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Vážení čtenáři,
v ruce právě držíte první letošní číslo

Vesteckých listů. Období od posledního
vydání bylo opět bohaté na události, tak-
že si dovolím pouze stručný souhrn udá-
lostí, z nichž mnohé jsou dále rozvinuty
na dalších stranách, případně na webu
obce.

V tomto vydání najdete informace jak
ze zasedání rady, tak také zastupitelstva
obce, informace o poplatcích, žádostech
o dotace, zprávu Policie ČR a mnohé
další.

Kulturní a sportovní dění v obci nabírá
obrátky, na hřišti se odehrávají různé tur-
naje, máme oddíl mládeže, nový trenér
vede oddíl dospělých, proběhla zábava
a další se připravuje, bude se konat maš-
karní průvod a mnohé další akce. Zároveň
v nové multifunkční budově probíhají
různé formy cvičení, přístupné všem ob-
čanům. Přehled najdete v tomto vydání,
dále také na webových stránkách
www.vestec.cz/sctjvv.html a www.tjvik-
toriavestec.cz

Na konci minulého roku proběhla již
tradiční akce, spojená s dovozem Betlém-
ského světélka a také byl u naší nové MŠ
vysazen strom. Zároveň také proběhlo ko-
laudační řízení a byl vydán kolaudační
souhlas. Je připraven zápis děti do MŠ, in-
formace také najdete v tomto vydání.

Přes nepříznivé klimatické podmínky,
které zkomplikovaly výstavbu cykloste-
zek, se blíží jejich dokončení, kdy část je
již v definitivním živičném povrchu, další
čekají na povrch a osazení obrubníků.

Přeji příjemné čtení.

Marek Kowalewski
redaktor

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 LEDEN — ÚNOR 2011  vyšlo 13. 2. 2011.
Uzávěrka příspěvků je do 15. dne měsíce před vydáním.

Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Vydavatel si vyhrazuje právo jazykové korektury.
Doručováno do všech poštovních schránek obyvatel a firem v obci Vestec.

Náklad 1100 ks. Cena: ZDARMA
Kontakty: Redakce Vesteckých listů, OÚ Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec,

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

Inzerujte ve Vesteckých listech
redakce@vestec.cz
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Přijatá usnesení:
10/2/1 Zastupitelstvo obce schvaluje

přidání bodu č. 19 odměny ne-
uvolněných členů zastupitel-
stva a bod č. 20 smlouva o po-
skytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu do-
pravní infrastruktury
č. 611/2010. Bod diskuse se po-
souvá na bod č. 21.

10/2/2 Zastupitelstvo obce schvaluje
navržený pořad jednání včetně
jeho rozšíření.

10/2/3 Zastupitelstvo obce schvaluje
jednací řád zastupitelstva obce
Vestec.

10/2/4 Zastupitelstvo obce schvaluje
předloženou kupní smlouvu
na základě které prodává obec
Vestec Ing. Martinu Křivánko-
vi pozemek parc. č. 350/50
o výměře 92 m2, který vznikl
oddělením pozemku parc
.č. 350/3. Pozemek parc.
č. 480/32 o výměře 37 m2, kte-
rý vznikl oddělením pozemku
parc. č. 480/1 a pozemek parc.
č. 480/34 o výměře 70 m2, kte-
rý vznikl oddělením pozemku
parc. č. 480/2 vše k. ú. Vestec
u Prahy. Na základě geometric-
kého plánu č. 1162- 93/2010
zhotoveného společností Geo-
metra s.r.o. se všemi součástmi
jak stojí a leží za celkovou cenu
318.820,00 Kč. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu podpi-
sem této smlouvy.

10/2/5 Zastupitelstvo obce schvaluje
předloženou kupní smlouvu,
na základě které Obec Vestec
prodává panu Martinu Weis-
heitelovi pozemek parc.
č. 350/3 o výměře 368 m2, kte-

rý vznikl oddělením od původ-
ního pozemku parc. č. 350/3
o výměře 554 m2. Pozemek
parc. č. 480/33 o výměře
264 m2, který vznikl oddělením
od pozemku parc. č. 480/1
a pozemek parc. č. 480/2, o vý-
měře 93 m2, který vznikl oddě-
lením od původního pozemku
parc. č. 480/2 o výměře 163 m2
vše v k.ú. Vestec u Prahy na zá-
kladě geometrického plánu
1162-93/2010 zhotoveného
společností Geometra s.r.o. za
celkovou cenu ve výši
1.059.860,00 Kč. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu podpi-
sem této smlouvy.

10/2/6 Zastupitelstvo obce schvaluje
předloženou kupní smlouvu
na základě které Obec Vestec
prodává společnosti Tradimex
Praha s.r.o. pozemek parc.
č. 1031/12 o výměře 8 m2. Po-
zemek parc. č. 1031/13 o výmě-
ře 12 m2 a pozemek parc. č. st.
325 o výměře 28 m2 v k.ú. Ves-
tec u Prahy za celkovou cenu
ve výši 149.700,00 Kč. Zastupi-
telstvo obce pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.

10/2/7 Zastupitelstvo obce schvaluje
předloženou kupní smlouvu
na základě které Obec Vestec
prodává Robertu Deylovi po-
zemek parc. č. 443/10 o výmě-
ře 85 m2, který vznikl odděle-
ním pozemku parc .č. 443/4
v k. ú. Vestec u Prahy. Na zá-
kladě geometrického plánu
č. 1183-169/2010 zhotoveného
společností Geometra s.r.o. se
všemi součástmi a příslušen-
stvím jak stojí a leží za celko-

Výpis usnesení ze dne 22. 12. 2010
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vou cenu ve výši 270.400,00 Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu podpisem této smlou-
vy.

10/2/8 Zastupitelstvo obce schvaluje
předloženou darovací smlouvu
na základě které  obec Vestec
přijímá darem pozemky parc.
č. 197/73, 197/75, 197/76
a 197/77 v k. ú. Vestec u Prahy
a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.

10/2/9 Zastupitelstvo obce schvaluje
počet členů finančního výboru
na sedm. Zastupitelstvo navr-
huje nové členy finančního vý-
boru Ing. Tomáše Krátkého
a Ing. Pavla Gračka CSc.

10/2/10 Zastupitelstvo obce potvrzuje
i nadále ve funkci pověřeného
zastupitele pro změnu č. 5 ÚP
sídelního útvaru Vestec
MUDr. Eleni Zikovou. Zastupi-
telstvo obce tímto potvrzuje
platnost usnesení ze dne 10. 2.
2010.

10/2/11 Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr pořízení nového ÚP sí-
delního útvaru Vestec dle usta-
novení zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a staveb-
ním řádu v platném znění. Za-
stupitelstvo schvaluje jako po-
řizovatele nového ÚP úřad
sídelního plánování MěÚ Čer-
nošice a schvaluje Janu Stupko-
vou jako pověřeného zastupite-
le.

10/2/12 Zastupitelstvo obce schvaluje
dle ustanovení vyhlášky
č. 4/2004 souhlas s použitím
znaku obce pro znak sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska
SDH Vestec.

10/2/13 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtový výhled pro roky
2011 - 2015.

