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Nejzdařilejší malované vstupenky na Dětský karneval
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Zprávy obecního úřadu

Slovo starostky

Vážení spoluobčané

Jsem ráda, že se s vámi mohu setkat u květnového
vydání Vesteckých listů a dovolte mi, abych vám
podala nejčerstvější informace z obecního úřadu. 

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se
konalo 12. dubna t.r., byla usnesením zastupitelstva
obce přijata nová vyhláška obce Vestec č. 1/2007,
kterou se stanoví užívání obecního rybníka ve Vest-
ci. Současně byl vydán i nový Místní rybářský řád,
který upravuje výkon sportovního rybolovu pro rok
2007 a který bude současně vydáván s novými
povolenkami. Povolenky si zájemci o rybolov budou
moci zakoupit na našem obecním úřadu. Zastupitel-
stvo vyhláškou obce zahájilo lovnou sezónu ke dni
12. 4. 2007.

Obecní rybník byl dne 13. 4. 2007 i nově zarybněn.
Byli vysazeni téměř metroví sumci, dále štiky, okouni
a kapři od malých kapříků až do míry 45 cm. Na konci
dubna bude podána žádost o dotaci, která by měla
umožnit realizaci záměru ozelenění okolí rybníka.

Jistě si pamatujete, že jsme slíbili podávat vám
detailní informace o multifunkčním hřišti. V tomto
vydání Vesteckých listů uveřejňujeme znalecký posu-
dek na stav hřiště vypracovaný soudním znalcem.

V zájmu bezpečného průjezdu našich občanů bylo u
křižovatky Na Spojce - Rákosová umístěno další
zrcadlo, stejně tak, jako bylo umístěno v zimě u kři-
žovatky Na Spojce - Na Strouze. Dále byly po obci
doplněny další dopravní značky, které by měly při-
spět k většímu dopravnímu komfortu v obci.

Zastupitelstvo obce rovněž usilovně pracuje na
výběru vhodného pozemku pro mateřskou školku. 
O nejvhodnějším pozemku by mělo být rozhodnuto
začátkem května. O výsledku jednání budete nepro-
dleně informováni na webových stránkách obce 
a následně ve Vesteckých listech.

Na obecním úřadě jsme v sobotu 21.4.2007 přivítali
do života naše nejmenší občánky, děti narozené 
v období od července 2006 do ledna 2007. 

V rámci úklidu obce po zimě a s ohledem na vyso-
kou prašnost bude realizován ve druhé polovině
měsíce května v naší obci tzv. mokrý úklid komuni-
kací. To znamená, že nejdříve budou komunikace
pokropeny vodou a následně úklidovým strojem čiš-
těny. Na den, kdy bude probíhat úklid vozovek,
budete několik dní předem upozorněni na úřední
desce obce, na webových stránkách obce 
a dopravním značením.

Další důležité informace naleznete v mém příspěvku
z veřejného zasedání zastupitelstva obce 
z 12. 4. 2007.

Alena Šedivá 
starostka

Usnesení ze 4. zasedání zastupi-
telstva ze dne 12. 4. 2007

Program jednání:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění usnesení ze 3. zasedání ZO ze

dne 15. 2. 2007
3. Námitka pana Jarolímka k bodu 7 usnesení ZO

ze dne 15. 2. 2007
4. Zpráva starostky obce
5. Návrh na zřízení matričního úřadu
6. Návrh na rozšíření obecního úřadu
7. Návrh prodeje obecního pozemku č. 469/2
8. Návrh obecní vyhlášky
9. Zřízení malé kompostárny pro obec do 150 t
10. Jmenování výběrové komise pro vybrání nejvý-

hodnější nabídky na zakoupení traktoru pro
obec

11. Zadání pro FV - projednání rozpočtového výhle-
du obce pro r. 2007 - 2010

12. Dětské hřiště - náprava nesprávného opatření
13. Různé - a) cyklostezky

b) studie komplexního řešení sportovní-
ho areálu

c) diskuse 

Zastupitelstvo obce rozhodlo takto:

Bod 3.
Zastupitelstvo schvaluje doplnění bodu 6, 7 a 14
usnesení  z 15. 2. 2007 takto:

Bod 6.
„Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy
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o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro ČEZ
Distribuce, a.s. na pozemek parcel.č. 914/36, 
a Středočeské plynárny s tím, že ukládá starostce
obce projednat náhradu za zřízení věcného břeme-
ne v odpovídající výši.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o věc-
ném břemeni s firmou Telephónica 02 na pozemek
parcel.č. 1036/2 a pověřuje starostku podpisem této
smlouvy.“

Bod 7.
„Zastupitelstvo neodsouhlasilo prodej obecních
pozemků parcel. č. 880/2, 880/3, 820/4, 817/1 
a 817/2 v k.ú. Vestec.“

Bod 14.
„Zastupitelstvo Obce Vestec schvaluje předložené
důvody dle bodu 14. zápisu a  rozhodlo o možnosti
snížení  poplatků na 50% pro individuelní žadatele, 
v případě splnění stanovených podmínek dle formu-
láře čestného prohlášení. Současně zastupitelstvo
pověřuje starostku  jednáním ve smyslu těchto usta-
novení.“

Bod 4.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu starostky
obce.

Bod 5.
Zastupitelstvo projednalo možnost zřízení matričního
úřadu a rozhodlo, že zřízení matričního úřadu odloží
na příští zasedání zastupitelstva. Do 31.5.2007 bude
ZO předložen propočet nákladů a výnosů spojených
s výkonem matričního úřadu.

Bod 6.
Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením Obecního
úřadu Vestec dle návrhu varianty II., bez matriky, s
tím, že způsob zařazení technika bude řešen samo-
statně.

Bod 7.
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodat obecní
pozemek parcelní číslo 469/2 v k.ú. Vestec.
Návrh kupní smlouvy bude předmětem samostatné-
ho projednávání ZO na příštím zasedání.
Utržené peníze z prodeje budou  převedeny za
zvláštní účet obce a budou využity výhradně pro
výstavbu nové mateřské školky v obci.

