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Vážení čtenáři,

v ruce právě držíte nové číslo Vestec-

kých listů. Dozvíte se v něm opět nové in-

formace z děni v obci a že je jich hodně,

takže jen stručný souhrn.

Od října bude fungovat Městská policie

Černošice v novém režimu, kdy bude zří-

zeno pracoviště přímo na našem OÚ.

Zlepší se tím jak její dostupnost pro obča-

ny, tak rozsah služeb. Zároveň věřím, že

také dojde k dalšímu poklesu kriminality.

Dozvíte se také, o kolik peněz obec při-

chází díky nepřihlášeným občanům a co

bychom si za to mohli pořídit. Možná vás

uvedená čísla překvapí.

Nově také k zápisům z rady a ZO při-

dáváme komentář, kdy z mnohdy strohé

úřední řeči faktů a čísel text převádíme do

podoby, která by měla být srozumitelná

většině občanů.

V obci se také budou pořádat kulturní

akce, jejich přehled najdete na našich

stránkách. Multifunkční centrum funguje,

přes prázdniny v částečně omezeném pro-

vozu, kdy mnozí sportovních aktivit chti-

ví občané a instruktoři jsou na dovole-

ných, přesto lze konstatovat, že zájem o

služby je a za to jsme rádi.

Mateřská škola má také prázdniny, kte-

ré byly využity pro vyřešení reklamací,

které nelze realizovat v průběhu školního

roku a v září přivítala dalších 25 dětí v no-

vě otevřené třídě.

Přeji všem příjemný zbytek poněkud

deštivého léta.

Marek Kowalewski

Úvodní slovo

VESTECKÉ LISTY - Kulturní a informační měsíčník obce Vestec

Vydavatel: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, IČO: 00507644, pod ev. č. MK ČR E 15020.

Číslo ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2011 vyšlo 9. 9. 2011.

Uzávěrka příspěvků je do 15. dne měsíce před vydáním.

Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Vydavatel si vyhrazuje právo jazykové korektury.
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Kontakty: Redakce Vesteckých listů, OÚ Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec,

tel.: 241931732, e-mail: redakce@vestec.cz

Inzerujte

ve Vesteckých listech
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Přítomní členové zastupitelstva:

Tibor Švec

MUDr. Eleni Ziková

Jana Stupková

Václav Drahoš

Miroslav Pašek

Radka Vávrová

Tomáš Krátký

Eduard Jarolímek

Ing. Petr Krešňák

RNDr. Alena Machová 

Ing. Barbora Bucharová

JUDr. Jaroslav Bednář

MUDr. Svatopluk Smutný

Ing. arch. Jan Buchar

Omluvena: Ta�ána Lejnarová

Přijatá usnesení:

čj. 11/4/1 Zastupitelstvo obce schvaluje

následující pořad jednání:

1. Jednací řád ZO

2. Zastavovací studie Staving Olomouc s.r.o.

3. Darovací smlouva Staving Olomouc s.r.o.

4. Zastavovací studie Sheridan a.s.

5. Smlouva o spolupráci a společném fi-

nancování při stavbě splaškové kanali-

zace pro lokalitu "Nad kopcovitými lu-

kami"

6. Darovací smlouva na pozemky pod ko-

munikacemi par. č. 112/14, 112/13,

112/45, 112/46 od společnosti

HARDEST a.s.

7. Prodej pozemku parc. č. 896/23 o vý-

měře 410 m2

8. Žádost o dotaci na čistící vůz

9. Žádost o dotaci na sběrný dvůr

10.PD pro intenzifikaci ČOV Vestec

11.Diskuse

čj. 11/4/2 Zastupitelstvo obce schvaluje

Jednací řád ZO Vestec tak, jak byl před-

ložena se všemi doplňujícími návrhy,

které byly předloženy.

Komentář redakce: Na základě žádosti

zastupitelky Machové byl zastupitel-

stvem projednán a schválen nový jed-

nací řád.

čj. 11/4/3 Přijaté usnesení: Zastupitelstvo

obce schvaluje předloženou územní stu-

dii společnosti Staving Olomouc s.r.o.

Komentář redakce: Společnost Staving Olo-

mouc plánuje výstavbu RD mezi ulicemi

Rákosová a K Remízku, předložená stu-

die odpovídá územnímu plánu obce a

zastupiteli tedy byla odsouhlasena.

čj. 11/4/4 Zastupitelstvo obce schvaluje

přijetí příspěvku ve výši 500.000,- Kč

od společnosti Staving Olomouc s.r.o.

za možnost připojení nově budova-

ných RD v lokalitě Na Suchých na in-

frastrukturu ve vlastnictví obce. Zastu-

pitelstvo obce schvaluje předloženou

smlouvu o poskytnutí příspěvku na in-

frastrukturu a pověřuje starostu podpi-

sem této smlouvy.

Komentář redakce: Obec v rámci jednání

s developery požaduje příspěvek za

možnost připojení na sítě ve vlastnictví

obce, v uvedeném případě přispěje

společnost částkou 500.000,- Kč.

čj. 11/4/5 Zastupitelstvo obce schvaluje

předložený zastavovací plán zhotovený

Ing. arch. Radkem Zemanem pro roz-

vojovou lokalitu Z1 - "Nad kopcovitými

lukami" pro účely stanovení trasy

splaškové kanalizace v územním řízení.

Komentář redakce: V souvislosti s výstav-

bou v lokalitě u Hrnčíř bylo nutné

schválit tuto studii, která řeší trasu

splaškové kanalizace, jež bude připoje-

na do současného systému obce.

čj. 11/4/6 Zastupitelstvo obce schvaluje při-

jetí daru ve formě pozemků pod komu-

nikacemi a veřejným prostranstvím

parc. č. 112/14, 112/45, 112/13 a 112/46

v katastrálním území Vestec u Prahy,

obec Vestec, kraj Středočeský se všemi

součástmi a příslušenstvím, zejména tě-

lesy komunikací, které k nemovitosti

Výpis ze zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 13. 4. 2011
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náleží, jakož i se všemi právy a povin-

nostmi, z nichž byl sám oprávněn nebo

zavázán. Zastupitelstvo obce schvaluje

předloženou darovací smlouvu a pově-

řuje starostu podpisem této smlouvy.

Komentář redakce: Obec zdarma převza-

la komunikace, chodníky a pozemky

pod nimi v ulicích Okružní, Lipová,

jedná se o běžný postup, kdy po do-

končení výstavby developeři převádí

komunikace, související s dokončenou

výstavbou, do vlastnictví obce.

čj. 11/4/7 Zastupitelstvo obce schvaluje

prodej pozemku parc. č. 896/23 o vý-

měře 410 m2 v k. ú. Vestec u Prahy,

obec Vestec, kraj Středočeský za cenu

114.139,- Kč. Zastupitelstvo obce schva-

luje předloženou kupní smlouvu a po-

věřuje starostu podpisem této smlouvy.

