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Úvodní slovo 

 
Vá ení tená i,

  
práv dr íte v ruce první jarní 
íslo Vesteckých list . Jaro u 

k nám sice kalendá n 
dorazilo, chvíli to vypadalo i e 
po así tomu bude odpovídat, ale zima se stále 
je t nechce vzdát. V tomto ísle bychom se 
cht li v novat problému, o kterém nás 
informovalo více ob an Vestce a to chyb jící 
mate ské kolce. Tomuto tématu jsme proto 
v novali samostatný lánek. Zárove vám 
p iná íme i

 

názor ob an a také starosty. Cht l 
bych vás také upozornit na lánek, který jsme 
v novali problematice pen z a obecního 
rozpo tu. Mo ná se z n j dozvíte informace, 
které vás p ekvapí. 

  

Ve spolupráci s obvodním odd lením Policie R 
v Jílovém u Prahy vám nov p iná íme 
informace o trestné innosti, ke které dochází na 
území Vestce. Je pot ující, e oproti stejnému 
období minulého roku do lo k více ne 25% 
sní ení kriminality v na í obci.  

Na stránkách obce probíhala anketa, ve které 
jsme se vás ptali, jak se vám líbí nová tvá 
Vesteckých list . Jsme velice rádi, e naprostá 
v t ina hlasujících je s novou podobou 
spokojena a je to pro nás motivace k dal í práci 
pro vás, ob any obce.  

P ejeme vám p íjemné tení.

  

za redak ní radu 
Marek Kowalewski  

Starosta informuje 

  

Dne 2. 3. 2006 do lo po 
dvouletém projednávání 
a bou livých diskusích ke 
schválení 3. zm ny územního 
plánu (ÚP) na í obce. 
Uvedené schválení má velký 
význam pro dal í vývoj obce a je tedy velmi 
zásadním dokumentem. Zastupitelstvu obce se 
poda ilo schválit dokument, který docela dob e 
vyva uje zájmy obce, jejích obyvatel, vlastník 

pozemk , podnikatel i dot ených státních 
orgán a institucí, i ob anského sdru ení.

 
Schválený ÚP zárove umo uje, ale také 
omezuje a reguluje dal í rozvoj obce, zabra uje 
exces m ve výstavb , kterých jsme tu byli 
sv dky díky nedokonalosti normy p edcházející. 
Významnou sou ástí dokumentu je i vyhlá ka 
o stavební uzáv e, kterou se uzavírají vybrané 
ásti obce, ur ené pro novou výstavbu. Tato 

uzáv ra platí a do doby, kdy na n bude 
vypracována a obcí schválena urbanistická 
(zastavovací a regula ní) studie. Práv tímto 
opat ením je zaru eno, e nov zastavované 
plochy budou obsahovat min. 20% ve ejné 
zelen a kolem komunikací i zele doprovodnou 
a izola ní. V t chto nových lokalitách nebude 
nadále mo né stav t adové domky a minimální 
rozm r stavební parcely bude init 800 m2, 
rovn í ku silnic a po et míst pro parkování 
bude v t chto lokalitách mo né s budoucími 
investory ú inn ji dohadovat.

 

Dobrou zprávou je i to, e te , kdy skon ily 
peripetie kolem schvalování zm ny ÚP máme 
kone n mo nost po ádat pozemkový fond R 
o vydání pozemku pro výstavbu tolik 
po adované kolky nebo dokonce 
multifunk ního domu. Hned po schválení zm ny 
ÚP jsme o vydání pozemku po ádali, vydání 
nám bylo znovu p islíbeno. Nyní se eká jen na 
spln ní nezbytných formalit a hned po

 

zápisu do 
katastru a schválení ZO bude vypsáno výb rové 
ízení na výstavbu;

  

Dne 6. 3. 2006 zastupitelstvo obce na své 
pravidelné porad posuzovalo nabídky, které 
p i ly na obcí vypsanou ve ejnou sout , která 
nabízela k vyu ití obecní pozemky u vodárny . 
Tyto pozemky jsou ur eny výhradn na 
sportovi t (je to podmínka státu p i bezplatném 
p evodu pozemku na obec). Zastupitele ani 
jedna ze dvou do lých nabídek nep esv d ila 
(první nabídku tvo ila dv fotbalová h i t , 
druhou tréninkové odpali te a mali ké golfové 
h i t ), pozemky budou tedy ke stejnému ú elu 
nabízeny v budoucnu znovu;  

Dne 8. 3. 2006 prob hla za malého zájmu 
obyvatel ve ejná diskuse o úpravách zelen 
a prostor kolem na eho rybníka. Diskusi vedla 
odborná firma s cílem získat názory ob an 
a pomocí t chto názor a svých odborných 
znalostí pak navrhnout pro obec optimální 
e ení. Bohu el, je t ne se mohli odborníci 

vyjád it, stali se ter em jedné zastupitelky 
a jednoho ob anského sdru ení, pro které  
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z ejm nebyla diskuse na toto téma p ijatelná. 
Debata v ak p esto pokra ovala, odborníci 
p ednesli svá odborná stanoviska a po del í 
diskusi si posbírali názory t ch pár ob an , kte í 
se fóra zú astnili. Bylo nám slíbeno, e se je 
pokusí zapracovat do návrhu, který pak bude 
p edlo en zastupitelstvu obce. Pro úplnost 
dodávám, e celé okolí rybníka není 
biocentrem jak ve svých materiálech chybn 

uvádí ob anské sdru ení Vestecká zvoni ka 
a e lavi ky na hrázi i úpravy zelen na ji ní 
stran rybníka, kde p ilehá obytná zástavba, je 
samoz ejm mo né

 
bez problému ud lat;

  
Dne 22. 3. 2006 vypsala obec výb rové ízení 

na dodavatele kamerového systému, který je  
ob any po adován a jeho z ízení podporuje 
nejen zastupitelstvo obce, ale i Policie R. Od 
kamerového systému si slibujeme v t í 
bezpe nost ob an i jejich majetku. Pokud 
p jde v e podle plánu, tak se výb rové ízení 
uzav e 28. 4. 2006, za átkem kv tna m e být 
vybráno a za átkem ervna m e za ít 
zku ební provoz alespo ásti systému. Pokud 
má n kdo z na ich obyvatel spojení na firmu, 
která kamerové systémy dodává, upozorn te je 
prosím na toto výb rové ízení, podrobnosti jim 
rádi sd líme na OÚ;

  

V Jesenici prob hlo výb rové ízení a to na 
strá níky obecní policie. Dva z  vybraných 
strá ník jsou ti, které zastupitelstvo obce 
schválilo, i s p íslu ným rozpo tem, pro Vestec. 
Pokud tedy p jde v e podle plánu, v kv tnu 
nastoupí na i strá níci na osmitýdenní kolení 
zakon ené zkou kami a b hem prázdnin by m li 
za ít svoje p sobení ve Vestci. Od 1. 7. 2006 
platí také nový zákon o obecní policii, který 
umo ní m ení rychlosti radarem. Za p ekro ení 
povolené rychlosti bude moct obecní policie 
vybírat pokuty na míst . O po ízení spole ného 
radaru jednáme s Jesenicí tak, aby do vstupu 
zákona v ú innost mohla o jeho zakoupení 
rozhodnout zastupitelstva obcí;  

Dal í výb rové ízení, tentokrát na 
intenzifikaci na í istírny odpadních vod, které 
b í ji skoro celý m síc, je velké, otev ené 
a podle zákona o zadávání ve ejných zakázek je 
zve ejn né na centrální adrese. Celé výb rové 
ízení provádí renomovaná firma;  

Poslední zprávou, kterou jsem vybral z t ch 
mnoha událostí a jednání, které se denn 
odehrávají na OÚ, je zpráva snad p íjemná. 