Bod 8.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2007, kterou se stanovuje způsob užívání obec-

ního rybníku ve Vestci.
Zastupitelstvo stanovilo den zahájení rybolovu od
12. 4. 2007.

Bod 9.
Zastupitelstvo pověřuje starostku jednáním za úče-
lem získání dalších upřesňujících podkladů vč.
zadání vypracování technické studie pro možnost
zřízení malé kompostárny pro obec.
Termín : do 31.5.2007
Rozhodnutí o zřízení kompostárny bude předmětem
jednání příštího ZO.

Bod 10.
Zastupitelstvo jmenuje výběrovou komisi pro výběr
nejvhodnější nabídky na nákup traktoru ve složení
Jarolímek, Vopálenský, Šimeček.

Bod 11.
a) zastupitelstvo pověřuje FV  projednáním návrhu

závěrečného účtu obce za r. 2006 a projednáním
návrhu rozpočtového výhledu na r. 2008-10,
zpracovaného starostkou;    

b) zastupitelstvo odsouhlasilo  čerpání částky
70.000,- na revitalizaci USES okolo vesteckého
rybníku;                                              

c) zastupitelstvo pověřuje FV  projednáním I. změny
rozpočtu pro r. 2007.

Bod 12.
Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření dětského hřiště
Vestecká, na pozemku parcel.č. 15/1 a 15/2, od
30.5.2007 do doby jeho řádného zkolaudování a sou-
časně pověřuje starostku zadáním zpracování projek-
tové dokumentace pro územní a stavební řízení.
Dále pověřuje starostku jednáním s p. Švíbkem a p.
Pelikánem v této věci.

Bod 13.
a) Návrhy tras budoucích cyklostezek předložené 

p. Zíkovou a p. Bucharem budou sloužit jako pod-
klad pro zpracování generelu cyklostezek v regi-
onu. Zároveň budou podkladem pro sestavení
programu rozvoje vesnice.

b) Zastupitelstvo zpracuje do 31.5.2007 návrh
zadání pro vypracování studie komplexního
řešení sportovního areálu. Na příštím zasedání
ZO dne 14.6.2007 bude starostka pověřena
vypsáním výběrového řízení na zpracovatele
této studie.w
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Zpráva starostky obce, paní
Aleny Šedivé, přednesená na 
4. zasedání zastupitelstva obce
dne 12. 4. 2007

Vážené dámy a panové, vážení spoluobčané

Od minulého řádného zasedání zastupitelstva obce
uplynuly již dva měsíce, a proto bych vám ráda 
v krátkosti podala informace o dění na obecním
úřadu.

S ohledem na skutečnost, že se v obci šíří nepravdi-
vé informace o nuceném ukončení pracovního
poměru pana účetního na obecním úřadu, považuji
za nutné vás s touto záležitostí podrobněji seznámit.
Dne 15. března 2007 jsem byla občany upozorněna,
že po obci začínají jezdit ve zvýšené míře nákladní
automobily nad 6 t. Občané se ptali, zda tato auta
mají povolení k vjezdu do obce dle vyhl. č. 4/2004.
Když jsem zjistila, které firmě tato nákladní vozidla
patří, konzultovala jsem záležitost se Stavebním 
úřadem v Jesenici, jmenovitě s jeho vedoucím, 
Ing. Kaplickým. Ten mi však k mému nemalému pře-
kvapení sdělil, že jmenovaná firma povolení k vjezdu
do obce Vestec obdržela. Nad touto informací jsem
se pozastavila, protože vím, že povolení k vjezdu
vozidel nad 6 t musí s ohledem na citovanou vyhláš-
ku odsouhlasit a podepsat starosta obce, a to na
základě písemné žádosti firmy, která o vjezd žádá.
Zjistila jsem však, že žádná žádost mi nebyla před-
ložena k podpisu. Přímo jsem se tedy zeptala pana
účetního, zda povolení bez zaregistrované žádosti
vydal sám bez mého vědomí a souhlasu, a on odpo-
věděl, že ano. Požádala jsem ho předložení nejen
tohoto dokladu, ale i dalších povolení, která vydal od
začátku roku 2007. Vyšlo najevo, že pan účetní bez
mého vědomí a souhlasu vydával povolení k vjezdu
nákladních vozidel, ve kterých stanovil paušální
částky nahodilým způsobem podle svého uvážení.
U jedné firmy se jednalo např. o částku 25 000 Kč na
jeden rok. Když jsem se ptala, jak k této částce
došel, odpověděl, že se s firmou tak domluvil. Pan
účetní vystavil na tuto částku fakturu, která však
nebyla zaúčtována do pohledávek. Kromě těchto
pochybení však za nejzávažnější považuji skuteč-
nost, že povolení k vjezdu vozidel byla vydávána 
s označením mého jména, funkce starostky a opat-
řená kulatým razítkem obce a parafou účetního,
takže celý doklad působil dojmem, že je vydáván 
v souladu s rozhodnutím starostky obce. Tímto jed-
náním byla velmi hrubým způsobem porušena pra-

covní kázeň zaměstnance obecního úřadu a překro-
čeny pravomoci účetního obce. Panu účetnímu byl
okamžitě zamezen přístup na obecní úřad, protože
nebylo jasné, zda nepodepisoval podobným způso-
bem i jiné doklady, což by ve svém důsledku mohlo
vést k možnému poškození zájmů obce. Rovněž
bylo třeba zamezit manipulaci s daty v počítačích. 

