




 
Úvodní slovo 

 
Vá ení tená i,

  
do rukou se vám dostalo 
leto ní druhé íslo Vesteckých 
list . V ím, e ji p i prvním 
pohledu jste si v imli 
podstatné prom ny. N kolik posledních m síc 
pracujeme na tom, aby se pro vás Vestecké listy 
staly je t zajímav j ím m sí níkem, který 
budete v dy o ekávat na za átku m síce ve své 
schránce. Pro li jsme si zm nou grafiky, 
respektive jejím vylep ením. Poslední ísla se 
tiskla v tiskárn a dnes p ichází zatím dv 
nejpodstatn j í zm ny, kterými jsou barevná 
obálka a rozd lení stránky na dva sloupce. Na 
první stran vám chceme p iná et aktuální fotky 
z obce, minimáln dv strany obálky jsou ur eny 
pro inzerci, která by m la pokrýt vy í náklady 
na tisk. Tisk Vesteckých list je pln financován 
práv z inzerce, práce

 

redak ní rady a v ech 
spolupracovník je bezplatná, tzn. e tisk 
Vesteckých list nep iná í obci ádnou finan ní 
zát . Tiskárnou Sprint nám byla nabídnuta 
cena 3,50 K za výtisk, co p i sou asném 
objemu 1.000 výtisk iní 3.500,- K za jedno 
vydání. Výnosy z inzerce by v ka dém ísle 
m ly init minimáln 3.600,- K .  

Tato zm na sebou p iná í i n které úpravy 
v azení lánk . Na za átku ka dých 
Vesteckých list najdete aktuální úvodní slovo 
redak ní rady. Také do lo ke zm n íslování 
Vesteckých list , tzn. e dr íte v ruce b eznové 
vydání, proto e je ur eno na m síc b ezen, ale 
jedná se o druhé íslo v tomto roce. Nebyli jste 
tedy o jedno íslo ochuzeni, po et výtisk na rok 
z stává stejný, tzn. 12. 

  

Na ím zám rem je dále zlep ovat obsah 
Vesteckých list

 

a budeme velice rádi, kdy se 
na jejich tvorb budete podílet i vy. V p ípad , 
e nám m ete sd lit cokoliv, co by mohlo 

zajímat i ostatní tená e, jsme p ipraveni si vás 
vyslechnout . ijete ve Vestci jen krátkou dobu? 
Tak nám ekn te, co vás sem p ivedlo. Nebo 
tady naopak ijete ji po n kolik generací? I vás 
si rádi poslechneme. Podnikáte zde? A co vás 
trápí nebo je pro vás naopak p ínosem ?  
M ete nás kontaktovat na adrese 
redakce@vestec.cz nebo telefonicky na ísle 
603481560.  

za redak ní radu 
Marek Kowalewski 

Starosta informuje 

 
V pond lí 13. 2. 2006 

prob hlo slibované diskusní 
fórum o zklidn ní dopravy . 
Zájem projevili zejména     
na i starousedlíci a byli 
v podstat skoro jediní, kte í 
diskutovali. P evá n tedy zazn ly jen názory 
z tohoto okruhu zájm . P esto bych ú ast 
ozna il co do po tu lidí za nadpr m rnou.  Sv j 
slib zú astnit se fóra dodr eli vedoucí odboru 
dopravy p. Sémová i zástupce policie 
a dopravního inspektorátu Praha západ. Je 
koda, e na n nebyly v podstat ádné dotazy 

a e jsme tedy mo nost získat informace od 
takto zainteresovaných lidí nevyu ili. Slovo tedy 
dr el p evá n jeden z autor studie ze stavební 
fakulty VUT v Praze, kte í nám nezi tn 
pomáhali tuto problematiku zpracovat. Výsledky 
jejich práce prezentoval jak slovem, tak 
i obrazem promítaným na st nu. Návrhy 
odborník se v ak na im diskutujícím p evá n 
nelíbily a v tomto duchu se nesla i dal í bezmála 
dvouhodinová diskuse, která skon ila tím, e 
zpracovatel studie si poznamenal námitky 
na ich diskutujících. Tak e jednozna nou cestu 
kudy dál nám diskuse nenapov d la. Ukázalo 
se, e ani poptávka po zklidn ní není asi taková, 
jak se zdálo z dosavadní korespondence 
a osobního styku s obyvateli;  

dal í nep íjemnou informací je skute nost, e 
nám nebyla poskytnuta dotace na vy i t ní 
rybníku. Nechali jsme vypracovat projekt, 
obstarali v echna pot ebná potvrzení a povolení, 
najali jsme specializovanou agenturu na 
podávání ádostí o dotace. A nakonec jsme m li 
málo bod (údajn za velikost projektu) s tím, e 
byla tentokrát dána p ednost projekt m s v t ím 
vlivem na ivotní prost edí. Nedá se nic d lat, 
projekt a v t ina dal ích nále itostí neztratí 
platnost do p í tího roku a tak se o získání 
dotace pokusíme zase znovu. Projekt podáme 
v dal í výzv , kde snad bude dána p íle itost 
i men ím projekt m;

