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Z d ní v obci 
 
 
Vizualizace 
 
Pro lepší p edstavu o probíhajících 
a plánovaných akcích v obci jsme pro vás 
za adili vizualizace h íšt , mate ské školy 
a dvou lokalit, ur ených k výstavb  RD. 
 
V ím, že tyto vizualizace vám poskytnou 
mnohem lepší p edstavu o tom, kam se bude 
ubírat jak h išt  a jeho okolí, tak lokality ur ené 
pro výstavbu, než n kolik stran text . 
 
Pr vodce webovými stránkami 
 
Naše nová internetová prezentace je len na do 
kategorií: 
 
Úvodní stránka – aktuální informace, na jakých 
projektech pracujeme, informace s ím vám 
m žeme pomoci, informace o po ádaných 
akcích v obci a okolí, informace z obce, ú ední 
desku, p ehledný kalendá  akcí, aktuální po así 
ve Vestci a p ehlednou, kompletní  mapu 
stránek. Dále je možné využít fulltextové 
vyhledávání, možnost zvolit si zasílání aktualit 
z nových stránek do e-mailu, i ve spodní ásti 
rychlé odkazy na Podatelnu, MMS závady 
a M stskou policii ernošice.  
 
Novinky – chronologicky azené nov  p idané 
p ísp vky, odpov di na nej ast jší otázky se 
kterými se obracíte na obecní ú ad, bazárek 
s možností soukromé inzerce, zajímavé odkazy 
na internetové stránky z okolí i webové kamery 
z obce.  
 
Obec Vestec - vše o naší obci od historie, 
rozsáhlé kroniky, vysv tlení symbol  obce. Další 
informace lze vy íst ze zve ejn ných map 
a informací z oblasti kultury, sportu, turistiky. 
Další d ležitou, zve ejn nou složkou jsou 
rozpo ty obce, územní plány a Vestecké listy.  
 
Vedení obce – informace o našich, zvolených 
zastupitelích, innostech komisí a výbor , 
programové prohlášení, jednací ád 
a zabezpe ené pracovní stránky pro zastupitele.  
 
Obecní ú ad – kompletní informace z vedení 
obecního ú adu, organiza ní struktura, 

informace o opráci OÚ, obecní policii, informace 
o nových službách, jako SMS Info, MMS 
závady, CzechPoint a nezbytná Ú ední deska.  
 
Dokumenty – nej ast ji používané formulá e 
a dokumenty, vyhlášky a na ízení, jízdní ády 
vesteckých autobusových linek, usnesení 
a zápisy a fotogalerii z obce.  
 
Kontakty – kontakty na obecní ú ad a d ležité 
složky obce  
 
Webové stránky jsou otev ené dalším 
vylepšením, proto neváhejte zasílat návrhy, 
které po zvážení zapracujeme. V íme, že pro 
Vás budou nové stránky p ínosem a že zde 
naleznete, vše co hledáte. 
 
Nové dopravní zna ení v obci 
 
V pr b hu m síce dubna bylo navázáno na 
v lo ském roce zapo até úpravy dopravního 
zna ení. V severní ásti obce došlo k novému 
vyzna ení jednosm rných ulic, v rámci celé 
obce byla provedena vým na dopravního 
zna ení tak, aby odpovídalo platné legislativ . 
V rámci t chto úprav byla také vytvo ena nová 
parkovací místa, která byla v ulicích, kde to bylo 
možné, navržena tak, aby donutila projížd jící 
idi e ke zpomalení. 

V jižní ásti obce bya op t z ízena obytná zóna, 
p edevším díky tomu, že tato lokalita (Ve 
Stromkách, Okružní, Werichova, Nezvalova, 
Lipová) spl uje všechny požadavky, které 
legislativa na obytnou zónu klade.  
V ím, že p es ur ité komplikace spojené 
s nutností zm ny zažitých návyk , povedou 
uvedená opat ení v kone ném d sledku 
k omezení dopravy ve vnit ní ásti obce.  
 
