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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 
několik let jsme měli možnost se setkávat nejen na stránkách Vesteckých listů, ale i během života v naší obci. To-

to číslo je posledním předvolebním vydáním, nechci z něj však dělat žádné oslavné číslo utvrzující občany v tom,
co všechno se povedlo, protože to, co a jak se povedlo nebo nepovedlo, měla většina z vás možnost vidět na vlast-
ní oči.

Chtěl bych poděkovat zastupitelům za jejich dosavadní činnost, zaměstnancům OÚ, členům finančního a kon-
trolního výboru, členům komise pro dopravu a bezpečnost, kulturní komise, kolegům z komise pro tvorbu a vy-
dávání VL, ale i všem ostatním, kteří se podíleli na práci pro obec. Věřím, že jejich práce byla pro obec přínosem
a pomohla zkvalitnit život nás všech, jejích občanů.

Ale nyní již na události posledních měsíců, z nichž vybírám jen ty nejzásadnější.
V krásné nedělní odpoledne, 5. září 2010, byl slavnostně zahájen provoz nové multifunkční budovy na vestec-

kém fotbalovém hřišti, která poskytne důstojné zázemí nejen našim fotbalistům, ale i návštěvníkům multifukční-
ho hřiště a všem zájemcům o aktivní strávení volného času. V rámci úprav ve sportovním areálu doznaly změn ta-
ké nové dětské hřiště, jsou vyměněné fotbalové brány, vybudovány nové střídačky a na původně nevzhledné
navážce roste příjemný kout, který v budoucnu bude doplněn rozhlednou. Vznikl také nový multifunkční sál, kte-
rý nahradí nevyhovující prostory zasedací místnosti v budově úřadu. Na těchto stránkách nelze vyjmenovat všech-
ny, kteří se na této akci podíleli, takže snad jen poděkování panu Švecovi, jenž aktivně zastupoval OÚ při realiza-
ci této akce.

O zábavu pro příchozích 1.500 diváků se postaraly skupiny Ťežkej Pokondr a Děda Mládek Illegal Band, ves-
tečtí fotbalisté, kteří sehráli přátelský zápas s HC Olymp, jež reprezentovaly takové ikony českého fotbalu, jako
Antonín Panenka nebo někdejší úspěšný hráč a trenér, současný předseda ČMFS Ivan Hašek a v neposlední řadě
Ozzák, který spustil tu pravou fanouškovskou hysterii.

Kout okolo rybníka a fotbalového hřiště se nám postupně mění, roste nejen budova nové mateřské školy, jejíž
otevření je již velmi blízko, ale také byla vybudována stezka kolem rybníka, která v některých místech vede i pří-
mo nad vodní hladinou, díky čemuž vám poskytne jistě mnoho zajímavých pohledů na rybník a jeho okolí. Také
by měly být již dokončeny komunikace podél hřiště.

V době vzniku tohoto článku se již připravuje opětovné otevření hospůdky na hřišti, která byla též zrekonstru-
ována a poskytne tak příjemnější prostředí svým návštěvníkům.

Z akcí, které zatím běží a měly by být dokončeny v nejbližší době je to samozřejmě již zmíněná stavba MŠ, ne-
bo například vybudování nových cyklostezek propojujících obec s Prahou, konkrétně se jedná o napojení na Kun-
ratice a Hrnčíře.

Jednou z důležitých staveb v našem okolí, která má přímý vliv i na nás, je Pražský okruh, jehož slavnostní zpro-
voznění proběhlo 20. září. Na hodnocení jeho vlivu na naši obec je snad ještě příliš brzy, ale co se týká cestování
z D1 na D5 a skoro neustálých kolon na Jižní spojce před Barrandovským mostem, tak zde je možné určitě vnímat
pozitivní přínos zprovoznění této komunikace. Snad je jen škoda, že některé obce a městské části v Praze zablo-
kovaly zprovoznění dalších sjezdů a sjezd na Vestec je tedy prvním funkčním sjezdem od křížení se Strakonickou
ulicí, což se samozřejmě negativně projevuje na již tak značně zatížené Vídeňské ulici.

Je samozřejmě ještě mnoho úkolů, které je potřeba v obci dále řešit. A� už jsou to chybějící úseky chodníků na
Vídeňské, dokončení komunikací, dořešení Vestecké spojky a mnohé další výzvy, které nás čekají. 

Jsem rád, že naše obec žije a posouvá se kupředu a věřím, že nově zvolené zastupitelstvo bude v započaté prá-
ci neméně úspěšně pokračovat.