 

pro urychlení kolauda ního ízení komunikací 
a sítí a pro zlep ení ivotního prost edí této 
lokality darovala firma T.L.S. obci 100.000,- K 
na nákup pozemk na ve ejnou zele . 
V sou asné dob zahajujeme jednání 
s vlastníky pozemk v prostoru biocentra, 
západn od remízku u ulice Na Spojce. Cht li 
bychom se pokusit získat je t n jaké peníze 
(dotace ?) na vysázení strom a

 

tak roz í it ná 
malý remízek na v t í;

   



lánek Bezpe nost v obci , zve ejn ný 
v minulém ísle VL, zaznamenal nebývalý ohlas. 
Rovn anketa na na ich webových stránkách 
nazna ila velký zájem ob an o tuto 
problematiku a s tím spojené slu by. 
Samoz ejm , e vybudování navr eného 
kamerového systému napojeného na obecní 
policii a mo nost p ipojení soukromých zájemc 
do systému bude n jaký as trvat a nepom e 
situaci s bezpe ností v obci vy e it v tak krátkém 
ase, jak to situace vy aduje. Jedno, sice jen 
áste né, ale pom rn rychlé e ení se v ak 

vymyslet poda ilo a vypadalo by následovn : 
Obec má na t stí jen ty i pou itelné vjezdy pro 
motorová vozidla. Tyto ty i vjezdy by bylo 
mo né v pom rn krátké dob osadit kamerami, 
které by byly schopné zaznamenávat 24 hodin 
denn v echna vjí d jící a vyjí d jící vozidla. 
V této první fázi projektu by se výstupy z kamer 
pouze nahrávaly pro pot eby policie R 
a monitorovaly bezpe nostní agenturou, která 
má slu ebnu na Obecním ú ad . Podle 
konzultací provedených s Policií R by jim tyto 
záznamy pomohly podstatn zvý it mo nost 
dopadení pachatel trestné innosti. 
Nezanedbatelnou roli by bylo mo no rovn 
o ekávat od tohoto systému i v oblasti prevence, 
respektive ve vytla ení kriminality z takto 
hlídané obce pry . Na tomto míst je t eba 
zd raznit, e popsaná ást projektu p esto, e 
by do ní byly vlo eny ve ejné prost edky, 
v ádném p ípad nezaru í stoprocentní 
bezpe nost a nejde do toho vkládat ani takto 
p ehnaná o ekávání. Na druhou stranu, celý 
v minulém ísle popsaný projekt nelze vytvo it 
a spustit najednou. Bez tohoto základního kroku 
by k realizaci celého systému asi nikdy nedo lo.   

P eji hezké, klidné a  snad u poslední mrazivé 
dny.  

Eduard Jarolímek, starosta   

Výsledky novoro ní 
ankety 

 

D kuji vám v em za odpov di na 
zve ejn nou anketu. Velice si 
vá ím názor v ech ob an 
a v ím, e se nám spole n 
poda í splnit cíle, které povedou 
ke zlep ení ivota v na í obci. 
Z odpov dí, které p i ly na 
zve ejn nou anketu vyplývá, e na Vestci se 

vám p edev ím líbí to, e se jedná o obec, která 
je velmi blízko Praze a  zachovala si atmosféru 
vesnice, na rozdíl od n kterých jiných obcí 
v okolí. Pozitivn je také hodnoceno dokon ení 
k i ovatky u Safiny a snaha obce o úklid 
a údr bu. N kte í z vás zaregistrovali také 
výstavbu nových aten na h i ti a výsadbu 
zelen tamté . 

 
Z v cí, které vás naopak trápí, to jsou 
p edev ím: chyb jící chodník k autobusové 
zastávce u Safiny, osv tlení p echodu u této 
zastávky a p ípadn osazení semaforu. Tento 
problém se pokou íme e it. Vypadá to pom rn 
nad jn , ale bude to bohu el je t n jaký as 
trvat. 
Dále byl také zmi ován stav k i ovatky

