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Úvodní slovo 

 
Vá ení tená i,

  
jsme rádi, e se s vámi 
m eme setkat u dal ího ísla 
Vesteckých list .

  
Poslední m síc byl na události velmi bohatý, a 
u se jednalo o p edvolební souboje, kdy se ze 
slovních boj v n kterých p ípadech stal boj 
mu e proti mu i, sta í vzpomenout tzv. Rathovu 
facku. V íme, e p ed komunálními volbami, 
které budou na podzim, se tento styl boje 
nep enese i do místní politiky. Volební víkend u 
máme za sebou, a v tomto ísle vám p iná íme 
výsledky za na í obec. Ú ast voli byla 
nadpr m rná a to jak v rámci celé R, tak 
v rámci St edo eského kraje.

  

P íznivci sportu m li mo nost fandit eskému 
týmu na MS v ledním hokeji a ji brzy navá e 
dal í sportovní událost, kterou bude MS ve 
fotbale odehrávající se v N mecku, na n j 
zavítá jist mnoho fanou k z celé eské 
republiky. I na h i ti TJ Viktoria Vestec prob hl 
ve spolupráci s Místním sdru ením ODS turnaj, 
svým pojetím men í, ne vý e zmi ované, ale 
p esto ur it p inesl jak ú astník m, tak divák m 
p íjemný program na jedno

 

sobotní odpoledne. 
Vít z m byly rozdány hodnotné ceny a se v emi 
se ur it rádi setkáme na n které z dal ích akcí.

  

Vestec by se m l stát sou ástí projektu 
Bezpe ná m sta a proto vám p iná íme 
informace i o tomto projektu. V íme, e i dal í 
lánky v tomto ísle vám p inesou zajímavé 

informace.  

P ejeme vám p íjemné tení

  

Redak ní rada Vesteckých list

   

Inzerujte ve 
Vesteckých listech 

 

redakce@vestec.cz 
tel.: 603 481 560 

  
Místostarostka 
informuje 

 
bylo ukon eno výb rové 
ízení na dokon ení OV 

Vestec. Vít zem 
výb rového ízení se stala 
firma INKOMA STAV s.r.o., 
která byla dodavatelem 
také první etapy. P i této výstavb bude 
stávající technologie dopln na o novou 
otev enou denitrifika ní nádr a novou 
akumula ní nádr s nadzemním provozním 
objektem, který bude z ásti vyu it pro linku 
strojního odvodn ní kalu, zbylá ást bude 
slou it jako sklad. Ze stávající kalové nádr e 
vznikne aktiva ní nádr . Technologie OV 
budou dopln na za ízením pro srá ení 
fosforu. Návrh technologických za ízení je 
e en s ohledem na stávající objemy hlavní 

technologické linky, minimální provozní 
náklady, v etn spot eby el. energie 
a minimální náro nost na obsluhu OV.  P i 
t chto úpravách dojde k nahrazení 
st edn zát ového ist ní za nízkozát ové, 
a dojde tedy ke sní ení hladin  fosforu 
a dusíku. Vy í kapacita kalového 
hospodá ství zajistí ve výsledku zvý ení 
celkové stability procesu i t ní. Vy i t ná 
voda odtéká gravita ním potrubím do 
recipientu, kterým je Vestecký potok, ten se 
dále napojuje na systém rybník v Praze 
Kunraticích.  Realizací této stavby bude do 
budoucna zaji t no nejen  komplexní ist ní 
odpadních vod obce Vestec, ale také 
významné zvý ení kvality vody vytékající do 
vý e jmenované lokality v Kunraticích. Navíc 
po ítá i s kapacitou pro rozvojové plochy 
v rámci poslední zm ny územního plánu, 
schváleného v roce 2006, jak obytné,  tak 
i komer ní výstavby, v etn výstavby ve ejn 
prosp ných staveb: penzionu pro seniory, 
mate ské koly a dal ího ve ejného 
sportovi t ;

  

Náklady na tuto etapu iní 8.194 tis. K 
a financování stavby je zaji t no áste n 
z rozpo tu obce.  Velkým dílem se podílí firma 
Agro Jesenice, která zafinancuje objekt nové 
denitrifika ní nádr e a správce sít VHS 
Bene ov, který vybaví OV sí opásovým 
lisem s technologickým p íslu enstvím  kalové  
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nádr e. Obec také podala ádost o dotaci na 
tuto stavbu na St edo eský kraj, kde je mo né 
získat finan ní p ísp vek do  vý e 1.500 tis. 
K ;  

V rámci programu obnovy venkova máme 
pot ující informaci ohledn p iznání  dotace 
ve vý i 125 tis K na  opravu fasády 
Obecního ú adu Vestec, která prob hla 
v lo ském roce. V tomto programu 
uplat ujeme je t dal í dota ní tituly, ale 
dosud nemáme výsledky ízení;

  
Na návsi bude  do konce léta otev eno nové 
d tské h i t a par ík. Je ji podepsána 
smlouva o nájmu s majiteli pozemku za 
podmínky odsouhlasené zastupiteli tj.   
vybudování p ední ásti plotu. Byly poptány 
firmy na dodání proléza ek na d tské h i t . 
Zahradnické práce  ji byly zapo aty a m ly 
by být hotovy do konce ervna a do konce 
ervence bude také vybudované nové 

oplocení tohoto pozemku;  

