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Zprávy obecního úřadu

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

konec roku 2007 byl pro mnohé z nás velmi uspě-
chaný, jak mi jistě řada z Vás potvrdí. Vyvrcholila 
v něm i činnost obecního úřadu, která vyústila ve
dvě prosincová zasedání zastupitelstva obce, při
kterých byla projednána a odsouhlasena řada
důležitých bodů. Ráda bych vám zde poskytla
následující informace:

Podali jsme další dvě žádosti o přidělení dotace 
z Programu obnovy venkova, a to jednak na úroky
z úvěrů a dále na dokončení poslední etapy revita-
lizace vestecké návsi. 

Máme zajištěnu  dotaci z Parlamentu ČR ve výši
900 000,-Kč na velmi náročnou investiční akci -
výstavbu kanalizace a vodovodu  Na Šátalce.

Na základě smlouvy o spolupráci získala obec od
budoucího investora spol. Delikomat částku 
170 000,-Kč na rekultivaci obecních pozemků 
v komerční lokalitě. 

Připravili jsme dvě nové vyhlášky obce. První se
týká systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů a o poplatku za komunální  odpad. V době, kdy
většina poplatků stále stoupá, se podařilo zachovat
loňské ceny a za kontejnery pro bytové domy bylo
dokonce dojednáno snížení ceny. Druhá vyhláška
je o místních poplatcích  ze psů. Obě budou zve-
řejněny na webových stánkách obce a ve Vestec-
kých listech.

Bylo provedeno výběrové řízení na zpracovatele
architektonické studie dostavby nových šaten 
o nástavbu s víceúčelovým sálem  a klubovnou.
Předmětem studie je i využití celého sportovního
areálu v delším časovém horizontu, kdy se předpo-
kládá přestavba nebo novostavba v místech objek-
tů starých šaten a sportovní osvěžovny a dále rekul-
tivace navážky podél fotbalového hřiště a vazba na
rekreační zónu v okolí vesteckého rybníka.

Na obecním úřadě proběhlo několik jednání a kon-
zultací ke studii mateřské školy. Studie byla násled-
ně zpracovatelem dokončena a odevzdána, ukáz-

ku jste našli na titulní stránce Vesteckých listů. 
V rámci lednového zasedání zastupitelstva bude
studie prezentována široké veřejnosti. Termín bude
upřesněn na úředních deskách a webových strán-
kách obce. Nyní se rozběhnou práce na dalších
stupních projektové dokumentace.

Významného úspěchu dosáhli zástupci obce při
komplikovaných jednáních souvisejících s výstav-
bou okružní křižovatky Vesteckého přivaděče. 
V rámci stavebního řízení se podařilo z původně
vyprojektovaného jednosměrného dopravního
napojení naší rozvojové komerční lokality prosadit
napojení obousměrné a umožnit tak majitelům bez-
problémový přístup na pozemky.

Při schvalování změny č. 3 územního plánu obce 
v březnu 2006 slíbilo tehdejší vedení obce pokra-
čovat podrobnější dokumentací, regulačními 
plány, které na rozvojových územích rozhodnou 
o dopravní obsluze, parcelaci, a dalších pravidlech 
výstavby.  V této době probíhá projednání zpraco-
vaného zadání tří regulačních plánů, které má na
starosti Městský úřad Černošice.

V polovině prosince proběhlo tzv. „rentgenování“
komunikace Vestecká, neboť, jak lze posoudit 
i laickým okem, není zbudována příliš kvalitně 
a musí se průběžně opravovat. Tato komunikace 
III. třídy je v majetku Středočeského kraje. Obec
Vestec do této komunikace-majetku jiného vlastní-
ka, investovala v r. 2002  nemalé finanční prostřed-
ky ve výši cca 10 milionů Kč. V současné době
však ještě dobíhají záruční lhůty. Z výše uvedených
důvodů naše obec, ve spolupráci se Středočeským
krajem, usiluje o to, aby byla tato komunikace ještě
v rámci záruky řádně opravena.