 
Vestec x 

Hrn í e x Zdim ice. Tato k i ovatka u nespadá 
do p sobnosti obce, není ani na jejím katastru. 
Pat í pod  Správu a údr bu silnic Kladno. 
N kolikrát ro n ádáme o její opravu. N kte í 
z  vás také zmínili zvý ení ceny za odpad, ale 
tato nová vyhlá ka a od ní se odvíjející cena  
vychází ze zákona o odpadech nikoliv ze 
zákona o místních poplatcích a sna í se alespo 
z ásti  kopírovat skute né náklady za odvoz 
a likvidaci odpad . Proto jsou platby jiné  ne 
nap íklad v Jesenici nebo Dolních B e anech. 
V obci vám p edev ím chybí mate ská kola 
a lep í dostupnost metra linkou . 326 na 
Opatov. Vybudování mate ské koly je na ím 
zájmem. Schválením územního plánu bude mít 
obec k dispozici pozemek na vybudování 
ve ejn prosp né budovy. Také jednáme 
s developery a stavebními firmami p sobícími  
v  obci, aby se na výstavb mate ského za ízení 
podíleli. Linka . 326 je pr b n posilována, 
v blízké budoucnosti se po ítá s dal í linkou 
sm r Zlatníky - Hodkovice, která by kon ila na 
Opatov a tím posílila  tuto trasu. V  sou asné 
dob je rozpo et na dopravní obslu nost na rok 
2006 celkem  340 tisíc K . 
Chybí vám také více zelen . Na tomto problému 
ji obec pracuje a e ení zahrnuje rekultivaci 
okolí rybníka, pokus o nákup pozemk na 
roz í ení remízku na severu obce, pokus 
o získání lesíku u vodárny do majetku obce tak, 
aby jej bylo mo né upravit pro rekrea ní ú ely. 
Dále máme spolu s obcí Psáry po ádáno 
o dotaci na opravu polních cest a jejich za azení 
do sít cyklotras, které by vedly od hranic 
s Kunraticemi a

 

do Jesenice,  co jsou místa, 
která by m la v budoucnu slou it k rekreaci 
ob an .

 

Toto není kone né vyhodnocení ankety. 
S do lými podn ty hodláme i nadále pracovat 
a informovat vás o tom.  

Eduard Jarolímek, starosta 

 



Jarní sbírka pro Diakonii 
Broumov 

  
Ve dnech 30. 3. 2006 ( tvrtek) a 31. 3. 2006 
(pátek) od 14 do 20 hod bude probíhat 
v zasedací místnosti Obecního ú adu Vestec 
humanitární sbírka. Sbíráme ve kerý textil (staré 
oble ení, pe iny, povle ení, bytový textil), 
drobnou domácí elektroniku (varné konvice, 
malé roboty, toustova e, kávovary, jogurtova e, 
fény, kulmy, holící strojky apod.), kuchy ské 
pot eby a nádobí (skleni ky, talí e, hrnce, 
p íbory, hrnky apod.), v e isté, funk ní 
a zabalené pro nakládání a transport. 
Vámi darované v ci budou pou ity

 

pro pomoc 
sociáln pot ebným ob an m. Materiál, který se 
nehodí pro humanitární pomoc, bude p et íd n 
a  dále ekologicky a pr myslov zpracován. Na 
t íd ní se podílejí ob ané z okraje spole nosti, 
kte í tak získají pracovní p íle itost. 
Z na eho obvodu bylo svezeno cca. 40 tun 
materiálu, který by jinak skon il na skládkách.  

Tá a Lejnarová, tajemnice

   

Posudek o vlivu 
plazmové tavírny na P 

  

Ministerstvo ivotního prost edí jako p íslu ný 
orgán zve ej uje posudek o vlivech Plazmové 
tavírny 

 

za ízení na

 

zpracování nízkoryzostních 
materiál , SAFINA, a.s., závod Vestec na 
ivotní prost edí podle zákona .100/2001 Sb., 

ve zn ní pozd j ích novel 

 

zve ejn ní 
informace o posudku k zám ru za azenému 
v kategorii I. 
Do posudku je mo no nahlí et v odboru výkonu 
státní správy I M P, Podskalská 19, 128 00 
Praha 2, 4. patro, dve e . 401, v pracovních 
dnech po p edchozí telefonické domluv 
s RNDr. Hru kovou (tel.: 221 982 258), 
v termínu od 20. 2. 2006 do 10. 3. 2006 nebo na 
obecním ú ad ve Vestci ka dé pond lí a st edu 
13  17 hod, v termínu do 11. 3. 2006.  

Tá a Lejnarová, tajemnice

  
Okolí Vesteckého 
rybníka 

  
Zveme vás na posezení nad návrhem 
sadovnických úprav okolí Vesteckého rybníka, 
které se koná v zasedací místnosti Obecního 
ú adu ve st edu 8. 3.  2006 v 18

 
hodin. Vítány 

jsou i d ti.