Pom rn nad jn vypadají jednání o pronájmu 
pozemku na vybudování par íku a d tského 
h i t v centru staré zástavby. Jakmile

 
budou 

jednání dokon ena, bude o pronájmu 
a zbudování rozhodovat zastupitelstvo na 
p ipravovaném ve ejném zasedání. 

  
P eji v em na im spoluob an m tolik 
o ekávané, krásné, první jarní dny.  

Eduard Jarolímek, starosta   

Kontejnery na 
velkokapacitní odpad 

  

Kontejnery budou umíst ny v obci v

 

termínu 
28. 4. 2006 - 30. 4. 2006           

1. u obecního ú adu

 

2. roh ulice Na Suchých x Pr b ná

 

3. roh ulice Pr b ná x Hrn í ská  

 

4. Na Suchých, u ulice U Strouhy 
5. ulice Ve Stromkách    

Svoz nebezpe ného odpadu bude zárove 
probíhat v sobotu 29. 4. 2006    

sb rná místa 

 

as  
atalka - proti BMW 8:00 - 8:20 

Obecní ú ad Vestec

 

8:20 - 8:40 
ul. Ve Stromkách 8:40 - 9:00 
pod Restaurací u Klime

 

9:00 - 9:20 
u zrcadla (Hrn í ská x Vestecká)

 

9:20 - 9:40 
ul. Na Suchých (Pr b ná x Vestecká) 9:40 - 10:00 
ul. Na Suchých (lávka u Hypernovy) 10:00 - 10:20 
ul. K Vodárn , za p. 156

 

10:20 - 10:40 
lokalita Hrn í e (V úhoru x V B ezí)

 

10:40 - 11:00  

Tá a Lejnarová, tajemnice
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erná kronika 

 
Za 1. tvrtletí roku 2006 bylo na 
území obce Vestec spácháno 
celkem 23 trestných in , 
konkrétn se jednalo o:

  
14 vloupání do motorových 
vozidel 
1 kráde motorového vozidla 

 
pachatel byl hlídkou P R 

Jílové u Prahy zadr en 
3 p ípady vloupání o rodinných domk , kdy 
v jednom p ípad byl za spolupráce majitele

 

domku a Obecní policie Jesenice pachatel 
zadr en hlídkou P R Jílové u Prahy 
2 vloupání do byt

 

1 vloupání do objektu pro podnikání 
1 vloupání do restaurace 
1 dal í majetkový trestný in  

Za toto období nebyla v na í lokalit evidována 
ádná záva ná násilná ani mravnostní trestná 
innost.  

Je pot ující zprávou, e oproti stejnému období 
lo ského roku do lo ke sní ení trestné innosti 
o 9 p ípad .

  

V p ípad , e zjistíte výskyt podez elých osob 
nebo vozidel ve va em okolí, ohlaste, prosím, 
tuto informaci bu na linku 158 nebo p ímo na 
Obvodní odd lení P R v Jílovém u Prahy

 

na 
tel.: 241 950 476. M ete tak pomoci v dal ím 
sní ení kriminality v na í obci.  

Obvodní odd lení Policie R, Jílové u Prahy

  

Matrika Jesenice 

 

Po t ech letech od podání první ádosti byla 
Ministerstvem vnitra R kladn vy ízena na e 
ádost o z ízení matri ního ú adu v

 

Jesenici. Na 
na i výzvu se tehdy i starostové obcí Vestec 
a Psáry vyjád ili kladn k

 

mo nosti za azení 
t chto obcí do správního obvodu matri ního 
ú adu Jesenice. S

 

ú inností od 1.ledna 2006 byl 
tedy v Jesenici z ízen matri ní ú ad, do jeho 
správního obvodu spadají i obce Vestec 
a Psáry. Ráda bych na e spoluob any 
podrobn ji seznámila s

 

tím,  které zále itosti 

matrika v Jesenici vy izuje a co budou k

 
vy ízení 

svých zále itostí pot ebovat.

 
ádat o osobní doklady (ob anské pr kazy 

a cestovní pasy) je mo né podat: 
a) na matrice v Jesenici

  
- musíte po ítat 

s mo ným del ím termínem vy ízení, proto e 
odsud podané ádosti vozím 1x týdn do 
Podskalské a teprve dnem p edání v

 
Praze 

po íná b et 30 denní zákonná lh ta na 
zhotovení doklad . Dosavadní zku enosti 
v ak ukazují, e konkrétn zhotovení 
ob anských pr kaz se zatím da í zvládat 
v polovi ním ase. Pokud si zavoláte na tel. 
241 021 741 nebo napí ete e-mail na 
rousova@oujesenice.cz, ráda Vám sd lím, 
zda ji máte doklady vyhotoveny;  

b) i nadále p ímo na M Ú erno ice 
v Podskalské ulici v Praze 2; 

c) prost ednictvím jakékoliv matriky v

 

R

 

(tam 
se termín vyhotovení prodlu uje p eposíláním 
ádosti na p íslu ný ú ad s

 

roz í enou 
p sobností dle trvalého pobytu ob ana). 

Vzhledem k astým problém m 
s p edkládanými fotografiemi uvádím, e 
podle platné vyhlá ky musí fotografie 
zobrazovat sou asnou podobu ob ana, musí mít 
rozm r 3,5 x 4,5 cm, m e být ernobílá nebo 
barevná, focená z elního pohledu. Ob an 
nesmí být v uniform a nesmí mít pokrývku 
hlavy. Fotografie musí být bez odlesk , pozadí 
má být bílé a sv tle modré. Brýle mohou být 
pr hledné, tmavé jsou povoleny jen slepc m. 
Velmi p esn jsou stanoveny také pom ry 
jednotlivých partií obli eje a jeho umíst ní na 
fotografii. Upozor uji, e fotografie 
z automat i od fotograf ze kol ve v t in 
p ípad neodpovídají t mto parametr m! 

 

Pokud vám bude kon it platnost OP, podejte si 
ádost o vydání nového OP nejpozd ji 30 dn 

p ed skon ením platnosti. V dob krat í ne 
30 dn Vám bude OP odebrán a vystaveno 
náhradní potvrzení do doby zhotovení nového 
dokladu. Pokud bude OP propadlý déle ne 
3 m síce, vystavujete se mo nosti ulo ení 
pokuty. P i zm n trvalého bydli t i zm n 
rodinného stavu za ádejte o vým nu OP co 
nejd íve, rovn by vám mohla být vym ena 
pokuta. 
Ztrátu i odcizení doklad

 

nahlaste ve 
vlastním zájmu co nejd íve kv li mo nému 
zneu ití 

 

nejrychlej í postup je nav tívit M Ú 
erno ice v Podskalské 19, Praha 2, kde vám 

bude doklad ihned zablokován a v p ípad OP 
vystaveno i náhradní potvrzení.  
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Pokud va e dít brzy dovr í 15 let, jste rovn 
povinni po ádat nejpozd ji 30 dn p ed 
15. narozeninami dít te o vydání ob anského 
pr kazu. Platný cestovní pas v ádném p ípad 
ob anský pr kaz nenahrazuje a ka dý ob an 
dovr ením 15 let je ze zákona povinen mít 
ob anský pr kaz. Pokud va e dít je t nem lo 
vlastní cestovní pas, je nutné navíc po ádat 
o vydání Osv d ení o státním ob anství (viz 
ní e).   

OB ANSKÉ PR KAZY

 
Pot ebujete :

 
- ádost (lze vyplnit na míst ),

 
- 1 foto p edepsaných parametr ,

 

- starý OP, 
- p i zm n trvalého pobytu nebo rodinného 

stavu potvrzení o zm n vydané p íslu ným 
ú adem.