Na obecním úřadu následně proběhla kontrola ze
Středočeského krajského úřadu, která ve svém zápi-
se konstatovala, že účetnictví obce je neprůkazné.
Proto byl panu účetnímu ke dni 21.3. 2007 okamžitě
zrušen pracovní poměr pro hrubé porušování pra-
covní kázně. Následně bylo podáno trestní oznáme-
ní. Inventura prováděná pod vedením pana účetního
byla v naprostém rozporu s inventurními kroky. Jen
namátkou uvedu některé příklady z uskutečněné
kontroly. Inventární karty nejsou řádně vedeny.
Nejsou na nich povinné zápisy. Některé předměty
nejsou začleněny do inventáře obce. Jiné předměty
chybí vůbec, v místnostech není nábytek, který by
tam má být, chybí scanner, tiskárna, jednotlivé kusy
nábytku. 

V současné době je nejdůležitější věcí připravit pod-
klady pro novou inventarizaci majetku obce, zejmé-
na soupis chodníků, komunikací a pozemků. Po pro-
vedené detailní přípravě bude svolána nová
inventarizační komise, která bude muset zkontrolo-
vat všechny jednotlivé položky, a ne pouze provést
namátkovou kontrolu, jak na obecním úřadě bývalo
dlouhá léta zvykem. O tomto postupu je informován
Krajský úřad Středočeského kraje. Všechny nedo-
statky, kterých není málo, je třeba odstranit. Svůj
záměr a postupy jsem konzultovala s odborem kon-
troly Středočeského krajského úřadu s naší advokát-
ní kanceláří. S celou záležitostí jsem seznámila
všechny zastupitele obce na mimořádné poradě
zastupitelů. Tato informace je zároveň mou odpově-
dí finančnímu výboru obce. 

V současné době máme dočasně k dispozici novou
paní účetní, která zpracovává účetnictví tak, aby
odpovídalo všem předpisům. Paní účetní je v důcho-
du, ale má zkušenosti s účetním programem Triáda,
protože zpracovávala účetnictví pro obce po 14 let.
Obec vypisuje konkurz na nového účetního s tím, že
musí být řádně zapracován za aktivní pomoci právě
současné paní účetní.

Dále bych vás chtěla informovat o tom, že jsme na
obecním úřadu připravili návrh organizačního sché-
matu obecního úřadu včetně matričního úřadu tak,
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aby úřad mohl být v budoucnu dobře a řádně spra-
vován. Tímto způsobem zamezíme nepříjemným 
a nezákonným situacím podobným té, kterou jsem
výše popsala.

Další důležitou věcí je rozpočet obce. V prosinci loň-
ského roku jsme schválili rozpočet obce jako vyrov-
naný, ale v podobě pouze udržovací. V tomto rozpo-
čtu se v podstatě pokrývá pouze chod obce. 
V krátké době po volbách jsme ještě jako nové
zastupitelstvo neprojednávali detailní představu
plánu investic na rok 2007 a na období let 2007 -
2010. 

Proto bychom chtěli na červnovém zasedání zastu-
pitelstva obce předložit a odsouhlasit „Plán investic
na období let 2007 - 2010“ s tím, že tento plán inves-
tic bude vyvěšen na úřední desce obce, aby o jeho
plnění byli dostatečně a v předstihu informováni
všichni občané Vestce.  

Děkuji vám za pozornost.

Oznámení o veřejné výzvě

Tajemnice Obecního úřadu Vestec vyhlašuje dne
19.4.2007 veřejnou výzvu č. 1/2007 v souladu 
s ustanovením zákona č. 312/2002 o úřednících
územních samosprávních celků na obsazení
funkce:

samostatný(á) administativní pracovník(ice) na dobu
neurčtiou. 

Předpokládaný nástup: ihned 
Zařazení: samostatný(á) administrativní pracovník(ice)
Charakteristika práce: vyřizování korespondence obec-
ního úřadu, spisová služba, archivace dokumentů
Místo výkonu práce: obecní úřad Vestec
Předpoklady (dle § 4-5 zák. č. 312/2002 Sb v plat-
ném znění): 

1. obecné předpoklady podle § 4 zák.
č. 312/2002 Sb.:
- občan české republiky popř. fyzická osoba, která

je cizím státním občanem a má v České republice
trvalý pobyt 

- dosažení věku 18 let 
- způsobilost k právním úkonům 
- bezúhonnost

2. další předpoklady  pro výkon spráních

činností stanovené zvláštním právním
předpisem:
- splnění kvalifikačního předpokladu (zák.

č. 469/2002 Sb. v platném znění)
- středoškolské vzdělání  úplné 
- trestní bezúhonost

3. předpoklady podle § 5 zák. č. 312/2002 Sb.:
- dosažená praxe v oboru nejméně 3 roky 
- výhodou může být 
- vzdělání v oboru veřejná správa 
- samostatnost, komunikativní, organizační schop-

nosti, zodpovědnost 
- uživatelská znalost práce na PC (MS Word, Excel,

Outlook Expres, Internet) 
- řidičský průkaz skupiny B vítán

Požadované doklady: 
- přihláška (s přesným označením veřejné výzvy) 
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavad-

ním zaměstnání a odborných znalostech a doved-
nostech týkajících se správních činností (v daném
nebo příbuzném oboru) 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 
3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdob-
ný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem; pokud takový doklad domov-
ský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením) 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání 

- osvědčení Ministerstva vnitra dle § 4, odst. 1 zák.
č. 451/1991 Sb. (nepožaduje se u osob naroze-
ných po 1.12.1971) 

- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zák.č. 451/1991
Sb. (nepožaduje se u osob narozených po
1.12.1971) 

- průvodní dopis, ve kterém uchazeč vysvětluje,
proč se o pracovní místo zajímá.