 
Na setkání s Vámi se t í projektanti z firmy 
Kejha - Suk Zahradnické slu by a Obecní ú ad 
Vestec  

Tá a Lejnarová, tajemnice

  

Rozhovor s 

  

Rád bych vás v tomto lánku 
seznámil s re isérem Ivo 
Machará kem bydlícím ve Vestci. 
V lednu prob hla premiéra jeho 
nejnov j ího filmu Panic je nanic . 
V tomto filmu si zahrála nap íklad 
finalistka sout e esko hledá 
SuperStar árka Va ková, dal í 
mladí herci a v men ích rolích se zde objevili 
nap íklad Eva Aiachmajerová, Libor Bou ek 
nebo Kv ta Fialová.

  

Ivo, m e nám íct n co víc k

 

tomu, jak se ti 
natá elo?  

Bylo to hrozn zvlá tní natá ení. M li jsme na 
v e stra n málo asu a pen z, tak e sm ny 
byly nekone n dlouhé a kolikrát jsme nestíhali 
ani se v klidu najíst. To ili jsme 30 dní a za tu 
dobu jsem zhubnul 8 kilo. Na druhou stranu se 
vytvo il výborný kolektiv tábu a za ínajících 
herc , s

 

kterými jsme trávili nejvíce spole ného 
asu. táb byl nezvykle malý, o to víc v ak 

semknutý. To ili jsme nedaleko od Prahy na 
Karl tejnsku. Je to nádherná oblast nedaleko od 
na eho domova a myslím si, e stojí za 
víkendové výlety. My jsme m li základnu v

 

obci 
Mo inka, kde je v

 

lét v

 

místní hosp dce 
U Barchánk výborné posezení (v ele 

doporu uji).   

Vím, e to nebyl tv j první projekt

  

Ano, Panic je nanic je m j první distribu ní 
debut. Do té doby jsem nato il pro televizi 
celove erní film Podvra áci a jednu z

 

epizod 



Strá ce du í . Já jsem jinak vystudoval re ii 
dokumentárního filmu a proto v t ina mé práce 
byla orientována tímto sm rem. Byla to ada 
dokumentárních film pro eskou televizi a pro 
spole nost FEBIO. asto jsem hledal sociální 
témata. V téhle chvíli pracuji na celove erním 
dokumentu o známém fotografovi Jind ichu 

treitovi a navíc velká ada divák filmu Panic 
je nanic nás ádá o volné pokra ování 

 
tak e 

uvidíme

  
Ve Vestci bydlí u skoro t i roky, co t sem 
p ivedlo?

  
Kdy jsem hledal své nové bydli t v

 
Praze se 

svojí p ítelkyní Zuzanou Vojtí kovou, tak jsme 
necht li bydlet v

 

míst , kde bude shon a stres 
a p itom být kousek od svého zam stnání. 
Jeliko sám pocházím z malé vesnice na 
severní Morav , tak jsem se tady ve Vestci cítil 
jako doma. Byla mo nost po ídit si tu byt, a tak 
jsme se mohli stát sou ástí vesnice, která má 
sv j klasický p vab, p itom je blízko Prahy a má 
výbornou dostupnost. Ideální ne?  

A jsi tady spokojený?  

Kdy a kde je vlastn lov k spokojený? Kdy má 
domov. Kdy se má kam vrátit z práce, kde 
potká sousedy, s kterými si rozumí. Hlavn kdy 
se m u v

 

okolí svého domova n kde 
odreagovat. V blízkosti bydlí moji rodi e 
a sestra. Ano, jsem tady spokojený.  

S pozdravem v em tená m Vesteckých list 
Ivo Machará ek.  

D kuji za rozhovor a p eji ti mnoho úsp ch 
v dal í práci.  

Marek Kowalewski   

OS VESTECKÁ 
ZVONI KA informuje 

 

Na 18. b ezna p ipravujeme D tský 
ma karní karneval s pestrým programem. 
V as vás budeme prost ednictvím letá k 
a plakát informovat.

  

Obecní ú ad p ijal na i nabídku  pomoci p i 
vyhodnocování projekt zájemc o pronájem 
obecních pozemk ur ených ke zbudování 
sportovi t .

 
Vypracovali jsme a na webových stránkách 

ob anského sdru ení zve ejnili na i p edstavu 
o vzhledu a uspo ádání budoucích rozvojových 
lokalit ur ených územním plánem k obytné 
výstavb . Je v ní kladen d raz na výstavbu 
pouze izolovaných rodinných dom , na 
návaznost na stávajících  komunikace a na 
kompaktní plochy ve ejné zelen propojené 
p ími a cyklistickými trasami. Projekty  na 
www.vesteckazvonicka.cz  naleznete v odkazu 
Galerie- Obec Vestec na ima o ima .  

V pr b hu první poloviny ledna byla mezi 
leny a p íznivci sdru ení uspo ádána anketa 

nezávisle mapující ivot v obci. Výsledky najdete 
po jejím vyhodnocení na na ich webových 
stránkách.  

