


Pálení čarodejnic 30. dubna

Foto na titulní straně: Pohled na dostavěné šatny s výhledově přista-
věnou tělocvičnou, autor ARX Studio
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Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
v úvodu tohoto vydání vám opět předkládám několik 
informací.

• Po dlouhém vyjednávání o konkrétních podmín-
kách byly v uplynulém měsíci, na bázi vzájemné 
spolupráce mezi obcí a TJ Viktoria Vestec, podepsá-
ny nové smlouvy o pronájmu fotbalového hřiště 
a kabin. Obec se v ní zavázala k finanční podpoře 
místní sportovní jednoty. Jednota se naopak zaváza-
la každoročně vypracovat a podat žádost o dotaci 
z vypisovaných fondů na činnost sportovních klubů, 
či ve spolupráci s obcí na zvelebení areálu. Dále 
jednota přislíbila zřídit mládežnický oddíl. Hřiště ožije 
též sportovními aktivitami dalšího smluvního subjektu 
TJ Slavia Jesenice. Obec uzavřela nájemní smlouvu 
i na restauraci-klubovnu na hřišti. Od dubna by měl 
již na provoz hřiště dohlížet nový správce. Náplní 
jeho činnosti by byla kromě dozoru nad řádným cho-
dem i údržba hrací plochy a dohled nad pořádkem 
v areálu a jeho okolí.

• Máme připravenou novou architektonickou studii na 
dostavbu rozestavěných nových šaten včetně studie 
dalšího využití celého areálu širším zájmovým spekt-
rem vestecké sportovní veřejnosti. O této studii dále 
podrobně informuje v tomto vydání zastupitel Ing. arch. 
Buchar.

• Činnost Městské policie Černošice, která pro nás pro-
vádí výkon práva obecní policie, se stále více setkává 
s narůstající důvěrou občanů. Policie kvalitně spolupra-
cuje i s obecním úřadem. V obci vykonává službu každý 
den a to po dobu nejméně osm hodin, nezřídka kdy, dle 
potřeb obce i více. V měsíci březnu byly nově zavedeny 
i noční služby. Považuji za vhodné tímto, v rámci tématu, 
reagovat na informaci kolegů zastupitelů paní Zíkové, 
Stupkové a pana Jarolímka a Kowalewského, kteří ve 
Vesteckých listech č. l /2008 uvedli, že MP Černošice 
bude vyjíždět z Černošic, a proto v obci Vestec bude 
kratší dobu než 8 hodin, a tudíž obec v rámci finanční 
úhrady přijde o více než 200 tis. Kč ročně. Policisté tráví 
v obci celou osmihodinovou pracovní dobu. Velmi mne 
těší, že je přítomnost policie v obci patrná.

• Jsme kvůli snaze o dodržování usnesení 19. zase-
dání zastupitelstva a domáhání se plnění smlouvy 
z let minulých odsuzováni paní zastupitelkou Stupko-
vou a jejím manželem. Oba navštěvují ostatní zastu-
pitele a požadují podpisy na podporu výstavby 

svého rodinného domu v rozporu s tímto usnesením 
a smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi realitní 
společností Hardest a.s. a obcí. Jedná se o výstavbu 
v lokalitě obytného souboru Vestec-Šátalka, ve které 
vlastní paní Stupková s manželem pozemek. Pan 
Stupka, člen stavební komise minulého vedení obce, 
si byl vědom podmínek výstavby, ke kterým se 
původní vlastník tohoto pozemku-spol. Hardest a.s. 
v roce 2005 smluvně zavázal. Za udělení výjimky ze 
stavební uzávěry mělo být z důvodů nezatěžování 
stávajících obyvatel nákladní dopravou staveniště 
zásobováno jinak než ulicí Ve Stromkách. Dalším 
smluvním závazkem společnosti je příspěvek obci ve 
výši 1 200 000,- Kč na vyvolané investice (např. 
výstavba dešťové kanalizace K Jahodárně, posílení 
přečerpávací stanice, intenzifikace ČOV, atp.) Ani 
tato částka nebyla obci uhrazena. 