Komentář redakce: Jedná se o prodej po-

zemku, který je užíván jako zahrada u

domu v lokalitě okálů u vodárny. Obec

postupně prodává pozemky jednotli-

vým vlastníkům domů.

čj. 11/4/8 Zastupitelstvo obce schvaluje

podání žádosti o dotaci na nákup čistí-

cího vozu za účelem omezení prašnos-

ti z plošných zdrojů.

Komentář redakce: Snahou obce je zkvalit-

nit životní prostředí, jednou z možných

cest je i zakoupení čistícího vozu, který

by byl z velké části v případě úspěchu

hrazen z dotace, předpokládaná cena je

cca 5,3 milionu Kč, z toho podíl obce by

byl ve výši necelých 500.000,- Kč.

čj. 11/4/9 Zastupitelstvo obce schvaluje po-

dání žádosti o dotaci na vybudování

sběrného dvora a úpravy sběrných míst.

Komentář redakce: Snahou obce je zlepšit

služby pro obyvatele, jednou z mož-

ných cest je i vybudování sběrného dvo-

ra v objektu AGRO v ulici Na Průhoně. 
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Výpis z rady konané dne 9. 5. 2011 od

18:00

Přítomní členové rady obce:

Tibor Švec

MUDr. Eleni Ziková

Jana Stupková

Václav Drahoš

Omluvena: Ta�ána Lejnarová

Schválený pořad schůze rady obce:

1. Nájemní smlouva pí Alena Hrubá na

pozemek parc. č. 1000/19 o výměře 746

m2

2. Smlouva o dílo KAPEX s.r.o. - dotace

sběrný dvůr

3. Smlouva o dílo č 1101 Kocová

4. Smlouva o dílo č. 2011/006 Provod - in-

ženýrská činnost s.r.o. - ČOV

5. Veřejné osvětlení ELTODO

6. Kamerový systém

7. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na po-

zemky parc. č. 15/1 o výměře 1087 m2

a 15/12 o výměře 1070 m2 ve vlastnic-

tví Ing. Evy Tmějové a MVDr. Lu	ka

Preiningera

8. Žádost o snížení nájmu pí Doudová

9. Policie

10.Žádost o udělení souhlasu s umístěním

sídla TJ Viktoria Vestec

11.Rybářský řád Vesteckého rybníka

Přijatá usnesení:

1. Nájemní smlouva pí Alena Hrubá na

pozemek parc. č. 1000/19 o výměře 746

m2

Přijaté usnesení: Rada obce schvaluje

předloženou nájemní smlouvu s pí

Alenou Hrubou, nájemné ve výši

1.000,- Kč měsíčně na 10 let a pověřuje

starostu podpisem smlouvy.

Zápisy ze schůzí rady

čj. 11/4/10 Zastupitelstvo obce bere na vě-

domí výsledek výběrového řízení na

projektanta intenzifikace ČOV Vestec.

Komentář redakce: Z důvodu napojení

plánovaného areálu BIOCEV bude nut-

no provést intenzifikaci čistírny odpad-

ních vod.

čj. 11/4/11 Zastupitelstvo obce schvaluje

rozpočtové opatření, kterým navyšuje

rozpočtové příjmy o 2.220.000,- Kč, kte-

ré budou kryty příjmem od Ústavu

molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a

navyšuje rozpočtové výdaje o částku

2.220.000,- Kč, které budou určeny k

pořízení projektové dokumentace pro

intenzifikaci ČOV Vestec.

Komentář redakce: Vychází z předchozího

bodu, vzhledem k tomu, že intenzifika-

ce je spojena s napojením BIOCEVu, ten

ji bude financovat, ale protože čistírna

odpadních vod je ve vlastnictví obce,

bude obec tím, kdo bude objednávat

provedení prací.

čj. 11/4/12 Zastupitelstvo obce schvaluje

přidání bodu č. 12 - Vestecká spojka -

do pořadu jednání.

Komentář redakce: Komentář redakce:

Na základě požadavku zastupitelky

Machové byl přidání tento bod, kdy za-

stupitelstvo vyjádří svoje stanovisko.

čj. 11/4/13 Zastupitelstvo obce zásadně ne-

souhlasí s Vesteckou spojkou, nebo� ta-

to komunikace vážně ohrožuje životní

prostředí občanů. Zastupitelstvo obce

Vestec požaduje vyřadit Vesteckou

spojku v zásadách územního rozvoje

Středočeského kraje a žádá řešit do-

pravní problematiku územních sítí

místních komunikací navržených tak,

aby nemohly tyto komunikace přivá-

dět do území tranzitní a kamionovou

dopravu.

Komentář redakce: Obec vyjádřila své

stanovisko ke vzniku Vestecké spojky,

její další vývoj ale není přímo pod kon-

trolou obce. 
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Komentář redakce: Obec plánuje zřídit

sběrný dvůr a je nutné si pronajmout

pozemek v areálu AGRO Jesenice, kte-

rý je ve vlastnictví pí Hrubé, kde by

měl být sběrný dvůr umístěn.

2. Smlouva o dílo KAPEX s.r.o. - dotace

sběrný dvůr

Přijatá usnesení: Rada obce schvaluje

předloženou smlouvu o dílo se spol.

KAPEX s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem

Kaněrou ve výši 190.000 Kč bez DPH

po akceptaci žádosti obce a pověřuje

starostu podpisem smlouvy.

Komentář redakce: Jedná se o smlouvu,

kdy společnost KAPEX bude obci po-

máhat se zajištěním dotace na sběrný

dvůr, v případě, že bude žádost o dota-

ci úspěšná, tak obdrží KAPEX odměnu

ve výši 190.000,- Kč bez DPH.

3. Smlouva o dílo č 1101 Kocová

Přijatá usnesení: Rada obce schvaluje

předloženou smlouvu o dílo s pí Len-

kou Kocovu na realizace zahrady MŠ

ve výši 660 tisíc Kč a pověřuje starostu

podpisem smlouvy.

Komentář redakce: Jedná se o smlouvu o

výsadbě v areálu mateřské školy, která

zahrnuje činnosti od terénních úprav

přes setí trávníků, výsadbu stromů a

další. Obec se snaží v rámci podpory

místního podnikání přednostně objed-

návat činnost od lokálních dodavatelů.

4. Smlouva o dílo č. 2011/006 Provod - in-

ženýrská činnost s.r.o. - ČOV

Přijatá usnesení: Rada obce schvaluje

předloženou smlouvu o dílo č.