Platová třída: 
- platová třída 7 až 8 (platový stupeň podle délky

uznané praxe, v souladu s nařízením vlády) 
č. 330/2003 S v platném znění

Uzávěrka přihlášek: 
přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit
nejpozději do 4.5.2007 do 13.00 hod a to: 
a) osobně na podatelně OÚ Vestec
b) na adresu Obecní úřad Vestec, Vestecká 3, 252
42  Jesenice. Rozhoduje datum doručení. Přihlášky
doručené po tomto datu nebudou do výběrového
řízení zařazeny. Přihlášku zasílejte se všemi požado-w
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vanými náležitostmi a přílohami v zalepené obálce
s označením: Výběrové řízení neotvírat

Náležitosti přihlášky (dle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002
Sb. v platném znění): 
- přesné označení výběrového řízení 
- jméno, příjmení a titul uchazeče 
- datum a místo narození uchazeče 
- místo trvalého pobytu uchazeče 
- č. občanského průkazu nebo č. dokladu o povole-

ní k pobytu, jde-li o cizího státního občana 
- datum a podpis uchazeče 

Bližší informace podá pí Čejková, tel. 241 931 732.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové
řízení kdykoliv v jeho průběhu

Ve Vestci 19.4.2007

Libuše Čejková
tajemnice obecního úřadu

Konečná zpráva o multifunkčním
hřišti

Na 3. veřejném zasedání zastupitelstva obce 
a v minulých Vesteckých listech jsem slíbil, že
podám zprávu o multifunkčním hřišti a tímto tak
činím. Protože je v současnosti k dispozici posudek
znalce pod č. 075/1057/07, omezím se pouze na
jeho přesnou a jednoznačnou citaci, která je níže
uvedena takto:

5. Posudek 

5.1 Technická část 

1) Není dodržen projekt v bodě "hloubka založení
patek sloupků". Skutečnost cca 500 - 550 mm, pro-
jekt požadoval 1.155 mm, minimální by měla být
nezámrzná hloubka, což je cca 1000 mm. Patky
nejsou provedeny dle projektu, sloupky jsou pouze
zabetonovány do betonového prahu vytvořeného 
z tvárnic ztraceného bednění šířky 190 mm.
Tato vada je neodstranitelná.

2) Nejsou použity předepsané tvárnice BEST o šířce
300 mm, ale tvárnice neznámého výrobce o šířce
190 mm (ani další rozměry neodpovídají tvarovkám
BEST). 

Ani tato vada není bez celkové demontáže odstrani-
telná.

3) Betonový práh je proveden po celém obvodu hřiš-
tě, ačkoliv projekt předepisuje u dvou stran osazení
odvodňovacího žlábku Mearin 100S, tento žlábek
pak v celé délce cca 47 m chybí.
V tomto případě je nutné odstranit stávající kon-
strukce (tj. práh z betonových tvarovek) a nově osa-
dit žlábek.

4) Betonový práh není nijak dilatován a zřejmě ani
vyztužen ve vodorovném směru, proto v něm vznikají
trhliny.
V případě, že není provedena vodorovná výztuž, což
je velmi nepravděpodobné, je vada neodstranitelná.

5) Patky pro osvětlení jsou založeny v hloubce cca
150 až 250 mm pod terénem, kromě toho, že neby-
la dosažena nezámrzná hloubka neposkytnou patky
žádnou opru stožárům proti klopení. V patkách
nejsou  vynechány otvory pro kabely.
Tato vada je neodstranitelná. 

6) Osazení stožárů pro košíkářské konstrukce je
nevhodné, vlivem koroze bude docházet k ubývání
materiálu (oceli) a ohrožení stability.
Doporučuji rovněž vykopat sondu pro zjištění hloub-
ky založení a v případě vyhovujícího stavu provést
alespoň řádnou ochranu ocelových konstrukcí 
v místě zapuštění sloupku do kapsy v patce. 

V současnosti lze konstatovat, že především nedo-
statečné založení sloupků a nevhodná konstrukce
betonového prahu ohrožuje bezpečnost osob. Další
vady snižují životnost díla a v případě patek pro
osvětlení znemožňují montáž jakýchkoliv vyšších
konstrukcí nad 2,0 m.

5.2 Ekonomická stránka

Porovnáním soupisu prací, který je přílohou faktury
č.142/06 se skutečností jsem došel k následujícímu
závěru:

Položka 7 - beton základového pasu
Účtováno 16 m3, odhadovaná skutečnost
0,3*0,15*94 = 4,23 m3.
Přefakturace 11,77 m3 x 2.200,- = 25.894,- Kč.

Položka 15 - osazení a nákup žlábků Mearin
Neprovedeno. Účtováno 27.260,- Kč 
Přefakturace 27.260,- Kč.
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Položka č. 35 - napojení drenáže
Zjistitelná délka napojení drenáže je cca 9,0 m, prů-
měr ve skutečnosti pouze 100 mm, nikoliv 150 mm.
Přefakturace cca 5.000,- Kč.

Položka č. 39 - příprava pro osvětlení, patka
Ve specifikaci uvedeno 4x  betonová patka, 1x1x1,5
m, skutečnost 4x betonová patka 1x1x0,3m.
V tomto případě je celá částka účtována neoprávně-
ně, neboť provedené patky nemohou sloužit svému
účelu. Bude je nutné rozbít, odvézt na skládku a pro-
vést patky nové. 
Přefakturace 34.000,- Kč.
Odhadované náklady na jejich odstranění cca
15.000,- Kč.

Součet přefakturace bez dalších nákladů 
92.154,- Kč + DPH

Pozn. autora
Přefakturace podle znalce                                        
109 663,- Kč s DPH                    
Přefakturace podle posouzení ing. L. Vopálenského   
98 076,- Kč s DPH
Rozdíl: navýšení o 11 587,- Kč !!

Odhad nákladů na opravu (tj. snesení sítí a zavět-
rovací konstrukce, vybourání betonového prahu,
provedení řádného výkopu pro sloupky, prodlouže-
ní sloupků dle projektu, betonáž patek sloupků,
provedení nového prahu na dvou stranách hřiště,
dokončení drenáže, zpětné osazení fošen a ztužu-
jící konstrukce včetně sítě, kontrola a pravděpo-
dobně i nové provedení patek pro košíkářské kon-
strukce)

360.000,- Kč + DPH

6. Závěr

Především základové konstrukce jsou provedeny
naprosto nevhodně, nezajistí stabilitu plotu a výlož-
níků pro osvětlení. 
Další podstatnou vadou je chybějící žlábek odvod-
nění Mearin. 