10/2/14 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočet obce Vestec pro rok
2011 jako schodkový s celkový-
mi přijmi 61.680.000 Kč, s cel-
kovými rozpočtovými výdaji
ve výši 68.498.000 Kč a schod-
kem ve výši 6.818.000 Kč. Scho-
dek rozpočtu bude plně kryt
z finančních prostředků z pře-
bytků hospodaření v roce 2010
a předchozích rozpočtových
období. Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet obce Vestec
s navrženými úpravami. Návrh
rozpočtu bude přílohou č. 1 to-
hoto zápisu.

10/2/15 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočet příspěvkové organi-
zace MŠ Vestec pro rok 2011.
Celkové příjmy rozpočtu činí
4.925.000 Kč a celkové rozpo-
čtové výdaje činí 4.925.000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočet jako vyrovnaný.

10/2/16 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2010
kterým se mění celkové rozpo-
čtové příjmy rozpočtu pro rok
2010 o částku 49.456.927,67 Kč
a celkové rozpočtové výdaje se
mění na částku 93.813.000 Kč.
Schodek rozpočtu po této změ-
ně činí 44.356.772,33 Kč a bude
plně kryt z finančních pro-
středků z přebytku hospodaře-
ní obce v předešlých rozpočto-
vých období.

10/2/17 Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti na rekonstrukci
povrchu komunikace Krátká
v předpokládané výši
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3.000.000 Kč z Fondu rozvoje
měst a obcí Středočeského kra-
je pro rok 2011.

10/2/18 Zastupitelstvo obce schvaluje
předložený zastavovací plán
společnosti Staving Olomouc
s.r.o. ze dne 13. 12. 2010.

10/2/19 Zastupitelstvo obce schvaluje
navrženou výši odměn neuvol-
něných členů zastupitelstva ob-

ce. Tabulka s odměnami je pří-
lohou tohoto zápisu.

10/2/20 Zastupitelstvo obce schvaluje
předloženou smlouvu 611/
2010 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Zastupitelstvo pověřuje staros-
tu podpisem této smlouvy.

Zápisy ze schůzí rady

Zápis z rady konané dne 22. 11. 2010
od 18:00
Přítomní členové rady obce:
Tibor Švec
MUDr. Eleni Ziková
Jana Stupková
Václav Drahoš
Ta�ána Lejnarová

Schválený pořad schůze rady obce:
1. Jednací řád rady obce
2. Žádost provozovatele Občerstvení Na

Hřišti o změnu provozní doby a souhlas
s drobnou stavební úpravou

3. Žádost Sdružení zdravotně postižených
Jesenice o finanční příspěvek

4. Smlouva o právu provést stavbu -
BIOCEV

5. Smlouvy o právu provést stavbu -
AUTO KURTZ

6. Informace o veřejném projednání změ-
ny č. 5 územního plánu sídelního útva-
ru Vestec

7. Zřízení komisí rady obce
8. Nájemní smlouva na část pozemku

parc. č. 707/1
Přijaté usnesení:
1. Jednací řád rady obce
Přijaté usnesení:
Rada obce schvaluje předložený jednací

řád rady obce.

2. Žádost provozovatele Občerstvení Na
Hřišti o změnu provozní doby a souhlas
s drobnou stavební úpravou

Přijaté usnesení:
Rada schvaluje změnu provozní doby

z původní 11:00 až 22:00 na 11:00 až 23:00,
vybudování sádrokartonové příčky v ku-
chyni a odsávacího zařízení na vlastní ná-
klady nájemce.
3. Žádost Sdružení zdravotně postižených

Jesenice o finanční příspěvek
Přijaté usnesení:

Rada schvaluje příspěvek pro Sdružení
zdravotně postižených Jesenice dotaci na
rok 2010 ve výši 15.000,- Kč a ukládá obec-
nímu úřadu poslat písemné vyrozumění
o schválené dotaci.
4. Smlouva o právu provést stavbu -

BIOCEV
Přijaté usnesení:

Rada obce schvaluje smlouvu o právu
provést stavbu mezi Obcí Vestec a Ústa-
vem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.,
se sídlem Vídeňská 1083,142 00 Praha 4 na
pozemcích parc. č. 197/10 a parc.
č. 197/12 v katastrálním území Vestec
u Prahy pro projekt "Biocev". Rada obce
schvaluje tuto smlouvu jako vzorovou
i pro další případy stavby inženýrských
sítí a komunikací na pozemcích ve vlast-
nictví obce.

vestec listy 01-02.qxd  16.2.2011  15:26  StrÆnka 6



7

5. Smlouvy o právu provést stavbu -
AUTO KURTZ 

Přijaté usnesení:
Rada obce schvaluje smlouvy o právu

provést stavbu mezi Obcí Vestec a Auto
Kurtz s.r.o, se sídlem V Oblouku 731,252
42,Praha západ na pozemcích 480/1
a 350/3 k. ú. Vestec u Prahy ve vlastnictví
obce Vestec.
6. Informace o veřejném projednání změ-

ny č. 5 územního plánu sídelního útva-
ru Vestec

Přijaté usnesení:
Rada bere na vědomí termín veřejného

projednání změny č. 5 ÚP - NBBC
12. 2010 od 16:00 hodin v zasedací míst-
nosti obecního úřadu. 
7. Zřízení komisí
Přijaté usnesení:
Rada schvaluje zřízení těchto komisí:

Komise pro dopravu a bezpečnost v po-
čtu 7 členů, předseda Eduard Jarolímek.

Komise pro získávání dotačních titulů
v počtu 3 členů, předseda Petr Zderadič-
ka.

Komise pro životní prostředí v počtu 5
členů, předseda ing. Miloš Koc.

Kulturní komise v počtu 10 členů před-
seda: Táňa Lejnarová.

Komise pro vydávání Vesteckých listů
v počtu 3 členů, předseda: Marek Kowa-
lewski. 
8. Nájemní smlouva na část poz. č. 707/1
Přijaté usnesení:

Rada schvaluje předloženou nájemní
smlouvu na část pozemku č. 707/1 ve
vlastnictví Milana Havlíčka a Evy Koňá-
kové v k. ú. Vestec u Prahy a Obcí Vestec. 

Zápis z rady konané dne 13. 12. 2010
od 18:00
Přítomní členové rady obce:
Tibor Švec
MUDr. Eleni Ziková
Jana Stupková
Václav Drahoš
Ta�ána Lejnarová

Schválený pořad schůze rady obce:
1. Rozpočtový výhled na roky 2011-2015
2. Rozpočet na rok 2011
3. Rozpočet Mateřská škola Vestec, přís-

pěvkové organizace pro rok 2011
4. Kupní smlouvy na pozemky ve vlast-

nictví obce parc. č. 1031/12, 1031/13
a st..č.325 v k. ú. Vestec u Prahy v cel-
kové výši 149 700 Kč  TRADIMEX
PRAHA, s.r.o., Vestecká 17, Vestec,
252 42, kupní smlouva na část pozem-
ku parc. č. 443/4v k. ú. Vestec u Prahy
v celkové výši 270 400 Kč, Robert Deyl,
Rooseveltova 790/45, Praha 6,160 00,
kupní smlouva na pozemky parc.
č. 480/2,350/50 a 480/32 v k. ú. Vestec
u Prahy v celkové výši 318 820 Kč,
BBA-MONOLIT, s.r.o., Ke Krči
576/36, Praha 4, 147 00, kupní smlou-
va na pozemky parc.č. 480/ 2,350/
3,480/ 33 v k.ú. Vestec u Prahy v cel-
kové výši 1 059 860 Kč s Martinem We-
isheitlem  

5. Zvýšení nájmu pro spol. Flexon
6. Darovací smlouva  na pozemky parc.

č. 197/73,197/75,197/76,196/77 od spo-
lečnosti EXBIO Praha,a.s./  ulice nad
SAFINOU II.