2011/006 se společností Provod - inže-

nýrská činnost s.r.o. na intenzifikaci

ČOV ve výši 1.850 tisíc Kč bez DPH a

pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Komentář redakce: Vzhledem k výstavbě

BIOCEVu a využití ČOV areálem jaho-

dárny je nutné provést intenzifikaci

ČOV, prvním krokem je zpracování

projektové dokumentace, samotná rea-

lizace intenzifikace má předpokládané

náklady ve výši cca 40 milionů korun,

který by měly být placeny BIOCEVem

a společností AGRO Jesenice.

5. Veřejné osvětlení ELTODO

Přijatá usnesení: Rada obce bere na vědo-

mí jednání o provozování VO se spo-

lečností ELTODO-CITELUM a.s.

Komentář redakce: ELTODO-CITELUM

a.s. spravuje pro obec veřejné osvětlení,

podle správce je nutné rozšířit osvětle-

ní v ulici Na Spojce a v řadě ulic je po-

třeba provést rekonstrukci osvětlení s

celkovými náklady cca 2 miliony Kč.

6. Kamerový systém

Přijatá usnesení: Rada obce bere na vědo-

mí informace o kamerovém systému v

obci.

Komentář redakce: Obec podala žádost o

dotaci na rozšíření kamerového systé-

mu, která ale byla neúspěšná z důvodu

rozdělení dotací pro větší sídla, než je

obec Vestec.

7. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na po-

zemky parc. č. 15/1 o výměře 1087 m2

a 15/12 o výměře 1070 m2 ve vlastnic-

tví Ing. Evy Tmějové a MVDr. Lu	ka

Preiningera

Přijatá usnesení: Rada obce schvaluje

předložený Dodatek č. 1 k nájemní

smlouvě s Ing. Evou Tmějovou a

MVDr. Lu	kem Preiningerem do 31. 5.

2011 a pověřuje starostu podpisem.

Komentář redakce: Obec má pronajaty

pozemky pod dětským hřištěm na Ves-

tecké, uzavřeným dodatkem se prodlu-

žuje smlouva do 31. 5. 2011.

8. Žádost o snížení nájmu pí Doudová

Přijatá usnesení: Rada obce projednala

žádost o snížení ceny nájemného a

změnu účtování využitých hodin s pa-

ní Zuzanou Doudovou na pronájem

cvičebního sálu, rada souhlasí se změ-

nou účtování dle skutečně využitých

hodin a nesouhlasí se snížením nájmu.

Komentář redakce: Paní Doudová požá-

dala o snížení nájmu z důvodu nízké

návštěvnosti lekcí v letních měsících.

Rada se snížením nesouhlasila, protože
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již nyní je účtována nejnižší sazba. Ra-

da souhlasila s tím, že budou placeny

pouze skutečně proběhlé lekce - dosud

bylo účtováno i v případě, že se lekce

nikdo nezúčastnil a ta neproběhla.

9. Policie

Přijatá usnesení: Rada obce bere na vědo-

mí informace o jednání o dalším půso-

bení obecní policie ve Vestci a spolu-

práci s okolními obcemi v této věci.

Komentář redakce: Ze strany Černošic

bylo požadováno navýšení ceny za po-

skytování služeb policie, obec dojedna-

la s obcí Dolní Břežany spolupráci ve

využívání služeb Městské policie Čer-

nošice s tím, že bude zřízeno detašova-

né pracoviště ve Vestci.

10.Žádost o udělení souhlasu s umístěním

sídla TJ Viktoria Vestec

Přijatá usnesení: Rada obce souhlasí s

umístěním sídla občanského sdružení

TJ Viktoria Vestec na adrese U Hřiště

575, Vestec.

Komentář redakce: Vzhledem k tomu, že

TJ Viktoria Vestec měl sídlo původně v

budově, kde se nyní nachází již jen pro-

vozovna občerstvení na hřišti, souhlasí

rada s tím, aby se sídlo změnilo do no-

vé multifunkční budovy na hřišti.

11.Rybářský řád Vesteckého rybníka

Přijatá usnesení: Rada obce schvaluje Ry-

bářský řád Vesteckého rybníka s ome-

zeným počtem povolenek (do 60 ks),

cena dospělí 1.000,- Kč, sleva 50 % pro

občany Vestce.

Komentář redakce: Vzhledem k tomu, že

rybník po rekonstrukci a nasazení ryb

již funguje a je možné lovit ryby, bylo

nutné nastavit podmínky, za jakých je

možné lovit. Zároveň ti, kteří jsou ve

Vestci přihlášení, platí polovinu.

Výpis z rady konané dne 30. 5. 2011 od

18:00

Přítomní členové rady obce:

Tibor Švec

Jana Stupková
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Václav Drahoš

Omluveny: Ta�ána Lejnarová, MUDr. Ele-

ni Ziková

Schválený pořad schůze rady obce:

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přenechání

veřejného osvětlení na území Obce

Vestec do nájmu, o jeho provozování a

správě

2. Zřízení JPO Vestec

Přijatá usnesení:

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přenechání

veřejného osvětlení na území Obce

Vestec do nájmu, o jeho provozování a

správě

Přijaté usnesení:

Rada obce schvaluje předložený Dodatek

č. 1 mezi obcí Vestec a společností

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Komentář redakce: Vzhledem k nutnosti

investic do veřejného osvětlení byl uza-

vřen tento dodatek, který prodlužuje

současnou smlouvu o 7 let, v rámci to-

ho se společnost ELTODO-CITLEUM,

s.r.o. zavázala podílet se na investicích

do veřejného osvětlení v obci.

2. Zřízení JPO Vestec

Přijatá usnesení: Rada obce schvaluje zá-

měr zřízení JPO Vestec v spolupráci s

SDH Vestec a doporučuje zastupitel-

stvu obce zřídit JPO Vestec. Rada obce

schvaluje Smlouvu o spolupráci při za-

bezpečování požární ochrany - využití

vozidla pro JPO Vestec.

Komentář redakce: Obec zřídila jednotku

požární ochrany z důvodu zajištění po-

žární ochrany v obci - jedná se o napo-

jení dobrovolných hasičů na systém

profesionálních hasičů. Zároveň byla

schválena smlouva o využití vozidla,

které je ve vlastnictví SDH, aby mohlo

být zařazeno do integrovaného zá-

chranného systému.