Přeji vám š�astnou ruku při vašem výběru.
Marek Kowalewski

redaktor
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Dne 15.října a 16.října nás čekají volby
do Zastupitelstva obce Vestec a Senátu
Parlamentu  České republiky. Obyvatelé
naší obce budou v těchto volbách rozho-
dovat, kdo je bude pro příští čtyři roky za-
stupovat v zastupitelstvu obce Vestec
a budou volit pro svůj volební obvod no-
vého senátora.

Do Zastupitelstva obce Vestec v našem
volebním obvodu budeme vybírat 15 za-
stupitelů. O době a místě konání voleb jste
informováni oznámením starosty obce.

Právo volit do zastupitelstva má občan
ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18 let a má trvalý pobyt na území na-
ší obce. Voličem může být i občan člen-
ského státu Evropské unie, který v den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a v den
voleb v obci Vestec je přihlášen k trvalé-
mu pobytu, a to v případě, že požádal
o zápis  do dodatku stálého seznamu voli-
čů. Ve volbách  do zastupitelstev obcí mů-
že volič volit pouze ve svém volebním
okrsku. Voličský průkaz se pro tyto volby
nevydává.

Nejpozději tři dny přede dnem konání
voleb voliči obdrží hlasovací lístky - jedny
pro volby do Zastupitelstva obce Vestec
a jedny pro volby do Senátu Parlamentu
České republiky

Volič pro volby do zastupitelstva obce
disponuje takovým počtem hlasů, kolik
členů zastupitelstva našem volební m okr-
sku má být zvoleno, což je v našem přípa-
dě 15 hlasů. Volič si při rozhodování
o kandidátech může zvolit jednu ze tří
možností úpravy hlasovacích lístků.
1. Volič může označit křížkem ve čtvereč-

ku  v záhlaví  sloupce před názvem vo-
lební strany s kandidáty pouze jednu
volební stranu - v tomto případě dává

hlas všem kandidátům označené voleb-
ní strany v pořadí uvedeném na hlaso-
vacím lístku. Pokud by byla tímto způ-
sobem označena  více  něž jedna volební
strana, byl by takový hlas neplatný.

2. Volič může rozdělit své hlasy označe-
ním křížkem v rámečku před jménem
jednotlivých kandidátů, pro které hla-
suje, mezi kandidáty volebních stran
uvedených na hlasovacím lístku, ale jen
do celkového počtu členů zastupitelstva
(15), kolik je v daném obvodu voleno.
Pokud by bylo tímto způsobem označe-
no více kandidátů, než je stanovený po-
čet, byl by takový hlas neplatný.

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat. Vo-
lič může označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce před názvem volební
strany nejvýše jednu volební stranu,
a zároveň může označit křížkem v rá-
mečku před jménem kandidáta i další
kandidáty, a to v libovolných samostat-
ných sloupcích ostatních volebních
stran - v tomto případě dává hlas jedno-
tlivým kandidátům označeným kříž-
kem, a poté v pořadí tolika kandidátům
označené volební strany, kolik činí roz-
díl počtu volených členů zastupitelstva
a počtu jednotlivě označených kandidá-
tů.

Pro příklad této situace:
V našem volebním obvodu se volí 15

členů zastupitelstva - křížkem označím
v záhlaví jednu volební stranu a dalších 5
kandidátů ve sloupcích jiných volebních
stran uvedených na hlasovacím lístku.
Takto volím 5 jednotlivých kandidátů
označených křížkem a v pořadí prvních
10 kandidátů zakřížkované volební stra-
ny. 

Volby , které se konají  dne 15.října a 16.října 2010
do Zastupitelstva obce Vestec

a Senátu Parlamentu České republiky
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Pokud by byla tímto způsobem označe-
na více než jedna volební strana nebo více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by
takový hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do
úřední obálky. Pokud volič neoznačí na
hlasovacím lístku ani volební stranu, ani
žádného kandidáta, hlasovací lístek ne-
vloží do úřední obálky, hlasovací lístek
přetrhne nebo do úřední obálky vloží ně-
kolik hlasovacích lístků do téhož zastupi-
telstva, je jeho hlas neplatný.

Volič, který ze závažných důvodů, ze-
jména zdravotních důvodů, se nemůže
dostavit do volební místnosti, může požá-
dat náš úřad nebo ve dnech voleb přímo
okrskovou volební komisi, aby mohl hla-
sovat mimo volební  místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zříze-
na.  V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči dva své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky.

Jak jste informování v Oznámení o době
a místě konání voleb se řádné volby do
1/3 Senátu Parlamentu ČR konají v pátek
15.října a v sobotu 16.října 2010. V případě,
že žádný z kandidátů nebude zvolen, ne-
obdržel nadpoloviční většinu všech ode-
vzdaných hlasů, koná se ve dnech 22.října
a 23.října druhé kolo voleb. V případě ko-
nání II. kola voleb do Senátu Parlamentu
České republiky volič obdrží hlasovací
lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Volič ve volební místnosti vloží do
úřední obálky pouze jeden hlasovací lís-
tek se jménem kandidáta do Senátu. Hla-
sovací lístek se nijak neupravuje.