Po ádali jsme Zastupitelstvo o vytvo ení 
kritérií pro zve ej ování autorských lánk ve 
Vesteckých listech.  

Po pr klestu cest v Jelínkov zahrad podle 
na eho návrhu nabízíme té vedení obce 
pomoc s úklidem a odstran ním skládek 
odpadu. Rádi bychom po domluv jarního 
termínu oslovili i ostatní ob any nejen z okolí 
Jelínkovy zahrady, aby nám s úklidem pomohli.  

Jako ú astníci ízení,

 

které zahájil stavební 
ú ad v Jesenici na základ ádosti spole nosti 
Hardest o demolici statku s branou do dvora na 
návsi, jsme vznesli námitku a doporu ili 
revitalizaci objektu. Zárove jsme po ádali 
Zastupitelstvo o podporu.  

Rádi bychom vám pod kovali

 

za va e 
podpisy  petice za ve ejnou zele v územním 
plánu Vestce. V íme, e petice p isp je ke 
zkvalitn ní rozvoje obce.

  

Zástupci sdru ení se zú astnili diskusního 
fóra svolaného starostou obce na téma zklidn ní 
dopravy zejména na Vestecké ul. a v ul.U Parku. 
Spole n s ob any jsme se p iklonili k názoru, 
e prost edky do realizace prezentovaných 

nákladných stavebních úprav  by se m ly 
vynalo it spí e do represivních opat ení (m ení 
radarem, p ítomnost obecní policie, spína 
erveného sv tla na semaforu) v kombinaci 

s men ími stavebními úpravami (podélné st ední 
zvý ené ostr vky v místech p echod ) v celé 
délce Vestecké ul., které by hlukem a ot esy 
neobt ovaly ob any bydlící v blízkosti. Vítáme 
snahu OÚ zapojit ob any do ve ejné diskuse. 
Podrobný záznam z pr b hu sch zky naleznete 
na na ich webových stránkách.  

P edseda ob anského sdru ení

 

Ing. arch. Jan Buchar 
os@vesteckavonicka.cz 

http://www.vesteckazvonicka.cz


 
Kulturní komise 

 
V m síci lednu oslavili svá ivotní jubilea:

 
Pan Jaroslav Sk ivan

 
Pan Zd n k Vobecký

  
V m síci únoru oslavili svá ivotní jubilea: 
Pan Emil ervienka 
Paní Ji ina Má ková

  
V em ze srdce blahop ejeme.

  
Alena edivá, p edsedkyn kulturní komise

  

VIKTORIA 
VESTEC 

 

Vá ení p íznivci fotbalu,

 

jaro u je pomalu za dve mi a proto si vás 
dovolujeme pozvat na ná první jarní zápas, 
který se odehraje v sobotu 25. 03. 2006 od 
15:00 hodin proti AFK Radlík. 
V sobotu 11. 02. 2006 se uskute nila 
II. fotbalová zábava, po ádaná na ím klubem. 
V íme, e se v em náv t vník m líbila jak 
hudba, tak p ipravené sout e a t íme se

 

na 
dal í akce, na kterých se s vámi budeme moct 
setkat.  

Tibor vec, p edseda výkonného výboru

  

O em se pí e v Jesenici

  

Jesenice bojuje o výstavbu nové 
slu ebny Policie R  

Ze zprávy Policie R OOP Jílové u Prahy 
o bezpe nostní situaci za rok 2005: V sou asné 
dob má Policie eské republiky OOP Jílové 
u Prahy rozlohu 150 km2 a jedná se tak 
o rozlohou nejv t í obvodní odd lení na 
Okresním editelství P R Praha západ. 
V p sobnosti odd lení je celkem 41 obcí 
s 16 obecními ú ady, kde je trvale hlá eno cca 
21 000 obyvatel. Na uvedeném teritoriu se navíc 
nachází kolem 17 000 rekrea ních objekt , co 
ka doro n v

 

letních m sících p iná í obrovský 
nár st obyvatel, problémy v e ení 
bezpe nostní, dopravn bezpe nostní situace 
a p etí ení pozemních komunikací motorovými 

vozidly. V posledních letech dochází k rozsáhlé 
bytové výstavb nových rodinných dom , a to 
p evá n v obcích sousedících s Prahou. 
Orienta n jde ka doro n o cca 500 nových 
RD, dále vznikají nové pr myslové zóny. Tato 
situace se negativn projevuje na nár stu 
trestné innosti v této lokalit . Dal ím 
problémem je geografická poloha k.o. Jesenice, 
která nep ímo sousedí s