Před časem proběhlo v ulici Na Průhonu z podně-
tu některých občanů Vestce i Jesenice místní šet-
ření, jehož předmětem bylo radikální dopravní
opatření zřízené zde před dvěma lety minulým
vedením obce Vestec. Výsledkem bylo rozhodnutí,
vydané odborem dopravy Městského úřadu Čer-
nošice, které nařídilo obci betonové zábrany
odstranit s odůvodněním, že brání plynulosti vzrů-
stající dopravy. Agro Jesenice, jehož majetkem
zábrany byly, si je počátkem prosince odvezlo.
Dopravní komise navrhla náhradní opatření, které
by mělo tuto komunikaci bez chodníku, směřující 
z vestecké návsi k jesenické škole, opět zklidnit.
Příslušné orgány musí ovšem nové řešení nejprve
schválit.
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Obec dále uplatnila reklamaci návrhu a realiza-
ce betonových zábran proti vjezdu kolem rybní-
ka. Reklamace byla uznána. V současnosti se
připravuje nový návrh, zahrnující instalaci citli-
vé zábrany, respektující okolní přírodní pro-
střední, umístění laviček a dosadbu stromů
podél vzniklé rekultivované stezky pro pěší 
a cyklisty.

Komisí pro výstavbu a rozvoj byla zjištěna nes-
rovnalost týkající se vlastnictví obecních pozem-
ků. V roce 2002 došlo k výměně lukrativního sta-
vebního obecního pozemku  p.č. 644/83 v k.ú.
Vestec v lokalitě Na Suchých za pozemky soukro-
mého investora s tím, že obec touto směnou získá
jiné adekvátní stavební pozemky. Na těchto
nových parcelách obce však soukromý stavebník
následně postavil komunikaci obsluhující jím rea-
lizované rodinné domy, zbudované na pozemcích
získaných od obce. Prošetřením této směny
pověřilo zastupitelstvo obce kontrolní výbor. 
S výsledkem kontroly budete ve Vesteckých lis-
tech seznámeni.

Od 1. ledna 2008 zahájila svoji činnost nová
Obecní policie. Policisté budou, mimo jiné, vyko-
návat i pěší službu. Tím získají přehled o obci 
a zároveň budou v užším kontaktu s občany.

Posledním bodem, o kterém bych se chtěla zmí-
nit, je příprava rozpočtu obce pro r. 2008. Obec-
ní úřad na jeho přípravě pracoval v podrobnosti
jako v minulých letech.  Vzhledem ke snaze 
o zvýšení jeho transparentnosti, včetně podrob-
ného zapracování  četných připravovaných
investičních akcí, se zastupitelé rozhodli dopra-
covat rozpočet do kvalitní podoby a přesunout
jeho odsouhlasení na leden 2008. Zastupitelstvo
obce se usneslo na využití institutu rozpočtového
provizoria dle § 44 zák. č. 128/2000 Sb. a § 13
zák. č. 250/2000 Sb. a dle něj hospodařit v prů-
běhu ledna do doby schválení nového rozpočtu
obce pro r. 2008. Zároveň zastupitelé odsouhlasi-
li pravidla pro sestavování rozpočtů pro následu-
jící roky. 

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám na
prahu nového roku 2008 popřála ještě jednou
hodně zdraví, štěstí, lásky a pracovních úspě-
chů.

Alena Šedivá
starostka

Usnesení z 8. veřejného zasedá-
ní zastupitelstva obce Vestec 
z 12. - 13. 12. 2007

Zastupitelstvo obce rozhodlo takto:

Bod 1.
Zastupitelé schválili  ověřovatele zápisu p. Františka
Šimečka a p.Ing. Jana Buchara.

Bod 2.
Všechny úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva
obce ze dne 8. 11. 2007 jsou splněny.

Bod 3.
Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou nové veřej-
noprávní smlouvy  mezi Obcí Vestec a Městem Čer-
nošice na výkon úkolů obecní policie dle zák. 
č. 553/1991 Sb. a zplnomocňuje starostku k jejímu
podpisu.