7. Navýšení počtu členů Finančního výbo-
ru 

8. Pověření zastupitele pro změnu č. 5 ÚP
Vestec

9. Záměr pořízení nového ÚP sídelního
útvaru Vestec

10. Zastavovací plán spol. STAVING Olo-
mouc ze dne 13. 12. 2010

11. Smlouva o právu o provedení stavby
D-Ana s.r.o.

Přijaté usnesení:
1. Rozpočtový výhled na roky 2011-2015
Přijaté usnesení: 

Rada obce schvaluje předložený rozpo-
čtový výhled na roky 2011-2015.
2. Rozpočet na rok 2011
Přijaté usnesení:

Rada schvaluje předložený rozpočet
pro rok 2011 včetně předložených změn.
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3. Rozpočet Mateřská škola Vestec, přís-
pěvkové organizace pro rok 2011

Přijaté usnesení:
Rada obce schvaluje předložený rozpo-

čet Mateřské školy Vestec, příspěvkové
organizace. Celkové příjmy ve výši 4 925
00 Kč a celkové výdaje ve výši 4 925
000 Kč.
4. Kupní smlouvy na pozemky ve vlast-

nictví obce parc. č. 1031/12,1031/13
a st..č.325 v k. ú. Vestec u Prahy v cel-
kové výši 149 700 Kč TRADIMEX
PRAHA, s.r.o., Vestecká 17, Vestec, 252
42, kupní smlouva na část pozemku
parc. č. 443/4 v k. ú. Vestec u Prahy
v celkové výši 270 400 Kč Robert Deyl,
Rooseveltova 790/45, Praha 6,16000,
kupní smlouva na pozemky parc.
č. 480/2, 350/50 a 480/32 v k. ú. Vestec
u Prahy v celkové výši 318 820 Kč,
BBA-MONOLIT, s.r.o., Ke Krči
576/36,147 00 Praha 4, IČ 25674358,
kupní smlouva na pozemky parc.
č. 480/2, 350/3, 480/33 v k. ú. Vestec
u Prahy v celkové výši 1 059 860 Kč
s Martinem Weisheitlem

Přijaté usnesení:
Rada obce schvaluje předložené kupní

smlouvy.
5. Zvýšení nájmu pro spol. Flexon
Přijaté usnesení:

Rada schvaluje zvýšení nájmu pro spo-
lečnost Flexon na pozemku obce 
dle inflační doložky na 320 000 Kč/rok.
6. Darovací smlouva  na pozemky parc.

č. 197/73, 197/75, 197/76, 196/77
od společnosti EXBIO Praha, a.s. - ulice

nad SAFINOU II.
Přijaté usnesení:

Rada schvaluje předloženou darovací
smlouvu na pozemky parc. č. 197/73,
197/75, 197/76, 197/77 od spol. Exbio
v ul. Nad Safinou II. 

7. Navýšení počtu členů Finančního výbo-
ru 

Přijaté usnesení:
Rada schvaluje navýšení počtu členů Fi-

nančního výboru na 7 a zvolení do funkcí  
pana ing. Tomáše Krátkého a ing. Pavla

Gračka.
8. Pověření zastupitele pro změnu č. 5 ÚP

Vestec 
Přijaté usnesení:

Rada schvaluje opětovné určení zastu-
pitelky MUDr. Eleni Zikové jako pověře-
ného zastupitele se zpracovatelem změny
č. 5 ÚP sídelního útvaru Vestec.
9. Záměr pořízení nového ÚP sídelního

útvaru Vestec  
Přijaté usnesení:

Rada schvaluje záměr pořízení nového
ÚP sídelního útvaru Vestec 
10. Zastavovací plán spol. STAVING Olo-

mouc ze dne 13. 12. 2010  
Přijaté usnesení:

Rada schvaluje předložený zastavovací
plán společnosti STAVING Olomouc ze
dne 13. 12. 2010.
11. Smlouva o právu o provedení stavby

D-Ana s.r.o.
Přijaté usnesení:

Rada schvaluje předloženou Smlouvu
o právu o provedení stavby se společnos-
tí D-Ana

Zápis z rady konané dne 20. 12. 2010
od 18:00
Přítomní členové rady obce:
Tibor Švec
MUDr. Eleni Ziková
Jana Stupková
Václav Drahoš
Ta�ána Lejnarová omluvena

Schválený pořad schůze rady obce:
1. Jednací řád zastupitelstva
2. Souhlas s použitím znaku
3. Žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí

a měst
4. Odměna neuvolněným členům zastupi-

telstva od 1. 1. 2011
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5. Smlouva o poskytnutí finančních pro-
středků z rozpočtu Státního fondu do-
pravní 
infrastruktury č.611/2010

Přijaté usnesení:
1. Jednací řád zastupitelstva
Přijaté usnesení:

Rada obce projednala předložený jed-
nací řád ZO a doporučuje zastupitelstvu
ke schválení.
2. Souhlas s použitím znaku obce

Přijaté usnesení:
Rada obce projednala použití znaku ob-

ce vznikajícímu Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska SDH Vestec a doporu-
čuje zastupitelstvu ke schválení. 
3.  Rozpočtové opatření č. 5/2010
Přijaté usnesení:

Rada obce projednala předložené roz-
počtové opatření č.5/2010, které mění cel-
kové příjmy na 49.456.927,67 Kč a celkové
výdaje na částku 93.813.000,00 Kč, scho-
dek rozpočtu po této úpravě činí
44.356.072,33 Kč a bude plně kryt z pře-
bytků hospodaření z minulých let. Rada
obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválení tohoto opatření.
4. Žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí

a měst Středočeského kraje
Přijaté usnesení:

Rada projednala podání žádosti na re-
konstrukci povrchu komunikace v ulici
Krátká v předpokládané výši 3 mil. Kč
z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeské-
ho kraje a doporučuje zastupitelstvu obce
ke schválení.
5. Smlouva o poskytnutí finančních pro-

středků z rozpočtu Státního fondu do-
pravní infrastruktury č. 611/2010

Přijaté usnesení:
Rada projednala Smlouvu o poskytnutí

finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury
č. 611/2010 a doporučuje zastupitelstvu
obce ke schválení.

