

budeme mít sice vyčištěný rybník s opravenou hrází, 

ale kdesi uprostřed bude velká zapáchající louže.

 

Vše je potřeba udělat před dokončením prací, tzn. 
v letošní zimě před případným táním sněhu. K tomu 
je pochopitelně nutné, aby s tím počítal rozpočet pro 
rok 2009.

Na závěr sděluji, že jsem ochoten pro obec něco 
udělat a pokud bude zájem nezištně pomoci.

 Otakar Janata 

Mateřské centrum Pohádka

Pravidelný program Mateřského centra Pohádka v Baráčnické 
rychtě v Hrnčířích

Na jednotlivé kurzy je třeba provést telefonickou nebo emailovou rezervaci. 
Tel.: 777 241 931, e-mail: info@mcpohadka.cz
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ZŠ a MŠ Jesenice

Zvon pana školníka zahájil škol-
ní rok v jesenické škole

Ať jsme byli v uplynulých dnech na druhém konci 
světa nebo v Jesenici, vkrádal se do našich uší stále 
zřetelněji zvon pana školníka, kterak celou školu, 
tedy paní učitelky, pány učitele, paní vychovatelky, 
paní kuchařky, paní recepční, paní uklízečky, žáky, 
jejich rodiče i všechny její přátele, svolává zpět před 
tabuli, do lavic, do kabinetů, na svá pracoviště.

1. září překročilo práh svého životního studování 80 
prvňáčků. Za ruku je vedli jejich nejstarší spolužáci 
z devátých tříd, v druhé ruce se jim rozzářila a rozvo-
něla kytička od vedení obce Jesenice, do kroku 
zahrála hudba a cestičku jim zkropily slzy jejich 
maminek... Naplnili čtyři třídy, o jednu více než vloni. 
1.A vede paní učitelka Jana Richtrová, 1.B Blažena 
Dlouhá, 1.C Jaroslava Vážanová a 1.D Renáta Fialo-
vá. Milí nejmladší školáci, vítejte do školy!

Přivítali jsme ve škole i naše nové kolegyně a kolegy. 
Paní učitelky Věra Langerová a Věnceslava Kašparo-
vá povedou děti v mateřštině, Marcela Slunéčková 
v němčině, Dagmar Ryčlová a Lenka Kravčaková 
v matematice, Jan Hoštička v zeměpise a dějepise, 
Petr Čenský v informatice, Zdeňka Nováková a Jan 
Kubát v přírodopise, Josef Hegyes ke sportu, Helena 
Švandová a Renáta Fialová na 1. stupni, Hana Topo-
lánková k hudbě.

Již čtyři ročníky (1.,2.,6. a 7.) budou pracovat podle 
našeho vlastního školního vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání „Škola pro život“. Čemu se 
budou žáci v jednotlivých třídách učit a kritéria jejich 
hodnocení představili vyučující dětem v úvodních 
hodinách a rodičům na třídních schůzkách 17. září.
Školní vzdělávací program je „živý“ materiál, který 
postupně s pedagogy inovujeme a modernizujeme. 

V přípravném týdnu jsme absolvovali tematický 
výjezd učitelů a vychovatelů do mladoboleslavké 
Škody Auto, kde jsme vedle prohlídky závodu 
absolvovali i odborný seminář zaměřený na potřeb-
ný profil dnešních absolventů škol.

Jsem rád, že naše škola bude i v příštím roce úzce 
spolupracovat s dalšími 12 školami našeho regionu. 
Naši učitelé si budou moci vyměňovat vzájemné 
zkušenosti, budeme spolupořádat nejrůznější sou-
těže, přehlídky ap.

I letos bude škola otevřená od rána do večera. 
Dopoledne pro výuku, odpoledne a večer pro 
zájmové aktivity – kroužky. 

Poprvé ve dvaadvacetileté historii hudební soutěže 
Jarní petrklíč budeme v březnu 2009 hostit její 
účastníky. Nejen to bylo naší velkou motivací pro 
založení školního hudebního souboru. Ten má mít 
každá dobrá škola. Dohodli jsme se na jeho vedení 
s paní Hanou Topolánkovou a hudebním skladate-
lem panem Vítězslavem Maštalířem. Ten už zkom-
ponoval pro naši organizaci školní hymnu, která 
bude představena v den blížícího se pátého výročí 
slavnostního otevření naší školy 9. října. Věřím, že 
do práce ve sboru se aktivně zapojí všichni muzi-
kanti naší školy.
Po stovkách přibývají v naší obci noví spoluobčané, 
po desítkách se zvyšují nároky na kapacitu prostor 
v mateřské škole i základní škole. Vítám porozumění 
a zodpovědnost vedení obce Jesenice k řešení této 
nejednoduché situace, nelehké zejména pro rodiče 
a jejich děti. V příštím roce by se měla navýšit kapa-
cita mateřské školy, v dohledné budoucnosti 
i základní školy. Předpokládáme, že počet žáků by 
se mohl zvýšit o třetinu stávajícího stavu (z dneš-
ních 540 žáků). 