Bod 4.
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem kupní
smlouvy mezi obcí Vestec a CAC IMMO s.r.o., týka-
jící se  prodeje pozemku p. č. 469/2 v k.ú. Vestec 
a zplnomocňuje starostku k jejímu podpisu. Před
podpisem smlouvy předloží kupující strana prodáva-
jícímu doklad o vzdání se předkupního práva firmou
RABAT. 

Bod. 5.
Zastupitelstvo obce neodsouhlasilo návrh smlou-
vy o spolupráci mezi obcí Vestec a firmou Deliko-
mat s.r.o., týkající se realizace rekultivace a sado-
vých úprav na části pozemku p. č. 417/3 v k. ú.
Vestec.

Bod 6.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti 
o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2008 
a souhlasí s finanční účastí obce do výše 220 000,-
Kč.

Bod 7.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním úkolu pro
kontrolní výbor obce, aby prošetřil výměnu obecního
pozemku p. č. 644/83 v k. ú. Vestec, proč k  výmě-
ně došlo, za jakých podmínek a zda směna pozem-
ku byla pro obec výhodná či nikoliv.

Ve Vestci 
14. 12. 2007 w
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Další žádost o dotaci podána

I když termín vyhlášení dotace z Programu obnovy
venkova pro rok 2008 předpokládal, že práce souvi-
sející s  přípravou žádosti a pořízením veškerých
požadovaných příloh ukousnou svůj díl z uspěcha-
ného předvánočního času, žádost o tuto dotaci byla
podána.  

Jejím záměrem je získání finančních prostředků na
dokončení poslední etapy rozsáhlejšího projektu
„Revitalizace prostoru vestecké návsi“. První etapa,
zrealizovaná počátkem roku 2007, spočívala 
v odstranění neperspektivních (přestárlých, nemoc-
ných, poškozených) dřevin a v provedení bezpeč-
nostního a zdravotního řezu a stabilizačních vazeb.
Během podzimu téhož roku, v rámci druhé etapy
projektu, obsadila, dle autorského návrhu, vhodná
místa nová generace třech desítek stromů. 

Za získané prostředky z dotace by se mělo dosadit
chybějící keřové patro, přeinstalovat stávající lavičky
do keřových zákoutí, dokončit již započatý zdravotní
a výchovný řez původních stromů a zajistit násled-
nou péči o vysazené keře do doby, než dospějí 
a propojí se do kompaktních skupin.

Vzhledem k tomu, že pomyslný dotační měšec Stře-
dočeského kraje není bezedný, nezbývá než doufat,
že mezi úspěšné žadatele bude patřit i obec Vestec.

Za tým zpracovatelů žádosti o dotaci
B. Bucharová

Z redakční pošty

Dopis od zastupitelů

Na poslední veřejné schůzi, která nebyla dle našeho
mínění obvyklým způsobem zveřejněna jsme předali
paní starostce dopis zastupitelům, který vyjadřuje
naše stanovisko jak k projednávaným bodům, tak k
vlastnímu konání schůze. Do dnešního dne se přes
naši žádost nestal součástí zápisu. Proto jsme se roz-
hodli jej zveřejnit alespoň touto cestou.

Dopis zastupitelům obce Vestec

Vyjádření k bodům veřejné schůze ZO Vestec
konané dne 12.12.2007

1/ Tato schůze nebyla původně plánovaná, termín
schůze ve středu od 18 hodin je nevhodný, konání
není ani na první straně webu obce vyvěšeno,
proto mnoho občanů se ani nedozvědělo o veřej-
ném projednávání. Paní starostka na poradě kona-
né dne 3.12.2007 oznámila nutnost krátké schůze 
z důvodu odsouhlasení dotace. Vyvěšen byl roz-
sáhlejší program, který měl být projednán na plá-
nované schůzi 20.12.2007

2/ S veřejnoprávní smlouvou s obecní policií Čer-
nošice nesouhlasíme. Byla slíbena  tříměsíční
výpovědní lhůta a ve skutečnosti je šestiměsíční
výpovědní dobou (byla slíbena tříměsíční). Dále
smlouva neřeší případný výdělek na území naší
obce při dopravních kontrolách. Měl by být odeč-
ten z nákladů na policii hrazených naší obcí. Dále
nesouhlasíme s tím, že nástup a ukončení služby
bude v Černošicích, doba potřebná na dojezd do
obce a zpět bude představovat při aktuální doprav-
ní situaci cca 25% doby, kterou by měli policisté
trávit ve Vestci a za kterou také budou placeni -
představuje to částku přes 200.000 Kč ročně jen za
jejich dojíždění do Vestce.