Tato informace bude předána také zastupitelstvu
obce s návrhem zaujmout stanovisko k multifunkční-
mu hřišti z hlediska poškození zájmů obce a jeho
občanů a důsledků z toho plynoucích.

Ing. Ludvík Vopálenský  
místostarosta

Informace pro občany

Malé zamyšlení

Je jaro a tráva na zahrádkách se začíná zelenat. Což
o to, je to jistě příjemný pohled na krásu jarní zeleně,
ale protože tráva roste, je zapotřebí ji sekat a hned
vzniká Nerudovská otázka: „Kam s ní…?“ 

Stejně jako v předchozích letech jsou i letos v obci
umístěny dřevěné ohrádky, kam mají občané mož-
nost posekanou trávu ukládat a obec ze svého
malého rozpočtu zařizuje její likvidaci. Není to věc
samozřejmá, jak by se mnohý domníval. Je to služ-
ba občanům obce, kterou si však někteří využívají
podle svého. Dřevěné ohrádky jsou velmi výrazně
opatřeny písemnou žádostí obce, aby do nich byla
ukládána pouze posekaná tráva. Ale ouha, velice
často se v těchto ohrádkách objevují jiné druhy
odpadu, které tam nepatří (větve, břečťan a někdy 
i PVC pytle s biologickým odpadem). Zcela jistě
nevěřím tomu, že ukládající jsou negramotní 
a neumí si přečíst upozornění obce, zvláště za situ-
ace, kdy je po dlouhá desetiletí v této republice
povinná školní docházka. Bohužel, někteří nedis-
ciplinovaní občané obce hrubým způsobem tuto
službu zneužívají a je jim úplně jedno, jaké potíže
to způsobuje při odvozu i likvidaci. Prostě je to
zadarmo, a tak bez ohledu na pravidla slušnosti
nejen vůči ostatním občanům, ale i vůči obci jako
takové, postupují zcela bezohledně. Protože odvoz
a likvidace stojí z rozpočtu obce ročně více jak 
120 000,- Kč, nelze jejich jednání nazvat jinak než
parazitizmem.

Tito bezohlední jedinci parazitují na ostatních, proto-
že všichni občané platí daně, a tak nepřímo přispí-
vají na tyto služby, které využívá jen určitá část.
Nemám k dispozici přesné údaje, ale v obci jsou  
i občané, kteří tento biologicky rozložitelný odpad
likvidují sami na vlastním pozemku. Koneckonců
povinnost, aby si každý likvidoval svůj odpad na
vlastním pozemku, je zakotvena i v zákoně. Proto
mne výše popisovaný přístup přiměl k napsání těch-
to řádek a budu se snažit věřit, že se situace radi-
kálně změní. A pokud se nezmění, tak mi nezbyde
nic jiného než konstatovat, že žiji v obci společně 
s lidmi, kteří si nezaslouží nic jiného, než moji velkou
neúctu. Dalším řešením je, že obecní orgány využijí
možnosti uplatnění sankcí, jak jim to umožňuje
zákon  o obcích č.128/2000 Sb. w
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Doufám, že toto malé zamyšlení slušným občanům
obce Vestec nebude vadit a pokusí se tyto nešvary
pomáhat odstraňovat tím, že upozorní „ukladače“
jiného odpadu na nesprávnost jejich počínání.

Ing.Ludvík Vopálenský  
místostarosta

Poznámka redakce

Jak se stará o likvidaci posekané trávy ze
soukromých pozemků obecní úřad v sou-
sední Jesenici?

- Tráva se sváží jedenkrát týdně v igelitových pytlích.
- Pytle o objemu 150 l si občané kupují za 20 Kč/ kus

v pokladně obecního úřadu.
- Pytle musí být naplněny tak, aby se daly zavázat. 
- Pokud si chce občan nechat odvézt pytle s trávou,

musí to vždy a včas nahlásit na OÚ (jméno, adre-
sa, počet pytlů).

- Pytle musí být připraveny k odvozu před nemovi-
tostí v pondělí do 12 hodin. 

- Pytle nejsou odvezeny, pokud je v nich jiný odpad
než tráva a listí, jsou-li přeplněny, poškozeny 
a nejsou-li označeny originální nálepkou a logem
obce.

Kontejnery na velkokapacitní
odpad

Kontejnery budou umístěny v obci v ter-
mínu 18. 5. 2007 - 20. 5. 2007

1. u obecního úřadu
2. roh ulice Na Suchých x Průběžná
3. roh ulice Průběžná x Hrnčířská
4. Na Suchých, u ulice U Strouhy
5. ulice Ve Stromkách

Svoz nebezpečného odpadu bude záro-
veň probíhat v sobotu 19. 5. 2007

sběrná místa - čas
Šátalka (proti BMW) 8:00 - 8:20
Obecní úřad Vestec 8:20 - 8:40
ul. Ve Stromkách 8:40 - 9:00
pod Restaurací u Klimešů 9:00 - 9:20
u zrcadla (Hrnčířská x Vestecká) 9:20 - 9:40
ul. Na Suchých (Průběžná x Vestecká) 9:40 - 10:00
ul. Na Suchých (lávka u Hypernovy) 10:00 - 10:20

ul. K Vodárně , za čp. 156 10:20 - 10:40
lokalita Hrnčíře (V úhoru x V Březí) 10:40 - 11:00

Pozvánka na výlet

Sdružení zdravotně postižených v Jesenici zve své
členy na autokarový zájezd na zámek ve Velkém Břez-
ně. Zájezd se uskuteční v úterý, dne 12. června 2007. 

Autobus bude mít tyto nástupní zastávky: 

Vestec, Bychl 7:00 hod
Jesenice, U Matyldy 7:05 hod
Jesenice, U klokana 7:10 hod
Kocanda, zastávka autobusu 7:15 hod

Návrat je předpokládán mezi 18:00 a 19:00 hod.
Závazné přihlášky přijímá V. Šmídová, 
tel. 241 931 956.