Významným přínosem pro život školy jsou i nezane-
dbatelné sponzorské dary od desítek rodičů a přá-
tel školy. Děkujeme vám za ně. Samozřejmě, že 
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finanční nebo věcné dary by nám pomohly i v letoš-
ním roce. Uvítáme i ty, kteří nám budou nápomocní 
radou a odbornými znalostmi (např. právnickými).

Vážení Vestečtí, znovu jsme otevřeli školu – kolébku 
vědění. Pamatujme, že hlavním cílem žáka nemá být 

získání spousty jedniček, ale odnést si pro život 
potřebné znalosti, dovednosti, postoje.
Ať se nám všem ve škole daří.

 Mgr. Josef Buchal
 ředitel ZŠ a MŠ Jesenice

Kultura, sport

Vestecké děti by posvícení 
daly jedničku 

Slavnostní výlov rybníka nebyl 13. září jedinou 

akcí, která rozčeřila vody klidného sobotního dne. 

V pravé poledne na téměř zaplněném fotbalovém 

hřišti začalo Mariánské posvícení, které na výlov 

navázalo a nabídlo občanům obce příjemné strá-

vení sobotního odpoledne.

 
Lidí stále přibývalo a krásné slunečné počasí slibo-
valo příjemný zážitek. V rámci kulturního programu, 
který byl součástí posvícení, vystoupila kapela Maxim 
Turbulenc, jejíž písničky není třeba, především 
dětem, ani představovat. Právě nejmenší se při 
,,Maxících“ vyřádili nejvíce. Publikum pak potěšila 
a pobavila zpěvačka a herečka, nositelka ceny Thá-
lie, Yvetta Blanarovičová, která do svého vystoupení 
aktivně zapojila k jejich velkému nadšení i nejmenší 
návštěvníky. Když roztancovala i velké stydlíny, neby-
lo pochyb o tom, že to Yvetta s dětmi opravdu umí. 

Úspěch slavily skákací boty i soutěže

Pro děti byly na hřišti přichystány také nejrůznější 
atrakce, od kolotočů přes houpačky, trampolíny 
a skákací hrad až po střelnici. Velký úspěch měla 

také atrakce, u nás donedávna neznámá – skákací 
boty na pružinách. Chybět samozřejmě nesměly ani 
stánky s nejrůznějšími dobrotami; děti uvítaly s nad-
šením také možnost soutěžit o volné lístky na pouť. 
A tak kromě toho, že si protrénovaly například skáká-
ní v pytli nebo házení kroužků na cíl, ještě mnohé 
z nich ušetřily peněženky rodičů. 

Více kulturních akcí

Vystřelit růži své manželce a dvěma dcerám přišel 
také vestecký starosta Miroslav Pašek. ,,Tradici 
Mariánského posvícení bychom chtěli udržet i nadá-
le. Pro zdejší občany se snažíme organizovat pokud 
možno co nejvíce kulturních akcí, a to tak, aby se 
pobavili jak dospělí, tak děti,“ řekl. Na tom se ostat-
ně shodl i s dalšími vesteckými obyvateli. ,,Našim 
prckům se tu samozřejmě líbí a užívají si atrakce 
i soutěže. Je krásné počasí a bylo by škoda sedět 
doma,“ zhodnotila akci kladně maminka dvou 
chlapců, kteří se opodál s pořádnou dávkou horli-
vosti účastnili soutěže o ,,volňásky“. A aby si zatan-
čili i dospělí, zahrála nakonec známé hity populár-
ních českých i zahraničních interpretů kapela 
Horváth Band. Sympatická zpěvačka Miluše Horvá-
thová dovedla návštěvníky zvednout z laviček 
a ještě v pozdních večerních hodinách bylo na 
hřišti veselo. Co dodat? Mariánské posvícení se ve 
všech ohledech povedlo a nezbývá, než si přát, aby 
se stejně zadařilo i za rok!

První letošní zazvonění pana školníka Deváťáci doprovází prvňáčky do jejich tříd



Vestecké listy říjen 2008

14w
w

w
.v

e
s
te

c.
cz

 e
-m

a
il:

 r
e
d
a
kc

e
@

ve
s
te

c.
cz

V pravé poledne na téměř zaplněném fotbalovém hřišti začalo Mariánské posvícení, které navázalo na slav-
nostní výlov rybníka a nabídlo občanům obce příjemné strávení sobotního odpoledne

Vestecký rybník – vyloveno!

Druhá zářijová sobota byla pro obyvatele Vestce 

výjimečným dnem hned ze dvou důvodů. Odpo-

ledne se konalo tradiční Mariánské posvícení, ale 

u zdejšího rybníka bylo živo již od časného rána. 

Probíhal zde totiž jeho slavnostní výlov před plá-

novanou rekonstrukcí. 