• Bohužel je mou povinností opět zdůraznit, přestože 
by se mnozí z vás raději dočetli o pozitivnějších infor-
macích, že jsme nuceni vynakládat stále mnoho 
energie na řešení problematických kauz z let minu-
lých, kdy se vedení obce dopustilo mnoha závažných 
pochybení, např. vydražení místních komunikací, 
nevýhodná směna obecního stavebního pozemku, 
nekvalitní stavba multifunkčního hříště a stavba dešťo-
vé kanalizace v ulici 

• K Jahodárně dle naprosto vadného projektu. Zátěží 
nám jsou i různé soudní žaloby, které jsou vedeny proti 
obci Vestec, a to ve výši zhruba 10 až 15 milionů 
korun. Na dalších stranách Vesteckých listů se o těch-
to soudních kauzách dozvíte více. 

• V poslední době jsem byla vystavena záměrnému 
osočování ze strany opozičních zastupitelů, že obec 
nehospodaří řádně, a že dokonce defrauduji její 
finanční prostředky. Žádná konkrétní, oprávněná 
námitka však vznesena nebyla a ani vznesena být 
nemůže, neboť je na obci vše v pořádku. Přesto a také 
právě proto jsem navrhla zastupitelstvu obce provést 
na obecním úřadu tzv. forenzní audit a to nejlépe od 
roku 2005, kdy úřad převzal bývalý starosta obce pan 
Jarolímek. Tím bychom pro vždy na obci předešli 
jakýmkoliv pochybnostem. Budu s napětím očekávat, 
jak se k tomuto návrhu auditu postaví opoziční zastu-
pitelé, v případě, kdy je do návrhu auditu zahrnut i rok 
společného úřadování starosty pana Jarolímka a mís-
tostarostky paní Zíkové. 

 Děkuji Vám za pozornost.
 Alena Šedivá – starostka obce
 starosta@vestec.cz
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Informace z obecního 
úřadu

Architektonická studie dostavby 
šaten a výhledového rozvoje 
sportovního areálu Viktoria 
Vestec

Jedním z bolestivých míst v naší obci je bezpochyby 
zázemí a okolí fotbalového hřiště. Původní fotbalové 
šatny dosloužily, a tak se před lety nadšenci z řad 
oddílu pustili do výstavby nových. Nadšení brzy 
ochladlo a výsledkem byly pouze základy umístěné 
dosti nešťastně v těsném sousedství stávajících 
budov. Potom se vlna nadějí znovu zvedla a na zákla-
dech se objevila hrubá stavba. Následovalo však 
další období nezájmu, kdy proti nepřízni počasí 
nechráněná stavba neutrpěla větší újmy jen díky 
milosrdným zimám.
K dalším bolestem zde patří uzavřené multifunkční 
hřiště, které je v současnosti předmětem soudního 
sporu. Aby mohlo vzniknout, byla částečně odtěžena 
před časem navezená zemina a umístěna na již exis-
tující nevzhlednou navážku sloužící zde k odstavová-
ní vozidel sportovců.
Zastupitelstvo obce se proto rozhodlo přistoupit 
k tomuto perspektivnímu území koncepčně a zadalo 
u projekčního ateliéru ARX Studio architektonickou 
studii s úmyslem prověřit potenciál, který území nabízí. 
Studie měla dvě roviny: jednak reálně zhodnotit, jak 
nejlépe dostavět započatou hrubou stavbu šaten, 
která měla být dle původního projektu pouze zastřeše-
na, jednak dořešit zbývající část areálu tak, aby zde ve 
vzdálenější budoucnosti mohlo vzniknout atraktivní 
území sportovního a rekreačního vyžití obyvatel obce.
V první etapě bylo navrženo doplnění přízemí budovy 
šaten o podkroví, kde by vzniknul malý víceúčelový 
sál se skladovým zázemím a klubovnou, přičemž 
dispozice přízemí byla doplněna o schodiště a upra-
vena tak, aby zde byly umístěny čtyři šatny, kancelář, 
samostatně přístupné hygienické zázemí a sklady.
Druhá etapa, která je zatím pouze hypotetická, před-
pokládá nahrazení chátrajících budov starých šaten 
a sportovní restaurace objektem víceúčelového sálu 
a nové restaurace. Sál by plnil funkci tělocvičny 
napojené na dostavované šatny, mohl by ale příleži-
tostně sloužit propojením s restaurací k pořádání 
kulturních akcí. Dále studie navrhuje odtěžení části 
navážky a výhledový posun fotbalového hřiště sever-
ním směrem, takže by ulice Na Hřišti mohla být roz-

šířena o šikmá parkovací stání. Na upravené naváž-
ce by mohl vzniknout prostor pro vyžití mládeže 
(např. skatepark) a blíže k rybníku pak parková klido-
vá zóna s lavičkami a novou zelení.
Několik charakteristických vizualizací naleznete na 
nových webových stránkách obce v odkazu „Kultura 
a sport“, konečnou podobu po dostavbě šaten 
a výhledové výstavbě tělocvičny jste našli na obálce 
těchto Vesteckých listů. Zájemci o bližší informace 
pak mohou nahlédnout přímo do dokumentace na 
obecním úřadu.
Dalším krokem, který je nyní připravován, je zadání 
podrobnějších projektů dostavby budovy šaten, 
podle nichž by mělo následně dojít k realizaci.