Marek Kowalewski 
 
 
 

 
 
 

 
Inzerujte ve Vesteckých listech 

 

redakce@vestec.cz 
tel.: 603 481 560 
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Webové stránky obce 
 
Za komisi pro dopravu a bezpe nost bych tímto 
rád pod koval panu Václavu Drahošovi za jeho 
úsilí a as, které v noval tvorb  nových 
internetových stránek naší obce.  
V ím, že nové stránky jsou p ehledným 
zdrojem informací pro všechny návšt vníky, 
kte í jist  také ocení vznik nových rubrik a 
aktuální informace o d ní v obci.  
D kazem skv le odvedené práce pana Drahoše 
je 2. místo v sout ži Zlatý erb St edo eského 
kraje v kategorii: Nejlepší elektronická služba.  
   
Eduard Jarolímek  
p edseda komise pro dopravu a bezpe nost  
 
 
 

Novinky na ú ad  
 
 
Rozší ení ú edních hodin pro ve ejnost 
 
Vážení ob ané,  
 
v rámci zkvalitn ní služeb poskytovaných 
obecním ú adem dojde od  za átku kv tna 
k rozší ení ú edních hodin obecního ú adu. 
 
Nov  jsou ú ední hodiny: 
 
Pond lí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 
 

Úterý  8:00 – 10:00 
 

St eda 8:00 – 12:00 a 13:00 – 20:00 
 

tvrtek 8:00 – 10:00 
 
V t chto ú edních hodinách m žete vy ídit 
agendu týkající se podatelny, služeb Czech 
POINT, místních poplatk  a další. 
 
Po vyhodnocení tohoto zkušebního provozu 
dojde k p ípadnému dalšímu rozší ení ú edních 
hodin i v pond lí do 20:00 hodin. 
 
Tibor Švec 
OÚ Vestec 
 
 
 
 

 
Czech POINT 
 

 
 

eský Podací Ov ovací Informa ní Národní 
Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož 
cílem je zredukovat p ílišnou byrokracii ve 
vztahu ob an – ve ejná správa. V sou asnosti 
musí ob an asto navštívit n kolik ú ad  
k vy ízení jednoho problému. Czech POINT 
slouží jako asistované místo výkonu ve ejné 
správy, umož ující komunikaci se státem 
prost ednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala 
data ne ob an“. 
 
I v naší obci je z ízeno pracovišt  Czech POINT, 
na kterém je možné získat následující 
dokumenty: 
 
Výpis z Katastru nemovitostí 
 

Výpis z Obchodního rejst íku 
 

Výpis z Živnostenského rejst íku 
 

Výpis z Rejst íku trest  
 

Výpis z bodového hodnocení idi e 
 

Vydání ov eného výstupu ze Seznamu 
kvalifikovaných dodavatel  
 
 

Dále pracovišt  eší následující: 
 
P ijetí podání podle živnostenského zákona 
(§ 72) 
 

Žádost o výpis nebo opis z Rejst íku trest  podle 
zákona . 124/2008 Sb. 
 

Podání do registru ú astníku provozu modulu 
autovrak  ISOH 
 

Výpis z insolven ního rejst íku 
 

Autorizovaná konverze dokument  
 

Datové schránky 
 
 
Pracovišt  Czech POINT je v v provozu 
v rozší ených ú edních hodinách, které jsou 
uvedeny v p edchozím lánku na této stran . 
 
Marek Kowalewski 
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Odpady 
 
Svoz velkoobjemového a nebezpe ného odpadu 
bude probíhat ve dnech 21. 05. – 24. 05. 2010. 
 