3/ Kupní smlouva předložená zastupitelům na pro-
dej pozemku číslo 469 / 2 pro CAC IMMO s.r.o.
nechrání obec při prodeji, obec zbytečně riskuje.
Proto zásadně nesouhlasíme s podpisem této
smlouvy a to zejména z následujících důvodů:

a/ kupující v této smlouvě nemá jasně specifikova-
ný vztah s pravým kupujícím, tedy s firmou T.LAND
a.s. (JUDr. Prázdný), která celou dobu jednala 
o prodeji nebo pronájmu s naší obcí.

b/ smlouva jasně neřeší ukončení nájmu původního
nájemce RABAT ČR, a.s. ani není přílohou této
smlouvy. Čestné prohlášení kupujícího v navržené
smlouvě nemůže toto nahradit. Hrozí, že firma
RABAT ČR, a.s. se může nadále považovat za
nájemce a mohl by požadovat odškodné.

c/ Dle dostupných informací nebyl dosud uhrazen
nájem ve výši cca 0,75 milionu Kč za tento rok, 
a hrozí, že by o něj obec přišla. Ve smlouvě ani 
v příloze se toto neřeší, nejsou stanoveny žádné
sankce za neplacení.

d/ Návrh na vklad by měla dát pouze obec, proto-
že v případě neplnění smlouvy by musely vklad
zrušit obě strany.
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e/ ZO nebyl předán znalecký posudek, který je pří-
lohou předložené smlouvy.

f/ protože peníze kupujícího nejsou uloženy u notá-
ře, není záruka zaplacení po podpisu smlouvy 
a vložení do katastru.

4/ Dle našeho názoru je plánovaná investice do
keřového parku na návsi neúměrně vysoká. Nebyla
dosud projednaná v ZO, a proto s ní v tuto chvíli
nemůžeme souhlasit.

Zároveň se tímto omlouváme z dnešní schůze, dle
našeho názoru bylo už po několikáté rozhodnuto
předem a bez nás, program byl změněn účelově 
a tomuto „představení“ nechceme dělat statisty.

Zároveň žádáme, aby bylo toto vyjádření součástí
zápisu z dnešního veřejného zasedání ZO Obce
Vestec.

Ve Vestci dne 12.12.2007

Zastupitelé: 
Zíková, Stupková, Jarolímek, Kowalewski

Dopis čtenářky

Jistě všichni v naší obci vědí, že nejvíce zeleně
máme kolem rybníka. Procházka je zde příjemná,
klidná. Vše se ale změní, když v malé bezvýznam-
né uličce uvidíte čtyři betonové zátarasy. Auta tam
jezdit nebudou, ale na bezpečnost dětí jezdících
na kole se asi zapomnělo. Maminky s kočárkem pro
dvojčata mají smůlu - tudy nepojedou. Problém by
asi byl i pro hasiče, kdybychom potřebovali jejich
práci.

Nevím, kdo ty zátarasy vymyslel. Určitě by se daly
nahradit levněji. Třeba dva kolíky s řetězem, když
už tam musejí být. Určitě by to bylo přijatelnější pro
okolí.

Hana Trnková  

Betony ve Vestci

Tak to vypadá, že se obec Vestec stává  tak trochu
raritou. Neznám jinou obec, která by řešila dopravu
tak svérázným způsobem. 