Vracím se op t k cest  Ke kolce 
projednávané na minulém zasedání. 
Komunikace, o které se jednalo na posledním 
zasedání, je v územním plánu zakreslena ji 
od roku 1998 a má spojovat st ed obce s její 
ji ní ástí. V této ji ní ásti byla v p vodním 
územním plánu plánovaná ve ejná zele na 
pozemku . 112/4, který byl ve vlastnictví 
Pozemkového fondu.  P i jednáních na 
Pozemkovém fondu nám bylo sd leno, e 
pozemky zelen nelze p evád t do vlastnictví 
obce. Teprve schválenou zm nou  funk ního 
vyu ití tohoto pozemku, poslední zm nou ÚP 
(na ve ejn prosp nou stavbu) bylo mo né 
tento pozemek p evést do vlastnictví obce. 
Samotný pozemek ov em bez realizování 
vý e citované a plánované komunikace je 
nevyu itelný. Tlak na výstavbu M si tedy 
vynucuje urychlenou výstavbu této 
komunikace, jako základní p edpoklad   
realizace výstavby M i jiné prosp né 
stavby. V sou asné dob se jedná 
s vlastníkem pozemku naproti obecnímu 
ú adu o p evod cca 2200 m2, co iní 220 m 
z celkové délky komunikace 360 m, dal ích 
70m vlastní firma Hardest a.s., která má 
zpracovanou projektovou dokumentaci pro 
územní ízení na tuto lokalitu s podmínkou 
p evodu komunikace a sítí po jejich 
dokon ení na obec.  Tím by bylo  vy e eno 
290 m z celkových 360 m komunikace. 

A k emu se zavázala obec svým usnesením 
na minulém zasedání? e bude konat 
v souladu se schváleným územním plánem 
z roku 1998 a bude plnit svou zákonnou 
povinnost,  to znamená v souladu s územním 
plánem povolí výstavbu 2 bytových dom 
o dvou nadzemních podla ích v lokalit , která 
je pro tuto výstavbu ur ena. Firma 
Hardest a.s. navíc  souhlasila s omezením 
výstavby  oproti tomu co umo uje územní 
plán (mo nost výstavby 2 pater + podkroví). 
Jiné pozemky na katastru obce v majetku 
pozemkového fondu ji nebyly za azeny do 
poslední zm ny územního plánu, zpracované 
ing. arch. Bucharem a tudí obec nemá 
mo nost je bez dal í zm ny územního plánu 
p evést do vlastnictví obce. 

  

S p áním p kného léta

  

MUDr. Eleni Zíková, místostarostka  

Informace z OÚ 

 

Výsledek výb rového ízení OV 

  

Roz í ení a intenzifikace OV Vestec 

  

2. etapa

  

Na vyhlá ené ve ejné výb rové ízení na 
základ zákona . 40/2004 Sb., o ve ejných 
zakázkách reagovaly t i firmy, které v echny 
splnily podmínky zadání. Hlavním kriteriem byla 
cena díla:    

cena v etn DPH

 

INKOMA STAV s.r.o. 8.194 tis. K

 

STRABAG a.s.  8.329 tis. K

 

Alfa - COM s.r.o.  9.406 tis. K

  

Matrika v Jesenici  

Ji jsme avizovali, e p i Obecním ú ad 
v Jesenici vznikla matrika.V kv tnu prob hla 
první svatba na Obecním ú ad  Jesenice a rádi 
bychom  tuto mo nost nabídli i na im ob an m. 

  

Katastrální ú ad oznamuje zahájení 
zem m i ských inností

   

Katastrální ú ad pro St edo eský kraj, odbor 
obnovy operát oznamuje podle §4 zákona . 
200/1994 Sb., o zem m i ství, e v

 

období 
kv ten a prosinec 2006 budou na katastru obce 
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Vestec u Prahy provád ny zem m i ské 
innosti budování, obnova a údr ba bodových 

polí. Pov ení zam stnanci katastrálního ú adu, 
jsou oprávn ni po oznámení vstupovat na 
nemovitosti. Na nemovitost,  která je oplocena, 
mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka 
nebo oprávn ného u ivatele. Pov ený 
zam stnanec katastrálního ú adu prokazuje 
oprávn ní vstupu slu ebním pr kazem. 
Oprávn né osoby mohou v nezbytném rozsahu 
u ívat nemovitosti ke z izování, udr ování, 
p emis ování a obnovování zem m i ských 
zna ek, signaliza ních  a ochranných za ízení 
bodového pole a vlastník nemovitosti nebo 
oprávn ný u ivatel je povinen strp t umíst ní 
t chto zna ek na nemovitostech a zdr et se 
v eho, co by mohlo tyto zna ky po kodit nebo 
zni it.  

Posuzování vliv na ivotní prost edí podle 
zákona . 100/2001 Sb. ve zn ní pozd j ích 
novel 

 

informace o zahájení zji ovacího 
ízení zám ru za azeného v kategorii I

  

Jako p íslu ný ú ad zve ej ujeme v souladu 
s §16 odst. 1 zák. . 100/2001 Sb., 
o posuzování vliv na ivotní prost edí 
a o zm n n kterých souvisejících zákon ,  ve 
zn ní zák. 93/2004 Sb., a zák. 163/2006 Sb., 
oznámení  podle p ílohy . 4 k cit. zákonu 
zám ru

  

Elektrolýzy Cu 

 

za ízení na rafinaci m di 

 

SAFINA, a.s., závod Vestec

  

Kraj: St edo eský

 

Obec: Vestec 
k.ú.: Vestec u Prahy  

podle §6 odst.  1 cit,. zákona sd lujeme, e 
tento zám r bude podroben zji ovacímu ízení 
podle § 7 tohoto zákona.  
Do oznámení je mo no nahlí et   na Obecním 
ú ad ve Vestci, v ú edních hodinách  Po 13-17, 
St . 13-18, v termínu do 30.6.2006, nebo 
v odboru výkonu státní správy I M P, 
Podskalská 19,12825 Praha 2, 4 patro dve e 
401, RNDr Hru ková (tel. 221982258), do 16. 6. 
2006, také na internetové adrese 
www.cenia.cz/EIA/, kód zám ru OV1056. 
Písemné vyjád ení k oznámení podle §6 odst. 5 
zasílejte na M P OVSS I na shora uvedenou 
adresu do 5. 7. 2006.  