 Jan Buchar, zastupitel

Nové webové stránky 
obce Vestec

Zastupitelé obce počátkem roku souhlasili s návr-
hem pořídit pro obec nové webové stránky pod 
původní doménou www.vestec.cz. Z několika popta-
ných firem byla vybrána nabídka zpracovatele Jana 
Polzera, který následně podle struktury a grafického 
návrhu předaných obcí během velmi krátké doby 
stránky vytvořil. Vlastním obsahem jsme si je už 
naplnili sami. 
Naší snahou bylo vytvořit přehledné stránky, na 
nichž pro vás nebude obtížné nalézt jakoukoli 
potřebnou informaci, dokument nebo zprávu o dění 
v obci. Na hlavní stránce je přehled aktualit - nejno-
vější informace z obecního úřadu, zprávy o tom, na 
čem právě pracuje vedení obce nebo aktuality 
z práce zastupitelů. Zároveň zde najdete i nejdůleži-
tější aktuální dokumenty z Úřední desky obce Ves-
tec, jejichž úplný seznam i archiv je pak pod přísluš-
ným odkazem.
Dále na stránkách naleznete velké množství nových 
informací - např. o práci jednotlivých výborů a komi-
sí obce, jednacích řádech, konkrétních výsledcích 
jejich snažení. Samostatný odkaz pro informace 
a sdělení občanům jsme připravili pro Městskou 
policii Černošice, jejíž policisté v naší obci vykoná-
vají službu Obecní policie. Jsou zde všechny výkre-
sy územního plánu, platné vyhlášky obce, užitečné 
formuláře jako pomoc při řešení vašich problémů, 
informace o výběrových řízeních, o pokračující pří-
pravě stavby mateřské školy a dalších chystaných 
investičních akcích. Vedle usnesení z veřejných 
zasedání Zastupitelstva obce Vestec nově naleznete 
i zápisy z těchto zasedání i z porad zastupitelů. w
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Novinkou jsou též zveřejňovaná stanoviska obce ke 
stavebním kauzám na katastru obce Vestec, infor-
mace o provedených výběrových řízeních nebo 
o obcí uzavřených smlouvách. K dispozici zde máte 
také aktuální jízdní řády všech autobusových linek 
projíždějících obcí. Některé odkazy budou zprovoz-
něny v dohledné době.
Když jsme po volbách obnovili diskuzní fórum, zruše-
né předchozím vedením obce, předpovídali nám 
mnozí, že je ještě rádi také zrušíme. Diskuzní fórum na 
nových stránkách zůstalo, rozhodli jsme se však dát 
mu jedno nové pravidlo. Ten, kdo chce psát pod 
pseudonymem, bude si muset založit svoje stránky 
nebo hledat takové, které mu to umožní. Naše fórum 
bude pro registraci požadovat sdělení jména, příjmení 
a poštovní adresy, na kterou bude posláno heslo. To 
bude moci uživatel po registraci změnit, uživatelské 
jméno však nikoli. Chceme, aby na webové stránky 
obce přispívali pouze ti, kteří se nestydí se pod svůj 
příspěvek podepsat.
Ve volebních programech jsme slibovali otevřenost 
a dostatek informací o naší práci. Věříme, že nové 
webové stránky obce jsou krokem tímto směrem, a že 
naplní Vaše očekávání.