Zápis z rady konané dne 10. 1. 2011
od 18:00

Přítomní členové rady obce:
Tibor Švec
Jana Stupková
Václav Drahoš
Ta�ána Lejnarová omluvena
MUDr. Eleni Ziková omluvena

Schválený pořad schůze rady obce:
1. Smlouva o poskytování právních služeb

- JUDr. Ilona Vaněčková
2.  Smlouva o dílo - PAGINA CONSULT

s.r.o.
3.  Změna územního plánu č. 5
4. Jmenování do funkce ředitelky Příspěv-

kové organizace Mateřská škola Vestec
- Mgr. Daniela Pořízková

5. Zřizovací listina MŠ
6. Dohoda o užívání majetku 
7. Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu

obce
8. Dohoda o zřízení společného spádové-

ho obvodu ZŠ pro bezplatné plnění po-
vinné školní docházky a o hrazení nein-
vestičních výdajů zřizovateli

9. RUPEXIM s.r.o. - smlouva o odtahu vo-
zidel

10. Nařízení obce č.1/2011
11. Zápis -  veřejná zasedání
12. Příspěvek TJ Viktoria Vestec
13. Žádost o umístění trafiky
14. Jmenování členů komisí
Přijaté usnesení:
1. Smlouva o poskytování právních služeb

- JUDr. Ilona Vaněčková
Přijaté usnesení:   

Rada projednala a pověřuje starostu
podpisem předložené smlouvy
s JUDr. Ilonou Vaněčkovou, zastupující
advokátní kancelář se sídlem Na Pankráci
404/30a, Praha 4, 140 00, IČ 66243866.
2.  Smlouva o dílo - PAGINA CONSULT

s.r.o.
Přijaté usnesení:  

Rada projednala a pověřuje starostu
podpisem předložené smlouvy se společ-
ností PAGINA CONSULT s.r.o., Bolevec-
ká 494, Praha 10, 109 00, IČ 61457817, za-
stoupenou ing. Jiřím Giogasem. 

9
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3. Změna územního plánu č. 5
Přijaté usnesení:

Rada projednala a doporučuje zastupi-
telstvu obce ke schválení předloženou
Změnu územního plánu Vestec č. 5. 
4. Jmenování do funkce ředitelky Příspěv-

kové organizace Mateřská škola  Ves-
tec- Mgr. Daniela Pořízková

Přijaté usnesení:  
Rada projednala a doporučuje zastupi-

telstvu obce ke schválení jmenování s oka-
mžitou platností do funkce ředitelky Ma-
teřské školy Vestec, příspěvkové
organizace Mgr. Danielu Pořízkovou.
5. Zřizovací listina MŠ
Přijaté usnesení: 

Rada projednala a doporučuje zastupi-
telstvu obce ke schválení předloženou zři-
zovací listinu Mateřské školy Vestec, přís-
pěvkové organizace s dodatkem č. 1.
6. Dohoda o užívání majetku 
Přijaté usnesení:

Rada projednala a doporučuje zastupi-
telstvu obce ke schválení předloženou
smlouvu o užívání majetku obce s Mateř-
skou školou Vestec, příspěvkovou organi-
zací.
7. Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu

obce
Přijaté usnesení: 

Rada projednala a zamítla předloženou
žádost Mateřského centra Pohádka na
částku 20 000,- z důvodu vyčerpání znač-
ných finančních prostředků na mateřskou
školu ve Vestci.
8. Dohoda o zřízení společného spádové-

ho obvodu ZŠ pro bezplatné plnění po-
vinné školní docházky a o hrazení nein-
vestičních výdajů zřizovateli

Přijaté usnesení:
Rada obce schvaluje předloženou Do-

hodu o zřízení společného spádového ob-
vodu ZŠ pro bezplatné plnění povinné
školní docházky a o hrazení neinvestič-
ních výdajů zřizovateli s Městskou částí
Praha 11, Ocelíkova 672/81, Praha 4, 149
41, IČ 00231126 a pověřuje starostu podpi-

sem smlouvy.
9. RUPEXIM s.r.o. - smlouva o odtahu vo-

zidel
Přijaté usnesení:

Rada obce schvaluje předloženou
smlouvu na provádění odtahu silničních
vozidel s společností RUPEXIM s.r.o., Ví-
deňská 343, Vestec, IČ 20097644 a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy.
10. Nařízení obce č. 1/2011
Přijaté usnesení:

Rada schvaluje předložené Nařízení ob-
ce č. 1/2011 o maximálních cenách za nu-
cené odtahy silničních vozidel a vraků,
nucené odtahy silničních vozidel po do-
pravní nehodě a za střežení těchto vozidel
na určených parkovištích.
11. Zápis -  veřejná zasedání
Přijaté usnesení:

Rada obce doporučuje zastupitelstvu
obce při pořizování zápisu postupovat
výhradně dle zákona o obcích §95, tj. do
zápisu uvádět pouze počet přítomných
členů zastupitelstva obce, schválený po-
řad jednání zastupitelstva obce, průběh
a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
Vše ostatní je zaznamenáno na audio na-
hrávkách, a proto není nutné uvádět v zá-
pisu.
12. Příspěvek TJ Viktoria Vestec
Přijaté usnesení: 

Rada obce projednala žádost na částku
200 000,- Kč a doporučuje zastupitelstvu
obce částku schválit.
13. Žádost o umístění trafiky
Přijaté usnesení: 

Rada doporučuje vyvolat se zájemcem
jednání o podmínkách a umístění mobil-
ního stánku na prodej tiskovin, nealko ná-
pojů atd.

14. Jmenování členů komisí
Přijaté usnesení:

Rada schválila členy komise v tomto
složení: 
Komise životního prostředí: Lenka Koco-

vá, Jiří Sedmík, Jaroslav Bednář.
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Komise kulturní: Daniela Pořízková, Petra
Málková, Blanka Pašková, Lukáš Jind-
řich, Zdeněk Rožánek, Dana Zemanová,
František Špaček, Ivana Opeltová, Mi-
chal Šíma.

Komise pro dopravu a bezpečnost: Tomáš
Krátký, Roman Fritschka, Marek Kowa-
lewski, Milan Petrus, Tomáš Ulmajer,
Martin Votava.

Komise dotační: Petr Zderadička, Jaroslav
Bednář, Eleni Ziková.

Zápis z rady konané dne 24. 01. 2011
od 18:00
Přítomní členové rady obce:
Tibor Švec
Jana Stupková
Václav Drahoš
Ta�ána Lejnarová 
MUDr. Eleni Ziková 

Schválený pořad schůze rady obce:
1. Smlouva Staving Olomouc
2. Smlouva Stavospol s.r.o
3. Nákup stroje RONDO K330
4. Smlouva o nájmu pozemků pro chod-

ník v ul. Průmyslová
5. Smlouva o nájmu pozemků pod ATS

stanicí Safina  
6. Podání žádosti z Krajského programu

prevence kriminality ve Středočeském
kraji v roce 2011 

7. Doplnění členů kulturní komise o Miro-
slava Paška a Radku Vávrovou

Přijaté usnesení:
1. Smlouva STAVING Olomouc s.r.o. IČ

47974630, se sídlem Pavlovická 20/43
Olomouc, 773 00, zastoupena ing. Jose-
fem Opletalem, jednatelem 