Rozmíst ní 6 ks (10 m3) kontejner  v ulicích:  
U Parku – 1 ks 
K Vodárn  – 1 ks 
Pr b žná – 2  ks  
Na Suchých – 1 ks 
Ve Stromkách – 1 ks 
  
Svoz nebezpe ného odpadu prob hne dne 
22. 05. 2010.    
1. stanovišt  Víde ská u Bychla v 8:00 – 8:15 
hod. 
2. stanovišt  U Parku v 8:20 – 8:35 hod. 
3. stanovišt  Ve Stromkách v 8:40 – 8:55 hod. 
4. stanovišt  Na Pr hon  v 9:00 – 9:15 hod. 
5. stanovišt  Hrn í ská v 9:20 – 9:35 hod. 
6. stanovišt  Pr b žná v 9:40 – 09:55 hod. 
7. stanovišt  Na Suchých/U Strouhy v 10:00 – 
10:15 hod.   
8. stanovišt  K Vodárn  v 10:20 – 10:35 hod. 
9. lokalita Hrn í e (V Úhoru x V B ezí) 10:40 – 
10:55 hod.  
 
Kontejnery na velkoobjemový odpad slouží 
pro: 
Starý nábytek – sk ín , postele, stoly, židle, 
k esla. 
Jízdní kola, ko árky. 
Koberce, linolea, matrace. 
Velkou elektrotechniku – pra ky, my ky. 
Zdravotní keramiku- umyvadla, záchody. 
Kovový odpad – motory bez oleje, kovové 
nosníky, plechy, kola, ásti autogen  bez oleje, 
drát nky, d ezy, vany. 
 
Do kontejner  nikdy nedáváme: 
Stavební odpad – su , kamení, obrubníky. 
Zeminu. 
Bioodpad. 
Pneumatiky. 
Lednice. 
Monitory. 
Autobaterie. 

edidla, barvy, oleje a jiné nebezpe né odpady. 
 
Likvidace nebezpe ného odpadu probíhá 
ambulantním svozem vždy, když jsou kontejnery 
na velkoobjemový odpad (v sobotu ráno) – je 
t eba dodržet as a stanovišt ! 

Žádáme ob any, aby nebezpe ný odpad 
p edávali osobn  obsluze sb rného vozu a aby 
do kontejner  nevhazovali nebezpe ný odpad, 
nep epl ovali kontejnery a neodkládali odpad 
mimo kontejnery! 
 
Marcela Ženoži ková 
OÚ Vestec 
 
 
 
Volby do Poslanecké 
sn movny Parlamentu R 
 

 
V pátek, dne 28. 05. 2010 od 14:00 do 22:00 
a v sobotu dne 29. 05. 2010 od 08:00 do 14:00 
se uskute ní volby do Poslanecké sn movny 
Parlamentu R.  
Hlasování bude ob an m umožn no po 
prokázání totožnosti a státního ob anství R 
platným ob anským pr kazem, cestovním 
pasem nebo diplomatickým pasem.  
T i dny p ed volbami budou prost ednictvím 

eské pošty distribuovány hlasovací lístky, které 
budou také k dispozici ve volební místnosti. 
 
Tibor Švec 
OÚ Vestec 
 
 

 
Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva 
obce Vestec konaného dne 25. 03. 2010 
 
P ijatá usnesení: 
10/30/1 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ov ovatele 
zápisu Norberta Dostála. Zastupitelstvo obce 
schvaluje jako ov ovatele zápisu Eduarda 
Jarolímka. 
 
10/30/2 
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený po ad 
jednání. 
 
 
 
 

Výpisy z usnesení ZO 
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10/30/3 
Zastupitelstvo obce bere na v domí stav pln ní 
úkol  vyplývajících z p ijatých usnesení 
z 29. zasedání zastupitelstva obce. 
 
10/30/4 
Zastupitelstvo obce Vestec schvaluje 
M Ú ernošice, stavební ú ad jako po izovatele 
zm ny . 5 územního plánu sídelního útvaru 
Vestec a MUDr. Eleni Zikovou jako pov eného 
zastupitele pro spolupráci s po izovatelem. 
 
10/30/5 
Zastupitelstvo obce schvaluje Vyhlášku obce 
. 1/2010, o zabezpe ení místních záležitostí 

ve ejného po ádku a o zajišt ní a udržování 
istoty ve ejných prostranství v souvislosti 

s chovem ps  v obci Vestec (pozn. redakce – 
plné zn ní vyhlášky naleznete na webových 
stránkách obce. 
 