 

P i po adavku na zapsání dal ích údaj , které 
nemáte uvedeny v OP dolo íte: 

zapsání dít te jeho rodným listem,

 

zapsání man ela/ky oddacím listem, 
zapsání titulu diplomem, 
zapsání rozvodu pravomocným rozsudkem 
o rozvodu, 
úmrtí man ela/ky úmrtním listem. 

Podání ádosti a vyzvednutí hotového OP:  
ádost m e podat kdokoliv a vyzvednout si 

nový OP musí adatel osobn na jím v ádosti 
ur ené matrice (nelze vydat na základ plné 
moci!). U invalidních i starých a nepohyblivých 
ob an se postupuje individuáln dle domluvy 
s matriká kou. P i p evzetí nového OP musí být 
odevzdán starý OP, p íp. i potvrzení.

 

Poplatky: 
Vým na

 

OP ze zákonných d vod (zm na 
trvalého bydli t , zm na rodinného stavu, 
kon ící platnost) je zdarma. P i po adavku 
zapsání nepovinných údaj (titul, man el/ka, d ti 
do 15 let), vým n z

 

d vodu zm ny podoby, 
po kození, zni ení, odcizení i ztrát OP je 
poplatek 100 K .   

CESTOVNÍ PASY 

 

P i zm n trvalého bydli t není pot eba 
m nit platný pas!

 

Pot ebujete:

 

- ádost (lze vyplnit na míst ),

 

- 1 foto p edepsaných rozm r ,

 

- starý CP 

 

musíte odevzdat v dy (i kdy je u 
neplatný; pokud je je t platný, odevzdáte jej 
a p i p evzetí nového),

 

- p i podání ádosti o zapsání dít te do CP 

 

rodný list dít te, prohlá ení o státním 

ob anství (formulá je k dispozici na matrice) 
a CP rodi e (zapsání provádí M Ú erno ice, 
Podskalská 19, Praha 2 

 
p i podání ádosti 

p ímo tam se

 
dít zapisuje na po kání, p i 

podání na matrice v Jesenici je lh ta 
cca 14 dní). 

Podání ádosti a vyzvednutí hotového CP: 
ádost podá adatel osobn nebo zmocn nec 

s neov enou plnou mocí (formulá PM je 
k vyzvednutí na matrice v Jesenici). Hotový 
doklad musí osobn vyzvednout adatel na jím 
v ádosti ur ené matrice. 
Poplatky: 

ádost o vydání CP (osoba od 15 let) 200 K

 
ádost o vydání CP (dít )

    
50 K

 

Zapsání dít te do CP

    

50 K

 

Expresní vydání CP (jen v Podskalské) 600 K

  

OSV D ENÍ O STÁTNÍM OB ANSTVÍ 

 

Osv d ení o státním ob anství dít te je t eba 
dolo it p i ádosti o první cestovní pas dít te 
nebo první ob anský pr kaz. Osv d ení vydává 
krajská matriká ka na KÚ St edo eského kraje, 
Zborovská 11, Praha 5 (na po kání) nebo lze 
ádost podat i na matrice v Jesenici (v obojím 

p ípad nutno p edlo it rodný list dít te, rodné 
listy rodi , oddací list rodi a OP rodi e, který 
ádá). Pokud ádáte o Osv d ení o státním 

ob anství z d vodu

 

vydání prvního OP, je jeho 
vydání  zdarma, pokud ádáte k vydání prvního 
cestovního pasu, je poplatek 100 K .  

ÁDOST O UD LENÍ STÁTNÍHO OB ANSTVÍ

 

Tyto ádosti vy izuje Krajský ú ad 
St edo eského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

  

ÁDOST O VÝPIS Z TRESTNÍHO REJST ÍKU

 

ádost je nutné podat osobn . Uvedené údaje 
se bezplatn ov í

 

podle p edlo ených doklad 
a ádost je matriká kou odeslána na Rejst ík 
trest . Výpis p ijde po tou na adresu uvedenou 
v ádosti (cca za 14 dní). 
Pot ebujete:

 

- kolek 50 K (neprodává OÚ!), 
- ob anský pr kaz,

 

- rodný list, 
- ádost (lze vyplnit na míst ).

  

PROHLÁ ENÍ O UZNÁNÍ OTCOVSTVÍ 
Souhlasné prohlá ení lze u init na kterékoliv 
matrice v R. Toto prohlá ení lze u init 
k narozenému i je t nenarozenému dít ti (musí 
být po ato). Nutno p edlo it OP matky a otce, 
jejich rodné listy, p ípadn rodný list dít te, jde-li 
o ji narozené dít . Jde-li o matku rozvedenou, 
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p edkládá je t rozsudek s nabytím právní moci. 
Jde-li o matku ovdov lou, p edkládá úmrtní list 
man ela.  

ÁDOST O UZAV ENÍ MAN ELSTVÍ

 
V sou asné dob je v

 
1. pat e OÚ Jesenice 

dokon ována rekonstrukce malého sálu na 
ob adní sí . 

 
Pot ebujete :

 
- OP a rodný list obou snoubenc , jde-li 

o snoubence s trvalým pobytem na území 
R, 

- v p ípad , e je snoubenec rozvedený, 
dokládá rozsudek s nabytím právní moci; je-li 
snoubenec ovdov lý, p edkládá úmrtní list 
zem elého man ela, 

- dotazník k uzav ení man elství, který lze 
vyplnit na míst .

 

Poplatky: 
Pokud mají oba snoubenci trvalé bydli t na 
území R, neplatí za uzav ení s atku ádný 
poplatek. Pokud cht jí uzav ít s atek mimo 
ú ední den vyhrazený pro svatby nebo mimo 
ob adní místnost, uhradí 1000 K . Vhodnost 
místa mimo ob adní místnost musí p edem 
posoudit matriká ka.

  

NAROZENÍ A ÚMRTÍ 
Na matrice v Jesenici se zapisují ta narození 
a úmrtí, ke kterým do lo v jejím správním 
obvodu 

 

tzn. na katastru obcí Jesenice, Vestec 
a Psáry.  

Matrika Jesenice dále p ijímá a provádí:

 

- ádosti o vydání osv d ení pro uzav ení 
církevního s atku ve správním obvodu 
matri ního ú adu  Jesenice - tzn. na katastru 
obcí Jesenice, Vestec a Psáry, 

- ádosti o vydání vysv d ení o právní 
zp sobilosti k

 

uzav ení man elství na eho 
ob ana v cizin ,

 

- ádosti o vyhledávání v matri ních knihách 
a nahlí ení oprávn ných osob do matri ních 
knih a sbírek listin, 

- ádosti o zm nu jména a p íjmení,

 

- ov ování podpis a listin (poplatky 

 

30,- K /podpis a 30,- K /stránka).  

Nemohu zde samoz ejm vy erpat do detailu 
v echny matri ní innosti - pokud budete mít 
dotazy i nejasnosti, volejte, pi te nebo p ij te 
osobn .

  
Obecní ú ad Jesenice, Bud jovická 303, 252 42  
Jesenice  

Ú ední hodiny 

  
Pond lí a st eda 8:00  12:00 a 13:00  17.00     

Matrika 

 
1. patro OÚ Jesenice, dv. . 7 

Tel.: 241 021 741 
Fax (do sekretariátu): 241 930 183 
E-mail: rousova@oujesenice.cz  

Hana Rousová 
matriká ka

  

Rozhovor s 

  

V tomto ísle vám p iná ím 
rozhovor se starostou Vestce, 
panem Eduardem Jarolímkem.  

V poslední dob jsem 
zaregistroval názor ob an , e 
v obci chybí mate ská kola. 
Jaký je postoj obce k tomuto 
problému?   