Ve Vestci dne 6.6.2006 

Usnesení zastupitelstva 

 
Usnesení 24. zasedání 
zastupitelstva obce 
Vestec ze dne 4. 5. 
2006  

Zastupitelstvo obce  schvaluje:    

ov ovatele zápisu pana Málka J. a pana 
Zemana Z;  

Záv re ný ú et obce za rok 2005 bez výhrad;

  

Rozpo tové opat ení . 2;

  

Bezúplatný p evod pozemk  . 112/48 
o vým e 3482 m2 a 112/12  o vým e  31m2 

v e k. ú. Vestec u Prahy, za ú elem  vyu ití 
ve ejn  prosp né stavby ve vlastnictví PF 

R do vlastnictví obce Vestec, dále ást 
pozemku . 888 k. ú. Vestec u Prahy  za 
ú elem vyu ití ve ejn prosp né stavby 
a zplnomoc uje starostu k podání ádosti 
a podpisu p íslu ných smluv o p evodu 
majetku;  

Návrh ty stranné smlouvy mezi Obcí Vestec, 
paní Kn z Vlastou,  panem 
MVDr. arochem Zde kem a firmou 
Hardest a.s.,  za ú elem bezúplatného 
p evodu  ásti pozemk  106/1 a 106/6 v í i 
10 m a vybudování  sítí v etn 
p ípojek,  

 

v etn promítnutí úpravy

 

z jejího právního posouzení a pov uje 
starostu k podpisu t chto smluv.  Obsah 
právních úprav: Obec Vestec je investorem 
(stavebníkem) a vlastníkem výstavby 
in enýrských sítí a  komunikace na 
ásti pozemk parc. . 106/1 a 106/6 v k. ú. 

obce Vestec s výjimkou  plynovodního adu 
(St edo eská plynárenská a.s.) a el. rozvod 
(St edo eská 

 

energetická a.s.) , co 
vyplývá z platného zn ní energetického 
zákona. Sou asn s touto Smlouvou 
o spolupráci budou s paní Kn z a panem 
doktorem  arochem uzav eny 
Smlouvy s bezúplatném p evodu ásti 
pozemku parc. . 106/1  (paní Kn z ) 
a ásti pozemku parc. . 106/6 (pan Dr. 

aroch). Firma Hardest a.s. se touto 
Smlouvou zavazuje poskytnout formou 
notá ské úschovy finan ní prost edky na vý e 

 

http://www.cenia.cz/EIA/
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uvedenou výstavbu v ástce do 4 milión K , 
která  odpovídá p edpokládané cen . Pro 
ú ely této smlouvy obec Vestec z stává 
vlastníkem odd lených pozemk a

 
vlastníkem 

zbudované komunikace, sadových úprav, 
vodovodu, kanalizace a VO;  

Návrh Smlouvy o spolupráci mezi obcí Vestec 
a investorem firmou Hardest a.s. na 
vybudování investic (sítí vodovodu, spla kové 
kanalizace, de ové kanalizace, plynovodní 
adu, v etn p ípojek (6+1), ve ejného 

osv tlení, komunikace s

 
chodníkem 

a sadovými úpravami na ásti pozemku 
. 106/1 a 106/6 k. ú. Vestec u Prahy). Obec 

se zavazuje poskytnout sou innost na 
vybudování dvou bytových dom 
o maximáln dvou nadzemních podla í 
a max. 8 bytech v jednom BD.  Zastupitelstvo 
pov uje starostu k podpisu této smlouvy. 
Smlouva bude dopln na o podmínku slo ení 
finan ních prost edk na vý e citované 
investice do notá ské úschovy, jako jistiny pro 
obec, je t p ed vydáním územního 
rozhodnutí  pro výstavbu dvou bytových 
dom ( atalka II);

  

Zám r pronájmu pozemk . 15/1 a 15/12 
k. ú. Vestec u Prahy za ú elem z ízení 
ve ejného parku a pov uje starostu obce 
k podpisu nájemní smlouvy dle p edlo ených 
podmínek, pronájem  na dobu ur itou 5 let  za 
opravu zídky na p ední stran pozemku;

  

Výjimku ze zastav nosti na pozemku 
. 644/766 k. ú. Vestec u Prahy pro výstavbu 

p íst e ku pro osobní vozidlo u RD. P ed 
vydáním stavebního povolení bude 
p edlo ena projektová dokumentace;

  

Smlouvu o daru firmy Safina a.s., který 
spo ívá v provedené úprav k i ovatky 
komunikace II/602 a ulice Na Spojce v obci 
Vestec. Hodnota takto provedené úpravy je 
1.295.150 K .  

Zastupitelstvo obce bere na v domí:

  

Zprávu o p ezkumu hospoda ení za rok 2005 
a návrh opat ení na odstran ní závad;

  

Nové podmínky pro zadání výb rového ízení 
zpracované p. Dostálem a obecní ú ad 
v sou innosti p ipraví nové výb rové ízení.

 

Bude inzerováno v Hospodá ských novinách, 

op t podána výzva na Centrální adresu, 
v Jesenickém kurýru, na  internetu;  

projednání ádosti ob an o odstran ní 
závory v ulici K Dubu a ukládá  pí edivé 
obstarat právní rozbor a mo nosti obce p i 
e ení  odstran ní této závory;

  
Upozorn ní  ob anského sdru ení  Vestecká 
zvoni ka, e obecní ú ad neobesílá toto 
sdru ení na ízení zahájená dle 
zák. 114/1992 Sb., a sd lení starosty, e 
v tomto sm ru 

 
dojde k náprav ;

  
Interpelaci paní edivé  na kontrolní výbor 
a sd lení starosty, e osloví KV k

 

náprav ;

  

Vysazení stromu lípy z genofondu památných 
strom na  návsi a p edání certifikátu 
k tomuto stromu.  