Ostatní: 
Zastupitelstvo obce bere na v domí stav pln ní 
úkol  vyplývajících z p ijatých usnesení z 29. 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
 
Invazivní rostliny – boj s 
k ídlatkou 
 

 
Pracovníci obecního ú adu zahájili odstra ování 
k ídlatky eské, která se vyskytuje v severní 
ásti rybníka Vestecký. Vyhubení k ídlatky je 

velice složitý a dlouhodobý proces, který trvá 
p ibližn  t i roky a musí se mu v novat hodn  
asu. 

K ídlatka je velmi charakteristický ke , který tvo í 
velké porosty, listy má srd ité, kv ty má drobné 
bílé rostoucí ve svaze cích (hroznech). K ídlatka 
eská je k íženec k ídlatky japonské a k ídlatky 

sachalinské. Vyskytuje se hlavn  v blízkosti 
vodních tok  a silnic a pat í mezi invazní druhy, 
které vytla ují p vodní druhy a to díky své 
zna né konkurenceschopnosti. Pro její agresivní 
ší ení je nutné tuto rostlinu cílen  likvidovat. 
 
Zden k Hlavá  
OÚ Vestec 
 

 
Kulturní akce 
 

 
 
Vep ové hody 
 
Na  velikono ní ned li prob hly na fotbalovém 
h išti ve Vestci vep ové hody. Po así nám p álo, 
tedy pokud zapomeneme na krátký jarní deštík. 
Našt stí i na n j jsme byli p ipraveni, nebo  
zábava pro d ti probíhala na multifunk ním h išti 
ve velkém stanu. Zde se d ti u ily pletení 
pomlázek z vrbových proutk , kdy menší d ti 
pletly ze ty  proutk , ty zkušen jší z osmi. 
P ekvapením pro d ti bylo zdobení 
polystyrénových vají ek, ze kterých pod rukama 
našich d tí vznikaly slepi ky, ku átka 
a kouhoutci. Tato technika umož ila pot šit 
velký po et d tí v pom rn   krátkém asovém 
úseku. Další  lákadlo pro nás p ipravily „tety“ 
Jarka a Iveta, které p ivezly vozík plný 
p ekvapení. Dop edu pro d ti vyrobily sádrové 
formi ky s velikono ní tématikou, které poté 
naše ratolesti zdobily p ipravenými barvami. 
V neposlední ad  je také pot eba zmínit 
“Karkulku“ a „Myslivce“, tedy Petru a Jardu, kte í 
v naší kulturní komisi velmi aktivn  zastupují 
TJ Viktoria Vestec. D tem pomáhali vybarvovat 
velikono ní omalovánky. 
 
Hlavním lákdlem pro všechny  byla tradi ní 
vesnická zabíja ka, která zde probíhala již od 
7 hodin ráno. Takovéto zabíja ky probíhaly d ív 
ve Vestci na každém statku. Myslím, že bylo 
zajímavé ukázat i t m, kte í se k nám 
p ist hovali nedávno, jak se zde kdysi žilo. Na 
zabíja ku byla p ipravena dv  prasata 
z nedalekého vep ína, a tak se hned ráno za alo 
porcovat, krájet, va it, špejlovat. Každý se mohl 
na vlastní o i podívat, jak se nap íklad vyrábí 
jitrnice nebo jelítka. Mnozí byli p ekvapeni, kolik 
práce to dá. Nejprve se p ipraví sm s na jitrnice, 
st ívka se špejlí a pak už sta í jen plnit a plnit, 
zašpejlovat, pova it a jitrnice jsou hotové. Zato 
jejich konzumace probíhala mnohem rychleji, 
sta ilo k jitrnici p idat ho ici, k en, proložit to 
krajícem chleba a b hem chvilky z jitrnice zbyly 
pouze dv  špejle.  
Na h išti se toho dne vyst ídalo mnoho lidí, 
n kte í p išli již ráno ochutnat ovárek, jiní 
odpoledne t eba jitrnici. Mnoho jich zde 
prosed lo u dobr tek celý den a ve er byl 
završen posezením u harmoniky. V ím, že se 
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nám poda í tuto p íjemnou akci zopakovat 
i v p íštím roce. 
 