Přijaté usnesení:  
Rada projednala a doporučuje zastupi-

telstvu obce ke schválení předloženou
smlouvu o poskytnutí příspěvku na infra-
strukturu ve výši 500 tis. Kč, splatnou do
15 dnů od vydání stavebního povolení.
2. Smlouva Stavospol s.r.o. IČ 15545521, se

sídlem Staňkova 383/41, Brno, 612 00,

zastoupena ing. Pavlem Žákem, jedna-
telem

Přijaté usnesení:
Rada projednala a pověřuje starostu

podpisem Smlouvy o zřízení práva odpo-
vídající věcnému břemeni na poz. č.
327/15, 327/9, 616/3, 644/89, 644/91 k. ú.
Vestec u Prahy položení elektrické přípoj-
ka NN. Za jednorázovou úplatu ve výši
7200 Kč (100,- Kč/m2)
3. Nákup stroje RONDO K330
Přijaté usnesení:

Rada projednala a schvaluje nákup stro-
je RONDO K330 - komunální malotraktor
v ceně: 1 378 440,- Kč včetně DPH, vyba-
vení dle nabídky fy PEKASS, a.s. Přátel-
ství 987, Praha 10.
4. Smlouva o nájmu pozemků na výstav-

bu chodníku podél komunikace Průmy-
slová  

Přijaté usnesení:
Rada obce projednala a schvaluje uza-

vření smlouvy o nájmu pozemků za úče-
lem výstavby chodníku pro účely projek-
tu BIOCEV mezi obcí Vestec a
společností SAFINA a.s., IČ 45147868, se
sídlem Vídeňská 104, Vestec, 252 42, za-
stoupená ing. Tomášem Plachým, jedna-
telem.
Výše pronájmu 100,- Kč/m2/rok.
5. Smlouva o nájmu pozemků pod ATS

stanicí
Přijaté usnesení:

Rada obce projednala smlouvu o nájmu
a mezi spol. SAFINA, a. s. a obcemi Ves-
tec, Dolní Břežany a Zlatníky-Hodkovice,
pozemku č. st. 209 a parc. č. 375/2 k. ú.
Vestec u Prahy a pověřuje starostovi pro-
jednat výši nájemného. 

6. Podání žádosti z Krajského programu
prevence kriminality ve Středočeském
kraji v roce 2011

Přijaté usnesení:   
Rada obce konstatuje, že v rozpočtu pro

rok 2011 je v paragrafu 5311 částka ve vý-
ši 1 mil. Kč. Rada obce projednala žádost
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a schvaluje podání žádosti z programu
prevence kriminality ve Středočeském
kraji v roce 2011. 
7. Doplnění členů kulturní komise o Miro-

slava Paška a Radky Vávrové.
Přijaté usnesení:     

Rada obce jmenuje do funkce členů ko-
mise paní Radku Vávrovou a pana Miro-
slava Paška.

Informace z obce

Sčítání lidu, domů a bytů 
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjiš�ováním. Přináší velké

množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je
připravováno na březen 2011 - rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. 

Důležitou součástí přípravy na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zkušební sčítání, kte-
ré proběhlo v dubnu 2010.

Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků
zajiš�uje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český
statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká poš-
ta, s. p. 

Rozsáhlé webové stránky s informacemi o sčítání 2011 můžete nalézt na adrese:
http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/o_scitani 

Pravidla pro přijímání dětí do MŠ 

Ředitelka Mateřské školy Vestec, příspěvkové organizace, stanovuje následující kritéria,
podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte na základě usta-
novení § 34, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v případech, kdy počet žádostí o přijetí po-
daných zákonnými zástupci dětí překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou
školu.
1. Trvalé bydliště zákonných zástupců v obci Vestec 
2. Děti, které v následujícím školním  roce dovrší věk pro povinnou školní docházku a děti,

které mají rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (vyhláška č. 14 z 29. 12. 2004,
zákon č. 561/2004 Sb.) a jejichž zákonní zástupci mají trvalé bydliště v obci Vestec (pod-
le § 34 odst. 4 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, se k předškolnímu vzdě-
lávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením a s odkladem povinné
školní docházky)

3. Děti zaměstnanců školy a OÚ Vestec
4. Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje MŠ Vestec. Vychází se tak vstříc nenarušení souro-

zeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné MŠ.
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Organizace zápisu do mateřské školy

Organizace zápisu do mateřské školy pro školní rok 2011/2012 a nástup dítěte od 1. dub-
na 2011

Zápis a přijímání žádostí o přijetí:
23. a 24. února 2011 od 9 - 12 hod. a od 13 -17 hod. (osobně v budově MŠ Vestec) 
-  zapisovány budou děti, které k datu nástupu do MŠ dovrší 3 roky
-  k zápisu přineste vyplněnou žádost, včetně potvrzení od lékaře, rodný list dítěte a ob-

čanský průkaz rodiče
-  na základě žádosti vyhotoví ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte (do tři-

ceti dnů), které bu	 obdržíte poštou, nebo si jej vyzvednete přímo v MŠ
Organizace zápisu do mateřské školy pro školní rok 2011/2012 a nástup dítěte od 1. září 2011
Vydávání žádostí o přijetí:
6., 7. a 8. dubna 2011 na Obecním úřadě Vestec v úředních hodinách  (možno stáhnout i z
webu www.vestec.cz) 

Zápis a přijímání žádostí o přijetí:
20. a 21. dubna 2011 od 9 hod. - 17 hod. 
(osobně v budově MŠ Vestec)
- zapisovány budou děti, které k datu nástupu do MŠ dovrší 3 roky 
- k zápisu přineste vyplněnou žádost, včetně potvrzení od lékaře, rodný list dítěte a ob-

čanský průkaz rodiče
- na základě žádosti vyhotoví ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte (do tři-

ceti dnů), které bu	 obdržíte poštou, nebo si jej vyzvednete přímo v MŠ

Ve Vestci dne 3. 2. 2011
Mgr. Daniela Pořízková, ředitelka MŠ Vestec

5. Další děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstarších k mladším, tj.
přednost má starší dítě před mladším.
V případě volné kapacity budou přijímány děti s jiným typem docházky než celodenním.
Kritéria k přijímání dětí od školního roku 2010/2011 byla projednána se zřizovatelem dne

2. 2. 2011.

Ve Vestci 3. 2. 2011
Mgr. Daniela Pořízková, ředitelka MŠ Vestec
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Informace z Komise pro dopravu a bezpečnost

Komise pro dopravu a bezpečnost pokračuje v mírně obměněném složení ve své činnos-
ti, kdy navázala na práci členů v předchozím volebním období. Schůze probíhají pravidel-
ně každou první středu v měsíci a informace je možné najít na webových stránkách obce.

Komise se zabývá širokým spektrem problémů, souvisejících se životem v obci, a jak z ná-
zvu vyplývá, jedná se především o problematiku dopravy a bezpečnosti.

Za přispění členů komise byl vybudován v obci kamerový systém, jehož zavedení oceni-
la nejen Policie ČR, ale věřím, že i občané, kterým byl díky tomuto kamerovému systému
lépe ochráněn jejich majetek. V současné době obec žádá o dotaci na rozšíření kamerového
systému o další dva body, každý osazený dvěma kamerami. Věřím, že žádost o dotaci bu-
de úspěšná a pomůže dalšímu zvýšení bezpečnosti v obci.

