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Úvodní slovo 

 
Vá ení tená i,

  
vítám vás na stránkách 
prázdninového ísla 
Vesteckých list .  Vzhledem 
k tomu, e období prázdnin je p ece jenom 
chud í na události, o kterých m eme psát, 
rozhodli jsme se ervencové a srpnové íslo 
spojit do jednoho, které práv dr íte v ruce.

   
Úderem p lnoci na 1. 7. 2006 v t ina idi 
ubrala nohu z plynu, co se p ízniv projevilo 
i na doprav v na í obci. Ale projevily se 
i n které nep íznivé skute nosti, o kterých se 
dozvíte více informací v samostatném lánku.  

Ob ané a strany dávají dorhomady kandidátní 
listiny do komunálních voleb, které se konají 
20. - 21. 10. 2006. Tyto kandidátní listiny musí 
být odevzdány do 15. 8. a v p í tím ísle vám 
tedy budeme moci p inést informace 
o kandidátech do Zastupitelstva obce.  

Veste tí fotbalisté vstupují do nové sezóny, 
k A-mu stvu op t p ibylo také B-mu stvo, hrající 
IV. t ídu, tak e budete mít mo nost chodit na 
domácí utkání ka dý víkend. 
   
V ím, e i dal í informace, které vám p iná íme 
v tomto ísle budou zajímavé.  

P eji vám p íjemné tení

  

Marek Kowalewski   

  

Inzerujte ve 
Vesteckých listech 

 

redakce@vestec.cz 

 

tel.: 603 481 560 

   
Starosta informuje 

 
P esto, e toto íslo VL je 
prázdninové, pracovní innost 
v obci prázdniny nep ipomíná. 

  
Naplno pokra uje stavba 
intenzifikace na í istírny 
odpadních vod. Toto dílo za více ne 8 mil. K 
bude snad do konce prázdnin hotovo a stane 
se tak p ínosem jak pro obec, tak pro ivotní 
prost edí. Pracovník m OÚ se poda ilo získat 
a zú adovat dotaci ve vý i 1,5

 
mil. K ., na 

úhrad se podílí z velké ásti i

 

spole nost 
Agro a ná provozovatel vodovodu 
a kanalizace VHS Bene ov s. r. o.; 
po opravách místních komunikací, které 
probíhaly v kv tnu tohoto roku, byly 
dokon eny i opravy asfalt v ulici Pr b ná. 
Tím byly pro leto ek vy erpány v echny 
peníze na opravy místních komunikací 
a ádné v t í opravy u provád ny být 
nemohou; 
velkou práci museli a nadále musí vykonávat 
na i pracovníci p i údr b istoty a po ádku 
v obci. Po dobu prázdnin klesl jejich po et na 
pr m rn t i, ale práce p ibyla na 
mnohonásobek. Jako jediná obec v okolí toti 
zaji ujeme ve Vestci pro své obyvatele 
odvoz posekané trávy a to je po ádná zát , 
zvlá t kdy v ohrádkách nacházíme i v ci, 
které tam nepat í a které zt ují a zdra ují 
odvoz. Hodn asu a práce stojí také úklid 
prostor kolem sb rných míst na t íd ný 
odpad. Krom toho je t eba sekat trávu na 
obecních pozemcích a té je také po ehnan . 
Obrovskou intenzitou roste i plevel 
v zámkových dla bách, chodnících a dal ích 
ve ejných prostorách, jeho hubení stojí rovn 
spoustu práce a pen z. Veliká vedra si 
v zájmu zachování, zejména mladých stromk 
a rostlin, vy adují jejich zalévání, p i em 
v echna voda k nim musí být na erpána 
a dovezena. A to p esto, e v t ina z

 

t chto 
rostlin roste n komu skoro p ed prahem . 
S nostalgií proto vzpomínám na doby, kdy si 
(alespo na vesnici) ka dý zametl a snad 
i zalil p ed svým prahem a

 

o to víc d kuji  
t m, kte í to doposud d lají. Opa ným 
p ípadem je naopak ivelná výsadba rostlinek 
na obecních pozemcích, kde bych cht l 
po ádat ob any o v asnou domluvu s na imi  
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pracovníky tak, aby výsadba neznemo ovala 
údr bu a sekání trávy; 
na tomto míst bych jako odpov na 
stí nosti n kterých ob an na ob asný 
zápach v obci p ipomn l, e ijeme na vesnici 
a e na okolních polích probíhá rostlinná 
výroba, která hnojení polí v dy pot ebovala 
a pot ebovat bude. P ipomínat, e na im 
zem d lc m hnojení zakazovat nem eme 
a snad ani nechceme, je tedy asi zbyte né; 
intenzivn probíhají p ípravné práce na 
vybudování zatím alespo prozatímního 
chodní ku do Jesenice (m l by být 
pokra ováním ulice Ve Stromkách 
a pokra ovat stejným sm rem cca 300 metr 
a k prvnímu chodníku v Jesenici). Termín 
realizace zále í na rychlosti vy ízení 
pot ebných povolení, ale m lo by se to poda it 
b hem zá í, nejpozd ji íjna tohoto roku;