Ve volbách do Senátu lze volit i na vo-
ličský průkaz. Následují informace k žá-
dosti o jeho vydání:

Na tento voličský průkaz může volič
hlasovat pouze v rámci volebního obvo-
du, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhláše-
ny a v jehož územním obvodu je volič při-
hlášen k trvalému pobytu. Zákon o
volbách do Parlamentu v tomto ustanove-
ní upravuje dva způsoby, jak lze již dnes
požádat obecní úřad příslušný podle mís-
ta trvalého pobytu voliče o vydání volič-
ského průkazu, a to:
• písemnou žádostí opatřenou úředně

ověřeným podpisem oprávněného ob-
čana, která bude doručena nejpozději
7 dnů přede dnem konání voleb, to je do
8. října 2010 na adresu: Obecní úřad
Vestec, Vestecká 3, Vestec, 252 42 Jese-
nice s uvedením adresy kam chce volič-
ský průkaz zaslat

• osobně do okamžiku uzavření stálého
seznamu do dvou dnů přede dnem ko-
nání voleb, to je do 13.října 2010 do
16,00 hod..

Výdej voličských průkazů začíná na ad-
rese sídla obecního úřadu 15 dnů před ko-
náním voleb, to je od 30.září 2010 a končí
13.října 2010 v 16,00 hod.. Občan si volič-
ský průkaz vyzvedne osobně nebo k jeho
vyzvednutí udělí jiné osobě úředně ověře-
nou plnou moc.

V případě, že volič výslovně nepožádá
pouze o voličský průkaz na některé kolo
voleb do Senátu, obecní úřad popř. zastu-
pitelský úřad mu vydá voličský průkaz
pro obě kola voleb (jeden pro první a dru-
hý pro druhé kolo).

DLOUHODOBÝ PRONÁJEM BYTU
Pronajmu nezařízený byt 2 + kk + lodžie o velikosti 46 m2 v novostavbě

v Okružní ulici ve Vestci. 
V bytě je kuchyňská linka s elektrickým sporákem a vybavená koupelna.

Cena včetně služeb 10.000,- Kč/měsíc.
tel.: 734 548 878 • e-mail: heroeva@seznam.cz
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Na čem jsme pracovali v letech 2008 - 2010
2008

červen - Objednání projektové dokumentace na MŠ
- Objednání projektové dokumentace na dostavbu šaten

6. srpna - Změna vedení obce
září - Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení na MŠ
říjen - Sadové úpravy v ulici Vestecká - revitalizace

- Vydáno územní rozhodnutí MŠ
listopad - ATS Safina dokončení rekonstrukce

- Podaná žádost na dotaci na MŠ
prosinec - Semafor na ul. Vídeňská před firmou Safina

2009

únor - Odvodnění autobusové zastávky
březen - Rekonstrukce parčíku Rakosová
květen - Otevření multifunkčního hřiště
červen - Objednání projekové dokumentace na cyklostezky

- Kolaudace multifunkčního hřiště
srpen - Stavební povolení na MŠ

- Uprava veřejných prostor OÚ
říjen - Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Javorová

- Získání dotace na zřízení pracoviště CzechPoint na OÚ
- Odbahnění rybníka - kolaudace

listopad - Dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby MŠ
- Oprava vozovky ulice Vestecká

2010

- Nové webové stránky Obce Vestec
březen - Kanalizace k Jahodárně - kolaudace

- Zajištění vyššího počtu autobusových spojů
duben - Rekonstrukce koryta strouhy v ulici u Strouhy

- Uzavřená smlouva na pořízení projektové dokumentace
na kanalizaci Hrnčíře - Vestec

květen - Získání dotace na cyklostezky
srpen - Kanalizace a vodovod na Šátalce - kolaudace

- Zahájení prací na Rekreačně přírodním praku v okolí rybníka
- Zahájení prací na instalaci kamerového systému

září - Dokončení I. Etapy rekonstrukce sportovního areálu
- Otevření sportoviště šaten
- Zahájení prací na přítoku do vesteckého rybníka

říjen - Dokončení rekonstrukce budovy Občerstvení na hřišti
- Dokončení II. Etapy rekonstrukce sprotovního areálu
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Během posledních měsíců probíhaly
práce na dokončení sportovního areálu.
Budova šaten se slavnostně otevřela
05.09.2010, budova občerstvení byla pře-
dána koncem září a terénní úpravy areálu
by měly být hotovy do konce října.