Do dnes obec nem la ani pozemek, na kterém 
by bylo mo né kolku postavit, ani peníze na její 
postavení. Situace se zm nila momentem, kdy 
skon ily pr tahy se schvalováním územního 
plánu. Okam it po schválení ÚP jsme za ali 
podnikat kroky, které by m ly vést k p edání 
jednoho, ji déle slíbeného pozemku ze státu 
(pozemkový fond R) na obec. Doba vydání 
bude zále et te jen na

 

uvedeném ú adu a na 
zapsání do katastru.  Pozemek bude ú elov 
vázán na ve ejn prosp nou stavbu, tedy t eba 
na kolku.  

A v jakém stavu tedy nyní je mo nost 
výstavby?  

Te , kdy u je reálná nad je na konkrétní 
pozemek, m eme poptat projekt, konkrétn j í 
nabídky na výstavbu a hledat mo nost 
financování, nebo shán t p ímo n jakého 
investora, který by se celého projektu ujal sám.   

Jste starostou necelý rok, co se Vám za ten 
rok povedlo a co byste naopak cht l je t 
zlep it?   
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Co se povedlo, a posoudí n kdo jiný, navíc 
ka dý náznak úsp chu budí v n kterých kruzích 
divné reakce. Tak e co bych cht l zlep it: cht l 
bych aby se obec rozvíjela mén p ekotn a 
více promy len , ale aby se vyvíjela a rozvíjela, 
ne v e zastavit a negovat, p ivítal bych i více 
konstruktivního ducha a mén zla, zloby, zlov le 
a naschvál tak, aby bylo mo né opravdu n co 
zlep ovat, rozvíjet a ne jenom bojovat proti 
v emu a za ka dou cenu.  

Vzhledem k tomu, e se blí í volby do 
obecního zastupitelstva, které se budou 
konat na podzim, p sobí na m n které 
události poslední doby jako sou ást 
p edvolebního boje. Co si o tom myslíte?

  

Myslím si, e máte pravdu a e je to velká 
koda, e máte pravdu. V obci vidím tak málo 

lidí, kte í jsou ochotni a zárove i asov i jinak 
schopni pomoci organizovat chod obce, 
koordinovat ivot a ivotní pot eby tém 3 000 
lidí, no a t ch pár lidí vede místo pilné práce 
malicherný boj, za pochopitelného nezájmu 2 
951 lidí , kterým to nep iná í v bec ádný 
prosp ch.  

  

Mám na mysli nap íklad fórum o zklidn ní 
dopravy ve Vestci, diskusi o budoucím 
vyu ití rybníka a jeho okolí a nakonec také 
schvalování zm ny . 3 územního plánu obce 
Vestec.   

I já mám na mysli podobné akce kdy se do krve 
hádá a urá í 1,46 % ( áste n nep ihlá ených) 
obyvatel, sna í se mluvit ve jménu 100% 
obyvatel, kte í ale cht jí p evá n klid a zaji t ní 
alespo základního servisu, na který mají 
pochopiteln nárok a kte í tím bojem nep ímo 
trpí. Kdyby toti tohoto boje nebylo, nebo bylo 
alespo mén , OÚ by nemusel vy izovat agendu 
této války a mohl by pou ít v echny sily na 
zaji ování práv toho servisu, pro který je 
vlastn z ízen a placen.

  

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

Marek Kowalewski  

Památné stromy 

 
Vestecké lípy u pomníku padlým  

Úvod  

Stromy - rostliny nejbli í lov ku. Díky jim m e 
na sv t ít i on, ony mu umo ují dýchat, 
dávají mu své d evo i plody. Krom u itku, který 
m e lov k p epo ítat na peníze - co je pro 
n které jediný sm rodatný ukazatel - dávají 
stromy lidem je t mnohem víc: tvo í

 
charakter 

krajiny, t í a uklid ují, nutí k zamy lení 
i k tv r í innosti. Jsou nenahraditelnou sou ástí 
prost edí, v n m ijeme. Stromy ijí 
n kolikanásobn déle ne lov k. Kolik lidských 
generací by muselo spojit ivoty, aby pokrylo 
ivot jednoho v kovitého stromu...  

Stromy tedy jsou sv dky ivot generací lidí, 
kte í ili p ed námi - a pokud my stromy 
nezahubíme - pak budou sv dky i na ich ivot 
pro generace následující.   

N které stromy m ly t stí, e t eba v kronikách 
kdosi zaznamenal události, které se u nich staly, 
kdo je zasadil a pro . Dokonce mívají tyto 
stromy i své jméno a také proslulost. Památné 
stromy s p íb hy upozor ují, e i ty ostatní 
stromy mají své osudy a jsou spojené s lidmi, 
kte í na Zemi ili a ijí.

  

Kdy strom roste - t eba "jen" sto - dv st let, 
pak se kolem n ho stane mnoho událostí. 
A t ebas je nikdo nezapsal, staly se, strom je 
sv dek. Jen nemá mo nost nám o tom íci, 
zavzpomínat. Lidé by souvislosti hledat m li.

  

V na í dob - práv na základ dávných 
a dobrých tradic - jsou vysazovány p i 
významných událostech stromy - "na pam ". 
Jsou tedy památné, hlavn by m ly mít cenu pro 
generace budoucí.  

Krom svých p íb h a pov stí mají stromy pro 
lidi i jiná tajemství a zvlá tní sílu. Byly na Zemi 
d íve ne lidé, provázejí lov ka od kolébky a 
po rakev. I zajímavosti týkající se kultu strom 
pat í k tématu památných strom .
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Vyhlá ení  památných strom ve Vestci 

 
Vestecké lípy u pomníku padlým  

Památné stromy jsou dv vzrostlé lípy velkolisté 
po stranách památníku padlým na návsi obce. 
Stá í strom je podle obvodu kmene ve vý ce 
1,3 m od paty stromu (1,5 m a 1,7 m) odhadnuto 
na 60 

 
80 let. Zdravotní stav obou strom je 

dobrý, stromy kvetou a plodí. 
Z dendrologického hlediska jsou stromy ve velmi 
dobré kondici a spl ují podmínky pro vyhlá ení 
památného stromu dle zákona 114/1992 Sb. ve 
zn ní pozd j ích p edpis . Vzhledem k v ku 
strom jsou stromy za azeny do juniorské 
kategorie (kategorie c, ekatelé). D vodem 
vyhlá ení v tomto p ípad není biologická 
výjime nost strom , ale dolo ené podklady 
o existenci kulturn a historicky významného 
stromu rodu Tilia v dané lokalit . 

 

Podn t k tomu, aby ten který strom byl 
prohlá en za památný strom, m e podat 
orgánu ochrany p írody ka dý, a proto 
Ob anské sdru ení Vestecká zvoni ka ve 
spolupráci s obecním ú adem Vestec (majitelem 
pozemku, na kterém jsou lípy vysázeny) podalo 
v listopadu minulého roku ádost na vyhlá ení 
památných strom . Odbor ivotního prost edí 
v Jesenici poté za átkem tohoto roku zahájil 
ízení k vyhlá ení, které prob hlo bez 

komplikací. A dnes se u Vestec m e chlubit 
skute ností, e sou ástí katastru obce jsou 
památné stromy Vestecké lípy u pomníku 
padlým .  

Lud k Pa ek

  

(pozn. redakce 

 

obec je vlastníkem nejen 
pozemku, ale i zmín ných lip)

     
Mate ská kola

  
Jedním z problém , které 
trápí ob any Vestce, je 
chyb jící mate ská kola. 
Dal í p ísp vek p iná íme 
i  v názorech tená . 