 
problematickou ástí 

hlavního m sta, a to Prahou 4, která se 
nápadem trestné innosti adí na jedno 
z p edních míst v Praze, a lze tedy 
p edpokládat, e dochází k

 
migraci pachatel 

z této ásti do okrajových míst v okolí Prahy. 
Nep ímým negativním jevem je skute nost, e 
sídlo Policie R OOP Jílové u Prahy je 
umíst no v ji ní ásti slu ebního obvodu. 
Z tohoto d vodu bylo v roce 2003 iniciováno 
rozd lení stávajícího odd lení na dva 
samostatné celky, s tím, e by v obci Jesenice 
bylo vybudováno nové obvodní odd lení, pod 
které by spadaly obce Jesenice, Pr honice, 
Vestec, Zlatníky, Dolní B e any, Psáry 
a Ohrobec. 
Pro porovnání v roce 2004 bylo na území 
Jesenice spácháno 138 trestných in a v roce 
2005 ji 210. V rámci vyhodnocení bezpe nostní 
situace, se jako nejproblemati t j í jeví trestná 
innost spáchaná na motorových vozidlech (rok 

2004 

 

67 a rok 2005 

 

96). Druhou 
nejproblemati t j í oblastí trestné innosti jsou 
kráde e v novostavbách rodinných dom , 
obytných domech, bytových prostorách (rok 
2004  31, rok 2005  65). 
Na dotaz Jesenického kurýra v jakém stadiu se 
nachází výstavba nové policejní slu ebny 
v Jesenici, nám starosta obce Ing. Vít Libovický 
uvedl: Ji v roce 2003 odsouhlasilo 
Zastupitelstvo obce p evod obecního pozemku 
na ministerstvo vnitra. Jedná se o místo na 
Bud jovické ulici u vjezdu do Jesenice vedle 
autobazaru. V této dob bylo obci p islíbeno, e 
výstavba za ne co nejd íve a k urychlení 
procesu p isp je i to, e bude pou it ji hotový 
projekt policejní stanice v Kou imi. V roce 2004 
bylo stavebním ú adem v Jesenici vydáno 
územní rozhodnutí na tuto stavbu. Od té doby 
se eká na vydání stavebního povolení, které 
ale u staveb ministerstva vnitra podléhá jejich 
speciálnímu stavebnímu ú adu. Do sou asné 
doby nám ani na oficiální písemné dotazy nikdo 
neodpov d l, v jakém asovém horizontu bude 
se stavbou zapo ato. V sou asné dob hledáme 
cesty, jak urychlit tento spící projekt a Jesenici 
i sousedním obcím tak zajistit vy í 
bezpe nost.

 

-lib- 
Zdroj: Jesenický kurýr 02/2006 



Názory tená

  
Obsah zde uve ejn ných p ísp vk vyjad uje vlastní názor autor nikoliv redakce.

  
P ísp vek k tématu zklidn ní 
dopravy  

Nemohu souhlasit s v t inou návrh 
p edlo enými panem Doc. Slabým.

  
Navrhovaná opat ení budou mít za následek:

 
1. Sní ení plynulosti dopravy. 
2. Zvý ené zne i t ní ovzdu í.

 

3. Dramatické sní ení propustnosti silnice 
v dob dopravní pi ky - tvorba kolon. 
4. Trestání ukázn ných

 

idi . Doposud mohli 
obcí projí d t plynule, ani by p ekra ovali 
maximální povolenou rychlost. Po realizaci 
návrhu by byli trestáni jízdou 
p eru ovanou

 

um lými p eká kami.

 

5. Navrhované e ení je zalo eno na principu 
kolektivní viny. V ichni musí trp t za iny jedinc 
(musí jezdit po kruhovém objezdu, p es p í né 
prahy apod.).  

Navrhuji: 
1. Aby vý e uvedené námitky 1-3 kompetentn 
kvantifikoval pan Doc. Slabý. Pokud by s tím 
m ly být potí e, jsem ochoten nezi tn pomoci.

 

2. Vynutit bezpe nost formou represivních 
opat ení (radar) a tím cílen trestat pouze 
neukázn né idi e.

 

3. Na za átek obce umístit výstra nou tabuli 
"M ení rychlosti radarem. P ekro ení rychlosti 
se trestá pokutou od 1.500,- K .". (Od 1.7.2006 
vejde v platnost zákon stanovující vý i minimální 
pokuty na 1.500 K .) 
4. Také nepova uji za nutné vynalézat nové 
zp soby regulace rychlosti. Zkusme se rad ji 
podívat, jak problém plynulého a bezpe ného 
provozu vy e ili na i p edch dci. Tém ka dá 
n mecká obec má dnes nainstalované radary. 
Toto e ení se masov roz í ilo p ed cca 15 lety 
a naprosto se osv d ilo. Vyu ijme jejich 
zku eností.  