Od 1. října 2010 platí pro tento areál no-
vý provozní řád, z něhož výňatek zde
uvádíme.

Celé znění provozního řádu najdete na
webu obce.

O sportovní areál se stará pan Jiří Ze-
man, který zároveň začne působit jako
trenér dětí TJ Viktoria Vestec.

Nábor dětí do oddílu již probíhá. Více
informací na tel. č. 733 158 775

Provozní řád Sportovního centra TJ
Viktoria Vestec:

Provozovatel: Obec Vestec 
Tento provozní řád slouží k zajištění

pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů
a návštěvníků sportovního centra Vestec.
Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se
tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej do-
držovat. 

I. Účel víceúčelového centra 
Centrum je určeno k provozování spor-

tovních a společenských činností v podo-
bě: malá kopaná, velká kopaná, florbal,
házená, tenis, nohejbal, volejbal, badmin-
ton, basketbal, stolní tenis, cvičení, zase-
dání. Pro tyto sporty slouží cvičební sál,
venkovní hřiště a společenská místnost. V

budově Sportovních šaten jsou umístěny
šatny, sprchy, toalety, společenská míst-
nost, cvičební sál a technické zázemí cent-
ra. Hřiště a provozní objekt jsou určeny
pro veřejnost a na základě dohody v urči-
tých hodinách vyčleněny pro školské,
sportovní a společenské zařízení a organi-
zace. 

II. Správa areálu 
Celý areál spravuje určený správce

Obecním úřadem Vestec. Určený správce
zajiš�uje pravidelnou údržbu sportovního
areálu a hracích ploch. Správce otevírá a
zavírá areál a jednotlivá sportoviště, za-
půjčuje sportovní vybavení (sloupky, sítě,
míče apod.) . Správce dohlíží na dodržo-
vání pořádku a Provozního řádu pro ná-
vštěvníky . 

Správce je oprávněn vykázat z centra ty
uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a ne-
dodržují Provozní řády jednotlivých spor-
toviš� pro návštěvníky. Správce neručí za
odložené věci v areálu sportovního cent-
ra. Provozní doba pro veřejnost může být
upravena z důvodů předem domluve-
ných akcí školských, sportovních a spole-
čenských zařízení a organizací popř. sku-
piny občanů, či vzhledem k
povětrnostním podmínkám nebo ročnímu
období. Provozní řád areálu pro veřejnost
a Provozní doba (bod č. 17) budou umís-
těny u vstupu do areálu sportovního cent-
ra. 

Sportovní centrum TJ Viktoria Vestec
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Provozní doba : 
1. Cvičební sál : Po - Pá 11:00 - 22:00 hodin

So - Ne 10:00 - 22:00 hodin 
Jiné termíny je možné dojednat se správ-

cem areálu individuálně. 
2. Nekrytá sportoviště : Po - Pá 11:00 -

22:00 hodin So - Ne 10:00 - 22:00 hodin 
Rezervace a stornování rezervace spor-

toviš� 
Rezervace: 

Jsou možné elektronicky na adrese
http://www.tjviktoriavestec.cz/rezerva-
ce.html (optimalizováno pro Internet Ex-
plorer a Firefox), nebo telefonicky po do-
mluvě se správcem na tel.čísle: 602 603
668 v provozní době SCTJVV. 
Stornování rezervace: 

Stornování rezervace lze online přes e-
mail o rezervaci, nebo telefonicky a to u
správce na tel.č. 602 603 668 a to nejpo-
zději den před rezervací. V případě ne-
stornování rezervace den před rezervací
se hradí náhrada při příští návštěvě v plné
výši správci SCTJVV. 
Ceník pronájmů :
Multifunkční hřiště: 
malá kopaná 400Kč/h pro obyvatele Vest-

ce, 500Kč/h pro ostatní 
florbal 400Kč/h pro obyvatele Vestce,

500Kč/h pro ostatní 
házená 400Kč/h pro obyvatele Vestce,

500Kč/h pro ostatní 

tenis 200Kč/h pro obyvatele Vestce,
300Kč/h pro ostatní 

nohejbal 300Kč/h pro obyvatele Vestce,
400Kč/h pro ostatní 

volejbal 400Kč/h pro obyvatele Vestce,
500Kč/h pro ostatní 

badminton 200Kč/h pro obyvatele Vestce,
300Kč/h pro ostatní 

basketbal 400Kč/h pro obyvatele Vestce,
500Kč/h pro ostatní 
Ceny jsou uvedeny za sportoviště. V ce-

ně není poplatek za osvětlení, který je
100Kč/hod. 
Travnaté hřiště: 
Fotbal 1500Kč/h pro obyvatele Vestce,

2000Kč/h pro ostatní 
Ceny jsou uvedeny za sportoviště. V ceně

není poplatek za osvětlení, který je
200Kč/hod. 