 
Vzhledem k tomu, e se 
po et obyvatel za poslední 
dobu zvý il nejen ve Vestci, 
ale i v okolních obcích, 
mate ské koly v nejbli ím 
okolí mají v t inou pln vytí enou kapacitu. 
Nem li jsme t stí jako Jesenice, která má 
kolku u n kolik desítek let a má tedy vy e ený 

problém s vhodnou budovou. Vzhledem k tomu, 
e na budovu, ve které m e být provozována 

mate ská kola, jsou kladeny vysoké nároky 
z hlediska hygieny, a ádná budova v majetku 
obce tyto nároky nespl uje, bude pot eba 
z ízení kolky vy e it výstavbou nové budovy. 
Více informací o tom, v jaké stavu jsou jednání 
o výstavb nové kolky, najdete v rozhovoru se 
starostou. V ím,

 

e mnozí z vás najdou 
odpov na to, jak to vypadá se kolkou práv 
v tomto ísle VL.  

Cht l bych ale také apelovat na v echny 
ob any, kte í zde z r zných d vod nejsou 
p ihlá eni, aby si p e etli lánek o pen zích, 
o které obec ka dý rok p ipraví.

  

Marek Kowalewski  

Peníze 

 

Na e obec, stejn jako mnoho 
obcí v okolí, e í problém s tím, 
e zde ije mnoho ob an , 

kte í nejsou p ihlá ení 
k trvalému pobytu. P íjmy na 
ka dého p ihlá eného ob ana 
byly za rok 2005 ve vý i cca 
7.000,- K za rok, co u ty lenné rodiny 
znamená 28.000,-  K ro n . Zastupitelstvo by 
tedy ve svém funk ním období m lo mo nost 
rozd lit na ka dou ty lennou rodinu p es 
110.000,- K .  

Po et p ihlá ených obyvatel ve Vestci je 
v sou asné dob na úrovni 1380 obyvatel, podle 
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odhadu zde ije asi dvojnásobek obyvatel. P i 
p ekro ení po tu 1500 obyvatel by p ísp vek 
p erozd lovaný ze státního rozpo tu vzrostl 
o 6%, co by znamenalo navý ení p ísp vku na 
ástku 7.500,- K na ka dého p ihlá eného 

ob ana. Tito nep ihlá ení ob ané tedy 
ka doro n

 
p ipraví obec o ástku ve vý i 

zhruba 11.000.000,- K .  

P edstavte si, co se dá za tuto ástku po ídit 
a zjistíte, e obec by mohla nap íklad dod lat ve 
v ech zbylých ulicích nové komunikace, mohla 
by v relativn krátké dob bez problém postavit 
mate skou kolu nebo by mohla by mít svou 
vlastní obecní policii.    

P sobí to na m dojmem, e nov p ist hovalí 
ob ané ekají, co jim obec dá za to, e se do ní 
p ist hovali. Naopak obec o ekává, e se sem 
ob ané p ihlásí, aby jim m la z eho dávat. 
A tím se dostáváme do kruhu, ze kterého není 
východisko. Je asi jednodu í se p ihlásit, co 
by m lo být ur itou morální povinností ka dého, 
kdo se do obce nast huje a poté od obce ádat, 
aby mi poskytla ur ité výhody, které svým 
ob an m m e nabídnout.

 

N které obce a

 

m sta (nap . Jihlava) zvolili 
cestu uplácení nov p ihlá ených ob an , ale 
podle mého názoru je lep í cestou nabídnou 
ob an m slu by navíc, jako je ji zmi ovaná 
mate ská kola, ne je jednorázov motivovat 
k p ihlá ení. 

  

Stav, který je v sou asné dob , vede k tomu, e 
mnoho nových obyvatel Vestce je stále 
p ihlá eno v Praze a ta tím pádem bohatne na 
úkor obcí, ve kterých ob ané skute n ijí. 
Navíc Praha dostává na ka dého ob ana asi 6x 
vy í ástku ne Vestec.  

V ím, e pochopíte, pro je pro obec d le ité 
mít zde své ob any p ihlá ené a také to, e 
obec chce v em ob an m Vestce poskytovat 
nejen standardní slu by jako je odvoz 
komunálního odpadu, dodávky vody atd., ale 
i ur itý bonus ve form nadstandardních slu eb, 
které p isp jou k lep ímu ivotu nás v ech, 
obyvatel obce.  

Marek Kowalewski   

Vestecký d tský 
karneval 

 
Poslední zimní sobotu za ali kolem 15. hodiny 
do Restaurace U Klime proudit arod jové, 
klauni, beru ky, kovbojové, princezny a dal í 
masky v doprovodu rodi i prarodi .

    

Náv t vnost  p ed ila o ekávání. Dostavilo se 
celkem na sedm desítek d tí. Pestrý program 
zahájila  promenáda masek a losování lístk do 
tomboly. Porota slo ená z rodi m la za úkol 
zapisovat kandidáty na nejnápadit j í masky. 
Následoval discotékový rej, hojn

 

prokládaný 
zajímavými a veselými sout emi, ve kterých 
m li plné ruce práce i rodi e. D ti sout ily 
s up ímným nad ením a byly v dy po zásluze 
odm n ny. P i vyhla ování tomboly vyhrával 
ka dý vylosovaný lístek. Nap tí v sále  zavládlo 
a p i netrp liv o ekávaném vyhlá ení deseti 
nejlep ích masek. Pro n byly p ipraveny dorty 
a dárkové balí ky s výtvarnými pot ebami 
a ovocem. Ob í láhev dobrého erveného vína 
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pro nejlépe  k ep ícího rodi e v novala Vinotéka 
Vestecká ul.  

Rádi bychom pod kovali t m, bez kterých by se 
dal karneval jen st í uspo ádat: pán m 
Klime m za prostor v restauraci a za milou 
pozornost v podob zmrzlinového dezertu pro 
d ti, spole nostem Filmdekor, Jiva Jirák, 
Tradimex, Vyktera, Vr ata a alounictví 
Pr b ná ul. Dále d kujeme za pomoc 
a podporu panu Ba anowski, paní Zámostné, 
man el m Pracha ovým, panu Papírníkovi, paní 
Pekárkové, Bá e Sk ivanové a Jan 
Rezkové ml.  

Mnoho a mnoho hodin p íprav nám vyvá ila 
d tská radost z veselého dovád ní a cen. To, e 
se karneval vyda il, je pro nás

 

tou nejlep í 
odm nou. P vabné fotografie z karnevalového 
veselí, které naleznete na 
www.vesteckazvonicka.cz, vám rádi 
v elektronické podob za leme.

  

Za ob anské sdru ení Vestecká zvoni ka 
Bára Bucharová   

VIKTORIA 
VESTEC 

 

I kdy jarní ást fotbalové 
sezóny ji m la za ít, díky 
po así se tak nakonec 
nestalo. Ná první jarní 
zápas byl odlo en na 
kv ten a v dob , kdy tete 
tyto Vestecké listy, máme 
za sebou první zápas 
v Kr anech. V dal ím 
ísle vám ji samoz ejm 

p ineseme podrobné 
informace o odehraných 
zápasech.   

Poslední dobou se obcí í í mnoho nejasných 
a zavád jících informací o výstavb nových 
aten na h i ti TJ VIKTORIA VESTEC a proto 

bych tyto informace cht l uvést na pravou míru:

  

na stavbu je vydáno Stavebním ú adem 
Jesenice ádné stavební povolení pod 
.j. 2453/5/M ze dne 15.9.2005; 

stavebníkem je Obec Vestec, investorem je 
TJ VIKTORIA VESTEC 

 
tzn. e obec atny 

nestojí ani korunu, naopak obec stavbou 
aten získá nemovitý majetek v hodnot 

n kolika milion korun, atny budou 
majetkem obce; 
dosavadní stavba aten je financována ze 
zdroj ob anského sdru ení TJ VIKTORIA 
VESTEC, na dal í etapu výstavby jsme ji 
v lo ském roce podávali ádost o dotaci na 
Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy 
a  výsledek se dozvíme nejpozd ji do konce 
dubna. V p ípad , e by se nám dotaci 
nepoda ilo získat, bude i dal í výstavba 
pokra ovat ze zdroj TJ VIKTORIA VESTEC. 
Samoz ejm následkem bude zpomalení 
výstavby, ale dokon ení aten by nem lo být 
ohro eno ani v tomto p ípad .