Výpis z rady konané dne 13. 6. 2011 od

18:00

Přítomní členové rady obce:

Tibor Švec

Jana Stupková

Václav Drahoš

MUDr. Eleni Ziková

Omluvena: Ta�ána Lejnarová

Schválený pořad schůze rady obce:

1. Dodatek č. 3/2011 ke Smlouvě dílo č.

18-I/MŠVES/09

2. Záměr zřízení detašovaného pracoviště

Městské policie Černošice

3. Závěrečný účet obce Vestec za rok 2010

4. Směnná smlouva o směně částí pozem-

ku parc. č. 1031/1 a pozemku parc. č. st

264/2

5. Smlouva o spolupráci s Českou země-

dělskou univerzita v Praze

6. Smlouva o partnerství s obcí Dolní Bře-

žany

Přijatá usnesení:

1. Dodatek č. 3/2011 ke smlouvě o dílo č.

18-I/MŠVES/09

Přijaté usnesení:

Rada obce schvaluje předložený Dodatek

č. 3/2011 ke smlouvě o dílo č. 18-

I/MŠVES/09 mezi obcí Vestec a spo-

lečností AVERS, spol. s r.o. se sídlem

Michelská 240/49, 141 00, Praha 4, IČ

41190840 a pověřuje starostu podpisem

předloženého dodatku smlouvy.

Komentář redakce: V souvislosti s výstav-

bou školky docházelo ke změnám v

průběhu výstavby, tímto dodatkem by-

ly vyúčtovány provedené změny.

2. Záměr zřízení detašovaného pracoviště

Městské policie Černošice

Přijaté usnesení:

Rada obce projednala a schvaluje Záměr

zřízení detašovaného pracoviště Měst-

ské policie Černošice. Pro provoz deta-

šovaného pracoviště navrhuje v rozpo-

čtu pro rok 2012 vyčlenit částku cca 2

mil. Kč a zřídit denní místnost.

Komentář redakce: Obec si zřídí detašo-

vané pracoviště z důvodu poskytnutí

kvalitnějších služeb Městské policie a

navýšení rozsahu činnosti.

3. Závěrečný účet obce Vestec za rok 2010

Přijaté usnesení:
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Rada obce projednala Návrh závěrečného

účtu obce Vestec za rok 2010 včetně

Komentáře k závěrečnému účtu za rok

2010 a doporučuje zastupitelstvu obce

ke schválení předložený Návrh závě-

rečného účtu Obce Vestec za rok 2010 a

to bez výhrad.

Komentář redakce: Přijetí závěrečného

účtu je standardní operací, která probí-

há každý rok, jeho přijetí zastupitel-

stvem je součástí hospodaření obce.

4. Směnná smlouva o směně části pozem-

ku par. č. 1031/1 a pozemku parc. č. st

264/2

Přijaté usnesení:

Rada obce projednala směnu oddělených

částí pozemku par. č. 1031/1 ve vlast-

nictví obce a pozemku parc. č. st. 264/2

ve vlastnictví Ludmily Hašplové, Ma-

rie Hrdé, Evy Starcové, Antonína Sýko-

ry, Františka Šimečka a Jiřího Šimečka

a doporučuje zastupitelstvu obce ke

schválení předloženou Směnnou

smlouvu o směně částí pozemku par. č.

1031/1 a pozemku parc. č st 264/2.

Komentář redakce: Obec se snaží získávat

do svého vlastnictví pozemky, které

jsou pod obecními budovami, zde se

jedná o směnu pozemku pod budovou

ATS v lokalitě u vodárny za pozemek

před hospodou U Šimečků.

5. Smlouva o spolupráci s Českou země-

dělskou univerzitou v Praze

Přijatá usnesení: Rada obce projednala

Smlouvu o spolupráci s Českou země-

dělskou univerzitou v Praze se sídlem

Kamýcká 129, 165 21, Praha 6 - Such-

dol, týkající se spolupráce při rozvoji

vzdělávání seniorů v regionech, které

bude zajištěno vzdálenou formou s vy-

užitím multimediálních kurzů. Rada

schvaluje předloženou smlouvu a po-

věřuje starostu podpisem této smlou-

vy.

Komentář redakce: V rámci vzdělávání

seniorů bude probíhat ve Vestci výuka,

zařazená do projektu Virtuální univer-

zita 3. věku. Podrobnější informace

jsou v samostatném článku.

6. Smlouva o partnerství s obcí Dolní Bře-

žany

Přijaté usnesení:

Rada obce schvaluje předloženou Smlou-

vu o partnerství s obcí Dolní Břežany,

IČ 00241202, se sídlem 5. května 78, 252

41, Dolní Břežany a pověřuje starostu

podpisem předložené smlouvy.

Komentář redakce: Obec uzavřela smlou-

vu o partnerství, kdy poskytne pomoc

v podobě poradenství obci Dolní Bře-

žany ohledně výstavby multifunkčního

sportovního areálu.

Výpis z rady konané dne 27. 6. 2011 od

18:00

Přítomní členové rady obce:

Tibor Švec

Jana Stupková

Václav Drahoš

MUDr. Eleni Ziková

Omluvena: Ta�ána Lejnarová

Schválený pořad schůze rady obce:

1. Smlouva o dílo a o postoupení užíva-

cích práv, Wolters Kluwer ČR, a.s.

2. Dodatek č. 2. k Rámcové mandátní

smlouvě č. 174/2011

3. Žádost o finanční příspěvek, Klub seni-

orů Vestec o. s.

4. Směrnice č. 2/2011 o úhradách za zří-

zení věcných břemen inženýrských sítí

na nemovitém majetku obce

5. Koncesní smlouva o provozování ATS

Safina

6. Záměr vybudování rodinného centra

RC Baráček, o. s.

Přijatá usnesení:

1. Smlouva o dílo a o postoupení užíva-

cích práv, Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přijatá usnesení: Rada obce schvaluje

předloženou smlouvu o dílo a o po-

stoupení užívacích práv mezi obcí Ves-

tec a společností Wolters Kluwer ČR,

a.s., se sídlem U nákladového nádraží
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6, 130 00, Praha 3, IČ 63077639, která se

týká závazku společnosti Wolters Klu-

wer ČR, a.s., provést práce a vytvořit

dílo spočívající v průběžně aktualizo-

vané databázi systému právních infor-

mací ASPI v elektronické podobě. Rada

pověřuje starostu podpisem předlože-

né smlouvy.

Komentář redakce: ASPI je systém právních

informací s elektronickým přístupem.

Obec tím získá přístup k aktualizovaným

právním předpisům a dalším zdrojům.

2. Dodatek č. 2 k Rámcové mandátní

smlouvě č. 174/2011

Přijatá usnesení: Rada obcje schvaluje

předložený dodatek č. 2 k R8mcové

mandátní smlouvě č. 174/2011 mezi

obcí Vestec a JUDr. Petrem Sršněm -

ANALYZ INVEST, IČ 66449634, s mís-

tem podnikání Pod Věží 2192/1, Praha

6 a pověřuje starostu podpisem předlo-

ženého dodatku smlouvy.

Komentář redakce: K rámcové smlouvě

se uzavírají dodatky na konkrétní čin-

nost, dodatek č. 2 se týká právní pomo-

ci při vybudování kanalizace do lokali-

ty u Hrnčíř.

3. Žádost o finanční příspěvek, Klub seni-

orů Vestec o. s.