Na základě hodnocení provozu linky 326 jak členy komise, tak z podnětů občanů, bylo vy-
voláno jednání s dopravcem, kdy mu bylo vytknuto jak nedodržování jízdních řádů (pozdější
nebo dřívější příjezd do zastávky), tak také vynechávání některých spojů. Ze strany dopravce
bylo přislíbeno řešení v průběhu března 2011, a to jak po personální stránce, tak po stránce
zlepšení komfortu výměnou autobusů za novější. Věřím, že v dalším čísle VL budu moct kon-
statovat, že toto zlepšení opravdu nastalo. Obecní úřad zvažuje zřízení linky Vestec - OC Cho-
dov, případně linky ve směru z Jirčan a Jesenice přes Vestec po městském okruhu do zastáv-
ky Na Knížecí (Anděl). Sdělte nám prosím, zda byste měli o některou z těchto linek zájem,
případně i v kterém dni a čase - informaci nám můžete zaslat na e-mail: doprava@vestec.cz
Přednost zprava

Vzhledem k tomu, že někteří řidiči mají patrně nedostatečné znalosti pravidel silničního
provozu, dovoluji si připomenout všem vlastníkům řidičských průkazů, že v případě, že
není přednost na křižovatce upravena dopravními značkami, PLATÍ PŘEDNOST ZPRAVA.
Toto pravidlo se týká většiny obytných zón v naší obci. 
Zimní údržba

Letošní zima opět vyzkoušela připravenost nejen pracovní čety, ale také chodců a moto-
ristů. Přívaly sněhu, které zaplavily nejen naši obec, v prosinci loňského roku důkladně pro-
věřily, jak se kdo na zimu připravil.

Obec s maximálním nasazením upravovala jak komunikace, tak parkovací místa a chod-
níky. Přesto samozřejmě není možné, aby byla celá obec bez sněhu ještě před tím, než ob-
čané ráno vyjdou ze svých domovů.

V návaznosti na zkušenosti z této kalamity byla se společností Agro Jesenice dohodnuta
spolupráce, kdy bude pro obec v nepřetržité pohotovosti vyhrazen traktor s radlicí. Dále
bylo rozhodnuto o zakoupení nového multifunkčního stroje, který bude v zimě sloužit pro
úklid sněhu a v letním období sekání trávy a další činnosti, v průběhu prosince byl tento
stroj obci zapůjčen a je již plně využíván pro potřeby obce.

Parkování
S odstraňováním následků zimní kalamity je spojena i problematika parkování, kdy mno-

zí bezohlední řidiči zaparkují tak, že znemožní nejen průjezd vozidel, ale i techniky, která
má sníh odklidit. Vzhledem k tomu, že obec od února disponuje smluvní odtahovou služ-
bou, budou v případě bránění průjezdu vozidla odtahována na záchytné parkoviště.

Apeluji tedy na všechny řidiče, a� se před zaparkování zamyslí nad tím, zda je vybrané
místo opravdu to pravé s ohledem na ostatní.

Za komisi pro dopravu a bezpečnost
Marek Kowalewski

14
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Informace o místních poplatcích na rok
2011 a způsobu jejich úhrady

Poplatek za komunální odpad
Nádoba 60 nebo 70 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1800,- Kč
Nádoba 110, nebo 120 l (svoz  1x týdně)  . . . . . . . . . . . . . . . .2050,- Kč
Nádoba 110, nebo 120 l (svoz 1x za 14 dní)  . . . . . . . . . . . . . .1200,- Kč      
Nádoba 240 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3300,- Kč
Kontejner 1100 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21500,- Kč 
Pytel 110 l - 20 ks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1100,- Kč
Pytel 110 l - do 20 ks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,- Kč/ks

Poplatek ze psů
První pes: 350 Kč ročně, důchodci 200 Kč, právnické osoby 400 Kč.
Každý další pes: 500 Kč ročně, důchodci 300 Kč, právnické osoby 600 Kč.
Úleva z roční sazby ve výši 350 Kč na období 2 let za očipované psy.

Způsob úhrady místních poplatků
Poplatky lze hradit v hotovosti v podatelně obecního úřadu v úředních hodinách, nebo

bankovním převodem na účet vedený u ČS: 0388054389/0800 nejpozději do 31. 3. 2011. Při
placení bankovním převodem je důležité uvádět VS, který je tvořen následujícím způso-
bem:
Rodinné domy: VS = č. p. (např. 141 nebo 21)
Bytové domy: VS = č. bytu  00000 č. p. (např. byt č. 11 v domě č. p. 399 = 11000399, byt čís-

lo 1 v domě 606 = 10000606).
Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést své příjmení a důvod platby (např. Novák -

odpad).
Po zaplacení bankovním převodem je nutné si vyzvednout známku na popelnici na OÚ.

Při úhradě poplatku v hotovosti obdržíte známku okamžitě.

Žádosti o dotace

Obec podala dvě nové žádosti o dotace a to na rozšíření kamerového systému a pěší zó-
nu v ulici Krátká.

Předmětem dotace kamerového systému z Krajského programu prevence kriminality je
rozšíření o další dva kamerové body se dvěma kamerami, doplnění technického zařízení
a doplnění infra reflektorů, to vše v celkové částce cca 900.000,- Kč. Předpokládaná realiza-
ce je v druhé polovině roku 2011 a jednalo by se o umístění kamer do ulice Ve Stromkách
a do ulice Javorová.

Žádost o dotaci na výstavbu chodníku v ulici Krátká, včetně zatrubnění deš�ové kanali-
zace, vybudování veřejného osvětlení, mobiliáře a sadových úprav byla podána do progra-
mu Středočeského fondu rozvoje obcí a měst. Celková investice činí 3.410.000,- Kč, z čehož
je žádáno o částku 3 mil. Kč z dotace. V případě získání dotace se předpokládá realizace
v období měsíců červen - říjen 2011.
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Připravované akce na jaro

Vážení čtenáři, 
jménem kulturní komise bych vás ráda seznámila s programem na jaro 2011.
V první řadě to bude Masopustní průvod v sobotu 5. března. V  poledne se všichni se-

jdeme na fotbalovém hřišti u zabijačkové polévky, aby se v jednu hodinu vydal průvod ma-
sek v čele s muzikou směrem do ulice Vestecká, dále ulicí Ve Stromkách, poté k Obecnímu
úřadu, ulicemi V Parku, Na Suchých, K Jahodárně a Průběžnou zpátky na hřiště. Na hřišti
budou připraveny klasické vepřové hody, každý masožravec si přijde na své. 

Zveme samozřejmě všechny, kteří se chtějí v maskách účastnit v průvodu, fantazii se me-
ze nekladou, všechny masky jsou vítány. Nejhezčí masky budou odpoledne na hřišti vy-
hlášeny a oceněny. 

Další, tentokrát komorní akcí připravovanou na jaro, je 12. 3. 2011 vítání občánků. Letos
přivítáme 22 chlapečků a 15 holčiček, narozených v loňském roce. Vítání občánků proběh-
ne na Obecním úřadě ve Vestci. 

30. dubna se budou tradičně pálit ve Vestci čarodějnice a jako každý rok bude tato akce
spojená se soutěžemi pro malé i velké a s večerním průvodem lampiónků. 