  

V ím, e tyto informace odstraní jakékoliv 
pochybnosti.  

Tibor vec, p edseda výkonného výboru

    

Kulturní rubrika 

 

Vítání ob ánk

  

V sobotu 22. dubna 2006 se uskute ní na 
na em obecním ú ad vítání ob ánk , kte í se 
narodili v roce 2005.  Vzhledem k tomu, e se 
narodilo více ob ánk , ne je kapacita zasedací 
místnosti, uskute ní se akce ve dvou termínech 
a to od 13.00 hod. a druhý od 15.00 hod. Rodi e 
d tí obdr í dom  v as pozvánky s p esnými 
asovými údaji.  

      

ivotní jubilea   

V jarním m síci b eznu 
oslavila své ivotní jubileum  

paní Vlasta Klená ová

  

Srde n blahop ejeme!

  

Alena edivá,  
p edsedkyn kulturní komise

  

http://www.vesteckazvonicka.cz
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Sdru ení zdravotn 
posti ených 

 
Sdru ení zdravotn posti ených se sídlem 
v Jesenici u Prahy po ádá výro ní sch zi, která 
se koná 8. dubna 2006 ve 14 h v malém sále 
budovy Obecního ú adu v Jesenici.

  
Rádi p ivítáme  mezi sebe i nové leny. lenský 
p ísp vek je 50 K ro n .

  
P í tí m síc vás na t chto stránkách seznámíme 
s programem, který plánujeme na tento rok. 
Krom  n kolika zájezd (první se bude konat 
pravd podobn u v dubnu) chystáme náv t vu 
n kolika divadelních p edstavení, nabízíme 
plavenky a adu jiných p ekvapení.

 

                                                                       
Blanka Hochmannová      

Názory tená

  

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

  

Názor na stávající bytovou výstavbu 
ve Vestci  

Od roku 1989 zaznamenávám postupn se 
zvy ující rozvoj bytové výstavby. Do první 
poloviny 90. let zásadn p eva ovala 
individuální výstavba isolovaných rodinných 
dom stav ných z ásti svépomocí, z ásti 
dodavatelsky. Postupn se tento druh výstavby 
m nil na výstavbu tém výlu n dodavatelskou 
a vedle isolovaných rodinných dom se za aly 
realizovat stavby adových a pozd ji bytových 
dom . V sou asnosti z hlediska objemu bytové 
výstavby v obci naprosto p eva ují bytové domy. 

 

Cítím pot ebu, e jako  obyvatel obce musím 
zaujmout k této situaci ur ité stanovisko. Tudí 
si pokládám otázku, co p iná í tento druh staveb 
(mám na mysli samoz ejm výstavbu bytových 
dom ) obci a co od toho do budoucna jako 
obyvatel obce mohu o ekávat.   

Pokud se sna ím hledat klady na tomto druhu 
bytové výstavby, pak je nalézám pouze na 
stran investora, pota mo developera a to 

v úrovni realizace zisku. Investor, který je 
z hlediska stávajícího územního plánu obce 
limitován pouze vý kou objektu a zastav ností 
plochy pozemku vyvíjí snahu na co nejmen í 
plochu umístit maximáln mo ný po et bytových 
jednotek, z hlediska konstrukce a technologie 
investi n nejmén náro ný. Je b né, e p i

 
takovéto výstavb je dosahován istý zisk ve 
vý i a 20 % z celkových náklad , do kterých je 
zahrnuta i cena za pozemek. Jestli e se vedle 
bytových dom postaví nap . adové gará e, 
pak se celková  výt nost  z hlediska zisku 
dostává nad 25 %. Je tudí maximální snahou 
t chto investor dosáhnout ze strany obce 
vst ícnosti k tomuto druhu výstavby. V p ípad 
na í obce se jim to doposud da ilo.

  

Na druhé stran se ptám, co tento druh výstavby 
p iná í obci a jejím ob an m. Jestli e vycházím 
z poznatk získaných na konkrétních stavbách 
v obci, napadá m následující .

  

V obci  se etablovalo n kolik firem, které 
realizovaly bytové domy. Jedná se nap íklad 
o SK-INVEST s.r.o., Stavební a realitní s.r.o., 
TLS development s.r.o., HARDEST a.s., atd.. 
V echny tyto firmy p i výstavb nedodr ely bu 
závazky v i obci, nebo podmínky územního 
plánu obce, územního rozhodnutí, i stavebního 
povolení. A není mi znám jediný p ípad, kdy by 
byly tyto firmy vedeny k odpov dnosti.

  

Vzhledem k tomu, e zpracovatel stávajícího 
územního plánu nep edpokládal, e se v obci 
bude realizovat tento druh výstavby v takovém 
mno ství (vycházím z textové ásti územního 
plánu, kde se hovo í o výhledech obce 
z  hlediska po tu obyvatel), jsou dnes plochy na 
kterých byly bytové domy postaveny ze v ech 
hledisek p etí eny. Dále tyto stavby vyvolávají 
problémy  týkající se vnit ní dopravy obce 
a dopravního napojení na regionální 
komunikace, ne e ení infrastruktury t chto nov 
vzniklých  sídli , absence dostate né zelen , 
anonymity jejich obyvatel (nap .

 

Vestec III 
budovaný fou. HARDEST na ji ním okraji obce) 
atd., co má v d sledku podobné negativní 
dopady známé z pra ských sídli budovaných 
v rozmezí 60.a 80.letech minulého století .  

Velký podíl bytových jednotek v t chto domech 
zaujímají malometrá ní byty. Tudí lze tyto byty 
pova ovat v lep ím p ípad za startovní , kdy 
nap íklad mladí man elé byt zakoupí nebo 
pronajmou na ur itou dobu, ne si mohou po ídit 
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kvalitn j í bydlení, nap . vlastní d m i v jiné 
obci. Dále nezanedbatelný  podíl byt v t chto 
bytových domech jsou byty nájemní. Je to 
výhodný zp sob pro investování prost edk , kdy 
vlastník bydlí nap íklad v Praze a byt pronajme 
za tr ní nájemné. D sledkem je pak skute nost, 
e nájemníci nejsou p ihlá eni jako obyvatelé 

obce, co má dopady do da ových p íjm obce, 
do náklad na likvidaci komunálního odpadu, 
není znám reálný po et bydlících ob an v obci 
atd.. Co je v ak k zamy lení, je skute nost, e 
tito obyvatelé nemají motivaci integrovat se, stát 
se sou ástí obce. Mohl bych jmenovat celou 
adu dal ích negativ, které tento druh výstavby 

obci p iná í, jsem v ak p esv d en, e naprosté 
v t in obyvatel je znám.

 

Historie této obce je stará n kolik staletí. 
P esto e d ív j í obyvatelé nem li vypracován 
územní plán obce , z stává stále v obci ada

 

d kaz jejich kulturn -spole enské úrovn 
a smyslu pro kvalitu prost edí ve kterém ili. 
Sv d í o tom nap íklad náves se stromo adím, 
drobná vesnická architektura, n kolik je t 
dochovaných staveb, systém struh, vodní 
plochy, atd..V obci byl na vysoké úrovni 
spole enský ivot, byla zde ada spolk . Obec 
m la zjednodu en e eno svoji identitu.