 

dal í chodní ek, tentokrát dlá d ný a to v ulici 
U Parku je u ve výstavb a bude dokon en 
nejpozd ji do konce  prázdnin. Jeho západní 
strana je ji dokon ena a na stran východní 
se pracuje. Tak e bezpe ná cesta pro chodce 
a ko árky z oblasti Na Suchých k zastávkám 
autobusu a k obecnímu ú adu je zaji t na 
odd len od automobil ;

 

b hem prázdnin, nebo hned po nich, také 
za ne akce zatrubn ní ulice K Jahodárn . 
Tato investice má za úkol p evést, doposud 
otev eným p íkopem vedenou, de ovou 
kanalizaci do trubek pod zem. M l by se tím 
odstranit nejen zápach, ale i nebezpe í 
plynoucí p i p ívalových de tích a tání 
z nelegáln a nedokonale postavených 
mostk p es stávající p íkop. Po n jakou, 
v ím, e krátkou dobu p inese tato výstavba 
ur ité nepohodlí v jejím okolí, proto prosím 
o tolerantní postoj, výsledek bude stát za to; 
v t chto m sících, kdy ijeme u otev ených 
oken, je víc ne jindy d le ité dodr ovat klid 
o  ve erech a víkendech. Dovoluji si tedy 
v tomto smyslu apelovat na v echny 
spoluob any a po ádat o dodr ování t chto 
základních p edpoklad dobrého 
sousedského sou ití. Tímto upozorn ním 
reaguji na etné stí nosti spoluob an 
zejména na sekání trávy v nevhodnou dobu 
nebo hlu né zábavy v noci; 
probíhají záv re ná jednání p ed podpisem 
soustavy smluv k zaji t ní p ístupové cesty 
k obecnímu pozemku ur enému na ve ejn 
prosp nou stavbu, tedy kolku nebo celý 
areál obsahující kolku a p ípadn dal í 
ob anskou vybavenost. Rád bych dovedl 

jednání alespo k bodu, kdy by bylo mo no

 
pokud mo no je t letos po ádat o p íslu ná 
rozhodnutí a povolení.  

Tolik tedy k prázdninovému d ní v obci a na 
Obecním ú ad . P eji p íjemné pro ití zbytku 
léta.  

Eduard Jarolímek, starosta   

Informace z OÚ 

 

Obec Vestec vyhla uje zám r pronajmout 
pozemky za ú elem z ízení ob anské 
vybavenosti v etn ve ejného sportovi t .

 

P edm tem zám ru jsou pozemky . 885/2 
a 892/2 le ících na východním okraji obce 
o rozm rech 15 714 m2. 
Zájemci mohou p ihlá ky podávat písemn na 
Obecní ú ad Vestec, Vestecká 3, 252 42

 

Jesenice, nebo osobn v kancelá i Obecního 
ú adu Vestec s ozna ením Nabídka z ízení 
ob anské vybavenosti v etn ve ejného 
sportovi t 

 

d v rné, neotevírat.

 

Zp sob hodnocení nabídek:

 

P i hodnocení nabídek bude zohledn no spln ní  
podmínek zadání, zp sob vyu ití pozemku, 
asový horizont vybudování areálu a jeho 

uvedení do provozu, komplexnost e ení území, 
zp sob finan ního krytí, cena pronájmu.

 

Termín podání p ihlá ky je do 29. 9. 2006 do 
12 hodin. 
Otev ení obálek prob hne 2. 10. 2006 
v 17 hodin, vyhodnocení prob hne do 30. 10. 
2006. 
Obsah nabídek: 
Dle zadání, které je mo né vyzvednout  na 
obecním ú ad ve Vestci, nebo v el. podob na 
www.vestec.cz  - zprávy obecního 
ú adu/oznámení.

  

Nabídky musí být podány v ti t né form . 
Nabídka musí být svázána nebo jinak 
zabezpe ena proti manipulaci  s jednotlivými 
listy. Uchaze nemá právo na úhradu náklad 
spojených s jeho ú astí na výb rovém ízení.

 

Oznámení zadavatele o výb ru nejvhodn j í 
nabídky nezavazuje zadavatele k uzav ení 
smlouvy. 
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzav ít smlouvu 
s ádným uchaze em.  

http://www.vestec.cz
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Pro bli í informace nás kontaktujte na 
tel.: 241931732., nebo e-mailem na 
tajemnik@vestec.cz.  