Ve Vestci dne: 5. 5. 2006  

Eleni Zíková MUDr., místostarostka 
Eduard Jarolímek, starosta  

Výsledky voleb 2006 

 

Výsledky voleb do 
Poslanecké sn movny 
Parlamentu R ve 
Vestci, konaných ve 
dnech 2. 6. 2006 - 3. 6. 
2006.  

Po et zapsaných voli byl 1086, voleb se 
ú astnilo celkem 867 voli , co je 79,6%. 

  

Název strany  hlas

 

procento 
1.  Strana zdravého rozumu 1 
3.  Balbínova poetická strana 0 
5.  Právo a Spravedlnost 1 
6.  Nezávislí      5 
8.  Koruna eská      1 
9.  ODS  531  61,3% 
10.  SSD  151  17,4% 
11.  SNK   23   2,7% 
12.  US DEU      1 
14.  Pravý Blok      1 
15.  4 VIZE      0 
18.  Strana zelených 67   7,7% 
20.  KS M    49   5,7%  
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21.  Koalice pro R      1 
22.  Národní strana   1 
24.  KDU- SL    26     3% 
25.  Nezávislí demokraté      4 
26.  Strana rovnost ancí      2  

Ve Vestci  dne 3. 6. 2006  

Tá a Lejnarová, tajemnice

   
Bezpe ná m sta

  

Vestec se zapojí do projektu 
Bezpe ná m sta

  

Ji brzy se na Víde ské ulici ve Vestci objeví 
za ízení, které pom e proti neukázn ným 
idi m. Stacionární radar, který je schopen 

zkontrolovat rychlost ka dého projí d jícího 
vozidla, sem umístí spole nost Czech Radar 
v rámci svého projektu Bezpe ná m sta. Jeho 
cílem je pomoci m st m a obcím v celé 
republice vypo ádat se s nebezpe ím, které 
vyplývá z nedodr ování p edepsané rychlosti na 
místních komunikacích. Zapojení do projektu 
v sou asnosti plánují pro obce pat ící do svého 
správního obvodu erno ice 

 

Vestec dostal 
anci vyzkou et za ízení v pilotním provozu jako 

první. V sou asnosti se eká ji jen na vydání 
stavebního povolení, krátce poté bude m ící 
za ízení zprovozn no. Kdy se ve Vestci 
osv d í, vyzbrojí se podobným zp sobem 
i dal í obce v regionu.  

Stacionární m ící za ízení má tu výhodu, e je 
v provozu 24 hodin denn a doká e proto 
zaznamenat opravdu ka dé vozidlo, které 
p ekro í povolenou rychlost. Má tak lep í 
preventivní ú inek ne namátkové kontroly, íká 
Milan Bedná , vedoucí projektu Bezpe ná 
m sta. Automobil, který projede nedovolenou 
rychlostí, je vyfotografován a záznam p estupku 
dostane M stský ú ad v erno icích. P estupek 
ú edníci e í ve správním ízení a samoz ejm 
mohou jeho pachateli ud lit p íslu nou sankci. 
Od 1. ervence, kdy vstupuje v platnost 
novelizovaný silni ní zákon, to krom pen ité 
pokuty budou i trestné body 

 

za rychlou jízdu 
jich m e být a p t. Kdy jich idi nasbírá 
dvanáct, p ijde na rok o idi ský pr kaz a ne ho 
dostane zp t,

 

bude muset znovu slo it zkou ku. 

M ící systémy, které pou ívá projekt Bezpe ná 
m sta, se ji osv d ily nejen v ad evropských 
zemí, ale i v tuzemských m stech a obcích. 
V Nepomuku (Plze sko) probíhá m ení 
rychlosti ji dva roky a za tu dobu je patrný 
podstatný pokles spáchaných p estupk . Místní 
obyvatelé v dí, e v obci m ení probíhá a e 
kdo se nep izp sobí, bude odm n n pokutou. 
V eských Bud jovicích, kde m ení zku ebn 
probíhalo v záv ru lo ského roku, se b hem t í 
m síc po et pr jezd nedovolenou rychlostí 
sní il o n kolik tisíc!

  
Projekt Bezpe ná m sta vznikl proto, e pro 
adu m st a obcí, které trápí jízda idi 

nedovolenou rychlostí, je nákup vlastního 
m ícího za ízení mimo mo nosti jejich 
rozpo tu. Je pro n zp sobem, jak bez nutnosti 
vysoké po áte ní investice p istoupit 
k okam itému e ení záva né dopravní situace. 
Pro m sta a obce je instalace m ících za ízení 

zdarma, náklady na provoz jsou kryty z pokut 
vybraných od neukázn ných idi . V krátké 
dob je tedy mo no umístit m ící za ízení na 
v t í po et problematických míst, vysv tluje 
Milan Bedná .

  

O tom, e m st a obcí potýkajících se 
s neukázn nými idi i je po republice spoustu, 
sv d í výsledky akce Duben 

 

m síc 
bezpe ných obcí, kterou letos projekt Bezpe ná 
m sta zorganizoval. Více ne t etina idi 
v jeho pr b hu p ekro ila povolenou rychlost, 
výjimkou nebyla ani jízda rychlostí p es sto 
kilometr v hodin . M ení prob hla na celkem 
27 místech po celé eské republice.  

