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Úvodní slovo 

 
Vá ení tená i,

  
v ím, e Vestecké listy se za 
dobu jejich existence staly ji 
pravidelnou sou ástí ivota 
vás, obyvatel obce. Sna íme 
se vám p iná et informace 
o r zných tématech, z nich n která se ne v dy 
líbí v em stranám. V poslední dob ov em 
útoky, p edev ím ze strany ob anského 
sdru ení Vestecká zvoni ka, nabývají na 
intenzit . Proto u nám nezbylo nic jiného, ne 
na n reagovat. 

  

K p íjemným v cem naopak pat í nap íklad 
vítání ob ánk , které prob hlo 22. dubna, kdy 
na obecním ú ad bylo p ivítáno 38 nových 
ob ánk , narozených ve Vestci za poslední rok.  
Fotbalist m za ala jarní ást sezóny a stoupl 
tedy i po et p ísp vk vztahujících se ke 
sportovnímu tématu. 30. dubna prob hlo na 
h i ti odpoledne pro d ti spojené s pálením 
arod jnice.

 

Více informací o této akci 
p ineseme v

 

dal ím ísle Vesteckých list .

  

V poslední dob jste na nás sm ovali otázky 
týkající se budovaného pra ského okruhu, proto 
vám p iná íme také lánek s informacemi práv 
o této stavb , která se dotkne i na í obce.

  

P eji vám p íjemné tení.

  

Za redak ní radu 
Marek Kowalewski  

 

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 

 
Starosta informuje 

 
Zima kone n skon ila a

 
p i el 

as napravovat kody, které 
napáchala. Dvojím zametáním 
byl uklizen skoro v echen 
inertní posypový materiál, 
kterého bylo za tuto zimu 
spot ebováno

 
rekordní mno ství. Od 

posypového materiálu a zimních ne istot jsou 
také i t ny v echny kanálové vpusti de ové 
kanalizace na obecních komunikacích. Na ulici 
Víde ská a Vestecká to vlastními silami a bez 
speciální techniky nezvládneme, tak e na dny 
2. a 3. kv tna byla p izvána na pomoc 
specializovaná firma s technikou. Na dvakrát 
byly vysbírány v echny p íkopy a krajnice od 
PET lahví, zni ených nárazník , pneumatik atd., 
ov em hotovo v tomto sm ru nebude nikdy, 
proto e dopl ování odpadk probíhá takovou 
intenzitou, na kterou nesta íme a kterou asi 
nikdy nepochopím. P i jarním tání byla

 

také 
provedena kontrola v t iny kanaliza ních achet 
spla kové kanalizace. D vodem bylo zji t ní 
p vodu nadm rného mno ství balastních vod, 
které v dob tání a déle trvajících de velice 
negativn ovliv uje ú innost na í isti ky 
odpadních vod. Zji t ní

 

z této kontroly není 
povzbudivé a oprava asi 15 nejhor ích achet 
bude neplánovaným  nákladem a to, dílem obce 
a dílem VHS Bene ov, firmy, která nám 
provozuje spla kovou kanalizaci a isti ku. 
Rovn na e místní komunikace utrp ly leto ní 
dlouhou zimou více ne v jiných letech. Jejich 
oprava je objednaná na dny 9. a 10. kv tna 
a svým rozsahem vy erpá v echny peníze, 
které na opravy místních komunikací 
p edpokládá rozpo et obce, tedy asi 
100.000,- K . Opravy ulic Víde ská a Vestecká, 
které nejsou v majetku obce, nárokujeme (zatím 
bez úsp chu) u jejich správce. 
K dvouletému výro í, kdy nám ve ejné osv tlení 
v obci provozuje a udr uje firma Eltodo, p i la 
zpráva, hodnotící p sobení této firmy v obci. 
Ka dý rok se prosvítilo nasmlouvaných 4.000  
hodin, v pr b hu dvou let firma v obci 
investovala do osv tlení slíbených cca 900.000,- 
K . Tyto investice byly p edev ím do nov 
instalovaných sv telných bod , vým ny svítidel

 

za nové s men í spot ebou energie a za nát ry 
t ch sto ár , které to ji pot ebovaly. Firma nám 
vyprojektovala a postavila ob any po adovaný 
semafor na átalce a úhradu nám umo nila  
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formou splátek. V sou asné dob nám Eltodo 
bezúplatn vypracovalo n kolik variant studií na 
zpomalení ulice Vestecká semaforem. 
Skon ilo výb rové ízení na intenzifikaci istírny 
odpadních vod a na základ kamerového 
systému pro zabezpe ení obce. Jakmile budou 
spln ny v echny formality a dob hnou odvolací 
asy bude mo né ob akce za ít.

 
Prob hla dal í jednání sm ující k mo nosti 
výstavby multifunk ního domu na obecním 
pozemku na átalce. Obci byl doru en u i první 
písemný materiál potvrzující zájem vybudovat 
komplex objekt , který by krom mate ské 
kolky obsahoval i apartmány pro bydlení 

senior , poskytoval by pe ovatelské, 
zdravotnické a rehabilita ní slu by, a také 
sportovní a kulturní zázemí, co by v echno 
mohli vyu ívat i ob ané Vestce. 
Úsp ná jsou rovn jednání paní 
místostarostky Zikové o pronájmu pozemk na 
z ízení parku a d tského h i t p ímo na ulici 
Vestecká, tato jednání pokro ila díky laskavosti 
majitel pozemk . Jedná se

 

o pozemky Ing. Evy 
Tm jové a MVDr. Lu ka Preiningera o

 

celkové 
vým e cca 2.200 m2  umíst né na severní 
stran Vestecké ulice poblí autobusové 
zastávky  Vestec U Klime . O pronájmu bude 
jednat ZO na svém ve ejném jednání dne 
4. kv tna a v p ípad schválení a podepsání 
smlouvy za nou neprodlen práce na mo nosti 
vyu ití pozemku k rekreaci a odpo inku 
obyvatel.  
Vnímám stále ast ji frekventované téma 
mláde ve Vestci. Prolíná jak rozhovory se 
spoluob any, va imi dopisy, telefonáty, i lánky 
pro Vestecké listy. Uv domuji si d le itost 
tématu, diskutuji o n m s

 

odborníky i laiky, 
jednozna né e ení v ak neznám.