Přijatá usnesení: Rada obce projednala

předloženou žádost občanského sdru-

žení Klub seniorů Vestec o. s, IČ

22886508 se sídlem na adrese Vestecká

3, 252 42, Vestec o poskytnutí finanční-

ho příspěvku na činnost občanského

sdružení Klub seniorů Vestec o. s. Rada

schvaluje finanční příspěvek ve výši

10.000,- Kč na rok 2011.

Komentář redakce: V obci vzniklo občan-

ské sdružení, které bude sdružovat se-

niory a zajiš�ovat různé akce. V rámci

podpory společenského života v obci

se rozhodla rada přispět na činnost to-

hoto sdružení.

4. Směrnice č. 2/2011 o úhradách za zří-

zení věcných břemen inženýrských sítí

na nemovitém majetku obce

Přijatá usnesení: Rada obce schvaluje

Směrnici č. 2/2011 o úhradách za zříze-

ní věcných břemen inženýrských sítí na

nemovitém majetku obce.

Komentář redakce: Vzhledem k nastavení

jasných pravidel při úhradách za zříze-

ní věcných břemen (např. rozvody

elektřiny, vody) na pozemcích obce by-

la schválena tato směrnice.

5. Koncesní smlouva o provozování ATS

Safina

Přijatá usnesení: Rada obce projednala

předloženou Koncesní smlouvu o pro-

vozování ATS Safina mezi obcí Vestec

a obcí Dolní Břežany, IČ 00241873, se

sídlem 5. května č. p. 78, 242 41, Dolní

Břežany a obcí Zlatníky-Hodkovice, IČ

00241873, se sídlem Náves sv. Petra 41,

252 41, Zlatníky-Hodkovice a doporu-

čuje zastupitelstvu obce předloženou

smlouvu ke schválení. 

Komentář redakce: Na provozování ATS

Safina, která je ve společném vlastnic-

tví obcí Vestec, Dolní Břežany a Zlatní-

ky-Hodkovice, je nutné mít uzavřenu

koncesní smlouvu (jedná se o provozo-

vání vodovodu, kde to právní předpisy

vyžadují). 

6. Záměr vybudování rodinného centra

RC Baráček, o. s.

Přijatá usnesení: Rada obce projednala

záměr vybudování rodinného centra

RC Baráček, o. s., IČ 26581922, se síd-

lem Vestecká 734, 252 42, Jesenice v ob-

ci Vestec. Záměr spočívá ve využití

prostor Sportovního centra TJ Viktoria

Vestec - společenské místnosti a cvičeb-

ního sálu. Rada obce souhlasí s tím, že

prostory budou pronajaty za ceny dle

ceníku pronájmů, tj. s 50% slevou při

využití maminek s dětmi, cvičení pro

dospělé dle standardního ceníku.

Komentář redakce: V rámci podpory spo-

lečenského života v obci souhlasila ra-

da s tím, že bude RC Baráček poskyt-

nuta sleva 50 % na vyžití volného času

maminek s dětmi.
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Informace z obce

Nové detašované pracoviště Městské policie Černošice

Obec Vestec plánuje v termínu od 1. října 2011 zřídit detašované pracoviště Městské po-

licie Černošice v obci Vestec s tím, že sídlem detašovaného pracoviště bude budova Obec-

ního úřadu Vestec. 

V rámci zřízení pracoviště budou strážníci vykonávat preventivní službu v rozsahu 160

hodin měsíčně, zároveň však budou mít pohotovost 24 hodin denně, kdy budou dosažitel-

ní na telefonním čísle 123456789.

K tomuto kroku nás vedlo především další zvýšení bezpečnosti v naší obci. Nejen, že te-

lefonní číslo na strážníky bude funkční 24 hodin denně, ale hlavně se zvýší i rozsah služeb,

kdy strážníci budou nově nastupovat do práce na OÚ a do výkonu služby se již nebude po-

čítat i cesta z a do Černošic. Dalším důvodem bylo také to, že cena u smlouvy v původním

rozsahu narostla na 1,5 milionu Kč a detašované pracoviště bude jen o 500.000 Kč ročně

dražší s podstatně větším rozsahem služeb.

V rámci preventivní činnosti bude pozornost věnována především problémům, které se

objevují nejčastěji a to je potlačení kriminality - krádeže vloupáním do vozidel a objektů,

krádeže vozidel a drobná kriminalita. Zároveň bude činnost rozšířena také o obsluhu ka-

merového systému, kdy bude prováděna denní kontrola záznamů. V současné době je ka-

merový systém obsluhován pouze Policií ČR dle potřeby (tzn. většinou pouze poté, kdy do-

jde k nějakému trestnému činu v obci).

Zároveň také se zřízením detašovaného pracoviště bude postupně převedena ochrana

obecních objektů, kterými jsou budova OÚ, mateřská škola a multifunkční centrum na naši

Městskou policii. Jedním z důležitých úkolů bude také dohled nad dodržováním předpisů

na komunikacích, kdy bude prováděna preventivní činnost ve formě měření rychlosti na

ulicích Vídeňská a Vestecká.

Tímto však novinky ve fungování Městské policie nekončí. Již od 1. ledna 2012 dojde k

posílení detašovaného pracoviště o další strážníky s tím, že budou služby navýšeny na 24

hodin denně a preventivní činnost rozšířena na 480 hodin měsíčně. Vzhledem k finančním

nárokům tohoto navýšení bude působnost rozšířena i o obec Dolní Břežany, která se na cel-

kových nákladech ve výši 3,5 milionu Kč ročně bude podílet částkou 1,5 milionu Kč ročně. 

Klub seniorů Vestec

Všem obyvatelům Vestce oznamujeme, že dne 23. 5. 2011 byl na 1. členské schůzi založen

"KLUB SENIORŮ VESTEC o. s." a provedena volba orgánů Sdružení.  Dne 8. 6. 2011 byla

potvrzena registrace Ministerstvem vnitra. Cílem tohoto dobrovolného, nezávislého Sdru-

žení je spojit členy a přispět svou činností ke společenskému, kulturnímu a sportovnímu vy-

žití seniorů v naší obci. V souladu se stanovami se chceme se podílet se a přispět svými zá-

jmovými aktivitami ke zkvalitnění života v obci.

Zájemci o vstup do Klubu seniorů se mohou přihlásit na tel. číslech 737 645 978 nebo 605

264 609.

Alena Dostálová Klub seniorů Vestec
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Pozvánka na setkání seniorů

V pátek  23.9. 2011  od 18 hodin

V restauraci U Klimešů

Srdečně zveme všechny seniory

na společné setkání u večeře se zástupci obce.

Těšíme se na vás.

Vestecké posvícení 

Obec Vestec Vás všechny zve na vestecké posvícení s pestrým programem.