Jakub Hynek, mluv í projektu Bezpe ná m sta

   

M ící za ízení projektu Bezpe ná m sta zachytí ka dého 
neukázn ného idi e. Tento se v dubnu ítil obcí Pla any 
rychlostí 108 km/h.  
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Zamy lení 

 
Pro jsem se vlastn st hoval do Vestce, aneb 
co v echno ve Vestci není a asi ani nikdy 
nebude.  

Dal í íslo zpravodaje ob anského sdru ení m 
inspirovalo k tomu, abych se zamyslel nad tím, 
pro jsem se v bec do Vestce st hoval. Kdy 
pominu fakt, e celý sv j ivot jsem strávil na 
ji ním okraji Prahy a z toho d vodu mi byl 
Vestec blízký, byla to hlavn touha opustit ru ný 
ivot v Praze. Vestec pro m byl jasnou volbou 

také díky tomu, e Praha je celkem snadno 
dostupná jak MHD, tak individuální dopravou 
a v t ina slu eb, které jsou nezbytné k ivotu je 
v blízkém okolí.   

N kte í ob ané na m ale p sobí dojmem, e se 
p est hovali na venkov , kde jim vyhovuje klid 
a venkovský ráz, z Vestecké ulice by cht li 
nejlépe ud lat skanzen, ale zárove po adují 
ve keré vymo enosti moderního velkom sta, 
jako je nap íklad Praha, nebo alespo takové, 
které jsou v Jílovém u Prahy, které bylo 
p irozeným centrem na eho regionu po n kolik 
staletí. Starousedlíci , ale i nov p ist hovalí 
obyvatelé m li mo nost poznat, e v t ina 
ú edních zále itostí se vy izovala práv 
v Jílovém a to a do doby, kdy vznikly kraje 
a tyto povinnosti byly p evedny

 

na obce 
s roz í enou p sobností a tato agenda p e la 
z Jílového na erno ice.  

Obec by samoz ejm m la poskytovat n které 
základní slu by, ale není p ece mo né mít 
v ka dé obci slu ebnu Policie R, stanici 
Hasi ského záchranného sboru, kolu nebo 
zdravotnické st edisko. Práv z tohoto d vodu 
jsou vymezena takzvaná spádová území a proto 
musíme za n kterými slu bami dojí d t.

  

V p ípad , e bychom se cht li dostat alespo 
na úrove Jílového, bylo by vhodné doplnit do 
seznamu po adovaných zm n je t odklon 
Vltavy alespo k Hodkovicím, abychom to m li 
blízko k ece, p elo ení n které z elezni ních 
tratí tak, aby procházela Vestcem a nap íklad 
s Vysokou kolou ekonomickou bychom mohli 
dohodnout p est hování z objektu na Ji ním 
M st do Vestce, abychom byli na pat i né 
úrovni i co se tý e vzd lávání. 

  
Dle mého názoru se jedná ze strany n kterých 
obyvatel o ísté megalomanství, kdy pouze 
vyjad ují pot eby toho, co by cht li, ani by se 
zamysleli nad tím, zda je takové v ci z eho 
financovat a zda by v bec byl zájem ze strany 
nap íklad Policie R, HZS, léka a dal ích 
p sobit ve Vestci. Vzhledem k tomu, e ka dý 
nov p ist hovalý obyvatel m l mo nost si 
Vestec p ed tím, ne si zde po ídil nemovitost, 
projít a zjistit si, co je dostupné p ímo v obci a co 
mimo ní, museli v d t, e se st hují na vesnici, 
kde tyto slu by a instituce nejsou.  

To, e výstavbu mate ské koly, základní koly 
a dal ích objekt by m ly realizovat stavebn -
realitní spole nosti , které situaci zavinily a to 
je t na vlastních pozemcích je u asi opravdu 
výplodem ne úpln normáln uva ujícího 
lov ka. Lidé, kte í bydlí v rodinných domech ve 

Vestci snad d ti nemají? Mo ná by tedy bylo 
e ením, e ka dý by místo gará e v rodinném 

dom z ídil jednu t ídu a u kolky nebo koly 
a v ka dém vchod bytového domu by byly t ídy 
dv . 

  

Marek Kowalewski    

Coursing ve Vestci 

 

Kdo neví, co p esn coursing znamená, se mohl 
pou it poslední kv tnový víkend, kdy po ádal 
eský coursing club ve spolupráci s vesteckou 

kynologickou organizací coursingový víkend. 
Velké pod kování hned v úvodu pat í obci 
Vestec, která zap j ila nádherný pozemek 
naproti kynologickému cvi i ti za rybníkem a 
také místnímu fotbalovému klubu za poskytnutí 
celodenního ob erstvení. Velký dík v ak pat í 
hlavn  organizátor m, kte í za velké nep ízn 
po así neustoupili a organizaci závodu zvládli 
na jedni ku. Závodili psi mnoha plemen i 
velikostí, od ivavy a snad po vlkodava. Popis 
zá itk jedné z ú astnic závodu hovo í za v e: 
Mírn mrholilo a ekání jsme si zp íjem ovali 

teplým ajem, Lenka Bla ková brzy po nás 
dorazila s í ánkem Krejgem Modrý Kv t a 
velkým slune níkem, dob e nalad ná a tvrdíc, 
e bude ur it hezky. Závod za al p esn v 9, 

00. Závodní  dráha, kterou psi b eli, m la 580 
metr a byla velice zajímavá, plná zm n sm ru 
a ostrých zatá ek. Bohu el s její obtí ností klesl 
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i po et ps , kte í ji zab hnuli nad 50 bod (co 
bylo minimum pro zab hnutí b hu, maximum je 
v dy 1b h 