Pokud nebude autobus obsazen členy sdružení, uví-
táme i účast nečlenů. 

Dále dáváme na vědomí těm, kteří potřebují  nebo
užívají sociální služby, že pro Prahu-východ a západ
bylo otevřeno nové poradenské centrum. Jedná se o
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského
kraje se sídlem v Praze 9, ul. U Skládky 4/1695.

tel:  284 818 787, 284 818 767
ředitelka  Klára Šilpochová 

Věra Šmídová

Kultura

Vestecká zvonička dětem

Poslední březnové sobotní odpoledne patřilo ve
Vestci dětskému karnevalovému veselí. Procesí nej-
rozličnějších masek doprovázeli do restaurace U Kli-
mešů nejen rodiče, ale i příjemné jarní počasí 
a upřímná dětská nedočkavost. S povinnou vlastno-
ručně malovanou vstupenkou se dostavily všechny
masky. Mezi těmi tradičními nechyběly půvabné
princezny, výpravčí, neoholený plavčík se záchran-
ným kruhem, víla, Karkulka vlekoucí zardoušeného
plyšového vlka, Vodnice skrývající v košíku dušičku
vytvořenou z bílého balónku s domalovaným obliče-
jem, Smrtka, čerti a početná zaječí rodinka. Mezi
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netradičními maskami zaujal Šikula v montérkách
vyzbrojený nářadím všeho druhu, ale také se líbily
masky inspirované populárními filmovými příběhy:
pirát z Karibiku, Petr Pan a víla Zvoněnka, Spider-
man, mušketýr a kouzelnice Hermióna. Program byl
pestrý. Děti i rodiče křepčili, soutěžili s plným nasa-
zením a s napětím sledovali vyhlášení bohaté tom-
boly a nejlepších masek. Štědré ceny si odnesli
všichni. Za přispění k jejich zajištění děkujeme těmto
ochotným sponzorům: Jaroslav Klimeš, Jiva Jirák,
Tradimex , topenářství Antonín Vrňata, David Hejl 
a penzion Spokojený host, Agro Jesenice - kovový-
roba Vestec, František Škorpa - výroba nerezových
kuchyní, Vyktera. Čtyři nejzdařilejší malované vstu-
penky znázorňující masku autora naleznete otištěné
na straně dvě tohoto vydání. Fotografie pořízené na
této půvabné akci si můžete prohlédnout na
www.vesteckazvonicka.cz v odkazu Galerie.  

Těšíme se nashledanou zase příští rok.

Za organizátory 
Bára Bucharová

Zájezd do divadla

Nebývalý ohlas mezi staršími spoluobčany měla
společná návštěva divadelního představení, kterou
na počátku dubna zorganizovala kulturní komise.
Zájezdu se zúčastnilo 22 vesteckých občanů, kteří
všichni chválili výběr představení a vyjadřovali přání,
aby se návštěvy divadla staly tradicí. Za všechny
vybíráme dopis zaslaný obecnímu úřadu panem
Ing. Ladislavem Zvonařem. 

Mimořádná pomlázka 
pro vestecké seniory

Pro vestecké seniory zajistila a zorganizovala kultur-
ní komise při OÚ Vestec na den 7.4. 2007 opravdu
mimořádnou pomlázkovou nadílku ve formě návštěvy
divadelního představení „Blbec k večeři“ v Divadle
bez zábradlí v Praze. Vybráno bylo skutečně zdařilé
představení, které všem zúčastněným divákům dalo
téměř 2 hodiny veselí a kulturního humoru a gagů,
což jistě po předsvátečním napětí velmi uvítali. 

Zájezd do divadla, věc ve Vestci vzácná, ba výji-
mečná, byl již během návratu z divadla a při roz-
chodu kvitován mimořádně příznivě. Za uskutečnění

akce patří poděkování obecnímu úřadu. Zvláště pak
je třeba vyzdvihnout perfektní organizaci celé akce,
kterou osobně zajišťovala paní Z. Mlejnková.

Děkujeme. 

Za diváky seniory
Zvonař

Vítání občánků

Zasedací místnost obecního úřadu se stala v sobotu
21. dubna 2007 svědkem setkání starostky obce 
s nově narozenými občánky Vestce, jejich rodiči 
a dalšími rodinnými příslušníky. Vítání občánků při-
pravila kulturní komise pod vedením paní Zuzany
Mlejnkové ve vkusně vyzdobeném prostředí, které
ladilo se slavnostní náladou. 

Pozvánky na Vítání občánků obdrželi rodiče 23
miminek narozených v období od července 2006 do
ledna 2007. Zaplněná zasedací místnost, šťastné 
a usměvavé obličeje přítomných i nekontrolovatelné
žvatlání miminek svědčilo o tom, že si všichni
zúčastnění tento den pohodově prožívají. Paní sta-
rostka Alena Šedivá ve svém projevu popřála dětem
šťastný a spokojený život ve svobodné společnosti 
a pak si všichni jednotlivě přebrali pamětní knížku 
a certifikát. Následovalo pózování pro fotografy, pře-
dání bílých růží maminkám a slavnostní přípitek 
s malým pohoštěním.

Dovolte mi v této souvislosti malou osobní vzpomín-
ku. Psal se rok 1990 a ve Vestci došlo ke znovuob-
novení funkce obecního úřadu, tehdy ještě pod
názvem používaným za totality - místního národního
výboru. (V 80. letech minulého století byl Vestec
spravován Místním národním výborem v Jesenici.)w
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Vítání občánků v listopadu 1990 bylo jedním z prv-
ních slavnostních aktů, které obnovený úřad ve Vest-
ci pořádal. Pro srovnání se současným stavem -
tehdy jsme vítali do života 6 miminek narozených 
v  letech 1989 a 1990.   