 

Zatím 
p evládá názor sna it se p itáhnout mláde ke 
sportu. I proto schválilo zastupitelstvo obce na 
své poslední sch zce výstavbu men ího 
multifunk ního h i t v

 

prostoru, kde se mláde 
ne ast ji schází, co

 

je u rybníka a stávajícího 
fotbalového h i t . Jist to nevy e í celou 
zále itost, ale je to e ení pom rn rychlé a 
proveditelné. Problém pova uji za d le itý a 
cht l bych se mu s va í pomocí v novat více 
ne místním malicherným válkám a spor m.

 

V em spoluob an m p eju hezký a klidný 
kv tnový dny.  

Eduard Jarolímek, starosta  

Upozorn ní pro ob any!

  
Dne 1. 9. 2006 nabývá 
ú innosti nový zákon 
o cestovních dokladech 
( . 136/2006 Sb.). Od 
tohoto data se budou 
vyráb t cestovní pasy 
s biometrickými údaji 

 
v první fázi to budou údaje o zobrazení obli eje 
(cestovní doklady s nosi em dat obsahujícím 
biometrické údaje o otiscích prst se budou 
vydávat od 1. 5. 2008). Z tohoto d vodu budou 
ádosti o vydání cestovního pasu p ijímat 

a vydávat pouze ú ady obcí s roz í enou 
p sobností dle trvalého pobytu ob ana

 

(pro 
na e ob any to je M Ú erno ice, pracovi t 
Praha, Podskalská 19, Praha 2). Poslední 
ádosti o vydání cestovního pasu (je t bez 

biometrických údaj ) lze na matrice v Jesenici 
podat nejpozd ji do 14. 8. 2006.

 

Dosud 
vydávané cestovní pasy z stávají v

 

platnosti.  

Správní poplatky za vydání CP od 1. 9. 2006:  

Vydání cestovního pasu se strojov itelnými 
údaji a s nosi em dat (platnost 10 let)   
600,- K

  

ob an m star ím 5 let a mlad ím 15 let (platnost 
5 let)     
100,- K

  

Vydání cestovního pasu bez strojov itelných 
údaj 

 

expres (platnost 6 m síc )

  

1.500,- K

  

ob an m mlad ím 5 let

   

50,- K

  

ob an m star ím 5 let a mlad ím 15 let  expres 
(platnost 1 rok)    
100,- K

  

Hana Rousová 
matriká ka

  

OÚ Jesenice, Bud jovická 303, 252 42

 

Jesenice  

Ú ední hodiny: PO+ST 8.00 12.00  13.00-17.00 
tel.: 241 021 741  

e-mail: rousova@oujesenice.cz  
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Volby 2006 

 
Volby do Poslanecké 
sn movny  Parlamentu 

eské republiky se 
uskute ní   

dne 2. ervna 2006 od 14:00 hodin do 22:00 
hodin a dne 3.  ervna 2006 od   8:00 hodin 
do 14:00 hodin

   

Místem konání voleb ve volebním okrsku ve 
Vestci je volební místnost  v zasedací místnosti 
Obecního ú adu Vestec.

  

Voli i bude umo n no hlasování poté, kdy 
proká e svou toto nost a státní ob anství eské 
republiky (platným ob anským pr kazem, 
cestovním, diplomatickým nebo slu ebním 
pasem eské republiky anebo cestovním 
pr kazem).

  

Ka dému voli i budou dodány 3 dny p ede 
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
voli m e obdr et hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.  

O vydání voli ských  pr kaz m ete po ádat  
na Obecním ú ad ve Vestci. Voli ské pr kazy 
budou vydávány od 18. 5. 2006 do 31. 5. 2006 
na OÚ Vestec,nebo zasílány po tou na adresu.   

Tá a Lejnarová, tajemnice  

Kulturní rubrika 

 

Vítání ob ánk

  

V sobotu 22. dubna se na 
na em obecním ú ad 
uskute nilo od roku 2002 ji 4. 
vítání na ich nejmen ích 
vesteckých ob ánk . P ivítali 
jsme celkem 38 d tí - 18 chlapc 
a 20 hol i ek, kte í se narodili v roce 2005. D ti 
obdr ely od obce pam tní certifikát s desti kou z 
ryzího zlata. V em d tem a rodi m p ejeme 
je t jednou hodn t stí, zdraví, lásky 
a spokojenosti. 

      

ivotní jubilea  

V m síci dubnu oslavil své 
ivotní jubileum 

pan Ladislav Kinský.  

Srde n blahop ejeme!

  

Alena edivá, p edsedkyn kulturní komise
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Okruh 

 
Vzhledem k tomu, e dopravní zatí ení Prahy 
a jejího okolí za posledních cca 15 let 
n kolikanásobn vzrostlo, je nutné budování 
dal ích komunikací, které by m ly odvést 
p edev ím tranzitní dopravu mimo m sta 
a obce.  
V minulosti tento problém nebyl nijak komplexn 
e en, naopak tranzitní doprava byla svedena ve 

sm ru jih 

 
sever do centra Prahy na magistrálu 

a ve sm ru východ 

 
západ na Ji ní spojku 

a Barrandovský most. V t ina z nás m la  
mo nost za ít kolony a u práv na magistrále 
nebo na Ji ní spojce nebo i na navazujících 
komunikacích.  
Ve chvíli, kdy na dálnici D1, p ípadn na Ji ní 
spojce nebo Barrandovském most dojde 
k dopravnímu omezení, a u z d vodu nehody 
nebo údr by, velké mno ství tranzitní dopravy 
za ne vyu ívat komunikaci . 101 mezi 
Modleticemi a Jesenicí a dále pokra uje 
B e anským údolím p es most Závodu míru 
sm rem na Radotín a dále na ji zprovozn nou 
ást okruhu. Tato situace vede k nadm rnému 

zatí ení komunikací i v na em okolí. Tuto situaci 
by m la pomoci vy e it práv výstavba okruhu, 
p edev ím t í úsek ozna ených jako Stavba 
512 