 Jan Buchar, zastupitel

Kontejnery na velkokapacitní 
odpad budou rozmístěny v obci 
v termínu 9. 5. - 12. 5. 2008

Rozmístění 6 ks (10m3) kontejnerů v ulicích: 
U Parku – 1 ks
K Vodárně – 1 ks
Průběžná – 2 ks 
Na Suchých – 1 ks
Ve Stromkách – 1 ks

Svoz nebezpečného odpadu 
dne 10. 5. 2008

1. stanoviště Vídeňská , u Bychla v 8.00-8.15 hod.
2. stanoviště U Parku v 8.20-8.35 hod.
3. stanoviště Ve Stromkách v 8.40-8.50 hod.
4. stanoviště Na Průhoně v 9.00-9.15 hod.
5. stanoviště Hrnčířská v 9.20-9.35 hod.
6. stanoviště Průběžná v 9.40-9.55 hod.
7. stanoviště Na Suchých, U Strouhy v 10.00-10.15 hod.
8. stanoviště K Vodárně v 10.20-10.35 hod.
9. lokalita Hrnčíře (V Úhoru, V Březí) 10.40-10.55 hod. 

Elektroodpad je odpadem jen 
podle jména 

Snad každý už někdy slyšel o recyklaci odpadů. 
Protože zbytečně nechcete zatěžovat životní pro-
středí, mnoho z vás doma třídí plasty, sklo a papír, ti 
svědomitější i nápojové kartony a kovy. Málokdo ale 
ví, že stejné zacházení vyžadují i elektronické spo-
třebiče jako televize, ledničky, počítačové monitory, 
ale i mobilní telefony nebo nabíječky. 

V České republice se úspěšně rozbíhá zpětný odběr 
a zpracování elektroodpadu. Jde o vysloužilé elek-
trospotřebiče, pro které už není další použití. Tyto 
výrobky „na konci života“ mohou být ještě využity – 
jako zdroj surovin. V elektrospotřebičích je totiž 
nezanedbatelné množství cenných surovin – želez-
ných či neželezných kovů, mědi nebo stříbra. Proto 
na ně zákon o odpadech pamatuje povinností zpět-
ného odběru. Znamená to, že pokud si pořizujete 
nový spotřebič (například ledničku, pračku, ale 
i mobilní telefon, vysoušeč vlasů nebo rychlovarnou 
konvici), je prodejce povinen od vás tento starý 
výrobek odebrat, případně vám sdělit, kam ho 
můžete odevzdat. Tímto způsobem se staré spotře-
biče dostávají do systému, který zajistí, aby byly 
dále využity. V městech a obcích obvykle jako místo 
zpětného odběru fungují sběrné dvory, případně se 
tyto věci sbírají při mobilních sběrech. Ze sběrného 
dvora výrobky putují do specializovaných dílen, kde 
je rozmontují, získané součásti roztřídí a předají se 
k dalšímu zpracování. 

Kam s nimi

Elektrospotřebiče jsou už dlouhá desetiletí nedílnou 
součástí našeho života. Usnadňují nám každodenní 
povinnosti, pomáhají při práci a starají se o zábavu. 
Jejich vývoj se neustále zrychluje a cenově se stáva-
jí víc dostupnější. To ale přináší i závažný problém: 
co s nimi, když doslouží.

V minulosti bylo běžné, že jsme staré spotřebiče 
nechávali u popelnic, odkud je odvezli popeláři. 
Ještě před pár lety jiná možnost prakticky neexisto-
vala. Pokud se zdraví škodlivé materiály vyhodí 
spolu s běžným komunálním odpadem do kontejne-
ru, s největší pravděpodobností nedojde k jejich 
recyklaci, ale skončí na řízené skládce nebo ve 
spalovně odpadů. Ani jedna z možností není pro 
životní prostředí příznivá. Ještě horší dopad na příro-
du mají černé skládky. Kromě toho, že hyzdí široké 
okolí svým vzhledem a zápachem, jejich obsah 
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v mnoha případech vyvolá menší ekologickou kata-
strofu (zmiňovaný elektroodpad může obsahovat 
například freon nebo toxické kovy jako kadmium, rtuť 
či olovo).

K čemu jsou kolektivní systémy

Zákon nařídil výrobcům a dovozcům elektrospotře-
bičů postarat se své výrobky i poté, co výrobky 
přestanou sloužit. Výrobci a dovozci tento závazek 
vyřešili založením kolektivního systému. Ti do nich 
odvádějí určité poplatky za každý výrobek, který 
uvedou na trh. Kolektivní systém z těchto prostřed-
ků financuje zpětný odběr vysloužilých výrobků. 
V praxi tedy tento systém například dotuje sběrný 
dvůr, který od lidí odebírá vysloužilé spotřebiče, 
poskytuje speciální kontejnery nebo pomůže s osvě-
tou veřejnosti. Kolektivní systém se také stará o to, 
aby byly sebrané výrobky ekologicky využity, tj. 
uzavírá smlouvy se zpracovateli elektrošrotu, aby 
výrobní postupy a jejich efektivita odpovídaly poža-
davkům zákona. 