Betony, které omezují průjezd v ulici Na Průhonu
zastínily nově instalované betony v poklidné ulič-
ce kolem rybníka. Instalace toho opatření přišla
obec na cca 20tisíc korun. Určitě vedení obce
vidělo jako nutnější zabránit průjezdu několika
aut denně po této cestě, než raději opravit rozbi-
té komunikace kolem hřiště, v ulici K Rybníku
nebo Za Vodárnou. Ještě že alespoň původní
totální neprůchodnost přes tyto zábrany napravi-
li ti moudřejší zastupitelé vlastními silami.

Napadá mě možná  souvislost této velmi překot-
né akce s vazbami na spřátelené občany. Je
náhodou, že hlavní stěžovatel na provoz v této
uličce je známý někoho z vedení v obci? Je
náhodou, že jeho dcera dostala místo na OÚ,
protože se nikdo další  na pozdě vydaný inzerát
na volné místo na úřadě už vlastně ani nemohl
přihlásit?

Marně projevila většina občanů bydlící v této
lokalitě svůj požadavek na zachování průjezd-
nosti této cesty, který obdržela paní starostka.

Opravdu bylo nutné takhle zbytečně plýtvat obec-
ními prostředky a hyzdit toto příjemné místo? Uvě-
domil si vůbec někdo, že se tím znemožnil přístup
k případné opravě světel?

Ale to je určitým lidem jedno. Hlavně, že se tam teď
nejezdí. A o to přeci šlo!

Eleni Ziková
zastupitelka

Informace pro občany

Změna televizního poplatku

Na 135 Kč ze současných 120 se od počátku roku
2008 zvýší televizní poplatek. Domácnosti zaplatí za
vysílání více peněz bez ohledu na počet používaných
přijímačů. Zvyšovaní poplatků se nedotkne držitelů
rozhlasových přijímačů.

Den otevřených dveří 
v ZŠ Meteorologická, 
zápis do prvního 
ročníkuw
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ZŠ, Praha 4 - Šeberov, 
V Ladech 6

Vážení rodiče,
blíží se čas zápisů do prvních tříd. Dnešní doba
přináší rodičům sice větší možnost volby, ale také 
z toho plynoucí větší  zodpovědnost za budoucnost
dětí.Není to jednoduchý krok, proto Vám jej chce-
me usnadnit. Nabízíme Vám informace o nás.

Naše škola se nachází v nedaleké městské části
Šeberov, děti z Vestce k nám docházejí tradičně 
v poměrně hojném počtu.

Jsme základní škola toho typu, který je dnes spíše
„ohroženým druhem“.

Najdete u nás pouze 1. stupeň, od každého roční-
ku vždy jednu třídu. Sami o sobě říkáme, že jsme
školou rodinného typu. Co to znamená v praxi?

Momentálně nás navštěvuje 86 žáků, což je v prů-
měru 17 žáků ve třídě. Limit  žáků ve škole je 100,
což zaručuje nízké počty i do budoucna. Již tento
fakt s sebou přináší obrovské výhody. Všechny děti
se znají mezi sebou. znají všechny pedagogy a ti
znají každé dítě, většinou i jménem. V takových
podmínkách je minimální prostor pro šikanu a její
případné projevy lze likvidovat už v zárodku.

Nízký počet dětí ve třídě samozřejmě přímo souvisí
s péčí, které se dětem dostává.  Paní učitelky mají
více prostoru věnovat se dětem individuálně, lépe
je poznat a pomáhat přesně tam, kde je třeba.

Všichni se snažíme, aby ve škole panovala přátel-
ská atmosféra, vzájemná úcta a porozumění. 
V dítěti nespatřujeme nedokonalého dospělého, ale
respektujeme v něm jedinečnou dokonalou bytost,
partnera pro dialog.

Naší prioritou je však nejen spokojené, ale i vzdě-
lané dítě. K dosažení tohoto cíle využíváme nejrůz-
nějších metod a forem práce tak, aby vyučování
bylo pestré a efektivní. Proto se celý sbor průběž-
ně dále vzdělává. Výuka probíhá podle vlastního
vzdělávacího programu, který je k dispozici v ředi-
telně nebo na internetových stránkách školy.