 

Dálnice D1 

 

Jesenice 

 

Vestec, Stavba 
513 

 

Vestec 

 

Lahovice a Stavba 514  
Lahovice  Slivenec. 
Tato ást okruhu by m la navázat na ji 
provozovanou ást mezi Slivencem a Ruzyní. 
V Lochkov p etne údolí novým mostem a dále 
povede tunelem pod Lahovskou, který bude 
m it více ne 1,6 kilometru. Na vyúst ní tunelu 
navá e estakáda, a vzhledem k tomu, e tato 
estakáda povede p es záplavové území, m la 
by práv její vý ka zabránit zatopení 
komunikace v dob povodní. Na úrovni 
Strakonické ulice bude vybudována nová 
mimoúrov ová k i ovatka a poté bude okruh 
dále pokra ovat p es nový most p es Vltavu do 
oblasti bývalé pískovny v Komo anech. V t chto 
místech je budován dal í tunel, dlouhý skoro 
2 kilometry, který vyústí v oblasti leti t na 
To né. Poté komunikace mine Cholupice z ji ní 
strany, p etne silnici spojující Dolní B e any 
a Písnicí a severn od Hodkovic bude 
vybudována mimoúrov ová k i ovatka, která 
rozd lí okruh na dva sm ry a to na P ivad 
Vestec a dále na pokra ování sm rem na 
Jesenici. 

P ivad Vestec povede za pr myslovou zónou 
a v místech, kde je situován Motel U krbu se 
napojí na Víde skou ulici. Ve výhledu by m l 
dále pokra ovat sm rem na Hrn í e, eberov 
a dálnici D1, ale výstavba této ásti není v tuto 
chvíli jasná. Vzhledem k tomu, e okruh je 
v okolí na í obce veden v nezastav né oblasti, 
p ípadn je navíc mezi obydlenou ástí obce 
a okruhem pr myslová zóna, nem l by okruh 
pro ob any Vestce p iná et v t í zát .

 
ást sm ující na Jesenici je ukon ena na 

komunikaci mezi obcí Zlatníky a Jesenicí a dále 
by m la pokra ovat stavbou 512 sm rem na 
dálnici D1 a také by na ni m la navázat 
plánovaná výstavba dálnice D3 sm rem na 

eské Bud jovice.

 

Výstavba tohoto okruhu p inese ur it 
komplikace, ale po jeho dokon ení bude slou it 
nejen obyvatel m Prahy, tranzitní doprav , ale 
i obcím na jejím ji ním okraji. 
Je samoz ejm nutné, aby byly co nejd íve 
zprovozn ny ucelené úseky, tzn. celá trasa mezi 
dálnicí D1 a ástí okruhu od Slivence, proto e 
v opa ném p ípad by pouze áste né 
zprovozn ní vedlo ke zvý ení zát e na 
stávajících komunikacích.  
Výstavba byla n kolikrát odlo ena, ale sou asný 
stav je takový, e na stavbu 513 

 

Vestec 

 

Lahovice byl vybrán dodavatel a stavba by m la 
probíhat v termínu od ervence 2006 do 
prosince 2009. Na stavbu 514 

 

Lahovice 

 

Slivenec byl také vybrán dodavatel a dne 25. 
dubna 2006 nabylo stavební povolení právní 
moci. Slavnostní zahájení stavby je 
naplánováno na 23.kv tna 2006 ve 14 hodin.

 

Stavba 512 mezi D1 a Jesenicí je ve fázi 
územního ízení, které v

 

sou asné dob 
probíhá.   

Na obrázku na stran 7 je znázorn n okruh 
v ásti mezi Vestcem a Radotínem. Ob an 
Vestce se p edev ím týká ást stavby 512 
a ást stavby 513 

 

P ivad Vestec, která se 
nachází v pravé ásti obrázku.  

obrázek na str. 7 

 

www.okruhprahy.cz, dal í 
informace naleznete na stránkách 
www.okruhprahy.cz  

Marek Kowalewski 

http://www.okruhprahy.cz
http://www.okruhprahy.cz
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Vestec v Itálii 

 
Fotbalový oddíl FK JUNIOR VESTEC se 
v polovin dubna 2006 vypravil pom it síly 
s mezinárodními soupe i na PISA WORLD CUP 
2006, který se konal v Itálii.  

  

Reprezentovaly nás ro níky 1996  a 1997 

 

tedy 
p ípravka. Jmenovit : Michal Kuchárik, Jan 
P erovský, Ji í Barto , Jan Kozel, Daniel Kozel, 
Jakub P íkop, Martin Topol, Tomá Fo t, Robin 
Galy, Attila Galy a Antonín Zadra il. 
V této v kové kategorii hrálo 8 mu stev 

 

rozd lených do dvou skupin. Z na í skupiny 
jsme postoupili jako první po remíze 2:2 
a výhrách 1:0, 6:4. 
Kluci hráli s nad ením a bojovali do posledních 
vte in zápas . M li zaslou enou radost 
z ka dého gólu (a my  také!), ale hlavn 
z postupu do semifinále! 
Semifinálový zápas jasn ukázal, e v

 

FK 
JUNIORU jsou velcí bojovníci 

 

to kdy soupe 
vedl 2:0 je t 6 minut p ed záv re ným hvizdem 
rozhod ího a na i fotbalisté dokázali v t chto 
6 minutách srovnat skóre na 2:2. Následovaly 
penalty, p i kterých se t stí p iklonilo na stranu 
italského soupe e.