 

Proto to, co se zde vyvíjelo harmonicky po celá 
staletí, jsme povinni alespo z ásti zachovat. Je 
nutné si uv domit, e to, o em dnes bez ádné 
úvahy a asto naprosto nekvalifikovan , 
p ípadn zatí eni snahou uspokojení osobních 
zájm ,  rozhodujeme (mám na mysli zp sob 
e ení výstavby v obci), bude zásadn 

ovliv ovat vývoj obce a ivot jejich obyvatel po 
adu dal ích generací. 

 

Jestli e jsem m l mo nost seznámit se dnes 
s p ipravovanou vyhlá kou  3. zm ny územního 
plánu obce, dovolující op t v plném rozsahu 
pokra ovat ve výstavb bytových dom ,  mám 
velkou obavu, e stávající vedení obce tento m j 
názor nesdílí.  

Ve Vestci dne 26. února 2006 
Norbert Dostál  

P.S. 
V era se konalo ve ejné zasedání Zastupitelstva 
obce, jeho hlavním programem bylo 
odsouhlasení 3. zm ny územního plánu obce. 
Zasedání, které trvalo tém ty i hodiny 
a mnohdy probíhalo v emotivní atmosfé e se 
zú astnilo více ne 70 ob an . Naprostá v t ina 
diskutujících pak vyjád ila nesouhlas 
s p ipravenou vyhlá kou 3.zm ny ÚP. 

Zastupitelstvo respektující v t inový názor 
reprezentativního vzorku obyvatel pak 
odsouhlasilo ur ité korektury a zm ny vyhlá ky, 
týkající se také výstavby bytových dom . Tudí 
se nenaplnily mé obavy vyjád ené 
v p edchozím

 
odstavci. A za to díky.  

Ve Vestci dne 3. b ezna 2006

 
Norbert Dostál    

OTEV ENÝ DOPIS STAROSTOVI 
OBCE  

Vá ený pane starosto,  

dovoluji si Vás oslovit formou tohoto ve ejného 
dopisu a sd lit Vám, e jsem velice ráda

 

za 
místo na eho sou asného trvalého pobytu (který 
ov em nemáme ve zdej í obci). 
Do Vestce jsme se p ist hovali p ed více jak 
rokem a skute n jsme zde na li to, co nám 
v Praze chyb lo 

 

klid. Ov em není klid jako 
klid .  

Na e malá dvoj átka rostou a chystáme se je 
dát do mate ské kolky. Zjistila jsem ov em, e 
pro vestecké d ti (tj. d ti s trvalým pobytem ve 
Vestci) není zaji t na spádová M . To 
znamená, e v jakékoliv kolce stojí tyto d ti 
jako druhé v po adí 

 

ekají, zda na n zbude 
místo, proto e vlastn do ádné kolky nepat í.

 

Myslíte si, e si to zdej í d ti zaslou í ?

 

Nepochybn v minulosti Vestec ádnou vlastní 
kolku nepot eboval a ta hrstka zdej ích d tí se 

v dy n kam udala . Ov em v posledních letech 
se do zdej í vesnice p ist hovalo mnoho 
mladých, kte í zde zakládají své rodiny. Problém 
s M a posléze i Z bude tedy postupem asu 
e it více a více rodi .

  

Dovoluji si Vás tedy, pane starosto, touto 
ve ejnou cestou po ádat o co mo ná 
nejrychlej í e ení kolského problému 
(p irozen ne ádám

 

za sebe 

 

v dy sem 
vlastn v bec nepat íme, ale snad budu mluvit 
alespo za hrstku zdej ích rodi ): Je t eba pro 
zdej í d ti zajistit spádovou M , zrychlit jednání 
s investory o výstavb vlastní M (sliby 
o výstavb kolky a odpov di typu jednáme 
slýcháme ji dva roky) a pro ty o n co málo 
odrostlej í ob ánky zlep it situaci spádovosti 
k Z (v Jesenici, jak známo, se chystá p ístavba 
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tamní Z a zcela jist by docházení do Jesenice 
bylo pro zdej í d ti nejen výhodn j í, ale 
p edev ím bezpe n j í oproti sou asnému 
dojí d ní do Z Kv tnového vít zství na Ji ním 
M st ).

  
A co se týká nás 

 
na im d tem zajistíme 

docházení do M v míst na eho pra ského 
trvalého pobytu. V budoucnu se zcela jist i my 
p ihlásíme k trvalému pobytu ve Vestci 

 
a 

pomine z na eho pohledu ten prázdný klid .  

Marcela Kodadová  

P.S. Pokud budete chtít, pane starosto, na tento 
m j dopis reagovat, bu te prosím konkrétní 

 

prázdných frází u jsme sly eli opravdu hodn .

      

Va e názory posílejte na adresu 

 

redakce@vestec.cz

       

Inzerujte ve  
Vesteckých listech 

   

Vestecké listy vychází v nákladu 
1000 výtisk a ka dý m síc jsou 

zdarma doru ovány v em 
obyvatel m a

 

firmám v obci Vestec. 

   

redakce@vestec.cz 
tel.: 603 481 560 

   
Kronika 

 
Jelínkova zahrada  

V místech, kde se íkávalo a

 
mo ná je t íká 

Na znamení , Vestecká ulice pomalu kon í. Ve 
svém záv ru se esovit klikatí a p ipadá mi, e 
se chce jakoby vyhnout nep íli vábnému koutu 
na í obce.  Práv tam se nachází Jelínkova 
zahrada. Dnes bych asi toto místo  definovala 
jako  plochu o rozloze p ibli n 2 ha, zarostlou 
neprostupnými k ovinami a spoustou 
neo et ovaných, planých strom .

 

Lokalita se  svého asu mohla skute n 
zahradou nazývat. Udr ovaly a obd lávaly ji 
p edev ím ruce vesteckých ob an . Díky nim se 
zde mno ily a rozkvétaly r e, zelenaly se zde 
i jiné druhy známých ke a jehli nan . Okrasná 
kolka p. Jelínka z Dejvic, který m l z ejm tuto 

plochu pronajatou, tak poskytovala pracovní 
p íle itost hlavn vesteckým ob an m, kte í 
bydleli v nejbli ím okolí. Troufám si napsat, e 
se o zahrad zmi uje i kroniká , který datuje její 
vznik na po átek t icátých let minulého století, 
tedy po kruté zim v roce 1929, kdy valná ást 
d evin vymrzla a bylo t eba obnovit chyb jící 
zele . Mimo jiné uvádí, e ruch velkom stského 
p edm stí

 

se projevoval i tím, e zahradnické 
závody odkoupily 10 strych pole od 
pí Pa kové. Z ejm za ú elem zahradni ení. 
Dal ím osobou, se kterou byla zahrada úzce 
spjata, byl p. Oskar Klein. Ten zahradnictví vedl 
asi do roku 1950. Na pracovi t to m l daleko 
coby kamenem dohodil. Bydlel na konci vsi 
a pod jeho vedením zde nap . pracovaly jeho 
sousedky pí Marie Sk ivanová a pí Emilie 
Sk ivanová. 

 

Zmín ným rokem 1950 v ak éra rozkv tu 
Jelínkovy zahrady kon í. Lidský faktor zde 

p estal kladn p sobit a do dne ní

 

podoby ji 
zformovaly u jen p írodní vlivy. Oskar Klein 
v ak  zahradnické innosti nezanechal a  jeho 
zásluhou vznikla v následujících letech okrasná 
kolka v Kunraticích, kde se specializoval na 

p stování r í. Rozsáhlé r ové pole, situované 
v blízkosti eberáku, nabízí své výp stky 
dodnes, samoz ejm u pod jiným vedením.