 
Kapři, sumci i štiky

Dílem kvůli vydařenému počasí, dílem proto, že něco 
podobného se hned tak nevidí, se u rybníka sešlo na 
několik desítek vesteckých občanů, zvědavých, kolik 
šupináčů se v rozlehlém rybníku vlastně skrývá. 
Výlov byl velkou událostí, na kterou se rybáři připra-
vovali už během předchozího pracovního týdne, kdy 
musela být stavidly postupně odpuštěna voda. 
V sobotu ráno se pak roztáhly sítě a když je rybáři ve 
vysokých holínkách a gumových zástěrách zatáhli, 
vydalo studené bahno své bohatství – kapry, sumce, 
štiky a úhoře.

Největší sumci zůstali na chov

A protože je to již pěkná řádka let, kdy byla podobná 
péče rybníku věnována naposledy, byl k radosti 

místních rybářů úlovek vskutku kapitální. ,,Rybník byl 
naposledy čištěn téměř před čtyřiceti lety a poslední 
výlov proběhl kolem roku 1980, takže obojí už bylo 
skutečně potřeba,“ říká vestecký starosta Miroslav 
Pašek a dodává: ,,Celkem bylo z rybníka vyloveno 
téměř 900 kg ryb, a sice 300kg kaprů, 490 kg bílých 
ryb a 63 kg ryb dravých.“ A co se nimi stalo? ,,Dva 
největší sumce si obec nechala na chov, ostatní ryby 
odkoupilo Pražské rybářství,“ uvádí starosta a dodá-
vá, že teď obec čeká náročná rekonstrukce rybníka.
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Publikum potěšila a pobavila zpěvačka a herečka, nositelka ceny Thálie, Yvetta Blanarovičová, která do svého 
vystoupení aktivně zapojila k jejich velkému nadšení i nejmenší návštěvníky

Fotbalové utkání - staří páni 
proti vesteckým ženám

Dne 13. 9. 2008 se vestecké fotbalové hřiště stalo 
svědkem zábavného fotbalového utkání, kdy něžné 
pohlaví nastoupilo proti pánům tvorstva. Tato akce 
vždy patřila k vyhledávaným atrakcím vesteckých 
poutí či posvícení. 

 
Délka utkání byla jen 2 x 20 minut. Zápas skončil 
těsným vítězstvím žen 4:3, i když po prvním poločase 
měli muži lepší skóre.

Zkušená hráčka a přímá účastnice posvícenského 
zápolení Táňa Lejnarová nám o průběhu zápasu 
napsala své postřehy.

Ženy, povětšinou dívky, některé po boku svých milých 
chlapců, nastoupily s entuziasmem. Musím říct, že 
mezi námi byly i takové, které se dokonce trefily do 
míče. I když zákeřná pravidla hry stanovují, aby hrací 
strany byly po přestávce obráceny, několik hráček se 
během hry natolik zorientovalo, že dokonce poznaly, 
kterou bránu mají bránit a na kterou útočit.

Také se domnívám, že se mezi námi pohybovaly 
jedna nebo dvě dívky, které dokonce věděly, co je to 
ofsajd. Většina ženského družstva buď to slovo nikdy 
neslyšela, nebo když ho zaslechla, bylo a bude to 
pro ně po celý život pojem, jehož význam nikdy 
nepochopí (mluvím z vlastní zkušenosti). 

Hra byla veselá, zpočátku i rychlá, tvrdá, ale nezá-
keřná, především ze strany dívčího družstva. Hrálo 
se bez faulů a nikdo nebyl zraněn. Musím konstato-
vat, že se na hřišti našli jedinci, kteří si chvílemi 
opravdu chtěli fotbal zahrát, a to především ze strany 
mužů. Záhy ovšem pochopili svůj omyl. Rozhodčí byl 
nestranný a spravedlivý a totéž můžu říct i o branká-
ři mužů, p. Jindřichovi.

Tolik z výpovědi zkušené bojovnice, která má na 
svém kontě již několik podobných zápasů.

Já jen doplním několik údajů a obrázků, které kolikrát 
řeknou víc než dlouhé texty.

Akci organizoval Karel Douda.
Věková hranice hráčů a rozložení sil na hřišti nebyly 
přesně vymezeny.
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Rozhodčí: Pavel Jakeš
Brankáři: Jindřich Jindřich a Pavel Balihar 
Tým mužů sestavil Ladislav Ustohal
Tým žen se tvořil chaoticky, do poslední chvíle neby-
la jasná sestava.
Nejmladší hráčka: Tereza Javůrková
Zvláštnost utkání: otec hrál proti své vlastní dceři 
nebo proti svému synovi, manžel s manželkou byli 
nominováni do stejného týmu..

Závěr: Průběh utkání nebyl narušen žádnými excesy 
ze stran hráčů ani diváků.

Něžné pohlaví neutrpělo na kráse, pro starší pány 
nebylo třeba volat stopětapadesátku.

Počasí přálo, všichni se bavili a o to všem šlo.

 Blanka Pašková

Fotbal – TJ Viktoria Vestec – IV. třída - skupina A

1. kolo Vestec – Průhonice B 4:1

2. kolo Štěchovice B – Vestec 1:1

3. kolo volno

4. kolo Psáry B – Vestec 1:1

5. kolo Vestec – Vrané B 5:1
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