 

Do finále jsme nepostoupili, v prvních chvílích 
bylo i pár slzi ek. Skute nost, e se bojovalo 
o vstup do finále na mezinárodním turnaji v Itálii 
je ov em i tak obrovským úsp chem. V echny 
nás to velmi posílilo do dal ích trénink 
i zápas .

 

Hrá i p ípravky byli rovnocenným soupe em 
ostatním mu stv m a toho si velmi ceníme. 
V em pat í velké pod kování nás v ech.

  
P i zahajovacím ceremoniálu na stadionu v Pise 
bylo velmi p íjemné reprezentovat za cedulí 
s nápisem JUNIOR VESTEC  CECA REP. 
Pro itky fotbalové, i ty ostatní, si v ichni 
uchováme je t dlouho v pam ti.

 
D kujeme tímto také firm Raycom, s.r.o., která 
nám svým sponzorským darem pomohla, 
abychom se mohli Pisa World Cup 2006 
zú astnit. Dík pat í i rodi m, kte í s námi

 
jeli 

a kluky na stadionech povzbuzovali. 
FK JUNIOR VESTEC má v sou asnosti 
3 mu stva p ípravek, 2 mu stva ák 
a 1 mu stvo dorostu. 
Rádi vás p ivítáme i na h i ti v Dob ejovicích, 
kde probíhají v pond lí a st edu nave er 
tréninky. 
Informace o na em klubu najdete té na 
www.juniorvestec.cz 
Uvítáme v echny nad ené sponzory na í dal í 
innosti.  

Fotbalu zdar!  

Optimum Sport Vestec 

 

Vá ení spoluob ané Vestce,  

rádi bychom navázali na lánky uve ejn né 
v dubnových Vesteckých listech, které se týkají 
rozvoje  na í obce a zejména podmínek 
v oblasti zabezpe ení pot eb pro na e mladé 
spoluob any 

 

d ti a mláde .

 

Jist není tajemstvím, e d ti a mláde 
(a pota mo jejich rodi e) v na í obci rozhodn 
nemají z pohledu kolních a mimo kolních 
aktivit na r ích ustláno. 

 

Jen díky tomu, e vyrostla v Jesenici nová 
základní kola, nemusí d ti z Vestce dojí d t do 
Prahy; umístit dít do Jesenice v ak v sou asné 
dob vy aduje z d vodu napln né kapacity 
notnou dávku t stí. Je t hor í je situace 
s d tmi v p ed kolním v ku, kdy kapacita kolky 
v Jesenici je beznad jn zapln na a rodi e 
zoufale hledají v irokém okolí Vestce 
p ed kolní za ízení, do kterého by svoje dít 
umístili.  
Pokud rodi e cht jí, aby dít vyvíjelo i jiné 
mimo kolní (kulturní nebo sportovní) aktivity, 
nemají jinou mo nost, ne cestovat s d tmi 
Prahy. Jak je tato innost náro ná na as 
mohou vyhodnotit pouze rodi e, kte í d ti mají 
a tuto anabázi n kolikrát týdn absolvují.

  

http://www.juniorvestec.cz
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Pot eba zabezpe ení spole enských, kulturních 
a sportovních aktivit v na í obci nar stá velmi 
rychlým a zásadním zp sobem a to z toho 
d vodu, e obyvatel v na í obci rychle p ibývá. 
Proto ji te vzniká nutnost zabezpe it alespo 
základní pé i o na e nejmlad í spoluob any 
a do budoucna bude jist nezbytné nabídnout 
na im d tem i mo nost pravidelného 
mimo kolního vy ití na území obce. 
Net eba ji dále diskutovat nutnost vybudování 
kolky na území obce, je nepochybné e ji 

dnes kolka obci chybí a do budoucna bude 
velmi slo ité tuto otázku e it

 
a to zejména 

s ohledem na plánovaný rozvoj obce a na 
nedostatek finan ních prost edk na její 
vybudování. 
V této souvislosti je v ak nutno si uv domit, e 
kolka a kola zabezpe ují pouze základní pé i 

o d ti. Pokud si polo íme otázku jak je e ena 
v sou asné dob v na í obci mo nost 
mimo kolního vyu ití asu na ich d tí, musíme 
si i odpov d t : nijak. 

 

Krom n kolika málo jist chvályhodných ale 
jednorázových akcí v roce, za co jejich 
organizáto i rozhodn zasluhují pochvalu  
(pálení arod jnic, mikulá ská nadílka, karneval 
apod.) je diá pravidelných akcí pro d ti 
a mláde v na í obci prázdný.  
Domníváme se, e by bylo velmi nerozumné 
tento negativní trend zachovávat do budoucna. 
Proto e i my jsme v obci registrovaní ob ané, 
které spojuje ta skute nost, e máme d ti ve 
kolním a p ed kolním v ku a jsme dlouhodob 

nespokojeni s mo ností vyu ití volného asu 
d tí v na í obci, spojili jsme své síly a vstoupili 
do ob anského sdru ení, jeho cílem je tuto 
situaci zm nit.

 

Bohu el se domníváme, e perspektiva je je t 
hor í ne sou asnost a to zejména vzhledem ke 
skute nosti, e zastupitelstvo na í obce podle 
na eho názoru nep ikládá této problematice 
dostate nou pozornost. 
V této souvislosti uvádíme, e p ed nedávným 
asem byly do vlastnictví obce na základ na í 

iniciativy z roku 2004 získány pozemky, které 
jsou v územním plánu ur ené k zástavb 
sportovním za ízením.V rámci výb rového 
ízení, kterého se na e ob anské sdru ení 

zú astnilo, byl p edlo en na obecní ú ad návrh 
na vybudování víceú elového sportovního 
komplexu. 
Reakce zastupitelstva a informace pana starosty 