Sběrné dvory jako dokonalá alternativa

Informace o sběru a recyklaci elektrospotřebičů 
naleznete na www.elektrosrot.cz. Zde se nachází 
i seznam míst zpětného odběru elektroodpadu. 
Pro třídění odpadů jsou nejlepší tzv. sběrné dvory. 
Není nic jednoduššího, než naložit rezavou mikro-
vlnku a dovézt ji do místního sběrného dvora. Ty 
u nás v poslední době rostou jako houby po dešti. 
Pokud nemáte přístup na internet, můžete adresu 
a otevírací dobu sběrného dvoru zjistit na obec-
ním nebo městském úřadě a s odpadem tam 
vyrazit. Ve sběrném dvoře od vás doslouživší 
elektrospotřebič převezme místní pracovník 
a posléze jej vyzvedne specializovaná firma, 
která ho předá k recyklaci. Protože v obchodě při 
koupi nového elektrospotřebiče zaplatíte i zvlášť 
účtovaný příspěvek na recyklaci, místa zpětného 
odběru od vás nedemontované elektrozařízení 
přijmou zdarma. 

Pokud máte ke sběrnému dvoru příliš daleko, může-
te spotřebič vrátit v prodejně, servisu či opravně 
elektrospotřebičů. V menších obcích se nefunkční 
elektrická zařízení odebírají pomocí mobilního sběru. 
V rámci mobilního sběru je čas od času v obci k dis-
pozici kontejner, kam mohou občané staré elektro-
spotřebiče odevzdat.

Nejbližší sběrné dvory: Safina a. s. a v Psárech. 

Zpracovatelé

Zpracováním elektroodpadu se v ČR zabývá řada 
firem. Již několik let fungují dílny, kde jsou spotřebiče 
rozmontovávány. Většinou jde o tzv. chráněné dílny, kde 
pracují lidé se sníženou pracovní schopností. Dílna tak 
funguje dvakrát: jednak získává suroviny z odpadu, 
jednak poskytuje pracovní příležitost občanům.

Co trápí recyklátory

Při recyklace starých elektrospotřebičů narážejí 
zpracovatelé na jeden problém, a to je »vylupování« 
obchodně zajímavých materiálů. Velmi často se 
k nim dostane spotřebič, z něhož už nějaký kutil 
vymontoval vše, co má nějakou cenu. Na některých 
sběrných dvorech se dokonce stává, že tam „někdo“ 
v noci chodí posbírané spotřebiče vykrádat, v době, 
kdy je dvůr bez dozoru.

Pokud jsou z přístrojů jsou demontovány některé 
části přímo v domácnosti, v servise nebo například 
na sběrném dvoře, pak průmyslová recyklace elek-
troodpadu ztrácí svůj smysl. Každý zpracovatel je 
povinen dosahovat procenta recyklace elektroodpa-
du (tj. ze spotřebiče je povinen získat určité procen-
to materiálů k dalšímu využití). Pokud jsou do dílen 
dováženy například již demontované elektroodpady, 
nemají zpracovatelé možnost kvóty splnit. 

Pakliže tedy budete odvážet jakýkoliv starý spotřebič 
do sběrného dvora (nebo kamkoliv jinam) k recykla-
ci, dohlédněte, aby byl úplný. Sice možná nefunkční, 
ale úplný. A nenechávejte starou televizi před vraty 
sběrného dvora jen proto, že měli zrovna zavřeno.

Informace i soudní kauze

Nařízené soudní jednání pátek 14. 3. 2008 – Žalobce 
Eleni Zíková a jednatel firmy Pharmacon s.r.o. 
ing. Zíka Vladimír žalují obec Vestec na uveřejnění 
odpovědi podle § 10 a násl. zák. č. 46/2000 Sb.

Ve Vesteckých listech č. 2/2007 byl uveřejněn člá-
nek místostarosty ing. Vopálenského s názvem „Veli-
ce zajímavé a zároveň velice smutné zjištění …“, 
týkající se upozornění občanů obce na vhazování 
nebezpečného odpadu do velkokapacitního kontej-
neru, osobami z vozidla SPZ AKA 67-26 typu skříňo-
vý Mercedez-Benz.