Dr.-Ing. Zbyn k Ba anowski

   

Va e názory posílejte na adresu 

 

redakce@vestec.cz 

  
Zamy lení na téma - K emu jsou 
nám ob anská sdru ení  

Ve Vestci p sobí ob anské sdru ení Vestecká 
zvoni ka a jediné dva viditelné úsp chy, kterých 
jsem si v iml, jsou opravená zvoni ka a oprava 
a p esunutí bo ích muk do st edu obce. 
Polemiku o tom, e bo í muka se umis ovala za 
obec a ne do st edu obce snad ani nemá cenu 
dále roz i ovat. 

 

Jinak to na m p sobí dojmem, e toto 
ob anské sdru ení hlavn okolo sebe kope, 
sna í se znep íjem ovat práci v em okolo, 
proto e to tak p ece ob anská sdru ení d lají. 
Sta í jen p ipomenout problémy s výstavbou 
dálni ního obchvatu Plzn nebo odkládání 
výstavby tzv. Pra ského okruhu , kdy díky 
protest m ob anských sdru ení z Ostravy 
budou i nadále obyvatelé Barrandova, Radotína 
a dal ích obcí denn zásobováni p ísunem 
výfukových zplodin a hluku, které zp sobuje 
kamionová doprava. 
Jaké bylo moje p ekvapení, kdy jsem si na 
jejich stránkách p e etl zápis z ve ejné diskuze 
k  doprav ve kterém se uvádí, e V ichni 
ob ané Vestce se jednotn p iklonili k názoru, 
e prost edky do realizace prezentovaných 

nákladných stavebních úprav by se m ly 
vynalo it do represivních opat ení   Na této 
sch zi jsem byl také, názory ob an byly r zné, 
ale rozhodn jsme nezaregistroval, e by se 
v ichni shodli na n em takovém. 

 

Za to, e se toto sdru ení sna ilo po ádat 
ve ejnou sbírku, kterou nem lo povolenou, 
a starosta na ni upozornil na kraji se mu hned 
dostalo obvin ní, e je proti ob anskému 
sdru ení a jeho bohulibé innosti (v imn te si 
toho slova, pou il jsem ho zcela úmysln , 
proto e dal ím krokem, který navá e na 
dosavadní innost sdru ení bude mo ná 
výstavba kostela, který u nás v obci také chybí). 
Celé to na m p sobí dojmem, e pro ob anská 
sdru ení neplatí ádné zákony, ba ani morální 
odpov dnost, proto e se m ou skrýt práv za 
hlavi kou sdru ení, jsou odborníky na v echno 
a  jejich hlavním úkolem je být bojovníkem proti 
v emu a v em. 
Tak e díky Vestecká zvoni ko, jsem opravdu 
rád, e t v obci mám

  

Ji í Svoboda

 



 
Z Vestecké kroniky 

 
Historie vesteckého fotbalu 
(dokon ení)  

Po II. sv tové válce o ilo fotbalové nad ení 
daleko více. V tomto období se na h i ti nejvíce 
objevovala  jména: Jaroslav lingr, Jaroslav 
Sk ivan, Antonín Papírník, brat i Zouzalové, 
Lu a Bur , Ptá ek a dal í.

 
Pokud nebyla jedenáctka kompletní, pomáhali 
kamarádi z okolních vesnic. 
Éra zm n  a do asný útlum  pro vestecký fotbal 
nastal po átkem 50tých let. Z Viktorky se stal 
Baník podle Kovohutí Safina a travnatou plochu 
okupovaly  husy a kachny. Tahle hav dokázala 
p vodn zelený trávník zm nit k nepoznání. 
B hem ní  pat ila hrací plocha stoh m slámy 
a mláti ce.  
Do roku 1954 hrála Vestec 4. t ídu, po etn 
slábla a reprezentoval ji pouze dorost. 
Renesance se klub do kal a v  roce 1958, kdy 
dorost  dosáhl hrá ské dosp losti (tj. 18let) 
a omlazená jedenáctka úsp n vykopala 
3. t ídu. Z celého týmu si p ipome me n kolik 
osobností. Byli to skv lí synové

 

nemén 
skv lých otc jako nap . Zden k Zavrtal, Mirek 
Chlapec, Josef Buk, J. lingr, dále Jaroslav 
Klime , Václav Má ek, Antonín Papírník a dal í. 
B hem dal ích desetiletí se  vyst ídalo v ele 
Viktorky ada trenér a nad ených organizátor . 
Nem eme opomenout zásluhy p. Josefa 
Lachmana, Josefa Ha pla, Zde ka Pa ka, Ji ího 
Zemana, Vlasty Moutelíka a dal ích. 
Vestecké h i t za ilo mnoho  emotivních  
okam ik . Od výbuch nad ení a provolávání  
slávy,  také  i  chvíle  smutku, zoufalství 
a bezmocnosti. Datum 6. 10. 1983 se zapsal 
ern do kroniky vesteckého fotbalu. Mladý 

a nad jný Josef Rys (31 r.) z Hrn í p i zápase 
náhle padl do bezv domí a p es ve keré snahy 
odborník a v asný zásah léka ské pé e jeho 
srdce sv j rytmus definitivn skon ilo.