Co  ještě plánujeme do konce roku: 

23. září proběhne  setkání se seniory v restauraci  u Klimešů 

3. prosince Mikulášská besídka a mikulášská zábava a 23. prosince betlémské světlo. 

Těšíme se na Vás
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Žádost o dotaci na zlepšení okolí Vesteckého rybníka 

Obec Vestec nadále pracuje na zlepšení

okolí Vesteckého rybníka. V loňském roce

jsme vás seznámili v prázdninovém čísle

Vesteckých listů s projektem, který řešil

dotčené a navazující plochy Vesteckého

rybníka. V současné době je již zpracován

projekt "Rekreačně - přírodní park u Ves-

teckého rybníku" řešící území východně

od hráze rybníka a obec na základě toho-

to projektu požádala o poskytnutí dotace.

Obec v průběhu měsíce června a červen-

ce zpracovala a podala žádost o poskytnu-

tí podpory z Operačního programu Život-

ní prostředí, Zlepšování stavu přírody a

krajiny, oblasti Podpora regenerace urbani-

zované krajiny a Obnova krajinných struk-

tur. Celková cena našeho záměru "Rekre-

ačně - přírodní park u Vesteckého rybníku"

je cca 3,2 mil Kč, podpora z dotace je mož-

ná ve výši 2,4 mil Kč. Věříme, že dotaci zís-

káme a koncem příštího roku se všichni

budeme procházet v upravené zeleni po

nové naučné stezce okolo rybníka, přes

piknikovou louku do ovocného sadu. 

V rámci rozšiřování služeb občanům

plánuje obce zřídit sběrný dvůr.

Nejdříve malé shrnutí, co to vlastně

sběrný dvůr je - sběrný dvůr je určen pro

soustředění odevzdávaného tříděného ko-

munálního odpadu vyprodukovaného od

občanů obce Vestec před jeho odvozem k

likvidaci. Jedná se o sběr tříděného odpa-

du (sklo, papír, dřevo, stavební sutě, elek-

tromateriál a velkokapacitní odpad z do-

mácnosti) včetně sběru odpadů

nebezpečných. Sběrný dvůr je vybaven

dostatečnou kapacitou příslušných kon-

tejnerů.

A nyní již k tomu, kde by se měl sběrný

dvůr nacházet.

Poloha dvora je situována do jihový-

chodní části stávajícího areálu AGRO Je-

senice (u komunikace Na Průhoně) s od-

dělenými přístupy návozu a odvozu

odpadů. Přístup pro občany je koncipo-

ván z ulice Na Průhoně novými vraty ve

stávajícím oplocení areálu a nově vybudo-

vanou přístupovou komunikací uvnitř

areálu. Komunikační zóna pro odvozy od-

padů je řešena v protější části sběrného

dvora vnitřním prostorem areálu AGRO

Jesenice. Stávající zpevněná plocha nově

budovaného dvora je rozšířena o prostor

pro kontejnery a o novou příjezdovou ko-

munikaci pro občany - v celé ploše prove-

dena v živičném povrchu. Prostor kontej-

nerů je doplněn o lehkou zastřešující

konstrukci s dostatečnými parametry pro

manipulaci s odpady. Ostatní nezpevněné

plochy sběrného dvora budou zrekultivo-

vány a ozeleněny. Areál sběrného dvora je

po celém obvodu vymezen oplocením

včetně dvojice vrat.

A nakonec to nejdůležitější, z čeho se to

zaplatí:

Pro realizaci projektu sběrného dvora

byla podána žádost o poskytnutí podpory

z Operačního programu Životního pro-

středí, kde podpora financování činí až

90% celkové ceny projektu. Celkové ná-

klady projektu jsou vyčísleny na částku

3.052.440,- Kč. V současné době je projekt

ve stadiu vydaného ÚZEMNÍHO

SOUHLASU a v procesu posouzení pro

poskytnutí podpory z Operačního progra-

mu Životního prostředí.

Sběrný dvůr ve Vestci
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Tak tu máme novou sezónu a naše Vik-

torka startuje další soutěžní ročník

2011/2012.

Nově je přihlášena nejen soutěž A muž-

stva, ale vzniklo také B mužstvo, které bu-

de hrát IV. třídu. Co nás obzvláště těší je

přihlášení do soutěže přípravek mládeže

ve fotbale.

Dále se rozjede soutěž ping-pongu a no-

hejbalu. Zatím na rekreační úrovni zůsta-

ne oddíl volejbalu, který se intenzivně při-

pravuje na další sezónu, kdy by již také

hrál svá utkání soutěžně.

Počet členů TJ Viktoria Vestec se blíží již

80 členům a stále ve všech oddílech přijí-

má nové členy.

Nezbývá než popřát všem aktivním

hráčům mnoho úspěchů, pozvat naše fa-

noušky na zápasy, a nebo jen tak k ná-

vštěvě Sportovního Centra TJ Viktoria

Vestec.

TJ Viktoria Vestec jde do nové sezóny…

Rozpis zápasů III. třída - skupina A pro klub Vestec "A"

1. kolo So 27. 08. 2011 17:00 Davle - Vestec 

2. kolo So 03. 09. 2011 17:00 Vestec - Radlík

POHÁR St 07. 09. 2011 17:00 Dolní Břežany - Vestec 

3. kolo Ne 11. 09. 2011 17:00 Jesenice "B" - Vestec

4. kolo So 17. 09. 2011 16:30 Vestec - Libeř

POHÁR St 21. 09. 2011 17:00 ??? - ???

5. kolo So 24. 09. 2011 16:30 Hradištko "B" - Vestec

6. kolo So 01. 10. 2011 16:00 Vestec - Zvole "B"

7. kolo So 08. 10. 2011 16:00 Slapy - Vestec

8. kolo So 15. 10.2011 15:30 Vestec - Vrané

9. kolo Ne 23. 10. 2011 15:30 Dolní Břežany - Vestec

10. kolo So 29. 10. 2011 14:30 Vestec - Psáry

11. kolo So 05. 11. 2011 14:00 Bojanovice - Vestec

12. kolo So 12. 11. 2011 14:00 Vestec - Jíloviště "B" 

13. kolo So 19. 11. 2011 13:30 Hvozdnice "B" - Vestec

Rozpis zápasů IV. třída - skupina A pro klub Vestec "B" 

1. kolo Ne 28. 08. 2011 17:00 Vestec "B" - Libeř "B"

2. kolo So 03. 09. 2011 17:00 Štěchovice "B" - Vestec "B"

3. kolo Ne 11. 09. 2011 17:00 Vestec "B" - Vrané "B"

4. kolo Ne 18. 09. 2011 16:30 D. Břežany "B" - Vestec "B"

5. kolo Ne 25. 09. 2011 16:30 Vestec "B" - Pikovice

6. kolo So 01. 10. 2011 16:00 Dolní Jirčany - Vestec "B"

7. kolo VOLNO

8. kolo Ne 16. 10. 2011 15:30 Kam. Přívoz - Vestec "B" 

9. kolo Ne 23. 10. 2011 15:30 Vestec "B" - Libeň

10. kolo Ne 30. 10. 2011 14:30 Průhonice "B" - Vestec "B" 

11. kolo Ne 06. 11. 2011 14:00 Vestec "B" - Psáry "B" 

12. kolo Ne 13. 11. 2011 14:00 Vestec "B" - Okrouhlo 

13. kolo So 19. 11. 2011 13:30 Zlatníky - Vestec "B" 
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Vážení spoluobčané,

Dovolte, abych Vás krátce seznámil

s činnosti SDH Vestec v naší obci za po-

slední dva měsíce a s plány do nejbližší

budoucnosti.