 

viz. lánek Starosta informuje v dubnových 
Vesteckých listech o dvou fotbalových h i tích 
je sice správná, nicmén neúplná, tak e m e 

u neinformovaných ob an vzniknout logicky 
dojem, e jedno h i t v obci sta í a tudí lze 
nabídku ohodnotit jako zcela zbyte nou. Proto 
pro ostatní ob any Vestce uvádíme, e na 
obecní ú ad byl p edlo en návrh na vybudování:

 
a) um lého h i t fotbalových rozm r , které by 
bylo celoro n vyu itelné zejména

 
pro d ti 

a mláde ale i ostatní ob any Vestce. 
Domníváme se, e sou asné h i t umíst né 
v zástavb rodinných domk do budoucna svým 
charakterem a polohou nespl uje nároky na 
intenzivní vyu ití ve ejností  (h i t je pouze 
jednoú elové a je vyu íváno k provozování 
fotbalové  innosti klubu TJ Viktorie Vestec) 
b) tenisového a volejbalového kurtu, prostoru na 
street ball (hra na jeden basketbalový ko ),  

U-rampy na skate a kole kové brusle, místnosti 
pro cvi ení a trénink aerobiku, d tského h i t 
a proléza ek. 
Ve svých plánech se m eme s obcí domluvit 
na dal ích vymo enostech pro obyvatele 
Vestce, m eme do budoucna p emý let 
o stezkách pro cyklisty, brusla e atd., v dy 
kolem rybníka je ideální prostor pro 
odpo inkovou zónu . Plány je samoz ejm 

mo né vymyslet jakékoliv, vlastní realizace je 
v ak samoz ejm závislá na dostupnosti 
finan ních zdroj . V rámci na eho návrhu byla 
v ak nabídnuta i pomoc obci p i získávání 
finan ních prost edk na výstavbu tohoto areálu.

 

Na í snahou je do budoucna nabídnout d tem 
(a nejen jim) mo nost provozovat sport na 
území obce, kam je mo né na kole dojet po 
vnit ních cestách bez obavy o zdraví.

 

Vzhledem ke skute nosti, e se v tomto p ípad 
jednalo o první fázi výb rového ízení, ná návrh 
byl zpracován jako návrh otev ený, tj. ur ený 
k diskuzi mezi zastupitelstvem i ostatními 
ob any Vestce. Velmi rádi proto na na í 
e-mailové adrese 
optimumsport@optimumsport.cz p ijmeme 
jakékoliv nám ty a p ipomínky, které by se 
týkaly vý e uvedené problematiky. 
Rádi bychom iniciovali také ve ejné zasedání 
zastupitelstva obce, kde by bylo mo né návrhy 
a dotazy prodiskutovat. Myslíme si, e 
o zmín né mo nosti výstavby má ka dý ob an 
Vestce právo rozhodovat. Doufáme, e v ichni 
spole n zvolíme variantu vyu ití pozemku ve 
prosp ch celé obce. 
Za ob anské sdru ení Optimum Sport Vestec 
a jeho leny   

Jan Hubínek, Dana Zemanová, Ji í Bulva ml.
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VIKTORIA 
VESTEC 

  
Výsledky zápas p edchozích kol:

  
Kr any 

 
Vestec  6:1 (3:0) 

Vestec 

 
Hradi tko B 6:3 (2:1) 

Jesenice B  Vestec 5:0 (2:0) 
Vestec  Slapy  2:2 (1:0) 
Vestec  Dolní Jir any 3:2 (2:0)   

Program dal ích kol:  

  6. 5.  Sobota  17:00 Psáry 

 

Vestec 
10. 5.  St eda 

 

18:00  Vestec 

 

Radlík 
13. 5.  Sobota 17:00 Vestec 

 

isovice 
21. 5. Ned le

 

17:00 M chenice B

  

Vestec 
27. 5. Sobota 17:00 Vestec 

 

Libe

   

3. 6. Sobota 17:00 Davle 

 

Vestec   

Tabulka III. t ídy skupiny A:  

1. Jesenice B 18 16  1  1 70:20 49 
2. Dolní Jir any 18 9  5  4 42:26 32 
3. Bojanovice 18 9  4  5 35:34 31 
4. Psáry 18 8  4  6 35:36 28 
5. M chenice B

 

17 8  3  6 40:35 27 
6. Vestec 18 6  7  5 42:50 25 
7. Radlík 18 6  4  8 39:38 22 
8. Kr any

 

18 5  5  8 30:32 20 
9. Libe

 

18 5  5  8 45:49 20 
10. Hradi tko B 17 6  1  10 33:37 19 
11. Slapy 17 5  4  8 32:42 19 
12. Davle 18 5  3  10 22:40 18 
13. Okrouhlo 17 4  5  8 25:35 17 
14. isovice 18 4  5  9 23:39 17   

Výtvarná sout 
d tských kreseb

  

P ed asem se na nás obrátili obyvatelé dom 
v ulici Ke Strouze s ádostí o pomoc - p i 
zvý ení hladiny vody ve strouze na hranici 
pozemk jsou zaplavovány jejich zahrádky 
a hrozí i zaplavení p ízemí dom . Zjistili jsme, e 
stavební ú ad dovolil investorovi v rozporu 

s územním plánem posunout výstavbu dom a 
na hranu strouhy. Poskytli jsme pot ebné 
informace pro dal í jednání, které by m lo vést 
k vy e ení tohoto vá ného problému.

 
P i pohledu na smutný stav d tského h i t 
sev eného mezi bytovými domy a adovými 
gará emi v dolním konci této ulice jsme dostali 
nápad, jak o ivit a zp íjemnit neut ený kout. 
Konzultovali jsme jej p edb n se zástupci 
majitel t chto objekt . Ke zvý ení bezpe nosti 
a atraktivnosti by m lo být h i t dopln no 
o oplocení a dal í herní prvek (nap . ohrádku na 
písek) a o iveno d tskými kresbami.