Z dalších akcí, které úsp šn  prob hly za 
poslední dva m síce: 
D tský maškarní bál v Motelu U Krbu. 
Návšt va divadelního p edstavení v Divadle Pod 
Palmovkou. 
Ru ní výroba arod jnic. 
 
Za kulturní komisi 
 
Miroslav Pašek 
 

 
29. 05. 2010 D tský den 
 
D tská h išt  pat í d tem, proto jsme se rozhodli 
uspo ádat d tský den na našem nejv tším 
d tském h išti na Vestecké ulici. Pro d ti zde 
budou p ipraveny sout že ve stav ní bábovi ek, 
malování na tri ka a spoustu další zábavy. 
Program: 15:00 zahájení  
 15:15 sout že pro d ti 
 16:00 ob erstvení  
 17:00 vyhlášení 
 
26. 06. 2010 Sportovní den 
 
Na za átek prázdnin p ipravujeme rozlou ení se 
školním rokem. Ješt  než se všichni 
rozprchneme na prázdniny a dovolené, p ij te 
se pobavit na h išt . Pro d ti bude p ipravena 
zábavná bojovka, na tuto akci jsou také 
p islíbeny koloto e a skákací hrad.  
Program: 14:00 zahájení 
 15:00 bojovka 
 16:30 vyhlášení, poté volá zábava 
  
Vítání ob ánk  
 
V sobotu 15. 05. 2010 od 14:00 a 15:00 
slavnostn  p ivítáme 17 nových ob ánk  
Vestce, d ti obdrží pozvánku s p esným 
termínem. 
 
 
Zábavné akce pro vás po ádá Kulturní komise 
Obec Vestec a TJ Viktoria Vestec. 

 
Dne 16. 03. 2010 se v zasedací místnosti OÚ 
konalo setkání senior  z Vestce. 
Malá cestovní kancelá  KATU zde p edstavila 
sv j katalog se zájezdy, vhodnými p edevším 
pro starší generaci (bez no ního cestování). 
Promítání neznámých krajin se slovním 
doprovodem majitele CK bylo velmi poutavé.  
Dokonce si dovolím tvrdit, že mnohem 
zajímav jší, než v poslední dob  programy 
v TV. 
 
Sou ástí p edvád cí akce byla i ukázka 
keramických výrobk , o které byl velký zájem. 
V p estávkách mezi promítáním nám hrál na 
akordeon Kuba Rous. Písni ky, které byly jako 
ušité pro tuto v kovou kategorii, si mnozí na 
záv r také zanotovali. Pat í mu velký dík, že a  
mladi ký, pot šil „sta e ky“.  
 
Hned druhý den se sešlo n kolik zájemc  
a obdivovatel  kv tin a spole n  jsme odjeli do 
FATA MORGÁNY na výstavu orchideí. 
V p íštích dnech se chystáme na totéž místo na 
prohlídku líhnoucích se motýl . Kdo by se 
nepodíval, zvlášt  když máme vstupné do 
botanické zahrady i do ZOO za pouhou 1 K . 
V úterý 27. 04. jsme navštívili divadelní 
p edstavení v Branickém divadle, kde máme 
také slevu. Je jenom škoda, že zájem není p íliš 
velký. Pro n které je d vodem p edevším 
nutnost cestování do Prahy MHD. 
 
Další naše setkání se bude konat op t 
v zasedací místnosti OÚ dne 04. 05. 2010 od 
17:00 hod., kde up esníme termíny setkání, 
kontakty a hlavn  další innost. Kdo má zájem, 
nech  se v tuto dobu dostaví. Informace se na 
výv skách neobjeví, protože n kterým 
„spoluob an m“ tyto aktivity z neznámého 
d vodu vadí a iniciativn  je ješt  týž den 
odstra ují. Kontakty jsou k dispozici na OÚ. 
 