Na květen plánujeme den vietnamské komunity, který by se měl konat na hřišti a chtěli
bychom ještě domluvit na jaro nějaké divadlo, nebo koncert podle zájmu, odvoz bude opět
zajištěn autobusem od OÚ.

O dalších akcích příště.
Těšíme se na vaši účast, za kulturní komisi

Táňa Lejnarová

Poděkování

Spolumajitelé domu č. p. 307 tímto velice děkují občanům Vestce, OS Vestecká zvonička,
obecnímu zastupitelstvu a sousedům za poskytnuté finanční dary a nezištnou pomoc spo-
jenou s likvidací požáru domu ze dne 26. prosince 2009. 

Rekonstrukci domu prováděla na základě výběrového řízení firma KROSTAV s.r.o., s je-
jíž kvalitou a přístupem jsme byli velice spokojeni. Kolaudace domu proběhla zdárně dne
11. 1. 2011 a během měsíce února dojde k nastěhování.

Všem spoluobčanům přejeme úspěšný rok 2011 a na základě našich zkušeností vám do-
poručujeme zrevidovat si podmínky uzavřených pojistných smluv na váš nemovitý maje-
tek. 

Za spolumajitele domu č. p. 307 PETR FALTYS  

Za redakci si ještě dovolím připomenout, že instalací požárních detektorů je možné mini-
malizovat následky požáru a to díky včasné identifikaci vzniku požáru. Věřím, že tato
smutná událost, která vedla k poškození celého bytového domu a smrti dvou jeho obyvatel
bude dostatečnou motivací pro ostatní k zamyšlení nad tím, jakým způsobem lze vlastní
majetek zabezpečit.  Více informací naleznete například na http://www.vestec.cz/novin-
ky/s-cim-vam-muzeme-pomoci/hlasice-pozaru.html

Obyvatelům domu přeji klidné bydlení v jejich zrekonstruovaném domě.
Marek Kowalewski

16
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Zprávy Policie ČR - Obvodní oddělení Jesenice

Od února 2010 spadá obec Vestec do místní působnosti nově vzniklého Obvodního od-
dělení policie (OOP) Jesenice, Územní odbor Praha-venkov JIH. Dříve byla obec v působ-
nosti OOP Jílové u Prahy. Vznikem nové služebny došlo především ke zkrácení dojezdo-
vých časů a Policie je díky tomu blíže občanům Vestce.

Trestná činnost je na území obce rozmanitá. Samotná poloha obce, která se nachází v bez-
prostředním sousedství s hlavním městem Praha, je pro osoby kriminálně závadové vyhle-
dávanou lokalitou k páchání trestné činnosti. V obci Vestec se nachází mnoho nových loka-
lit řadových a rodinných domů, také se zde nachází velké množství firem a podniků, včetně
nákupního centra, prodejen a restaurací.

Co se týká rozboru trestné činnosti za rok 2010, tak je třeba říci, že největší problém je
majetková trestná činnost. Jedná se především o:
- vloupání do zaparkovaných osobních vozidel, k této trestné činnosti dochází především

na parkovištích u bytových domů, rodinných domů a před prodejnami a místními pod-
niky, zde dochází k vloupání do vozidel a ke krádeži věcí v nich uložených nebo ke krá-
deži jednotlivých dílů vozidel (světlomety, airbagy, kapoty). K této trestné činnosti do-
chází jak v denních tak v nočních hodinách,

- dále jsou to krádeže osobních motorových vozidel celých, kdy pachatelé se zaměřují pře-
devším na vozidla zn. Škoda (Fabia, Octavia), Volkswagen (Passat) a Audi (A3, A6),

- další problém zaznamenaný policisty OOP Jesenice je vloupání do některých firem a objektů, kdy
se jedná jak o provozovny firem, tak rodinné domy, byty, kočárkárny, sklepy a sklepní kóje,

- rovněž byla zaznamenána další trestná činnost, která již není tak markantní, jedná se
o případy poškození cizí věci, výtržnictví, dopravní nehody pod vlivem alkoholu nebo
návykových látek a další,

- Policisté rovněž zaznamenali velké množství přestupkového jednání a to jak v silničním
provozu, tak na úseku majetku a zejména sousedských a rodinných sporů. 
Co se týká pachatelů trestné činnosti, tak z dosud získaných poznatků nebo zadržených

pachatelů bylo zjištěno, že v minimálním případě se jedná o občany obce Vestec, tudíž jsou
to osoby, které do obce přijíždí městskou hromadnou dopravou nebo svými vozidly. Hlav-
ní příjezdovou komunikaci do obce tvoří silnice II/603 Praha-Benešov, ale nyní po otevře-

TJ Viktoria Vestec

nabízí ve Sportovním centru možnost doplnění svých mužstev pro tyto sporty:
Fotbal muži: tréninky ÚT, ST, ČT od 18:30 hod.
Fotbal mládež: ročníky 2001 - 2006, tréninky PO a ST od 17:00 hod.
Nohejbal muži: info na tel.: 724 840 531                
Ping - Pong smíšené: tréninky PO a ST od 20:00 hod.
Ping - Pong mládež: od ročníku 2002, tréninky NE 17:00 (od 2/2011)
Ping - Pong děti: ročníky 2000 - 2004, tréninky PÁ 15:00 - 15:55 a 16:00 - 16:55 (od 15. 2. 2011,
přihlášky na tel.: 602 349 529)
Volejbal smíšené: tréninky (od 4/2011)
Společenské hry: pro malé i velké, PO- ČT od 18:00 hod.
Další informace o aktivitách v centru a nabídku sportoviš� sledujte na našich webových

stránkách: www.vestec.cz/sctjvv.html , http://www.tjviktoriavestec.cz
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ní Pražského okruhu také nová rychlostní komunikace, na kterou se dá v obci Vestec napo-
jit a další komunikace nižší třídy vedoucí do obce. To opětovně nahrává pachatelům trest-
né činnosti, kteří mají několik únikových možností z obce Vestec. 

Co se týká využití kamerového systému v obci Vestec, tak OOP Jesenice spolupracuje s obcí,
kdy jsou využívány k vytěžení stávající kamery kamerového systému obce Vestec, jehož činnost
byla obcí zahájena v roce 2010. Kamery byly nápomocny k získání poznatků nebo k objasnění
skutků, zejména je třeba potvrdit, že po zavedení kamerového systému a jeho spuštění v obci
Vestec rapidně klesla trestná činnost v obci. Už samotný fakt, že obec je monitorována přispívá
ke snížení nápadu trestné činnosti v obci. Kamerový systém tedy nemá pouze pomocnou funk-
ci k objasňování trestné činnosti ale i funkci preventivní. Pokles kriminality v obci Vestec v dru-
hé polovině roku 2010 je znatelný. Na poklesu se však mohou podílet i jiné vlivy, ale kamerový
systém smysl má a pro občany obce je to jeden z prostředků ochrany před trestnou činností. 

Za období 1. 2. 2010 do 26. 1. 2011 bylo na území katastru obce (k. o.) Vestec OOP Jeseni-
ce evidováno 119 trestných činů. 