 

Ani Jelínkova zahrada se nevyhnula  
dramatickým a smutným moment m. V roce 
1936 zde jeden ne astný, ale osudný výst el 
ukon il mladý ivot  p. Fr. Zavrtala. O n kolik let 
pozd ji, na konci II., sv tové války nedaleko  
zahradnictví spadl spojenecký letoun. Vyru il 
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z práce zam stnance a ti byli jedni z prvních, 
kdo k letadlu dorazili. Ale o tom vám vypráv t 
nebudu, ten p íb h u znáte.

  
Blanka Pa ková 
kroniká ka

       

Fejeton 

 

Jednoho dne jsem p esn pochopil Nerud v 
záva ný problém a to: Kam s ním? el jsem 
toti vyhodit odpadky, které na e domácnost 
vyprodukovala a které poctiv platím a zjistil 
jsem, e kontejner, umíst ný nejblí e k na emu 
vchodu je plný. Ale kdyby jen to. N kte í mí 
sousedé, té producenti odpad , dokonce 
museli odpadky polo it v bezprost edním okolí 
kontejneru, jak byl plný. Sice to asi není úpln 
správné, ale co jim zbývalo.  

I já jsem v tuto chvíli e il problém, kam odpadky 
vyhodit? První my lenka, která m napadla: 
Obrátím se na správce, ten to má p ece na 
starosti . Správce mi nabízí, e kontejner navíc 
samoz ejm není problém, ale bude ho muset 
n kdo zaplatit. Tak to ne, to se mi nelíbí, já nic 
navíc platit nebudu, u takhle platím dost! 
Zavolám na obecní ú ad, a s tím n co ud lají. 
To je nápad. Proto e jsem ob an této obce a tím 
pádem se o m obec musí postarat. Ale co to, 
na obci mi sd lují, e kontejner v na í oblasti 
by m l být dostatek a e jestli chci dal í, a se 
obrátím na správce. Ale to já nechci, to u jsem 
zkusil a musel bych platit víc pen z. 

  
I kdy mi sv domí íká, e bych ten pytel 
odpadk nem l pokládat vedle kontejneru, 
rozum íká Klidn to ud lej, nebude první, tak 
co. Rozhlí ím se kolem, zda nejde n kdo ze 
soused , který by m mohl

 
vid t, ale ulice je 

prázdná. Je to v po ádku, klidn to tam polo 
íká mi rozum. Ale sv domí stále protestuje. 

V tom m ale napadne je t jedno e ení. 
Zkusím p ejít ulici, zda v prot j ím kontejneru 
není n jaké místo. Mo ná tomu nebudete v it, 
ale kontejner byl z poloviny prázdný. Tak jsem 
odpadky hodil do n j a sv domí m e být zase 
na n jakou dobu v klidu, ne narazí na dal í 
zdánliv ne e itelný problém. 

  

Co mi z toho vyplývá? Zkusme e it v ci 
jednoduchou cestou, nehledejme pouze slo itá 
e ení a konstrukce, e by to lo ud lat tak 

a tak . Ka dý z nás by m l za ít p edev ím 
u sebe.  

Marek Kowalewski    

Inzerce  
ve Vesteckých listech   

Formát inzerce a ceny   

B  barva 
A5 600,- K

 

1500,- K

 

1/2 A5 300,- K

 

800,- K

  

Podklady k inzerci p ijímáme ve standardních 
grafických formátech (Adobe Illustrator, Corel 
Draw a dal ích) v rozli ení minimáln 300 dpi 
a v rozm rech: celá stránka A5 148x210 mm,  
1/2 A5 100x140 mm. Inzerce bude p ijímána 
výhradn na adrese redakce@vestec.cz.

   

V ím, e v ichni inzerenti pochopí, e není 
v silách redak ní rady nahrazovat grafické 
studio a zdarma zpracovávat jejich podklady. 
V p ípad zájmu je mo né nechat inzerci 
graficky zpracovat externí firmou, cena bude 
stanovena individuáln podle náro nosti.
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Obecní ú ad Vestec, jako zadavatel, 
oznamuje  

zahájení výb rového ízení

   

na zhotovitele  
kamerového systému pro obec Vestec.   

Termín podání p ihlá ek je do 28.

 

4. 2006. Zadávací podmínky jsou zve ejn ny na 
www.vestec.cz. Zadávací podmínky je mo né také vyzvednout na Obecním ú ad 

ve Vestci, Vestecká 3, 252 42 Jesenice, tel.: 241931732.  

   

Obecní ú ad Vestec, oznamuje e

  

podal otev enou výzvu

   

na dodavatele stavby   

"Rekonstrukce a intenzifikace OV 
Vestec".    

Podrobné informace výb rového ízení naleznete na www.centralniadresa.cz.    

http://www.vestec.cz
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Inzerce 

AGENTURA HORIZONS PO ÁDÁ

 
RELAXA NÍ AEROBIKOVÝ VÍKEND: 

POJ TE S NÁMI PORAZIT ÚNAVU

 
A NA ERPAT ENERGII!  

KAM ? 
DO SPORTHOTELU V HROTOVICÍCH 
KDY? 
12  14. 05. 2006 
A CO TAM? 
P IPRAVILI JSME PRO VÁS VÍKENDOVÝ POBYT, KDE SE 
ZARU EN ODREAGUJETE. NA E P ÍJEMNÉ A ZKU ENÉ 
CVI ITELKY VÁS ZAVEDOU DO SV TA SPINNINGu, AQUA 
AEROBICU, POWER JÓGY, BODYSTYLINGu, P-CLASSu, 
POWER, DANCE AEROBICU.  

CENA: 1.950,- K zahrnuje 2x ubytování ve dvoul kovém pokoji se 
snídaní,  pronájem sálu, akreditované cvi itelky, vstup do bazénu. 
Cena nezahrnuje: dopravu, stravování, nápoje, masá e a kosmetika 
se platí zvlá .

 

B hem cvi ení zaji t na mo nost hlídání d tí.

 

Pro d ti platí sní ené ceny.

  

Sporthotel Hrotovice

 

*** je velmi p íjemné hotelové za ízení, kde 
je k dispozici velké mno ství sportovního vy ití: krytý bazén, tenis, 
squash, bowling, sauna, whirlpool,  kule ník, masá e, kosmetika 
atd. Hotel se nachází nedaleko T ebí e, je dob e dostupný z

 

obou 
sm r dálnice, Praha 

 

Brno (sjezd Velké Mezi í í).

  

BLI Í INFORMACE NA TEL.: +420 603 30 41 80 
e-mail: horizons@horizons.cz 
P IHLÁ KY P IJÍMÁME DO 20.04.2006
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Inzerce  

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  

Inzerce  

ÚKLID

  

Nabízím úklidové práce domácností i kancelá í.

  

Kvalitní práce, seriozní jednání, praxe, vlastní ivnostenský list.   

Jitka Horá ková, Vestec telefon: 608 332 032 

  

VESTECKÉ LISTY 

 

Kulturní a informa ní m sí ník obce Vestec

  

Vydavatel: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, I O: 00507644, pod ev. . MK R E 15020. 
Redak ní rada: Hana Van ková, Blanka Pa ková, Marek Kowalewski. 

íslo DUBEN 2006 vy lo 31.3.2006. Uzáv rka p ísp vk je do 15. ka dého m síce.

 

Za v cnou správnost p ísp vk odpovídají auto i. Vydavatel si vyhrazuje právo jazykové korektury.

 

Doru ováno do v ech po tovních schránek obyvatel a firem v obci Vestec.  
Náklad 1000 ks. Cena: ZDARMA 

Kontakty: Redakce Vesteckých list , OÚ Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec,

 

tel.: 241931732, e-mail: redakce@vestec.cz 
Tisk: Tiskárna Sprint, www.tisk-sprint.cz  

 

http://www.emap-praha.cz
http://www.tisk-sprint.cz
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