Navštívili jsme Hasičský den na Kono-

pišti, který pořádalo Okresní sdružení ha-

sičů Benešov. Spolupořádali jsme Dětský

den na hřišti ve Vestci, kde jednou z dis-

ciplín byl i překážkový běh, kde si děti

mohli vyzkoušet své dovednosti. Velkou

atrakcí byl i aquazorbing, nad kterým

jsme měli dohled. Ve spolupráci s SDH

Osnice jsme v době největšího sucha zalili

stromy podél cyklostezky směrem na

Kunratice a na návsi.  Byli jsme na přátel-

ské návštěvě v SDH Kunratice. Ti nám

ukázali svou zbrojnici i svěřenou techniku

a přislíbili pomoc při řešení mimořádných

živelných událostí na našem katastru.

Provedli jsme zkoušku některých nad-

zemních hydrantů v obci. Pravidelně kon-

trolujeme obec po větších deštích a silněj-

ším větru.Pracujeme na svých webových

stránkách, kde informujeme občany o na-

ší další činnosti.

Během letních měsíců plánujeme brigá-

du na údržbu techniky. Dále na zmapová-

ní a odzkoušení funkčnosti všech nad-

zemních  i podzemních hydrantů v

katastru naší obce. Opět se chytáme na za-

lití stromků podél cyklostezky. Jsme po-

zváni na návštěvu k SDH Půhonice a SDH

Dolní Jirčany. Oba dva sbory u nás v ka-

tastru obce zasahují na vyžádání HZS St-

ředočeského kraje.  

Příští rok bychom si rádi připomenuli

výročí 100. let od založení dobrovolných

hasičů v naší obci a udělali oslavu. V této

souvislosti bych Vás spoluobčany chtěl

požádat o dohledání dobových fotografií,

případně věcí souvisejících s činností dob-

rovolných hasičů, od jejich založení po

současnost. Fotografie a věci můžete při-

nést do hospody na hřiště a nezapomeňte

na sebe zanechat kontakt kvůli vrácení.

Vše zadokumentujeme a použijeme na

výstavku u příležitosti oslav.     

Bližší informace o termínu konání sdě-

lím v některém dalším čísle VL. V součas-

né chvíli má SDH Vestec 21 členů a hlásí

se další. 

Rozšiřte naše řady i Vy!!! Nejsme ome-

zeni věkem ani pohlavím. :

Kontakt, jak se s námi spojit naleznete

na stránkách www.sdh-vestec.cz

Případně zavolejte na číslo 777 693 221

či 775 775 325  

Pokud se nechcete stát členy, ale rádi

byste naší činnost alespoň finančně pod-

pořili, je Vám k dispozici pokladnička

v hospodě na hřišti. 

Na závěr bych Vám chtěl popřát pěkné

léto a mnoho pohodových dnů. 

Milan Petrus, velitel SDH Vestec
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Informace z úřadu

ŽIJETE VE VESTCI, ALE PŘIHLÁŠENÍ JSTE JINDE?

Zeptejte se svého souseda,

zda je zde přihlášený.

Není ? Není ? Není ? Není ? 

I on je jedním z těch,

který naší obec připraví

o více než 15 milionů korun ročně.

Co bychom za to mohli pořídit?
Každé 4 minuty by mohl jezdit autobus na Opatov, 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

Za pět let bychom měli na další školku.

Za dva roky bychom zrekonstruovali všechny komunikace v obci.

Mohli bychom mít 8 policistů 24 hodin denně.

Ulice Počet BJ* Počet přihlášených Počet přihlášených na jednu BJ

Vestecká 53 153 2,89

U Parku 13 37 2,85

Průběžná 18 38 2,11

Vilová I. a II. 31 57 1,84

Rákosová 56 85 1,52

U Strouhy 84 114 1,36

Ve Stromkách 117 153 1,31

Okružní 146 187 1,28

Javorová 105 133 1,27

*BJ - bytová jednotka

Celostátní průměr dle sčítání lidu je 2,66 přihlášených osob na jednu bytovou jednotku.

Tento fakt potvrzuje i statistika z ulic Vestecká, U Parku a Průběžná, kde se počet přihláše-

ných podobá celostátnímu průměru. V oblastech nové výstavby v naší obci se však od prů-

měru zásadně lišíme.

Opravdu máte pocit, že vedle vás bydlí uvedený počet lidí? Ptáte se, proč je u nás tato si-

tuace? Proč spoluobčané, kteří chtějí fungující obec s fungujícím zázemím, kulturním a

sportovním vyžitím, místy pro relaxaci, obec s pořádkem, nechtějí nepřímo k tomuto roz-

voji přispět? 

Počet hlášených občanů k 31. 12. 2010 byl 2119 občanů, v naší obci nás však bydlí cca 4000!  
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Údržba veřejných prostranství obce

Prvořadým úkolem obce je udržování čistoty, hezkého a příjemného prostředí v obci. Po-

dílí se na tom hlavně obec údržbou veřejných prostranství a i ti, kteří pečují o své zahrád-

ky. Snad každý z vás někdy pozoroval, jak velké úsilí na toto vynakládají technické služby

obce. Není to ale zadarmo. Výhoda bohaté, stále se rozrůstající veřejné zeleně ve správě ob-

ce (kolem 60.000m2), přináší neustále se navyšující náklady na její údržbu. Nemalé pro-

středky stojí nejen nákup vhodné techniky, roste samozřejmě i náklad na likvidaci bio od-

padů. Letošní náklady se blíží neuvěřitelným 3mil. Kč. A ani zima není zadarmo. Například

v loňském roce pouze náklady na likvidaci odvozu sněhu z chodníků a komunikací činily

více než 800 tisíc Kč. Celkové náklady na zajištění údržby prostranství se tedy blíží 5mil. Kč

ročně!