Za velmi důležitou pro naši práci považujeme
komunikaci s rodiči. Vážíme si všech připomínek 
a dveře jsou u nás pro ně vždycky otevřené.

Co napsat závěrem? Popřát Vám šťastnou ruku 
a snad jen malou praktickou poznámku. I v té nej-
prestižnější škole, se skvělou pověstí a úžasnou
prezentací, záleží především na učiteli. U nás máte
jedinečnou šanci poznat všechny paní učitelky,
jejich styl práce a přístup k dětem za jeden den.
Někdy rozhodnutí může ovlivnit pocit, celková
atmosféra, a tu Vám nezprostředkuje ani papír, ani
webové stránky.

Využijte této příležitosti a přijďte, sami nebo se
svými dětmi, na Den otevřených dveří 17.1.2008
od 8 - 10hod. nebo kdykoliv jindy po domluvě.

Těšíme se na Vás!

Za pedagogický sbor  
Mgr. Simona Beránková  

Kontakty: 
tel: 244 911 792
e mail: zs.vladech@seznam.cz
www.zs- vladech.wz.cz

Zápis do prvních tříd

na ZŠ V Ladech 6 proběhne ve čtvrtek 17.1. 2008
od 13.00 do 18.00 hodin. Bude spojen se
Dnem otevřených dveří. Do výuky se můžete přijít
podívat v době od 8.00 do 10.00 hod.

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte 
a občanský průkaz rodiče.

Současně doplňujeme žáky do vyšších ročníků
školy.

V období březen až duben 2008 bude na naší škole
opět probíhat předškolní výchova pro budoucí prv-
ňáčky. Bližší informace a přihlášky dostanete 
u zápisu.

Nejčastější dotazy rodičů

1. Návaznost na 1. stupeň
Žáci nejčastěji přecházejí do spádové školy v Kunra-
ticích nebo na ZŠ Květnového vítězství 57, Praha 11.
S oběma školami spolupracujeme, slaďujeme poža-
davky na žáky.Tím je žákům přechod usnadněn. Při-
jetí na víceletá gymnázia, jazykové školy.
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2. Výuka jazyků
Na škole probíhá výuka angličtiny od 1. třídy. Je
vedena aprobovaným pedagogem. Povinná výuka
je doplňována kroužky s českým lektorem i rodilým
mluvčím. V 5.třídě je žák na úrovni žáka jazykové
školy, lze tedy bez problému pokračovat od 6. třídy
v některé ZŠ S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ,
které každoročně doplňují stav žáků (odchod žáků
na víceletá gymnázia). Můžete tak dítěti dopřát
spokojených 5 let v jednom třídním kolektivu.

3. Školní družina
Vyvíjí samostatnou činnost a zabezpečuje péči 
o děti v odpoledních hodinách. V průběhu roku
pořádají různé akce, děti si hrají, tvoří, soutěží. Pro-
voz končí v 16.40 hod. 

4. Kroužky
Letos si děti mohly vybírat ze 14ti kroužků:
- Tvořivé ruce - Keramika
- Hurá za angličtinou - Sborový a sólový zpěv
- Veselá angličtina - Florbal
- Počítače - Putování s angličtinou
- Doučování AJ - Flétna
- Pohybové hry - Sportovní hry ( 1. a 2. tř.)
- Angličtina - Sportovní hry ( 3. a 4. tř.)  

s rodilým mluvčím

Na všechny lze odcházet ze ŠD a zase se do ní
vracet, takže svým zálibám se mohou věnovat i děti
vytížených rodičů. 

5. Informatika v praxi
Ve škole je jedna počítačová učebna. Využívá se
ve všech předmětech. Žáci se věnují buď výuko-
vým programům nebo vyhledávají informace na
internetu. Podle nového školního vzdělávacího pro-
gramu se začíná v 1.- 3. třídě učit základům práce
na PC zvláště v rámci matematiky, ve 4. a 5. roční-
ku bude zaveden samostatný předmět Informatika
s vlastním vzdělávacím obsahem.    