Alena Dostálová 
 
 
 
 

 
Kulturní akce na m síce 
kv ten a erven 2010 
 

 
Kultura – pro seniory 
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V Jesenici zahajuje innost Základní um lecká 
škola – ZUŠ, která se stává sou ástí zdejší 
ZŠ a MŠ. Od 1. zá í 2010 tedy p jdou d ti nejen 
do školy, ale šikovné d ti, které mají chu  
a talent se mohou u it hrát na hudební nástroje, 
kreslit, malovat, modelovat, tan it, hrát divadlo, 
zpívat sólov  i ve sboru. 
Základní um lecká škola je ur ena pro žáky 
od 5 – 18 let a nabízí výuku a vzd lání 
v následujících oborech. 
 
Hudební obor: 
i hra na hudební nástroje: klavír, housle, 

zobcová a p í ná flétna, klávesy, kytara, 
akordeon, klarinet, trubka, lesní roh a další 
nástroje podle zájmu d tí, 

i p ípravná hudební nauka a hudební nauka, 
i sólový a sborový zp v, 
i komorní a souborová hra. 
 
Obor na váze na tradici hudební sout žní 
p ehlídky Jarní petrklí , na kterou se sjížd jí 
p es dvacet let stovky d tských muzikant  ze 
všech kout  republiky. 
 
Tane ní obor: 
i latinskoamerické tance, 
i balet, 
i lidový tanec, 
i moderní tanec, 
i step, 
i flamengo. 
 
Literárn  dramatický obor: 
i divadeln  – dramatická tvorba, 
i loutkoherectví. 
i Loutkoherectví 
 
Výtvarný obor: 
i kresba, 
i malba 

 
Formy studia: 
 
i p ípravné studium, 
i základní studium I. a II. stupn , 
i studium s rozší eným po tem hodin, 
i studium pro dosp lé. 
 
P ijetí ke studiu 
 
Žáci jsou p ijímáni na základ  talentové 
zkoušky, která je sou ástí zápisu do ZUŠ. 
 
Cíle 
 
Naším cílem je p edevším: 
Vyhov t p i p ijímání všem talentovaným žák m 
naší ZŠ a MŠ. 
Vyhledávat a pochycovat talentované žáky 
v Jesenici a okolí i mimo okruh žák  naší 
ZŠ a MŠ. 
 
Termín zápisu 
 
V první vln  nejprve do hudebního oboru a do 
literárn  dramatického oboru ve dnech 13. a 14. 
kv tna 2010 od 13 do 18 hodin v budov  
ZŠ Jesenice, K Rybníku 800. 
P ihlášky je možné stáhnout na 
www.jesenickaskola.cz nebo vyzvednout na 
recepci ZŠ a u paní u itelek v MŠ Jesenice 
a Osnice. 
 
Další informace vám poskytne zástupkyn  
editele pro ZUŠ Alena Živná, tel.: 725 612 613, 

e-mail: zivna@jesenickaskola.cz 
 
Mgr. Josef Buchal 
editel školy 

 
Alena Živná 
zástupkyn  editele pro ZUŠ 

i keramika, 
i prostorová tvorba. 
 
 
 
 

 
ZUŠ Jesenice 
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CYKLO  EMAP  PÍSNICE 
AKCE STÁLE PLATÍ!!! 

 
KE KAŽDÉMU KOLU 2010 (mimo junior)   

DÁREK PRO VÁS – VÁMI VYBRANÉ DOPL KY 
V HODNOT  500,- K  

na vybraný textil až 30% sleva 
www.emap-praha.cz 

 
Písnice – K VRTILCE 317, Praha 4, tel.: 261 911 452 
Mobil: 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz 

 
Ot. doba Po, Út, St 10-18, t 12-20, Pá 10-18, So 9-14     

     od listopadu do února – zimní soboty zav eno 
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