 
A práv zútuln ní smutného zákoutí p vabnými 
mal vkami bychom se rádi ujali. K realizaci 
nápadu pot ebujeme pomoc d tí s vytvo ením 
návrh pro malbu na st ny budov p ilehlých 
k h i ti. Vyzýváme tímto vestecké d ti, aby 
nakreslily nejlépe na podélný formát barevný 
obrázek na libovolné téma. Obrázky budou 
vyhodnoceny a ocen ny. Ty nejhez í pak 
chceme fasádními barvami zrealizovat. Rádi p i 
tom uvítáme pomoc star ích d tí a rodi . 
Fasádní barvy zajistíme. 
Obrázky odevzdávejte do 15. kv tna na 
kontaktních adresách: paní Mirka Suchá - ul. 
Okru ní 375, paní Lenka Wagnerová - Javorová 
302 (lze je podepsané a s kontaktem na t chto 
adresách vhodit té do po tovních schránek). 
Pokud najde ná nápad odezvu i u obyvatel 
z okolí dal ího d tského h i t v ji ní lokalit 
obce,  rádi roz í íme realizaci na oba prostory.  

Jan Buchar, p edseda ob anského sdru ení 
VESTECKÁ ZVONI KA   

Názory tená

  

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

  

Vá ený pane starosto,  

cht l bych Vám pod kovat za Vá as, který jste 
mi v noval p i mé náv t v obecního ú adu 
v záv ru m síce b ezna. 

 

K této náv t v m vedla skute nost doposud 
stále ne e ené dopravní situace v obci Vestec, 
zvlá t pak v ulici Vestecká, která je klí ovou 
hlavní komunikací v na í obci. Po této 
komunikaci se denn pohybují stovky vozidel, 
a to nejen osobních, ale s ohledem na innost 
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firem v obci také vozidel nákladních. Vysoká 
frekvence vozidel na  této komunikaci je 
ka dému, kdo se okolo ní denn pohybuje 
známá a situace se nadále zhor uje. D vod je 
n kolik: od stále se zvy ujícího po tu nov 
nast hovaných spoluob an , a po funkci této 
komunikace jako objízdné trasy pro p etí ené 
ulice Víde ská 

 
Bud jovická.

 
Jsem p esv d en, a spole n se mnou mnoho 
na ich známých, kte í také bydlí v obci, e 
situace na této komunikaci je doslova ivotu 
nebezpe ná, a to nejen v pracovní dny, kdy je 
vysoká pr jezdnost kamion , ale také o víkendu, 
kdy jsem byl opakovan sv dkem závod :

 
Vestcem pod 10 sekund . Mnoho idi 

(samoz ejm p evá n  t ch, kte í v obci 
nebydlí) projí dí ulicí Vestecká rychlostí v t í 
ne 100 km/h!!! Vstoupit pak do vozovky je 
nebezpe né pro dosp lého, nemluv o mamince 
s ko árkem i dokonce samotného dít te 

 

koláka. 
Z informací obecního ú adu, resp. Vesteckých 
list ,  jsem za dva roky co ve Vestci bydlím 
zjistil, e se zastupitelstvo sna í  e it tuto 
situaci pouze naoko . Musím bohu el 
konstatovat, e krom diskusí o návrzích 
a protinávrzích, prosazování vlastních zájm 
vybraných ob an obce, se v otázce zpomalení 
dopravy v obci  skute n neu inilo v bec nic. 
V te, e pro maminky s d tmi, koláky, star í 
spoluob any, ale v neposlední ad samoz ejm 
pro ka dého z nás, nejsou d le ité debaty 
a polemiky nad zp sobem , ale vy e ení celé 
situace, a ji formou uplat ování sankcí pro 
neukázn né idi e, i technologická úprava 
komunikace. 
Jsem rád, e jsme se na konci na eho setkání 
shodli na jedné v ci: Rozvoj obce v posledních 
n kolika letech a p íchod nových obyvatel si 
vy aduje také zásah do zavedených, av ak 
dne ní dob ji nepoplatných pravidel a názor . 
Uchovejme tradici obce, ale dejme jí mo nost 
rozvoje v dal ích letech.  

S úctou 
Miroslav Vlasák   

Dne 8. 3. 2006 jsem se zú astnil ve ejné 
diskuse o úpravách prostoru kolem rybníka. 
Kdy jsem sly el n které spoluob any, kte í 
navrhovali vybudování ohni t

 

a lavi ek, nabyl 
jsem dojmu, e vestecká mláde si tam bude 
hrát na Mirka Du ína a plnit bob íky, tak jak si 

po ve erech tou z literatury, která nám star ím 
byla v dob mládí nedostupná.

 
Skute nost je zcela jiná. Jak se oteplilo, ka dý 
den okolo rybníka burácí motory aut 
a motocykl . Majitelé t chto vozidel, která 
v t inou ani nemohou mít technický pr kaz, si 
v prostoru za rybníkem zkou í brzdy, se izují 
motory, m ní oleje a po cest sm rem na 
Hrn í e jezdí rychlostí, za kterou by jim m l být 
odebrán idi ský pr kaz (pokud n jaký mají) i na 
asfaltové silnici v obci. 
Upozornili jsme s man elkou n které mladíky, 
e tam je zákaz vjezdu a e ni í obecní cestu 

a p ilehlé pozemky. Dostali jsme odpov , e se 
tam normáln jezdí a povolení mají od Jardy.

 

Na diskusi se probíralo, zda ud lat okolo rybníka 
cesti ku pro p í, jestli to nebude mít negativní 
vliv na porosty, ale o tom, e tam motorky a auta 
d lají z cest tankodrom, o tom nepadlo ani 
slovo. 
P i diskusi se jedna star í paní p iznala, e 
u rybníka nebyla n kolik let. Domnívám se, e 
v t ina ú astník diskuse na tom byla stejn .

 

Cht l bych sly et vyjád ení pana starosty, 
místního sdru ení ODS Vestec, Vestecké 
zvoni ky a ekologických zástupc , jak si 
p edstavují ud lat z okolí rybníka zónu klidu 
a biocentrum, kdy skute ná situace je taková, 
jak jsem vý e popsal a o které oni nemají ani 
tu ení.  