 
100 bod ). Dalmatin Ri i zab hnul 

dob e na 83 bod , já u ekala na závod Krejga 
a Lady Modrý Kv t. Mezitím se zatáhlo a za al 
foukat vítr a dál u následovala 30 minut dlouhá 
pr tr . Bohu el se nebylo kam schovat, do aut 
to bylo 200 metr . De tník na t stí vozím 
v ude .Lenka byla schovaná pod svým 
slune níkem. V ichni sedíme u sebe na 
idli kách bez jediného pohybu, psi  zachumlaní 

pod bundou.  Voda kolem nás st íká úpln 
v ude a íkáme si, jestli nám to stojí za to. Dé 
na t stí p estal, ale v echno je mokré. D kuji za 
nápad vzít si vysoké nepromokavé boty a vestu, 
kalhoty budou muset doschnout na m . Lenka 
celá zmá ená jde i s Krejgem na start, Lada 
Modrý Kv t u tam je i s pani kou Jitkou 
Ho ákovou, oba b í p kn a mokrá tráva jím 
v bec nevadí. Kone n vysvitnulo sluní ko a já 
jdu ochutnat místní kuchyni, va í zde dob e a i 
levn .

  

Myslím, e tento popis je dokonalý a p esný. Je 
pravda, e v sobotu nám po así p álo o trochu 
víc o to hor í v ak byla ned le. Ov em na t stí 
ani lidi a hlavn ani psí závodníky to opravdu 
neodradilo a tak byla ú ast opravdu velká. Barvy 
obce Vestec hájily hned dv závodnice:

 

malá 
fenka Lada plemene ínský chocholatý pes a 
velká Novofundlandka Carie. Ob 
reprezentovaly skv le a ve své kategorii 
obsadily ob psí dámy 1.místo.  Doufám, e i 
diváci, kterých p i lo opravdu hodn nebyli 
zklamáni a odcházeli plni nových zá itk a 
informací o tomto novém psím sportu.   

T íme se na dal í psí aktivity.

  

Jitka Ho áková,

 

kynologická organizace Vestec  

     

Zele

  

Nedávno jsem se procházel po i kov , ástí, 
která je zastav ná bytovými domy a m l jsem 
mo nost si sám dob e prohlédnout, jak vypadá 
ulice, kde je vzrostlá zele . Stromy, které zde 
rostou n kolik desítek let poskytují p íjemný stín 
v horkých dnech a i mn by se líbily takové ulice 
u nás ve Vestci. Ale i tyto stromy bylo nutné 
nejd íve zasadit a mnozí z obyvatel, kte í p i tom 
byli, nem li ani mo nost do ít se p íjemného 
stínu, který poskytují. V tomto ohledu na m 
snahy n kterých ob an p sobí velmi zvlá tn , 
a to hlavn ze strany t ch, kte í se pova ují za 
odborníky v oblasti ekologie. Sám bydlím v ulici 
Okru ní, která je sou ástí obytného souboru 
Vestec III. a doporu ují v em obyvatel m 
Vestce se projít práv touto ásti obce, aby m li 
mo nost poznat, e práv u bytových dom je 
zelen dostatek. Ulice Ve Stromkách ji dnes 
má sv j název právem a za n kolik desítek let 
bude ulicí podobnou práv t m, které vznikaly 
p ed n kolika desítkami let t eba na i kov .

   

Ptám se tedy, co nám p iná í n kterými tolik 
prosazovaná individuální výstavba? Zele ? 
Podle mého názoru ne. Sta í se projít po Vestci 
a podívat se na individuální výstavbu, kdy sice 
zele na zahradách je, ale na zahradách, které 
jsou mnohdy obehnány zdí nebo jinou formou 
nepr hledného plotu a nejedná se tedy o zele 
ve ejnou, ur enou nám v em. Chápu majitele 
pozemk , kte í je museli zaplatit, e si sv j 
pozemek cht jí ohradit celý a vyu ívat ho pro 
sebe. To jim ur it nelze vy ítat. Práv v tomto 
p ípad je výhoda bytových dom v tom, e 
v t inou mají jednoho investora, který má 
mo nost náklady na pozemky a i na zele 
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rozpo ítat mezi více obyvatel. Samoz ejm tak 
nepostupují v ichni investo i.

   
Dobrým p íkladem toho, jakou kulturu ivota 
p iná í individuální výstavba je ást Jesenice 

 
Mladíkov, kdy nejen e v n kterých ulicích 
nenajdete chodníky, ale zele , která by byla 
ve ejná, krom té náletové, zde není ádná. 
Doporu ují v em obyvatel m Vestce, aby si 
ud lali exkurzi práv t eba po Mladíkov , nebo 
navazující ásti Zdim ic. A o tom, e n jakými 
regula ními plány donutíte individuálního 
stavebníka k tomu, aby sázel ve ejnou zele , si 
ned lám iluze.

  

Marek Kowalewski    

Jarní úklid rybníka 

 

Poslední dubnovou sobotu se na hrázi 
vesteckého rybníka se la pestrá spole nost 
slo ená z místních starousedlík , obyvatel 
nov j ích i nových, zkrátka t ch, kterým zále í 
na vzhledu obce ve které ijí. Bez dlouhého 
otálení se ú astníci rozptýlili po okolí. 
Pro esávali b ehy,  zalézali do hou tí, brodili se 
ve vod . Plastové pytle se rychle plnily odpadky. 
K jejich snaz ímu transportu ze vzdálených 
b eh výborn poslou ila obratn ízená kanoe. 
T ké a velké p edm ty, su a dal í napln né 
pytle se nakládaly na kole ka a kárky a siláci je 
svá eli do p istaveného velkoobjemového 
kontejneru. S pomocí lan byly z vody vyta eny 
pneumatiky, ulovena byla i zánovní pohovka. 
B hem estihodinové namáhavé práce, p i které 
v ak nechyb lo ertování, bylo iroké okolí 
rybníka d kladn vy i t no od neuv itelného 
mno ství odpadk . Ty naplnily dva 
velkoobjemové kontejnery! V ichni odcházeli 
znaveni, ale s dobrým pocitem. Dodnes, kdy se 
ú astníci úklidu potkají, s radostí si sd lují, jak 
okolí rybníku prokouklo, a o je tamní procházka 
p íjemn j í. Doufáme, e se poda í tento stav 
zachovat.  