Cvičební sál: 
Cvičení 300Kč/h pro obyvatele Vestce,

400Kč/h pro ostatní (max.20 lidí) 
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Sportovní šatny
5.9.2010 proběhlo na fotbalovém hřišti slavnostní otevření sportovních šaten. Celým

dnem provázel Ozzák ( Martin Dejdar) Fotbalisté TJ Viktoria Vestec sehráli exhibiční zápas
s týmem HC Olymp, za který nastoupil i legendární český fotbalista Antonín Panenka
a Ivan Hašek. Nově postavené šatny si přišlo prohlédnout spoustu lidí.

V budově šaten nalezneme čtyři šatny z toho dvě se samostatnými sprchami, troje toale-
ty, kancelář správce, garáž na techniku, klubovnu, místnost na nářadí a cvičební sál.

9

Ping-pong 200Kč/h pro obyvatele Vestce,
300Kč/h pro ostatní 

Ceny jsou uvedeny za sportoviště 
Společenská místnost: 
Zasedání, konference 200Kč/h pro obyva-

tele Vestce, 300Kč/h pro ostatní 

Slevy: 
50% - pro maminky s dětmi a důchodce na

pronájem Cvičebního sálu a Společen-
ské místnosti. 

10% - V případě zakoupení permanentky
na 10 vstupů, dle jednotlivého sportu 

20% - v případě zakoupení permanentky
na 20 vstupů, dle jednotlivého sportu 

25% - člen TJ Viktoria Vestec, který se pro-
káže legitimací TJ na příslušný rok 

Slevy nelze sčítat. 

Ceny jsou uvedeny pro nekomerční vyu-
žití. 

Pro komerční využití je cena pronájmu dle
individuální domluvy s Obecním úřa-
dem Vestec. 

Náhrady za poškození: 
- čištění kopaček v umyvadle 500,- Kč 
- rozbitá skříňka 4.500,- Kč 
- ztracený (zlomený klíč) 50,- Kč (1000,-

Kč) 
- malování kabiny 50,- Kč / cm2 

- rozbité okno 5.000,- Kč 
- rozbitá zářivka 1.000,- Kč 
- kryt na výlevku 200,- Kč 
- nástěnka 1.000,- Kč 
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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.

Rekonstrukce budovy "Občerstvení na hřišti"
V srpnu a září probíhaly práce

na opravě budovy občerstvení na
hřišti.

Byly kompletně zrekonstruová-
ny vnitřní prostory včetně všech
rozvodů,,budova dostala nové soci-
ální zařízení pro návštěvníky, nová
okna a fasádu, která se přizpůsobi-
la vedlejší budově šaten.

Na základě výběrového řízení
byla uzavřena smlouva s novým
nájemcem panem Milanem Mic-
kou.

Pan Micka se zavázal investovat do kompletního vybavení
kuchyně a sálu včetně TV a klimatizace.

Plánuje pořádat víkendová grilování,odpoledne pro důchod-
ce, akce pro děti a country večery. Toto zařízení již brzy bude-
te moci využívat od pondělí až do neděle od 11:00 do 22:00 hod. 

Věříme , že celý sportovní areál včetně této hospůdky nalez-
ne v každou roční dobu své stálé návštěvníky.
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Okolí rybníka v posledních dvou letech prochází výraznými změnami. Po proběhlé rekon-
strukci hráze a odbahnění se začalo s pracemi na vybudování rekreačně přírodního parku. Pro-
jektovou dokumentaci rekreačně přírodního parku zpracovala Ing. Lucie Miovská. Hlavním prv-

kem tohoto projektu byla naučná
stezka kterou vybudovala společ-
nost Taxus.  Firma  Taxus začala
realizovat povalový chodník přes
hladinu rybníku a mokřiny. Tato
firma je specializovaná na tuto
činnost a má zkušenosti s realiza-
cemi například na Šumavě. Zbý-
vá ještě osadit okraje lávky vodí-
cím obrubníkem. Kolem stezky
byly rozmístěny lavičky a koše.
Další etapy dle projektu budou
prováděny postupně v dalších
měsících. 