Tá a Lejnarová, tajemnice

   
Usnesení zastupitelstva 

 
Usnesení 25. zasedání 
zastupitelstva obce 
Vestec ze dne 29. 6. 
2006  

Zastupitelstvo obce  schvaluje:    

bezúplatný p evod pozemk parc. . 20/12 
o vým e  116 m2, 20/22 o vým e 113 m2 

a 20/17 o vým e 298 m2, pozemky pod 
komunikacemi a ve ejného prostranství do 
vlastnictví obce Vestec a pov uje starostu 
k podpisu darovací smlouvy; 
rozpo tové opat ení . 3;

 

po et len zastupitelstva 9 pro p í tí volební 
období; 
obecn závaznou vyhlá ku . 3/2006 kterou 
se m ní  p íloha vyhlá ky . 1/2006 o

 

zm n 
. 3 územního plánu obce Vestec; 

smlouvu o smlouv budoucí na z ízení 
v cného b emene pro   EZ za             
ú elem             polo ení ve ejných p ípojek 
kabel NN v ulici K Rybníku   na      pozemku 
parc.  . 908/1, u parkovi t v ulici Chmelová 
poz. parc. . 644/235, 1041,  880/17 a 892/2 
k.ú. Vestec a pov uje starostu k

 

podpisu 
p íslu ných smluv;

 

nákup pozemk parc. . 634/1 o vým e 
1284 m2 a parc. . 637 o vým e 1214 m2,     
v lokalit biocentra  u bývalé su árny za 
p edem        dohodnutou cenu 100 tis. K 
a pov uje starostu k podpisu p íslu ných 
smluv, dle rozpo tového opat ení . 2,        
schváleného na zasedání 4. 5. 2006; 
z ízení jednoho pracovního místa v kancelá i 
obecního ú adu;

  

bere na v domí:

  

vyjád ení Krajského ú adu St edo eského 
kraje k vyhlá ce obce Vestec 1/2006,            
kterou byla vyhlá ena závazná ást zm ny 
. 3 územního plánu sídelního útvaru            

Vestec a Na ízení obce Vestec . 2/2006 
o stavební uzáv e v rozvojových lokalitách;

  
ru í:  

bod 10 ásti D usnesení zastupitelstva obce 
Vestec ze dne  2. 3. 2006  

ukládá starostovi obce:  

zahájit práce na p íprav regula ních plán 
rozvojových lokalit Z1, Z2, Z8  a Z11, termín 
do 30. 11. 2006; 
uzav ít p íslu né smlouvy v souvislosti se 
zahájením prací na p íprav regula ních 
plán , termín do 30. 11. 2006;

 

zapracovat do regula ních plán rozvoje

 

lokalit Z1, Z2, Z8 a Z 11 "Doporu ené         
regulativy funk ního  a prostorového 
uspo ádání"        uvedeného v p íloze . 1 
tohoto           usnesení (tato p íloha je 
k dispozici na internetových stránkách obce 
Vestec nebo k nahlédnutí na Obecním ú ad ).  

MUDr. Eleni Zíková, místostarostka 
Eduard Jarolímek, starosta   

Sdru ení zdravotn 
posti ených 

 

Výbor sdru ení zdravotn posti ených 
v Jesenici zve na zájezd do Litom ic - d íve 
Zahrada ech - na den 15. zá í 2006. Odjezd 
v 6:25 hod. Vestec - BMW Bychl, 6:30 hod. 
Jesenice u Klokana. 
Návrat asi v 18:30 hodin. P ihlá ky na telefonu 
V ra mídová 241931956. 

 

Srde n zve Výbor SZP.

  

ivotní prost edí v obci

  

N které z vás zajímalo, jakým zp sobem je 
upraveno sekání trávy, p ípadn jiná hlu n j í 
innost a její provozování p edev ím ve dnech 

klidu, tzn. v sobotu, v ned li a o svátcích. 

 

Situace je v sou asné dob (24. 07. 2006) 
taková, e tato innost není vyhlá kou 
upravena, ale obecní ú ad na ní ji pracuje 
a v nejbli í dob bude p edlo en návrh této 
vyhlá ky ke schválení zastupiteltvu obce. Poté, 
co bude tato vyhlá ka schválena zastupiteli,  
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najdete její zn ní na webových stránkách 
www.vestec.cz a samoz ejm také na stránkách 
Vesteckých list .