Na závěr bychom rádi vyzvali všechny spoluobčany, aby nám pomohli s údržbou zeleně

a pořádkem v obci, nebo� ne všichni udržují své pozemky v upraveném stavu a pokud bu-

de nálada i pomoci s údržbou zeleně kolem svých pozemků, plotů a zahrádek.

Děkujeme Váš Obecní úřad

Hledám paní nebo studentku

na úklid a žehlení ve Vestci 3x měsíčně.

Prosím o kontakt přes e-mail: kotva@volny.cz

ŽALUZIE PŘÍMO 
OD VÝROBCE!!!
ISO ŽALUZIE NA PLASTOVÁ A EURO OKNA, 
SHRNOVACÍ DVEŘE, SÍŤKY PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

Změřte si rozměr skel, zavolejte, nebo 
zašlete rozměry e-mailem, my vypočítá-
me cenu a kalkulaci obdržíte tentýž den.

777 208 491, 
info@har.cz

a výroba 
a prodej 
a montáž 

a opravy
a záruka 36 měsíců
a pozáruční servis

Po předložení tohoto kuponu

SLEVA 55 %
z montáže žaluzií.
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude

probíhat ve dnech 18. 11. 2011 - 21. 11. 2011

Rozmístění 7 ks (10 m3) kontejnerů v ulicích: U Parku - 1 ks

K Vodárně - 1 ks

Průběžná - 2  ks 

Na Suchých - 1 ks

Ve Stromkách - 1 ks

Werichova - 1 ks

Svoz nebezpečného odpadu dne 19. 11. 2011  

1. stanoviště Vídeňská u Bychla 8:00 - 8:15 hod.

2. stanoviště U Parku  8:20 - 8:35 hod.

3. stanoviště Ve Stromkách  8:40 - 8:55 hod.

4. stanoviště Na Průhoně 9:00 - 9:15 hod.

5. stanoviště Hrnčířská 9:20 - 9:35 hod.

6. stanoviště Průběžná 9:40 - 9:55 hod.

7. stanoviště Na Suchých/U Strouhy 10:00 - 10:15 hod.  

8. stanoviště K Vodárně 10:20 - 10:35 hod.

9. lokalita Hrnčíře 10:40 - 10:55 hod. 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Likvidace nebezpečného odpadu probíhá ambulantním svozem vždy když jsou kontej-

nery na velkoobjemový odpad (v sobotu ráno) - je třeba dodržet čas a stanoviště!!! 

Žádáme občany, aby nebezpečný odpad předávali osobně obsluze sběrného vozu.

Není možné následně házet pneumatiky, lednice a jiný nebezpečný odpad do velkoobje-

mových kontejnerů.

Tímto žádáme občany, aby do kontejnerů nevhazovali nebezpečný odpad, nepřeplňova-

li kontejnery a neodkládali odpad mimo kontejnery!

Velkoobjemové kontejnery slouží pro:

starý nábytek - skříně, postele, stoly,

židle, křesla, ...

jízdní kola, kočárky

koberce, linolea, matrace, ...

velká elektrotechnika - pračky, myčky

zdravotní keramika - umyvadla,

záchody

kovový odpad - motory bez oleje,

kovové nosníky, plechy, kola, části

autogramů bez oleje,

drátěnky, džezy, vany ...

Do kontejnerů nikdy nedávejme

stavební odpad - su�, kamení,

obrubníky

zeminu  

bioodpad

pneumatiky

lednice 

monitory

autobaterie 

ředidla, barvy, oleje

a jiné nebezpečné odpady
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Pozvánka na koncert sboru Cancioneta Praga

Vážení a milí spoluobčané. Je to již více jak rok a půl, co jste někteří z vás navštívili můj

Absolventský koncert v kostele sv. Šimona a Judy. Během této doby se stalo mnoho udá-

lostí, z nichž ta nejzásadnější je, že sbor Bambini di Praga, který jsem sedm let vedl jako

sbormistr, ukončil svou činnost.

V minulém roce jsem založil ženský sbor Cancioneta Praga, jehož jádro tvoří bývalé člen-

ky Bambini di Praga. Zúčastnili jsme se 5. mezinárodního pěveckého festivalu ve Španěl-

ském Malgrat de Mar, odkud jsme si přivezli dvě významné trofeje - Cenu publika pro nej-

oblíbenější sbor festivalu a Cenu za absolutní festivalové vítězství.

V současné době se velmi intenzívně připravujeme na naši první koncertní sezonu, kte-

rou zahájíme v pátek 21. října 2011, v 19:30 hod., v Koncertním sále Pražské konzervatoře.

Dovolte mi proto, abych vás touto cestou na náš zahajovací koncert co nejsrdečněji po-

zval. Věřím, že si tuto - pro mě výjimečnou - událost nenecháte ujít a zúčastníte se opět

v hojném počtu a vytvoříte tak skvělou atmosféru, jako při mém Absolventském koncertě.

Těším se na vás a věřte - bude to stát za to.

Lukáš Jindřich sbormistr

Zahajovací koncert sboru Cancioneta Praga

21. 10. 2011 v 19:30 hodin

Koncertní sál Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1

Vstupné: 200 Kč

Další informace: www.cancionetapraga.cz

Profesionální hudebník vyučuje hru na violoncello

a hudební teorii začátečníky i pokročilé, včetně

přípravy ke zkouškám na konzervatoř.

Tel.: 606 694 487

Sdružení zdravotně postižených Jesenice pořádá pro

své členy zájezd na Zahradu Čech v Litoměřicích,

který se koná dne 21. 9. 2011.

Odjezd je ve Vestci od BMW Bychl v 7:00 hodin.

Přihlášky přijímá Věra Šmídová

na tel.: 241 931 956,

volejte prosím k večeru.
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www.tondach.cz

Kontaktujte obchodního zástupce
Michala Štumpfa na mobil: 602 754 439
nebo e-mail: stumpf@tondach.cz

SOUSEDÉ MAJÍ SLEVU
20 % na základní posuvné střešní tašky Hranice 11, Samba 11 
a Stodo 12 ve všech barevných úpravách.

• akce se týká staveb a rekonstrukcí v okruhu vymezeném mapou cca 15 km 
od centrálního skladu TONDACH v Jir anech

• podmínkou pro poskytnutí slevy je registrace u obchodního zástupce, 
který Vám sd lí íslo Vaší objektové slevy. Bez ísla objektové slevy 
nebude "sousedská" sleva poskytnuta.

• slevu si nárokujte u svého dodavatele st ešní krytiny

• zboží bude dodáno dopravou TONDACH za pouhých 500 K  bez DPH 
do 15 dn  od objednání, vykládka zboží je hrazena zvláš

• provádíme výpo et st echy zdarma, doporu íme realiza ní firmy

• slevu nelze s ítat s žádnou další ak ní slevou firmy TONDACH R
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