Žaloba na obec Vestec byla v plné šíři zamítnuta.w
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Informace pro občany

Státní sociální podpora (SSP) 

• Porodné 
• Rodičovský příspěvek 
• Přídavek na dítě 
• Sociální příplatek 
• Příspěvek na bydlení 
•  Pohřebné (od 1.1.2008 náleží pouze osobě, 

která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti 
nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřené-
ho dítěte) 

• Dávky pěstounské péče 

SSP je součástí úřadů práce a pro obce v oblasti 
Prahy - západ je nutné se obracet na Úřad práce 
Praha - západ, Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5 - 
Smíchov (pěšky ze stanice metra B - Anděl směrem 
k Arbesovu nám. nebo tram. 6, 9, 12 a 20 - stanice 
Arbesovo náměstí). 

Úřední hodiny: 

Po a St 8 - 17

Út a Čt 8 - 13 

Formuláře jsou dispozici na ÚP Praha-západ nebo 
je možné je stáhnout na adrese: 
http://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/
forms. jsp 

Tyto dávky vyřizuje pověřený úřad, tj. pro katastr Prů-
honic, Vestce, Psár, Zlatniky Hodkovice, Dolní Břeža-
ny, Ohrobec, Zvole, Březová Oleško a Jesenice Obec-
ní úřad Jesenice, kancelář č. 4, Budějovická 303, 
tel. 241 931 380 

Úřední hodiny: 

Po a St 8 -12, 13 -17 

Obecní úřad Jesenice poskytuje také opakující se 
peněžité dávky podle § 45 a § 46 vyhl. Č. 182/1991 
Sb., což je příspěvek na úhradu za užívání bezbari-
érového bytu a garáže a příspěvek úplně nebo 
prakticky nevidomým občanům na krmivo pro vodí-
cího psa. 

Další podrobnější informace je možné najít v přilože-
ných informačních letácích nebo na portálu Minister-
stva práce a sociálních věcí na adrese: 
http://portal.mpsv.cz/. 

Na majetkových daních mnoho 
lidí ušetří

Ten, kdo počkal s darováním majetku až po Novém 
roce, udělal dobře. Jedna z největších změn daňové-
ho zatížení převodu majetku je totiž u daně darovací. 
Pokud si mezi sebou něco darují manželé, děti, vnou-
čata, rodiče, prarodiče, ale sourozenci, synovci, 
neteře, strýcové a tety, daň platit nebudou muset. Na 
stejnou skupinu příbuzných bylo rozšířeno také osvo-
bození od dědické daně, které dosud mohli uplatnit 
je příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) 
a manželé. Osvobození se týká jak majetku nemovi-
tého, tak movitého.

V praxi to bude znamenat, že dědickou a darovací 
daň budou platit jen někteří vzdálenější příbuzní a cizí 
osoby, tedy subjekty zařazené z hlediska placení troj-
daně (daň dědická, darovací a daň z převodu nemo-
vitostí) do třetí skupiny osob. Dosud darovací daň 
platili všichni poplatníci, u dědické daně tuto povin-
nost neměli jen příbuzní v přímé linii a manželé.

Pro úplnost je dobré připomenout, že ten, kdo je 
osvobozen od daně dědické či darovací, nemusí 
podávat finančnímu úřadu daňové přiznání, týkající 
se darovaného nebo zděděného majetku. Význam-
ným ulehčením je navíc také skutečnost, že dojde-li 
k darování nebo dědění nemovitosti mezi osobami 
v první a druhé skupině, nebude nutno zpracovávat 
znalecký posudek.

Daňoví poplatníci by si měli uvědomit, že daňová 
osvobození se týkají darů poskytnutých po 31. pro-
sinci 2007 a dědictví po zůstaviteli, který zemře po 
témže datu. Změny jsou tedy účinné od 1. ledna.

 Převzato: JUDr. Miroslav Kubát

Pozvánka

Sdružení zdravotně postižených v Jesenici u Prahy 
srdečně zve členy na členskou schůzi, která se bude 
konat 3. května 2008 (sobota) od 14.hod. v sále 
Obecního úřadu v Jesenici.

Program: činnost a finanční vyúčtování za rok 2007, 
projevy hostů, program činnosti na letošní rok, disku-
se, přijetí nových členů, kteří mají zájem.