Na závěr několik statistických údajů. Podle Českého
statistického úřadu bylo ve Vestci k 1. lednu 2006
celkem 1 574 obyvatel, z toho 780 mužů a 794 žen.
K témuž datu měl Vestec nejnižší průměrný věk oby-
vatel - 33,6 - ze všech obcí v okrese Praha-západ.
Není divu, že se u nás rodí tolik miminek…  

Marie Vobecká

Noví občánci Vestce (v pořadí podle data narození
od července 2006 do ledna 2007):

Renée Tůmová, Vanessa Asgari, Michal Moravec,
Kristina Škvorová, Lucie Tikovská, Alice Horáková,
Karolína Veselská, Simona Khazanová, Štěpán Kali-
na, Viola Humlová, Johana Pokorná, Adam Bugár,
Nicol Přenosilová, Kateřina Dobrevová, Anna Bučín-
ská, Adéla Málková, Tomáš Sýkora, Jan Kolínský,
Tomáš Krátký, Veronika Florianová, Jakub Nosek,
Michal Šír

Pozvánka pro malé oslavence

Milé děti

Obecní úřad Vestec pro Vás přichystal malou oslavu
Mezinárodního dne dětí, která se bude konat v sobo-
tu 2. června od 15:00 hod na fotbalovém hřišti. Čeká
na Vás zajímavý kulturní program, soutěže o drobné
ceny a malé občerstvení.

Těšíme se na vás.

Zuzana Mlejnková
předsedkyně kulturní komise

Z redakční pošty
Na následujících stránkách poskytujeme
prostor pro diskusní příspěvky občanů 
a v souladu s tiskovým zákonem zveřej-
ňujeme i reakce na články z minulého
čísla Vesteckých listů. Za obsah příspěv-
ků ručí jejich autoři.
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Prosíme občany, aby v zájmu rychlejšího 
zpracování místního periodika posílali své diskusní
příspěvky a reakce na články, pokud je to jen trochu 
možné, v elektronické podobě na adresu 
redakce@vestec.cz, případně je doručili na disketě
na obecní úřad. 

Dále si dovolujeme upozornit na Pravidla pro vydá-
vání periodického tisku Vestecké listy, odstavec 5, 
ve kterém jsou stanoveny podmínky pro uveřejnění
příspěvku. Přispěvatelé jsou povinni uvést
své plné jméno, adresu a telefonní kon-
takt. Připomínáme, že tato Pravidla byla schválena
zastupiteli dne 8. 1. 2007 a výtah z nich byl zveřejněn
v únorovém vydání Vesteckých listů.

Komise pro tvorbu a zpracování 
Vesteckých listů

Další lipky pro obec

Koncem března zrealizovala Vestecká zvonička
výsadbu dalších osmi lipek do nově založeného
stromořadí podél cesty od rybníku k jahodárně.
Odrostlé stromky i letos darovala lesní školka. Od
loňského jara, kdy byly odebrány odrostky pro první
etapu výsadby, však lipky výrazně zmohutněly 
a nebylo snadné je šetrně vykopat. I hloubení pro-
storných jam na místě výsadby, mnohde v kamenité
půdě, a transport vody na zálivku již zasazených
stromků si vyžádaly značné úsilí. Po práci si zaslou-
ženou, vydatnou zálivku zlatavým mokem společně
dopřáli také samotní sázeči. Věříme, že se všechny
lipky ujmou a pro potěšení všech kolemjdoucích
vytvoří za pár let příjemný a osvěžující zelený lem
místní vycházkové trasy. Děkujeme všem účastní-
kům za pomoc s výsadbou. 

B.Bucharová

Reakce na článek paní Dostálové
v dubnových VL

Vážená paní Dostálová, 

děkujeme za Vaše návrhy týkající se zpestření kul-
turního života v obci. Členové kulturní komise mezi
sebou rádi uvítají každého občana s dobrými a zají-
mavými nápady, který navíc sám rád a dobrovolně
pomůže s jejich realizací. Rádi Vás pozveme na naši

příští schůzku, kde Vaše nápady můžeme probrat
podrobněji.  Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Zuzana Mlejnková
předsedkyně kulturní komise

Kronika

Historie zemědělství ve Vestci
(dokončení)

Život na  českém venkově byl v 50. letech ještě stále
poznamenán neblahým dědictvím války, navíc byl
výrazně ovlivněn násilnou kolektivizací v zeměděl-
ství. Bylo to náročné desetiletí. Citelně chyběly
zemědělské stroje, průmyslové zboží, potraviny
nestačily pokrýt  běžnou spotřebu. Upřednostňování
těžkého průmyslu a strojírenství mělo  nepříznivý
dopad i na hospodaření v zemědělství. V únoru 1951
byly znovu zavedeny lístky na chléb, mouku a bram-
bory, které doplnily již existující lístky na cukr, textil 
a oděvy. Další Jobovou zvěstí bylo vyhlášení měno-
vé reformy v roce 1953.

Jak už víme, struktura zemědělství po vydání tzv.
¨scelovacího zákona¨ v roce 1948 procházela výraz-
nými změnami. V některých obcích byla založena
JZD, jinde hospodařily Československé státní statky.
I přes rozdílnost v právním postavení pracovníků se
jednalo o podniky zemědělské výroby stejného typu.
Spojovala je stejná forma společenského vlastnictví,
ale i stejné výrobní, technické, organizační, později i
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Smíšené zboží u Rezků
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vědeckovýzkumné  problémy. Ať už vestečtí vnesli
svou půdu do společného hospodaření dobrovolně
a s nadšením, či pod nátlakem, mohli si ponechat
část půdy jako záhumenek. Platila ale zásada, že
záhumenek byl základem vedlejšího pomocného
hospodaření, nikoliv hlavním zdrojem obživy, a teh-
dejší stanovy zpočátku určovaly i dovolený počet
chovu hospodářských zvířat. Jinak dobový a poně-
kud žalostný obrázek Vestce jsem vám nastínila v
minulých Vesteckých listech. Následující desetiletí,
které se plánovitě dělilo na pětiletky, se vyznačovalo
již poměrnou stabilizací, uvolněním napjatých mezi-
lidských vztahů a postupným přivykáním na nové
poměry.