6. Péče o žáky se speciálními vzdělávací-
mi potřebami
Dlouhodobě spolupracujeme s pracovnicemi ped.
psych. poradny pro Prahu 11. Navštěvují nás pravi-
delně 5krát ročně a v případě potřeby. Docházejí
přímo do hodin a vidí děti při práci. Jsou sto přispět
k odhalení specifických poruch učení již v zárodku,
to znamená větší šanci nápravy. Jsou učitelkám opo-
rou při volbě metod a postupů nejvhodnějších jak pro
děti s obtížemi, tak pro rozvoj dětí talentovaných.     

7. Jak dlouho má dítě „svoji“ paní učitelku
Dlouhodobá personální politika vedení směřuje 
k zabezpečení stabilního sboru. Cílem je, aby děti
od 1.- 5. třídy vedl jeden pedagog. Zatím se snaží-
me alespoň o dodržování cyklů 1.- 3. a  4.- 5. třída
s jedním učitelem.

Centrum VIA MATER

Od 1. ledna 2008 je  na Zámečku v  Dobřejovicích
nově otevřeno  společensko - vzdělávací centrum
VIA MATER. Toto zařízení nabízí řadu služeb, které
by měly rodičům na rodičovské dovolené umožnit
další rozvoj v oblasti jazykového vzdělávání, začle-
nění do společnosti, pomoci s návratem do
zaměstnání atd. Centrum bude zároveň nabízet
profesionální služby a péči zaměřenou na vzdělá-
vání a všestranný rozvoj dětí.

Kromě stálých aktivit  chce v budoucnu organizo-
vat i řadu rodinných a společenských akcí, besedy
a diskuse, kosmopolitní dny.

VIAMATER - Zámeček Dobřejovice, 
U zámku 1, 251 01 Dobřejovice
Tel.: +420 774 414 734, Fax: +420 239 017 479
e-mail: info@viamater.cz
www.viamater.cz

Betlémské světlo

Stejně jako v uplynulých letech měli i v neděli
23.12. 2007 občané Vestce možnost přinést si do
svých domovů Betlémské světlo - symbol lidské
sounáležitosti a dobré vůle.

Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986
ve studiu hornorakouského ORF v Linci. V Česku
se tento novodobý vánoční zvyk šíří od prosince
1989. První světlo přivezli do revolučního Česko-
slovenska čeští exiloví skauti z Rakouska. Plamínek
zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný
Světlo přátelství putuje ve speciálním bezpečnost-
ním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se pře-
dává do 25 zemí světa a také institucím, například
Evropskému parlamentu nebo OSN. Do Česka kaž-
doročně přiváží Betlémské světlo spolu s junáky 
a skauty Český rozhlas. 

Luděk Pašekw
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Jízdní řády 326
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Sport

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

Kronika

Když hvězdy tančí

Předpokládám, že po přečtení tohoto nadpisu máte
pocit, že i do Vestce dorazilo taneční nadšení 
v podobě  televizního pořadu StarDance nebo Baj-
landa. Musím vás vyvést z omylu. Nicméně o tanci
a hlavně o jeho interpretech bude každopádně
dnes řeč.

Žije tady mezi námi, jmenuje se Otto Bubeníček. Cir-
kusový artista, vedoucí artistické skupiny 5 Bertis,
bývalý člen Národního divadla, zasloužilý umělec.

Začneme však od počátku. Tanec poznamenal
hned několik generací rodiny Bubeníčků. Dědeček
Otto Bubeníček stál u zrodu společenského 

a závodního  tance, babička propadla tanečnímu
rytmu taktéž a není divu, že jablko nepadlo daleko
od stromu. Otto Bubeníček strávil svá učňovská
léta na prknech Národního divadla, kde pod vede-
ním pánů profesorů Zoubka a  Macharovského zís-
kával  své první zkušenosti pro náročnou profesi.
Artistice zůstal věrný celý život. Procestoval s man-
želkou Ilonou, také tanečnicí, celý svět, sklízel
potlesk a ovace, obdržel mnohá ocenění, ať to bylo
z pompézního Monte Carla, kosmopolitního Londý-
na či vzdáleného Tokia. Později coby učitel  a cho-
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reograf  předával své cenné vědomosti a umění
dalším generacím. To je krátký výčet z bohatého
uměleckého života,  nikoliv závěr.