Následující den na jarní úklid navázala výsadba 
devíti lipových odrostk podél cesty od rybníku 
k Jahodárn . Lipky jsme zdarma vydobyli v lesní 
kolce. Stromky se ujaly a po astém zalévání 

se dnes ji zelenají sv ími lístky. Na podzim jim 
dodáme je t ochranu proti okusu.

  
Vzhledem k tomu, e jsme z asových d vod 
nezvládli úklid Jelínkovy zahrady, rozhodli jsme 
se o n které z ervnových sobot zorganizovat 
podobnou akci i v tomto lesíku. O jejím termínu 
vás budeme v as informovat prost ednictvím 
plakát na výv skách. 

  
Ob anské sdru ení Vestecká zvoni ka     

VIKTORIA 
VESTEC 

  

Výsledky zápas p edchozích kol:

  

Psáry  Vestec  4:3 (2:1) 
Vestec  Radlík  4:2 (3:1) 
Vestec 

 

isovice  3:4 (0:2) 
M chenice B  Vestec 3:3 (1:1) 
Vestec 

 

Libe

  

3:2 (2:2) 
Davle  Vestec  2:1 (2:0)   

Program dal ích kol:  

10. 6. Sobota 17:00 Vestec  Okrouhlo 
17. 6. Sobota 14:00 Bojanovice  Vestec   

Tabulka III. t ídy skupiny A:

  

1. Jesenice B 24 18  3  3 85:33 57 
2. Psáry 24 12  6  6 52:41 42 
3. Bojanovice 24 12  5  7 44:42 41 
4. Dolní Jir any 24 10  7  7 49:35 37 
5. M chenice B

 

24 10  4  10 60:60 34 
6. Radlík 24 9  5  10 55:52 32 
7. Hradi tko B 24 10  2  12 48:48 32 
8. Vestec 24 8  8  8 59:67 32 
9. isovice 24 8  6  10 37:47 30 
10. Libe

 

24 8  5  11 60:60 29 
11. Davle 24 8  4  12 33:52 28 
12. Slapy 24 7  6  11 44:58 27 
13. Kr any

 

24 6  8  10 38:41 26 
14. Okrouhlo 24 5  5  14 35:63 20     
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D tský fotbal se vrací do Vestce  

S pot ením bychom vám cht li oznámit, e 
vzhledem k tomu, e zájmem TJ Viktoria Vestec 
není pouze poskytovat mo nost hry dosp lým 
fotbalist m, ale také d tem, byla za átkem 
ervna uzav ena smlouva s Optimum Sport 

s.r.o., která se zabývá práv d tským fotbalem 
a za kterou hrají mo ná i va e d ti. 

 
Na h i ti ve Vestci budou od ervence trénovat 
a hrát svá p átelská utkání celkem t i týmy d tí.  
Snahou obou stran je poskytnout v em 
fotbalist m co nejlep í podmínky a v íme, e 
do budoucna se nám poda í jak dostavba aten, 
tak n která dal í vylep ení stadionu. 

   

Konec fotbalové sezóny  

V sobotu 10. 6. 2006  byl odehrán poslední 
domácí zápas TJ Viktoria Vestec a poslední 
zápas této sezóny se odehraje 17. 6. 2006 
v Bojanovicích. V leto ním roce se stabilizovala 
situace v mu stvu, které se pohybovalo 
p evá n ve st edu tabulky. P í tí rok bychom 
samoz ejm rádi postoupili o t ídu vý . Zárove 
do dal í sezóny vstoupí i B-mu stvo, které bude 
hrát IV. t ídu. Hracím dnem A-mu stva z stává 
sobota, B-mu stvo bude své zápasy hrát 
v ned li. Rádi vás tedy p ivítáme na zápasech 
obou mu stev a rádi bychom vám v em 
pod kovali za podporu, kterou jste nám doposud 
poskytovali. 
V p í tím ísle Vesteckých list vám je t 
p ineseme záv re nou tabulku a poté u bude 
následovat zaslou ená letní p estávka.

                 
Názory tená

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

  
Rád bych reagoval na dopis pana Janaty.  

Zám r vybudování klidné zóny v okolí rybníka je 
ur it v po ádku, nelze v ak opomíjet na i 
mláde . Okolí rybníka slou ilo v dy jako místo 
kde se mladí setkávali, seznamovali a jezdili na 
motocyklech. Svád t patný stav cest v okolí 
rybníka na Vesteckou mláde je pon kud 
nemístné. Zmi ovaný tankodrom d v rn znají 
ji ti co se zde narodili.  

Ohledn dopravy lze konstatovat, e k na emu 
rybníku vede n kolik cest, které nejsou 
zakázané k vjezdu (z obce Hrn í e, z ulice 
K Rybníku, a.j.). Rovn zmi ovaný souhlas 
majitele pozemku u rybníka s vjezdem mláde e 
na sv j pozemek nále í pouze jeho osob .

   

ijeme v právním stát a tak nerozumím tomu, 
jak m e n kdo o n kom p edem íci, e nemá 

P, TP, ani by to m l ov eno od osoby 
kompetentní tj. Policie R. P ipomn lo mi to 
dobu minulou, kdy bylo dop edu v e ur eno 
a dáno.  