V 60. letech patřil Vestec jako farma společně 
s Újezdem u Průhonic ke Státnímu statku Zbraslav
nad Vltavou. Vedení a hlavní kancelář byly ve Vestci.
V naší obci převažovala hlavně živočišná výroba. Na
jižním okraji obce (dnešní AGRO a Renault) byl
postaven velký kravín, kde bylo ustájeno téměř 100
dojnic. Chlévy bývalých statků č. 4, 10, 13 a 17 opět
obýval dobytek. Velká stodola hospodářské used-
losti č. 1 byla určena pro výkrm brojlerů, čtyři páry
koní se nacházely v č. 16, a na Šátalce, zhruba 
v místech, kde si dnes za drátěným plotem můžeme

prohlížet ojetá  vozidla značky BMW, se vykrmovala
prasata. Ve dvoře domu č. 11 sídlila traktorová sta-
nice a kancelář statků se nacházela v domě č. 4. Jak
sami usoudíte, tak skotu a drůbeže bylo na tak
malou obec víc než dost. 

Nabízí se otázka, čí ruce je ošetřovaly. Byli to titíž
lidé, kteří již dříve zasvětili život zemědělství. Opět
byli nuceni zastávat fyzicky náročnou práci, kdy
museli být na nohou od velmi časných ranních
hodin do pozdního večera.  Práci, kterou zpočátku
vůbec neulehčovaly stroje, jelikož chyběly, zaměst-
nání, kde nebylo volných sobot, nedělí a svátků. A
ve zbývajícím čase museli ještě stihnout obdělat
svoje záhumenky, kde pěstovali brambory nebo
obilniny.

I když farma Vestec zajišťovala živočišná výrobu,
scelená pole a poměrně bohatý půdní fond umož-
ňoval pěstovat obilniny, cukrovou řepu, pícniny,
brambory i mák. Se stávajícím počtem zaměstnanců
však nebylo možné zajistit včasnou sklizeň plodin.
Bylo třeba dalších rukou - brigádníků. Ve žňové
sezoně přijížděli dělníci z továren, agitovalo se.
Řada z nás  si jistě pamatuje, když jsme místo do
školy na vyučování vyrazili v gumákách do polí

Bohumil a Josef Müllerovi - poslední soukromně hospodařící rolníci ve Vestci

13
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pomáhat vybírat brambory nebo shazovat cukrovku.
Je třeba se zmínit o řeckých uprchlických rodinách,
které ve Vestci našly druhý domov. Státní statky jim
poskytly zaměstnání a  střechu nad hlavou.

Práce v zemědělství patřila hned po hornictví 
k nejméně vyhledávaným. Byla fyzicky náročná 
a špatně finančně ohodnocená. Není proto divu, že
nedosáhla atraktivity jako jiná odvětví. Nová, pová-
lečná generace  mladých lidí netíhla tolik k půdě
jako jejich rodiče. I když spojení s hlavním městem
bylo nedostatečné, přece jenom řada lidí hledala
pracovní příležitosti v Praze nebo v nedaleké Safině.
Pro dokreslení musím uvést, že zásobování obyvatel
v obci zajišťoval v té době jeden malý obchod 
s potravinami stojící v místech dnešního Tradimexu 
a na dnešní Vestecké ulici stála jediná hospoda (U
Klimešů). Veškerý průmysl v obci reprezentovala
Kovovýroba Komex (dnes rodinná firma JIVA). 

Zemědělská výroba potřebovala posílit. V březnu
1961 se konal V. celostátní sjezd JZD, který nazna-
čil cesty ke zvýšení  intenzity zemědělské výroby.
Byl kladen důraz na zvyšování úrodnosti půdy a tím
i na hektarové výnosy. Dalším cílem bylo zajistit
potřebnou krmivovou základnu z vlastních zdrojů,
zvyšovat péči o strojový park, zkvalitnit řízení 
a odbornou úroveň vedoucích pracovníků. Jak se
tyto úkoly realizovaly v praxi? Větší spotřeba průmy-

slových hnojiv zvýšila hektarové výnosy, následně
produkci mléka a masa. Koně nahradily výkonné
zemědělské stroje a jejich údržbě byla věnována
větší péče. Prováděly se meliorační  úpravy. Řízení
se ujali odborníci, byla podporována a rozšiřována
přidružená výroba. Větší pozornost byla věnovaná
plemenářství a byl kladen větší důraz na veterinární
péči. Pozvolna se začala měnit tvrdá státní a stra-
nická politika vůči záhumenkářům. Na ekologii
nebyl brán zatím výrazný ohled.

V 70. letech, podle vzoru zemí RVHP, se  začaly pro-
sazovat tendence  ke slučování zemědělských pod-
niků ve větší výrobní celky. A tak v roce 1976 probě-
hla ve státním statku Zbraslav velká reorganizace.
Živočišná výroba ve Vestci se zrušila a odstěhovala
se do velkokapacitních kravínů v Hodkovicích. Hrn-
číře a Vestec  se staly součástí velkého celku, přešly
do JZD Mír Jesenice se sídlem v Hodkovicích. Po
roce 1989 se  jmenované JZD změnilo v nový sub-
jekt -  akciovou společnost AGRO, se kterou jsem
vás  seznámila již úvodu tohoto seriálu.

Velký podíl na vzniku tohoto seriálu mají vestečtí
občané pan Jiří Peták st., paní Hana Trnková a paní
Blanka Hochmannová, a dále paní Tichá ze Šebero-
va. Patří jim za to vřelý dík.

Blanka Pašková

Inzerujte ve Vesteckých listech

redakce@vestec.cz

Bývalý statek č. 13 - U Hrubých Poslední snímek před demolicí
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