11

Stezka kolem rybníka
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PROGRAM AKCÍ - říjen 2010
www.rcbaracek.cz

OHLÉDNUTÍ  ZA  LÉTEM - Dílničky pro děti 6 - 12 let
5. 10. (úterý) 16 - 17:30

SETKÁNÍ MAMINEK S MIMINKY - sdílení
6. 10. (středa) 10:30

ČAS PODZIMU JE TU - Dílna pro starší a zdatnější od 18 let
7. 10. (čtvrtek) 20:00

BAREVNÉ MALOVÁNÍ - Dílničky pro děti 3 - 5 let 
7.10. (čtvrtek) 16 - 17:00

PODZIMNÍ STROMEČKY Z BAREVNÉHO PAPÍRU -
Dílničky pro děti 6 - 12 let
12.10. (úterý) 16 - 17:30

PODZIM  NA OKNĚ U MĚ DOMA V POKOJÍČKU -
Dílničky pro děti 3 - 5 let 
14.10. (čtvrtek) 16 - 17:00

MŮJ STYL POLOŽÍ NA LOPATKY I HANNU MONTANU (NEBO
SPIDERMANA?) - Dílničky pro děti 6 - 12 let
19.10. (úterý) 16 - 17:30

MÁM RÁD KYTIČKY - Dílničky pro děti 3 - 5 let 
21.10. (čtvrtek) 16 - 17:00

HALLOWEENSKÝ THRILER  JEHLOU A NITÍ -
Dílničky pro děti 6 - 12 let
26.10. (úterý) 16 - 17:30

HURÁ NA HALLOWEEN - Dílničky pro děti 3 - 5 let 
28.10. (čtvrtek) 16 - 17:00

ABY DĚTI NEZLOBILY A NEMARODILY aneb funkční dětský pokoj
podle feng shui - seminář
12.10. (úterý) 19:30
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PRAVIDELNÝ PROGRAM MC POHÁDKA
9:30-11:30 HERNA

dopoledne K - Plavání miminek ve vaně, 0-6m, 40-60 min, pí. Pujmanová                   
Po 9:30 K - Kurz masáží dětí a kojenců, 0-9 měsíců, 120 min, Ivana Antalová         

9:30 K - Znakování se zpěvem a hrou I., Romana Sedláčková

odpoledne 16:00-18:00 HERNA
14:15 K - Angličtina, 6-8 let, 60 min, Martina Jedličková                                       

9:30-11:30 HERNA 

dopoledne 9:30 Laktační poradna, 120 min, Kačka Špičková
(po předchozí tel. domluvě)

9:30 K - Angličtina pro batolátka, Romana Sedláčková
Út 15:30-18:00 HERNA

odpoledne 15:45 Dílnička, 2,5 - 4 roky, 45 min, Petra Málková, Zdeňka Kličková
16:30 Keramika, 45 min, Alžběta Labounková

večer 18:00 K - Angličtina pro dospělé, 120 min, Martina Jedličková                             
9:00-11:30 HERNA

dopoledne 9:30 K - První krůčky k hudbě I., YHŠ, 18m-2,5r, 45 min, Iveta Patáková          
10:30 K - První krůčky k hudbě I., YHŠ, 18m-2,5r, 45 min, Iveta Patáková          

St 14:00-18:00 HERNA
14:00 K - Rytmické krůčky I, YHŠ, 4-6 let, 45min, Dita Hánová 

odpoledne 15:00 K - Rytmické krůčky II., YHŠ, 5-7r, 45 min, Dita Hánová                 
16:00 K - První krůčky k hudbě I., YHŠ, 18m-2,5r, 45 min, Markéta Farkasová 
17:00 K - První krůčky k hudbě II., YHŠ, 2,5-4r, 45min, Markéta Farkasová 

9:00-12:00 HERNA

dopoledne K - Plavání miminek ve vaně, 0-6m, 40-60 min, pí. Pujmanová                   
9:30 K - Robátka YHŠ, 4-18 m, 45 min, Monika Urbanová              

Čt 10:30 K - První krůčky k hudbě I., YHŠ, 18m-4r, 45 min, Monika Urbanová 
16:00-18:00 HERNA

odpoledne K - Plavání miminek ve vaně, 0-6m, 40-60 min, pí. Pujmanová                   
16:30 K - Angličtina, 3-6 let, 30 min, Martina Machaňová                                     

9:30-11:30 HERNA 
dopoledne 9:30 Batolátka, 1-2 roky, 30 min, Bára Bartíková

Pá 10:00 Ko�átka, 1-3 roky, 30 min, Andrea Mádrová

odpoledne 12:00-18:00 k pronájmu na narozeninové dětské párty apod.
na celé odpoledne mimo pořádané akce MC

So k pronájmu mimo pořádané akce MC
Ne k pronájmu mimo pořádané akce MC

K - před názvem kroužku znamená, že se jedná o předem placený kurz (většinou půlroční)
Rezervace míst na všechny akce nutná! Více info na www.mcpohadka.jesenice.cz

13

vestec listy 09-10.qxd  12.10.2010  9:58  StrÆnka 13



14

Otevření pražského
okruhu

20. září se uskutečnila dlouho očekáva-
ná akce. A to otevření jihozápadní části
Pražského okruhu. Slavnostního otevření
se z účastnil i prezident České Republiky
Václav Klaus, který přestřihl pásku a za
velké účasti novinářů, ale sešlo se tu i na
sto lidí z okolí kteří se přišli na otevření
podívat.