Okolí rybníka bylo, je a bude ivoucí místo na í 
malebné vesni ky. Snad i proto se zde nachází 
fotbalové h i t a pravideln se zde konají 
kulturní akce. Do tohoto d ní se Vestecká 
mláde i zástupci obce aktivn zapojují (nap . 
Den d tí, arod jnice a.j.). Domnívám se, e za 
tuto aktivní innost pro obec v em nále í spí e 
velké pod kování.

  

Pavel ustek  

   

Va e názory posílejte na adresu 

 

redakce@vestec.cz
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Kronika 

 
Vojenská posádka ve Vestci  

Koncem roku 1956 z izovala s. armáda 
v obcích kolem Prahy palebná postavení, jejich 
posláním byla protivzdu ná obrana hlavního 
m sta.  T mito slovy za íná vzpomínat 
p. Bohuslav Ma ek, který  u zrodu jednoho tzv. 
palpostu p sobil. Obdobnou ochrannou úlohu  

zaji ovaly i dal í vojenské posádky umíst né 
nap . v estlicích, Uh in vsi, Osnici. Vojenské 
vedení sídlilo t. . v zámku v Dolních B e anech.

 

P vodn  m l být zmín ný palpost postaven na 
míst dne ní ulice Ve Stromkách. Vysoká 
hladina spodní vody na vybraném pozemku 
v ak rozhodla  o p emíst ní vojenského

 

objektu 
do míst dne ního vodojemu elivka. 
A do vánoc 1957 byli vojáci ubytováni v polních 
stanech. Svépomocí postavili pak dv zd né 
budovy s kuchyní, do kterých se pak 
p est hovali.

 

Takto palpost slou il p ibli n 6 let. Poté zde 
slou ili vojáci 

 

psovodi. K definitivnímu zru ení 
posádky do lo v prvním tvrtletí roku 1966. 

Vojenský útvar zde sice skon il své p sobení, 
ale ada voják po ukon ení povinné vojenské 
slu by ve Vestci natrvalo z stala. N jak se tu 
zapomn li, n kte í jsou tu dodnes a na vojnu u 
jen vzpomínají. 
Na záv r dne ního povídání si ud láme je t 
krátký výlet do t chto míst

 
a vybavíme si, jak asi tento konec vsi vypadal, 
kdy jsme se do Vestce p ibli ovali po silnici od 
Hrn í . Musíme si ka dopádn odmyslet 
v echny budovy, vodojem, okály. P ed o ima 
nám z stávají jen obd laná pole  

 
a záhumenky. V pozadí se rýsovaly budovy 
kasáren, které skrývaly ve svých útrobách 
(1,2 m hlubokých okopech)  sít mi 
zamaskovaná  d la s dlouhými laufy. Magické 
místo pro kluky. Opodál u jen lom napln ný 
vodou, kde se prohán ly drobné rybky. V polích 
poletovali ba anti, koroptve  a zmaten pobíhali 
zajícové. Celou scenérii  dokreslovaly ípkové 
ke e a

 

t e n 

 

ptá nice.  

Blanka Pa ková 
kroniká ka

      

Inzerce  

Studny, vrty, zemní práce, 
geologie,  hydrogeologie, ekologie.  

Individuální i obecní zdroje vody

  

kompletní realizace -

 

projekt,vrt,p ípojka,vodárna,úpravna. i t ní vrt a studní, erpací 
zkou ky, rozbory.  

Zemní práce - minirypadlo

 

-

 

p ípojky, základy men ích staveb, 
bazény, plotové sloupky.  

Tel.:        235 018 259        GESTEC, s.r.o. 
Mobil:   602 248 927         www.gestec.cz                            

  

604 616 565       T anovského 622/11

 

E-mail:   mail@gestec.cz         163 04   Praha 6  

  

http://www.gestec.cz
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Inzerce  

Nevíte kam se jít podívat na d tské

 
zbo í?   

Poj te se podívat k nám.Máme tu sortiment od nejmen ích

  
d ti ek po tém dosp lé.

  
to  jest- dupa ky,bodí ka,tri ka,kalhoty, ortky, aty

  

jsou to v ci zna kové i nezna kové.

  

Máme komisní prodej i své zbo í  nízké ceny.  

Sídlíme v Jesenici v budov vedle restaurace Derby-Tipsport  

v prvním pat e nad Solár studiem  vchod za rohem.  

Otevírací doba : út, t, pá      9:30-12:00   13:00-16:00  

po, st      -     9:30-1200    13:00-17:00   

Na  p ání  Vám necháme zdarma upravit  vybrané v ci na  míru.

   

Budeme se na Vás t it.   

BAZÁREK U SLUNE NICE 
NA OCHOZE 474 

JESENICE   
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Inzerce  

Koupím domek, nebo zd nou chatu v cen okolo 
1. mil. dle stavu nemovitosti. Nejrad ji v

 
blízkosti 

zastávky autobusu.  
Za dodání informace vedoucí ke koupi zaplatím 
hotov K 5.000,-. tel.: 603397583, 241767480.  

 
Inzerce  

CYKLO Emap PÍSNICE   

 NA TENTO KUPON SLEVA 10% na 
vybrané zbo í   

300 KOL na sklad  APACHE, AUTHOR, 
MERIDA, ROCKY MOUNTAIN, BIANCHI  

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

Mobil 721414810, e-mail: obchod@emap-praha.cz 
Otev eno Po 12-18, Út, St, Pá 10-18, t 10-20, So 9-14 

  

VESTECKÉ LISTY  Kulturní a informa ní m sí ník obce Vestec

  

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

 

íslo ERVEN 2006 vy lo 9.6.2006. Uzáv rka p ísp vk je do 15.

 

ka dého m síce.

 

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

 

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

Kontakty: Redakce Vesteckých list , OÚ Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, 
tel.: 241931732, e-mail: redakce@vestec.cz 

Tisk: Tiskárna Sprint, www.tisk-sprint.cz  

 

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