A tradice pokračuje. V současné době světový tisk
věnuje Bubeníčkům stálou pozornost. A nešetří chvá-
lou ani superlativy. Nositeli slavného jména jsou dvoj-
čata Otto a Jiří. Narodila se v roce 1974 a oba syno-
vé dělají svým rodičům jen radost. Svět o nich píše,
bohužel v Česku je zná několik zasvěcenců. 

Je mou milou povinností věnovat jim na těchto strán-
kách pozornost.

Již od dětství se u nich projevoval  mimořádný talent
pro tanec, takže  se  brzy stali členy pražské taneční
konzervatoře. Již během studia se dvojčata zapsala
do mezinárodního povědomí, když v roce 1992
vyhrála mezinárodní  prestižní soutěž „Prix de Lau-
sanne“, ve Švýcarsku.

V porotě tehdy seděl proslulý americký choreograf
John Neumeier, který oběma nadějným tanečníkům
hned po absolutoriu nabídl angažmá v Hamburském
baletu, přední světové baletní scéně. Již v roce 1995
se Jiří stal sólistou, o dva roky později už působil jako
Principal Dancer (první sólista). Oba sourozenci pak
sklízeli potlesk v newyorské Metropolitní opeře, byli
magnetem londýnské Covent Garden, milánské La
Scaly, pařížské Opery a na mnoha místech uměními-
lovného Japonska. Tleskalo jim Její Veličenstvo krá-
lovna Alžběta II., excelovali před bývalou premiérkou
Margharet Thatherovou.

Když v roce 2002 ztvárnil Jiří geniálního tanečníka
Václava Nižinského, sjeli se do Hamburku milovníci
baletu z celého světa. V dubnu téhož roku v Moskvě
pak jako jediný Čech v historii získal cenu Benois de
la Danse -„baletního Oskara“, nejprestižnější světové
ocenění pro tanečníky, které se uděluje jednou za
deset let.

Píše se o nich, že jsou venku slavní, ale doma  zatím
neznámí. V Česku jsme si jejich tanečního mistrovství
mohli užít zprostředkovaně jen jako diváci televizní
Manéže Bolka Polívky nebo jsme mohli jejich přítom-
nost zaznamenat při příležitosti oslav sedmdesátin
Václava Havla. Velká šance nás letos čeká 2. 
a 3.dubna, kdy oba sourozenci poctí svou přítom-
ností scénu Národního divadla v Praze.

Otto Bubeníček je dnes hrdý otec slavných sólistů,
vede pečlivě archiv videonahrávek a výstřižků doku-
mentujících mimořádné úspěchy jeho ratolestí. Má
doma jakýsi „pokoj slávy“, kde stěny a vitríny vyprá-
vějí o úspěších jeho skvělých synů.

Jistě se ptáte, co je předpokladem takového úspěchu.
Odpověď zní: v prvé řadě talent, pracovitost, dobří pro-
fesoři a choreografové, ale i štěstí, krása a konkurence.

A ještě jedna jeho věta se mi vryla do paměti. Mezi
všemi umělci prý právě Slované umí skloubit balet 
i herectví, takže jejich vystoupení jsou nezapomenu-
telným zážitkem.

Blanka Pašková



Firma CLOOS Praha, svářecí technika 
rozšiřuje své technické oddělení a hledá mladé, perspektivní zájemce 

o následující profese:

vyučený elektrikář/elektronik
vyhláška 50 pro servis, opravy a montáže

technik vzdělání SŠ/VŠ 
nejlépe obor strojní se znalostmi v oboru svařování

Životopisy zasílejte na mailovou adresu:
cloos@cloos.cz nebo na adresu:

CLOOS Praha, spol. s r.o., Vídeňská 352, Vestec, 252 42 Jesenice.