Srdečně zve výbor a předsedkyně Dagmar 

Navrátilová
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diště, který se koná v úterý 3. června 2008.

Odjezdy autobusu: 
Vestec - Bychl v 7.20 hod.
Jesenice - bytovky v 7.30 hod.
Jesenice "U Klokana" v 7.35 hod.
Kocanda - aut. zast. v 7.45 hod.

Návrat mezi 18.oo - 19.oo hod.
Přihlášky přijímá paní Věra Šmídová (tel. 241 931 956)

Oznámení

Pokud máte problém nebo si nevíte rady se svým 
čtyřnohým přítelem, můžete požádat o bezplatnou 
pomoc odborníků kynologické poradny Městské 
policie hlavního města Prahy.

Se svými dotazy se můžete obracet na telefonní 
číslo: 606 742 794 nebo na e-mail: psi.poradna@
mppraha.cz
 red.

Z redakční pošty

I když jsme tentokrát nenašli ve schránce redakční pošty žádné dopisy, nabízíme vám pro změnu fotografie, 
které nám zaslali pan Pavel Pekárek a paní Hanka Příkopová.

Výstava

Člověk žasne, co všechno a z jakých materiálů dokážou vyrobit šikovné a tvořivé ruce. Jarně laděné setkání 
nám připomíná výstava "Velikonoční rozkvétání", která se konala v zasedací místnosti OÚ Vestec ve dnech 
14.-15. března. Paní Hanka Příkopová a paní Vlasta Vobecká (na snímku) byly iniciátorkami této akce.
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Ples 
chovatelů

Fotografie Pavla Pekárka 
dokumentují chovatelský 
ples, který se konal v Kul-
turním domě v Jesenici. 
Jak je vidno, kdo tam byl, 
nelitoval.

Kultura, sport

Oznámení

Vážení vestečtí spoluobčané,

rád bych Vás informoval o akcích, které se budou 
konat ve Vestci v měsíci dubnu. 

V sobotu 19. dubna přivítáme na obecním úřadě 
nové občánky. Celkem budeme vítat 24 dětí naroze-
ných od 31. 7. 2007 do 31. 1. 2008. Pro všechny děti 
máme opět připravenou pamětní plaketku. Rodiče 
obdrží pozvánku.

Druhou dubnovou akcí bude již tradičně oblíbené 
pálení čarodějnic spojené s pečením buřtů, které se 
bude konat na fotbalovém hřišti.

Akce duben:

19. dubna 2008 – Vítání občánků – 14:00 a 15:30

30. dubna 2008 – Čarodějnice – 17:00

 Ondřej Rybář, předseda KK

Kopaná

V měsíci březnu byla podepsána nová nájemní 
smlouva s Viktorii Vestec a OÚ Vestec.

Jarní sezóna IV. třídy začala 30.3.2008 utkáním Vikto-
ria Vestec v. Vrané n/ Vltavou.
Příprava na jarní sezónu nebyla ideální v důsledku 
nevyjasněných nájemních vztahů mezi OÚ Vestec 
a Viktoria Vestec.

 L. Ustohal

Životní jubileum

K významnému životnímu jubileu, které v dubnu oslaví

paní Miloslava M a t o u š k o v á  

ze srdce blahopřejeme a do dalších let přejeme 
pevné zdraví a hodně osobní pohody.

 kulturní komise
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Na posledních stránkách Vesteckých listů 10./2007 
jsme otiskli výzvu Mgr. Jana Vladaře, ve které se 
obrací na pomoc vesteckých občanů, hlavně pamět-
níků.. Právě jejich svědectví by mohlo přispět k objas-
nění osudů havarovaných letadel na sklonku II.světo-
vé války.

Jak se pátrání vyvíjelo dál, nám přiblíží následující 
řádky. 

Výzva - objasníme osudy hava-
rovaných letadel? II.díl
                               
Výzva po objasnění havárie amerického stíhacího 
letadla u obce (Vestecké listy, říjen 2007) kuriózně 
přinesla více otázek než odpovědí. Pátrání kolegy F.
Vojtáška v Státním oblastním archivu přineslo objev 
kroniky četnické stanice Jesenice, do které strážmis-
tr Miloslav Rada zaznamenal dne 17. dubna 1945 
pod č. 155 lámanou němčinou následující událost: 
"bylo zjištěno, že v 15 hodin nouzově přistál americký 
stíhací letoun na pole u Zdíměřic. Místní služebna 
byla vyrozuměna, pilot Lt. James Honoham byl zadr-
žen a dopraven německé policii v Radošovicích 
(pozn. u Říčan ?). Letadlo bylo střeženo.", následující 

den 18.dubna uvádí: "v 9:50h hlídka u letadla byla 
dle rozkazu přenechána obecním orgánům ve Zdí-
měřicích". 