Nový úsek Pražského okruhu měří 23
kilometrů a stál bez mála 20 miliard korun
českých.

Dopad nově otevřené jižní části
Pražského obchvatu na dopravu ve Vestci

Pesimistické prognosy se naplnily. Bezprostředně po otevření jižní části Pražského okru-
hu se ve špičkách stává komunikace II/603, ulice Vídeňská, parkovištěm. Kapacita této ko-
munikace společně s nově vybudovanými kruhovými objezdy nestačí svedené dopravě
a ještě zhoršila již tak komplikovanou situaci všem řidičům. K částečnému zlepšení by moh-
lo dojít otevřením vybudovaných, ale dosud uzavřených sjezdů. Obec Vestec odeslala žá-
dosti na Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ohledně otevření exitu 5 Písnice
a exitu 9 Komořany. Další zlepšení by mělo přinést vybudování dálnice D3, která by tepr-
ve měla odvést tranzitní dopravu z Vídeňské ulice procházející naší obcí.
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Silnièní a dálnièní sí� k 1. 1. 2010

Úseky, na nichž bude v roce 2010 probíhat stavební èinnost

Úseky, které budou v roce 2010 uvedeny do provozu

Úseky urèené k realizaci po roce 2010

A1 R1 511 Bìchovice – D1 12,6 km
R1 512 D1 – Vestec 8,9 km
R1 513 Vestec – Lahovice 8,3 km
R1 514 Lahovice – Slivenec 6,0 km

A5 R1 518 Ruzynì – Suchdol 9,4 km
A6 R1 519 Suchdol – Bøezinìves 6,7 km
A7 R1 520 Bøezinìves – Satalice 13,7 km

R1 515 Slivenec – Tøebonice, rekonstrukce 6,9 km
S1 D3 0301 Praha – Jílové 7,9 km
S2 D3 0302 Jílové – Hostìradice 5,0 km
S3 D3 0303 Hostìradice – Neštìtice 11,5 km
S4 D3 0304 Neštìtice – Voraèice 16,5 km
S5 D3 0305-I Voraèice – Nová Hospoda 16,8 km
S7 R4 Skalka – Háje 4,8 km
S8 R4 Háje – Milín 5,7 km
S9 R4 Milín – Lety 11,6 km
S11 R6 Nové Strašecí – Øevnièov 5,6 km
S12 R6 Øevnièov, obchvat 4,2 km
S13 R6 Krupá, pøeložka 6,5 km
S14 R6 Hoøesedly, pøeložka 9,2 km
S15 R6 Hoøovièky, obchvat 5,2 km
S16 R7 Slaný – hranice kraje 16,4 km
S51 I/3 Olbramovice, pøeložka 3,4 km

I/9 Líbeznice, obchvat 2,6 km
S54 I/16 Slaný – Velvary 13,4 km
S55 I/38 Luštìnice – Újezd 6,1 km

I/38 Nymburk, obchvat, 2. a 3. stavba 5,9 km
I/38 Kolín, obchvat 8,0 km

S61 I/18 Pøíbram, JV obchvat 9,9 km
S63 I/38 Hrdloøezy – Èistá 2,2 km

A2
A3
A4

A10

S56

S52

S57

Významné stavby

Pouèení: Tato mapa byla zpracována v lednu 
2010. Znázornìny jsou významné novostavby, kde 

již stavební èinnost probíhá, i výhledové projekty a rekon-
strukce nad 500 mil. Kè, u kterých je investorem ØSD.
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Představujeme Vám
Dne 19. 8.2010 bylo ukončeno výběrové řízení na ředitelku MŠ Vestec,příspěvkové orga-

nizace.O tuto funkci projevily zájem tři žadatelky, které také prezentovaly svoji představu
o konceptu mateřské školy pětičlenné komisi.Členy komise byla jmenovaná Mgr. Dana
Lansdorfová za KÚ Středočeského kraje, Mgr. Ladislava Halvová za Českou školní inspek-
ci, Jaroslava Šilhanová, ředitelka MŠ Jesenice a za obec  MUDr. Eleni Ziková a Jana Stup-
ková.