Ve Vestci 21. 4. 2006  

Otakar Janata 
Hrn í ská 51

    

Rád bych se vyjád il ke dvou lánk m 
uve ejn ných v m sí níku Vestecké listy 4/2006 
a zárove ádám o to, aby byl m j názor 
zve ejn n v dal ím ísle Vestecký list vztahující 
se k m síci kv ten 2006.

  

1) Názor na sloupek Starosta informuje  

Nejd íve citace ze str.

 

3: Zastupitelstvu obce se 
poda ilo schválit 3. zm nu územního plánu /ÚP/ 
na í obce , která vyva uje zájmy obce . 
Pod t mito slovy, a dal ími, je podepsán sám 
starosta Vestce, Eduard Jarolímek. P edev ím 
v lánku postrádám zmínku o tom, jak byl 
p edlo ený dokument schvalován.

 

Jakoby pan starosta ani nebyl p ítomen  
bou livému ve ejnému zasedání obce dne 2. 3. 
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06, kde zastupitelstvo obce v ele s panem 
starostou cht lo prosadit ur ité zm ny ÚP, ale 
tak, e m la nadále pokra ovat výstavba 
bytových dom v obci a navíc z ÚP m ly být 
vyjmuty n které zelené plochy.

 
Pan starosta si p izval posilu, prezentovanou 
jako: bezplatný konzultant ve v ci schválení 
územního plánu ; advokáta, kterého a na 
n které zastupitele,

 
v podstat nikdo neznal. 

P ítomnost advokáta vnímám jako nadstavbu, 
jinými slovy, jako nevhodného p ísedícího.

  
Záv rem: 

 
O zm ny územního plánu tak, aby nadále 
nepokra ovala hromadná výstavba bytových 
jednotek a nebyla vyjmuta navr ená ást 
zelených ploch se nezasadilo zastupitelstvo 
obce, ale ob ané Vestce.  

2) Názor na sloupek zvaný Rozhovor s 

     

uve ejn ný na str. 7  8.  

Takto vypracovaný lánek p edev ím vnímám 
jen a jako p edvolební agitaci. 

 

I málo pozorný tená z oti t ného rozhovoru 
vycítí, e otázky jsou kladeny tak, aby bylo 
vyhov no respondentovi, v tomto p ípad 
starostovi obce. 
Osobn se domnívám, e tyto praktiky 
pou ívané v 80. letech u ztratily na aktuálnosti 
a redaktor by se m l proto zamyslet nejen nad 
jeho výpov dní hodnotou, ale i objektivitou 
celého lánku. 
P ivítám, kdy v blízké budoucnosti vytvo í 
sou asné slo ení redakce Vesteckých list také 
prostor ostatním názor m a to i t eba OS 
Vestecká zvoni ka, jeho jsem lenem  

Shora uvedené názory berme t eba jako dal í 
nám t k diskusi. 

 

Dále v ím, e jsem stihl v dostate ném 
p edstihu redak ní uzáv rku, nikoho jsem 
neurazil, tak e mé vyjád ení m e být oti t no 
ve Vesteckých listech v kv tnu 2006.

  

Ing. Petr Faltys  

 

Va e názory posílejte na adresu 

 

redakce@vestec.cz

   
Reakce redak ní rady 

 
Vá ení tená i, cht l bych vám poskytnou 
mo nost pohledu z druhé strany, ze strany, na 
kterou se hlavn úto í.

 
Za dobu, kdy jsem lenem redak ní rady, bylo 
zve ejn no 9 p ísp vk ob anského sdru ení 
Vestecká zvoni ka, p esto se z lánk tohoto 
sdru ení dozvídám, e jsme cenzo i a

 
jejich 

lánky nezve ej ujeme. V 2. ísle Vesteckého 
zvon ní uvádí ing. Buchar, e jsme odmítli 
zve ejnit lánek, co není pravda Jednalo se 
o lánek Dopl ující komentá k lánku ..... . 
Tento lánek nejd íve po adoval ing. Buchar 
zve ejnit, ale sám po adavek stáhl s tím, e to 
bude e it jinou cestou. K lánku Jarní úklid 
uvádím, e ob anské sdru ení ádalo jeho 
zve ejn ní v

 

dob , kdy Vestecké listy byly ji 14 
dní po uzáv rce p ísp vk . 

 

lánek o výtvarné sout i po nás cht l ing. 
Buchar zve ejnit v kv tnovém ísle Vesteckých 
list , tzn. e si st uje na nezve ejn ní 14 dní 
p ed vyti t ním. lánek mu nebyl odmítnut, 
naopak máte mo nost si ho v tomto ísle 
p e íst.

 

Na základ t chto skute ností si dovolím tvrdit, 
e ing. Buchar zve ej uje nepravdivá tvrzení, 

která mají pouze za cíl po kozovat redak ní 
radu. 
O tom, jakými zp soby se sna í toto sdru ení 
ovliv ovat práci redak ní rady i obsah 
Vesteckých list , sv d í i to, e jsou zásobování 
pracovní verzí Vesteckých list , která je ur ena 
pouze pro zastupitele a redak ní radu, tyto 
nehotové Vestecké listy dále rozesílají 

a pova ují se za ty, kte í by m li d lat korektury 
Vesteckých list . Tuto pracovní verzi jim zasílá 
zastupitelka, pí edivá, která tak poru uje 
vlastní sliby, které dávala zastupitelstvu obce 
a redak ní rad .