Vše by se zdálo být vyřešené, ovšem četnická kroni-
ka obsahuje rovněž záznam již z 16.dubna pod č. 
153: "zároveň se zřícením sestřeleného amerického 
letadla bylo poškozeno (pozn. orig. abgestreift) pole 
u Vestce". Je záhadou, co můžou tyto dvě zprávy 
znamenat. Havarovala snad mezi Zdíměřicemi leta-
dla dvě, jedno 16.dubna a druhé hned následující 
den 17.dubna 1945? Nebo jen havarované letadlo 
během nouzového přistání poničilo pole na katastru 
Vestce ale zastavilo se až na katastru Zdíměřic? Proč 
ale je zmíněn datum 16.dubna?

Každopádně četnický zápis aspoň s jistotou potvrdil 
jednu z událostí popisovanou v úvodním článku - 
dosud nejasné místo nouzového přistání Lt. Jamese 
C. Monahana, příslušníka 357.stíhací skupiny 
8.letecké armády Spojených států dne 17.dubna 
1945. Právě jeho havarovaný stroj P-51 Mustang 
č. 44-14900 s trupovým označením C5-B zachytil 
neznámý, ale velmi odvážný fotograf v polích u Zdí-
měřic. Jeho charakteristická výzdoba, tři černé kříže 
pod kabinou na znamení tří vítězných leteckých sou-
bojů (pozn. jak jsem si připomněli posledně, patřily 
předchozímu letci), jsou patrně tytéž kříže, které 
utkvěly v paměti očité svědkyni paní E. Zemanové 
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(viz. Vestecké listy 4./2005). Havarované letadlo 
nestálo v polích dlouho, přestože byly jen tři týdny do 
konce války, stihli ještě Němci dopravit jen málo 
poškozený Mustang na letiště ve Kbelích. Zde se 
nacházel ve společnosti dalších amerických Mustan-
gů 4.stíhací skupiny sestřelených již 16.dubna ještě 
dlouho po válce a byl postupně rozebírán. 

Když zmiňujeme 16.duben 1945 a útok na letiště ve 
Kbelích, je třeba připomenout, že z osm pohřešova-
ných Mustangů 4.skupiny je bezpečně zjištěno jen 
šest míst jejich havárií, osudy zbylých dvou letadel 

(oba piloti se zachránili) jsou dosud nejasné. V tomto 
světle se zmatený záznam jesenického četníka zas 
nejeví tak nevěrohodným!

Závěrem nezbývá než zopakovat výzvu z úvodního 
článku: najde se snad autor unikátní fotografie, pří-
padně kronikář, historik nebo pamětník, který by 
doplnil, objasnil a na pravou míru uvedl drobné 
a dosud nepřesné střípky z nedávné minulosti? 

 Mgr. Jan Vladař
 e-mail: jan-vladar@volny.cz

Zdíměřický Mustang mezi vraky německých a amerických letadel na letišti ve Kbelích, 
kapotu motoru v nápisem Nellie Jean si již někdo odmontoval jako suvenýr.
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Pranostiky na duben

• Březen - za kamna vlezem; duben - ještě tam budem.

•  V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, 

kroupy, slunečnost a protože stále proměnitelné povětří, že se sotva 

v celém roku takové nalézá.

• Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.

• V dubnu čas a panský kvas.

• Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.

• Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

• Sníh dubnový jako mrva pohnojí.

• Dubnový sníh rodí trávu.

• Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.

• Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.

• Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.

• Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
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• Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

• Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.

• Mokrý duben - hojnost ovoce.

• Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.

• Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.

• Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.

• Na mokrý duben - suchý červen.

• Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.

• Duben hojný vodou - říjen vínem.

• Jaký duben - takový říjen.

• Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.

• Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.

• Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.

• Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjenmý jistě.

• Co duben našetří, to květen spálí.

•  Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vždy stahuje stromový 

květ, takže se zadusí.

• Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.

• Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.

• Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.

• Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.

• V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.

• Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.

• Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.

• Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých smrt předpovídá.

• Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

• Duben časy mění a obdaří fiolů zemi.

• Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.