Komise doporučila jako nejvhodnější uchazečku paní Mgr. Danielu Pořízkovou.
Mgr. Daniela Pořízková má vysokoškolské vzdělání se státnicí z pedagogiky, od roku

1999 působí jako pedagožka, v letošním roce ukončila studium Školského managementu
pro vedoucí pedagogické pracovníky, čímž získala Osvědčení o způsobilosti k výkonu ří-
dící činnosti a splnila tak předpoklady ze zákona o pedagogických pracovnících (563/2004
Sb.) podle § 3, spočívající získáním praxe ve výkonu přímé pedagogické činnosti a získáním
znalostí v oblastí řízení ve školství podle § 24 odst. 4 písm. a). Je autorem práce "Problema-
tika zřizování mateřských škol" a "Příručky pro zřizovatele soukromých mateřských škol".
V Národním institutu dalšího vzdělávání absolvovala Řízení mateřské školy v kostce.

VZDĚLÁNÍ:
Střední zdravotnická škola, obor všeobecná sestra 
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, obor Tělesná výchova a sport - rehabilitace 
Pedagogická fakulta UK, studium Školského managementu pro vedoucí pedagogické

pracovníky 
Osvědčení o způsobilosti k výkonu řídící činnosti 
obhájena Závěrečná práce na téma "Problematika zřizování mateřských škol", Příručka

pro zřizovatele soukromých mateřských škol

ZAMĚSTNÁNÍ:
1999 -  dosud    VOŠZ a SZŠ - zaměstnána jako pedagog  

PEDAGOGICKÁ ČINNOST:
Výuka odborných předmětů, praktických cvičení 
Vedoucí a oponent absolventských prací
Autor odborných článků, přednášková činnost

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
2008 - Kurz Vysokoškolská pedagogika (Pedf UK)
2010 -  Řízení mateřské školy v kostce (NIDV)

PROHLÁŠENÍ
Občanské sdružení Vestecká zvonička šíří prostřednictvím svého

předvolebního letáku nepravdivé informace a pomluvy.
Obecní úřad  i členové Zastupitelstva Obce Vestec  na pomluvy

uvedené v  letáku reagovat nebudou. 
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Tarif Rychlost Cena Doporu ení  pro ú ely

Free* 64/16Kbps zdarma

Start1 128/32Kbps 145 K /m síc

Start2 0,5/0,12Mbps 300 K /m síc

uspokojivé prohlížení 

webových stránek bez 

omezení služeb

Standard1 1/0,25Mbps 400 K /m síc

základní p ipojení k internetu 

pro b žné užívání

Standard2 2/0,5Mbps 550 K /m síc

standard pro p ipojení k 

internetu

Pro4 4/1Mbps 650 K /m síc

Pro6 6/1,5Mbps 750 K /m síc

Pro8 8/2Mbps 850 K /m síc

Firma** 1/1Mbps 900 K /m síc profesionální využití

* Zdarma prvních 12 m síc , dále poplatek 150 K  ro n

** Tarif Firma lze aplikovat až do rychlosti 8Mbps/8MMbps

Veškeré tarify jsou bez omezení množství p enesených dat

SERVIS – ELEKTRO – PRAHA, s.r.o.              

K Hrn í m 17 PS :149 00  Praha 4

Tel.: +420 777 136 566; +420 777 752 352

Tel./fax: +420 244 911 659

internet@sepr.cz

Otevírací doba :  

po - t  8,00 – 17,00 hod

pá 8,00 – 14,30 hod

nebo po domluv

www sepr cz internet

Nabídka p ipojení k internetu 

prost ednictvím WiFi sít

komfortní p ipojení k 

internetu se zvýšenou 

rychlosí odesílání dat pro 

náro né uživatele

nenáro né prohlížení 

webových stránek

Dále nabízíme montáže a prodej anténní a satelitní techniky 

pro p íjem TV

www.sepr.cz internet

www.serviselektro.cz  antény
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Vestecké Mariánské posvícení
V sobotu 11.9.2010 uspořádala kulturní komise spolu s obecním úřadem již třetí ročník

Mariánského posvícení. Za krásného počasí  postupně vystoupily zpěvačka Helena Ze�ová,
dále zpěvák Pepa Vojtek ze skupiny Kabát, který je naším sousedem z nedalekých Hrnčíř.
Zajímavým zpestřením bylo vystoupení pana  Miloše Rumla z Jesenice, který zahrál  něko-
lik písniček na kytaru.

V dalším programu se představily taneční  skupiny, které předvedly ukázku aerobiku a
břišních tanců. Věříme, že takovéto kroužky vzniknou v našem novém sportovním sále a
příští rok zde uvidíme vestecké děti. Během celého dne se děti se mohly dosytosti vydová-
dět na přistavených pou�ových atrakcích.  Mariánské posvícení večer již tradičně ukončila
skupina VAT.
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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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