Za období 1. 2. 2010 do 10. 10. 2010, kdy nebyl kamerový systém obce Vestec v provozu,
evidujeme 95 trestných činů což je v průměru 12 trestných činů za měsíc. 

Za období do 11. 10. 2010 do 26. 1. 2011, kdy byl kamerový systém spuštěn, evidujeme 25 trest-
ných činů což je v průměru 7 trestných činů za měsíc. Jedná se tedy o pokles téměř o 50 procent. 

Co se týká rozšíření kamerového systému, tak ten je ze strany policie vítán. V případě roz-
šíření kamerového systému, bude s obcí konzultováno rozmístění kamer a to tak, aby ka-
mery pokryly nejproblematičtější místa v obci.Rozšíření kamerového systému je dobrým
krokem k ochraně bezpečnosti a veřejného pořádku na území k.o. Vestec. 

(redakčně upraveno)

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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Pečovatelská služba Vestec

V roce 2010 zahájilo Občanské sdružení Most k domovu činnost pečovatelské služby pro
občany obce Vestec. Jejím hlavním cílem je prodloužit pobyt člověka v pokročilém věku
v domácím prostředí. Pomáhá zajiš�ovat základní životní potřeby všem občanům, kteří ma-
jí zdravotní omezení a jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. V roce 2011 došlo k rozšíření
této služby v obci Vestec na 0,5 úvazku. Jednotlivé úkony pečovatelské služby provádí pe-
čovatelka s kvalifikací zdravotní sestry. 

Zavedení pečovatelské služby začíná požadavkem klienta. Pečovatelka klientovi navrhne
úkony, které mu pomohou řešit jeho potřeby pro zajištění základních životních aktivit. Po-
kud se klient rozhodne pečovatelskou službu využít, uzavírá s poskytovatelem smlouvu, ve
které je přesná definice služby a rozsah, jakým bude poskytována. Smlouva pojednává
i o ceně za poskytované služby, které budou klientovi účtovány. 

V rámci pečovatelské služby je zajištěn rozvoz obědů, které prozatím nakupujeme z jí-
delny MŠ Jesenice. Cena obědů je v tomto roce dražší, z důvodu platby DPH.

V současné době zajiš�uje Občanské sdružení Most k domovu ve Vestci pečovatelskou
službu u 6 klientů. Mezi nejčastěji využívané služby patří: donáška nebo dovoz jídla, velký
nákup, velký úklid, běžný nákup, pomoc při úkonech osobní hygieny.

Naše občanské sdružení klientům dále nabízí zapůjčení kompenzačních pomůcek pro ne-
mohoucí seniory. Jedná se zejména o chodítka, elektricky polohovatelné postele, antideku-
bitní matrace a další pomůcky, které pomáhají zvládat nemohoucnost. Celý sortiment na-
leznete na stránkách občanského sdružení.

Chtěli bychom tímto poděkovat obecnímu úřadu, že se rozhodl pečovatelskou službu,
která je většinou využívána seniory, podporovat. Obec se významně podílí na financování
provozu. V opačném případě bychom za ceny, které jsou účtovány klientům, nedosáhly ani
na skutečné náklady, které tato činnost obnáší.

Kontaktní pracoviště:
Pečovatelská služba Jesenice
Budějovická 303
252 42 Jesenice
Vedoucí pečovatelka - objednání služeb: Markéta Micková - tel.: 733 723 566
mostkdomovu@seznam.cz
www.mostkdomovu.cz

Jiří Kabát - předseda Občanského sdružení Most k domovu

Profesionální hudebník vyučuje hru na violoncello
a hudební teorii začátečníky i pokročilé,

včetně přípravy ke zkouškám na konzervatoř.
Tel.: 606 694 487
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Kronika

Oslavy masopustu ve Vestci

Masopust, masopust, jen mne holka neopus�.
Masopust, masopust, do kola mě, holka, pus�. 

Proč právě dnes si připomínáme masopust? Na tuto otázku brzy dostanete odpově	. 
Nejprve nahlédneme do naučného slovníku, který nám vyloží, co vše se za tímto slože-

ným slovem skrývá.
Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří Králů do Popeleční

středy. Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která
probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvr-
cholením masopustu. Název karneval je synonymem masopustu, které pochází z italského
carnival a znamená nabytí síly (valere) z masa (caro). Carnival v Římě označoval jeden kon-
krétní den spojený s hodováním a maškarami, kdy se všichni dosyta najedli, aby byli silní
na následující postní období.

Toto období bylo vždy spojeno s hojným jídlem, pitím, veselím a maškarními průvody. 
Doba konání masopustu je pohyblivá, většinou však končí v únoru nebo v březnu. Ob-

řadní masky, které jsou podstatnou složkou masopustního průvodu, mohou (ale zdaleka
nemusí) být následující: medvěd, laufr (sluha běhající před kočárem panstva), žid, bába, ne-
věsta, biřic, Turek, ras, kat, smrt, masky v uniformách (hasiči, vojáci, husaři), hudebníci. K
dalším maskám patří mouřenín, šaškové, čerti, hastrmani, čarodějnice.

Nyní se přeneseme v čase až do 70let minulého století a připomeneme si, jak to tenkrát ve
Vestci o masopustu vypadalo. Skutečnost, že i Vestečtí v tomto zimním období nezaháleli,
jistě dosvědčí následující řádky.

Mnohem dříve než nastala doba masopustu, plánovali mladí a staří, ženy, děti, hasiči či
vyznavači fotbalu, maškarní průvod obcí. Nejinak tomu bylo i v okolních vesnicích.

Již od nového roku si nadšenci maškar, převleků a přestrojení vymýšleli, čím veřejnost
překvapí. Ti šikovnější si masky vytvořili sami, jiní si je půjčovali v půjčovnách nebo shá-
něli, kde se dalo. 

Vestecký masopustní karneval měl zpravidla svůj začátek v sobotu odpoledne před Res-
taurací U Klimešů. Zde na vyzdobeném žebřiňáku čekal pan Skřivan s párem koní. 

Za ním se na voze usazovaly natěšené, různě vyšňořené děti. Kolem dokola se tvořily
skupinky rozpustilých maškar. Za zvuků řízné dechovky Bóži Zemana z Hodkovic nebo
kapely Františka Hotového z Radějovic pak odstartovalo pestrobarevné procesí své koleč-
ko obcí.

Bujarý průvod nevynechal žádné stavení. Bývalo vždycky zvykem, že u dveří čekala pa-
ní domu se sladkými koblihami či stopečkou dobrého moku. I když mráz mnohokrát zalé-
zal za nehty, krevní oběh byl u všech aktérů vyhříván doušky ostřejšího moku, umocněný
veselou náladou. Karnevalové kolečko po Vestci se zákonitě uzavřelo zase před Restaurací
U Klimešů. Určitě nebude nikdo pochybovat, že vyvrcholením masopustního veselí pak by-
la večerní maškarní zábava, která vydržela až do ranních hodin.

Konec masopustu je jedno z nejveselejších období zimy. A jeho oslavy s průvody maškar
si získávají stále větší oblibu. Snad se i naší kulturní komisi ve spolupráci s fotbalisty a ha-
siči podaří tento zvyk dokonale oživit.

Blanka Pašková
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