 

V roce 1994 p evzal mu stvo Libor Bauer 
a Milan Hladil. 
Rok nato Viktoria Vestec postoupila do 2. t ídy. 
Následující úsp né roky 1996 

 

1997  
znamenaly postup do 1. B t ídy a zárove 
vzniklo ve Vestci B mu stvo, které bojovalo na 
pozici  4. t ídy. Fotbalová sezóna 1997 - 1998 
byla zakon ena vynikajícím 2. místem, a to hned 
za Jesenicí, která postoupila do 1. A t ídy. Dal í 
úsp ný fotbalový rok p inesl Viktorce postup do 
1. A t ídy. Skv lá série úsp ch pro zelenobílé  
vydr ela a do roku 2000, kdy  4. místo 

v tabulce  ukon ilo období tu ných let vestecké 
kopané. Sponzor a vedoucí mu stva Libor 
Bauer se s Viktorií Vestec rozlou il. V novém 
století i  tisíciletí se Viktorce ji tolik neda ilo 
a v sezón 2000 

 
2001 klesla do 1. B t ídy. 

Následující sezóna 2001 - 2002 p inesla dal í 
propad - do 2. t ídy. Sezóna 2002 - 2003 p iná í 
dal í pád, tentokrát do 3. t ídy. V sezón 2003 -
2004 se povede pouze o chlup udr et 3. t ídu. 
P ed sezónou 2004 - 2005 odchází z Viktorie 
Vestec v t ina hrá A mu stva, proto dochází 
ke slou ení s B mu stvem, které pokra uje 
v sout i 3. t ídy a dodnes. Sou asné d ní ve 
Viktorii Vestec ji máte mo nost sledovat na 
stránkách Vesteckých list .

  

Blanka Pa ková, kroniká ka

    

Obec Jesenice  

i nadále hledá zájemce na obsazení 
místa strá níka obecní policie  

P epoklady:

 

o státní ob anství eské republiky 
o v k nad 21 let

 

o znalost jednacího jazyka 
o t lesná i du evní zp sobilost

 

o ukon ené st edo kolské vzd laní (není podmínkou)

 

o spolehlivost a bezúhonost 
o absolvování vojenské základní slu by 
o idi ský pr kaz skupiny B 
o zbrojní pr kaz  není podmínkou  

P ihlá ka zájemce musí obsahovat:

 

o profesní ivotopis 
o výpis z Rejst íku trest (ne star í 3 m síc )

 

o estné prohlá ení, e adateli nebyla v posledních 5 letech 
ulo ena sankce za p estupek nebo jiný správní delikt

 

o ov enou kopii dokladu o dosa eném vzd lání

 

o osobní data, v etn místa trvalého pobytu a ísla OP

  

Co nabízíme: 
o platové za azení podle na ízení vlády R . 330/2003 Sb., ve 

zn ní pozd j ích p edpis

 

o zajímavou p áci a mo nost uplatn ní p i zaji ování 
bezpe nosti ob an a ochran majetku

   

S uchaze i budou provedeny osobní pohovory 
a  psychologické testy.  

P ihlá ky zasílejte písemn na adresu: 

   

Obecní ú ad Jesenice

 

Bud jovická 303

 

252 42 Jesenice  



  
CYKLO Emap PÍSNICE   

SLEVY 10  20% NA MODELY KOL 2005  

P IVEZTE KOLO NA

 

SERVIS CO NEJD ÍVE!

  

Písnice  K VRTILCE 317-Praha 4 
Tel. 261911452   www.emap-praha.cz 

Mobil 721414810, e-mail: obchod@emap-praha.cz 
Otev eno   Po  Pá 10,00-18,00      So 9,00-14,00  

  

Zápis  do speciální mate ské koly

   

Sev ená 56, 140 00 Praha 4, spojení: Metro C- Pra ského povstání,   
bus .193, tramvaj . 18   

Na e M S otevírá od zá í 2006 b nou t ídu mate ské koly 

 

pro d ti ve v ku 3   7 let,  
 zápis probíhá ve dnech 25., 26. a 27. dubna 2006 od 8  17 h.  

  Kontakt: Mgr. Marie Sommerová, editelka, tel/fax 241400677
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