 

V dubnovém ísle VL byly zve ejn ny 
4 p ísp vky len sdru ení. Dva p ísp vky 
posílali lenové sdru ení ze svých soukromých 
adres, podepsané pouze svými jmény, ne 
jménem sdru ení. Jaké bylo moje p ekvapení, 
kdy mi ing. Bucharová volala, t sn p ed 
odesláním Vesteckých list do tisku, zda jsou do 
tohoto ísla zahrnuty korektury, které mi 
posílala. V rámci t chto korektur ádala dodat 
u autor lánk to, e jsou leny sdru ení. Na 
m j dotaz, pro to auto i neuvedli u p i poslání, 
mi sd lila, e auto i na to zapomn li. Opravdu 
zajímavá náhoda. 
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P sobí to na m tak, e ze strany sdru ení, 
hlavn man el Bucharových, se jedná o cílené 
útoky na v echny, kterým se n jakým zp sobem 
da í. K tomu, e bych byl do redak ní rady 
dosazen za developera m u uvést pouze to, e 
jsem zam stnancem spole nosti accidis s.r.o. 
která se zabývá p evá n vývojem software 
a poskytováním p ipojení na internet a tudí m 
výstavba v obci zajímá pouze jako ob ana.   
K lánku ing. Faltyse, zve ejn ném vý e, chci 
dodat je t následující:

 
Reakce ing. Faltyse, kde m obvi uje, e lánky 
pí u ve stylu 80. let m velmi pobavila. Zvlá od 
lov ka, jeho p ítelkyn , mimochodem 

zam stnankyn eského rozhlasu,  
zprost edkovala ob anskému sdru ení Vestecká 
zvoni ka prezentaci, která ale nebyla ozna ena 
jako komer ní, ani jako inzerce, p esto e to byla 
jasná propagace práv tohoto sdru ení, byla 
tenden ní, jednostrann zam ená a

 

vyrobená 
za peníze ve ejnoprávního média. Na rozdíl od 
pana Faltyse jsem já byl v 80. letech ákem 
základní koly, tudí jsem ádnými tehdej ími 
praktikami ur it nebyl ovlivn n.  

Marek Kowalewski  

Sdru ení zdravotn 
posti ených 

 

Sdru ení zdravotn posti ených v Jesenici 
u Prahy po ádá dne 13. 6. 2006 zájezd na hrad 
Svojanov.  

Pro vestecké: odjezd ze átalky (U Bychla) 
v 7 hod.  

P ihlá ky na zájezd p ijímá pí V ra mídová,  
tel.: 241931956  

Zveme i ne leny.  

Dal í akce: v zá í se chystáme nav tívit Zahradu 
ech v Litom icích, plánujeme náv t vu 

divadelních p edstavení a plavání v bazénu 
v Pr honicích.

  

Za SZP Blanka Hochmannová  

Kronika 

 
Velká voda ve Vestci  

Letos zjara na i zemi op t, jako obtí ná m ra, 
su ovaly povodn . Na mnoha vodních tocích, 
nap . na Labi, Dyji nebo na Lu nici. V ude bylo 
vody dost, n kde víc ne dost.

 
O vod ve Vestci jsme si u povídali, tak pro jí 
op t v nuji pozornost?

 
Nechci se dnes zmi ovat o jejím pozitivním 
p ínosu. Naopak - voda je i nenasytný a t ko 
zvladatelný ivel a i veste tí o ní v dí své. 
Zku enosti mají nesrovnateln men í ne ti, 
o kterých  se  mluvilo v médiích, p esto stojí za 
to, abychom si je p ipomn li. 

 

Pam tníci dob e  pamatují velkou vodu nap . 
v lét 1966, na  vydatný slejvák v posledním 
ervnovém týdnu v roce 1975 nebo v roce 1977 

a 1982.  P ívalový dé v pátek ve er 
21. 6. 2002 jim pro zm nu zajistil bezesnou noc. 
Vzpomínají Medarda v ervnu v roce 1971, který 
potvrdil známou pranostiku v plné mí e. Pr elo 
tak ka celých, nekone ných 40 dní.

 

Jak v ichni víme, Vestec není situovaná 
v blízkosti eky nebo v t í vodní plochy, ale ni í 
nadmo ská vý ka ne má sousední Jesenice 
n kolikrát zp sobila, e p edev ím ji ní 
a jihovýchodní okraj obce byl jakýmsi 
nárazníkem pro valící se vodu, která se k nám 
v p ípad vydatného de t ítila z vý e polo ené 
Jesenice. Proudy vody  strhávaly ornici 
a budoucí úrodu z polí a hodn zále elo, ím 
byla práv pole osetá. Bahnitá p da se spole n 
s  listím a v tvemi valila do dvor , sklep a byt 
rodinných domk . Silnice se zm nila v souvislý 
vodní tok, kanály nesta ily kalnou vodu sbírat. 
Mohutný proud si prorá el cestu stodolami, vrata 
nebyla  ádnou p eká kou. P i takové spou ti 
bahno proniklo do kuchyní a pokoj . Záhonky na 
zahrádkách byly pod vodní hladinou a voda ve 
studních se zm nila v siln zne i t nou. 
V t chto extrémních situacích byly nejvíce na 
rán domky pod hospodou U Klime 
(Draho ovi, Novákovi) a celá ada dom podél 
Vestecké ulice.  
Po de ti pak posti eným nezbylo nic jiného ne 
vyhrnout rukávy, sehnat  lopaty, kbelíky, 
ko ata, hadry a pustit se do odklízení a i t ní. 
Na ná ky asu moc nebylo a nikdy nechyb la 
vzájemná sousedská výpomoc - fyzická 
i psychická.  
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Byla bych ráda, kdyby toto vypráv ní pat ilo 
jenom do kategorie vzpomínek. Od  t chto 
mokrých epizod se p ehouplo n kolik desítek let. 
Vestec  pro la velkými zm nami a úpravami. 
Nenau ili  jsme se za  tu dobu porou et v tru, 
de ti, ani neumíme odhán t zlov stné de ové 
mraky. Musíme tedy jen doufat, e p ípadná 
de ová prov rka nám nebude d lat znovu 
vrásky na ele.  

Blanka Pa ková 
kroniká ka
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Tel.: 261911452   www.emap-praha.cz 
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