 
Do doby, ne bude tato vyhlá ka, zále í hlavn 
na ohleduplnosti nás, obyvatel obce, v i svým 
soused m.  Nepsaným pravidlem v ak bývá 
zákaz sekání, ale i ostatních hlu ných inností, 
jako ezání motorovou pilou atd.  v dob od 
západu slunce do jeho východu a v ned li. 
Tak e bych touto cestou cht l tená e po ádat 
o  jeho respektování i v na í obci. 
Cht l bych upozornit tená e je t na jeden 
problém, kterým je mytí motorových vozidel na 
ulici. V dob , kdy nejbli í my ka aut byla 
v Mod anech v areálu autoservisu (jedna 
z pouhých t í my ek, které v té dob v Praze 
byly dostupné motorist m), a fronty p ed ní byly 
tak ka nekone né, mnoho motorist umývalo 
svá vozidla na ulici. Ji v té dob proto vznikl 
zákon 138/1973 Sb. Zákon o vodách (vodní 
zákon), který v platném zn ní tuto innost 
upravuje. Cituji § 25, odstavec 3: Mytí 
motorových vozidel a provozních mechanism 
ve vodních tocích nebo na místech, ze kterých 
by pohonné hmoty nebo mazadla mohly ohrozit 
jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových 
nebo podzemních vod, je zakázáno. Poru ení 
tohoto ustanovení se pova uje za p estupek, 
který m e být podle zákona 200/1990 Sb. 
Zákon o p estupcích v platném zn ní,  potrestán 
pokutou a do vý e 50.000,- K . Proto bych 
v em motorist m doporu il rad ji nav t vu 
my ky, a u automatické nebo ru ní, která je 
k ivotnímu prost edí

 

mnohem etrn j í.

  

Marek Kowalewski   

Nový zákon o provozu 
na pozemních 
komunikacích 

 

1. ervence 2006 vstoupila v ú innost novela 
Zákona o provozu na pozemních komunikacích 
361/2000 Sb., která p edev ím zvý ila pokuty za 
vybrané dopravní p estupky a zavedla bodový 
systém.  
Kdy jsem 1. ervence vyrazil na silnice, bylo 
znát, e v t ina idi zpomalila, za ala svítit 
a dodr ovat i dal í nov zavedená pravidla, jako 
nap íklad pou ívání ukazatele sm ru na 
kruhovém objezdu. Co bylo ale poznat 

p edev ím, bylo zpomalení dopravy. Na 
Vestecké se dodr ovala 30 kilometrová rychlost, 
na Víde ské 50 km/h.  Statistiky hovo í o tom, 
e klesl po et dopravních nehod, po et úmrtí 

a zran ní. Jsou to samoz ejm statistiky 
krátkodobé, na p esn j í vyhodnocení bude 
pot eba del í období. Po m síci fungování 
tohoto zákona se toti idi i otrkali 
a dodr ování rychlosti ji není takovým 
pravidlem.  Uvidíme, co nám statistiky eknou po 
6 nebo více m sících. 

 
To jsou jist pozitiva této novely.

 
Ale p inesla také ur itá negativa a

 
tím hlavním 

je, e mnoho idi p estalo sledovat provoz 
a sledují pouze tachometr. Jak si jinak vysv tlit 
to, e jezdí 50 kilometrovou rychlostí tam, kde je 
povoleno 90 km/h nebo místo zastavení na 
míst k tomu ur eném rad ji poru ují zákon 
a stojí na zákazu.  Uvedu vám dva konkrétní 
p íklady, kde k tomu dochází a které se týkají 
také ob an Vestce.

 

Na ulici Víde ská, od zna ky ozna ující konec 
Prahy (na úrovni erpací stanice Shell) a po 
zna ku za átek obce Vestec (cca 150 metr 
p ed Safinou) je povolena rychlost 90 km/h, 
proto e se jedná o komunikaci mimo obec 
a rychlost zde není omezena ádným dopravním 
zna ením. P esto, i kdy je komunikace p ed 
nimi volná a nic je nenutí zpomalit, dodr uje zde 
mnoho idi zcela zbyte n  rychlost 50 km/h 
a jejich chování vede ke zpomalení dopravy.   
N kte í z vás také ur it vysazují spolucestující 
u stanice metra Opatov. Pro krátkodobé 
zastavení je zde p ímo u stanice z ízeno 
parkovi t K+R (název vychází z anglického 
Kiss and Ride 

 

Dej pusu a je ), které je 
ozna eno zna kou Zákaz stání a na konci 
zna kou Zákaz zastavení.  Zde je tedy dovoleno 
zastavení na dobu nezbytn nutnou práv pro 
vystoupení a nastoupení. Místo toho idi i 
zastavují u u k i ovatky ulice Chilská 
s odbo kou na parkovi t P+R (cca 200 metr 
p ed

 

stanicí metra), ale také v prostoru 
autobusové zastávky nebo t sn p ed 
p echodem, kde je zastavení zakázané. 
Zbyte n riskují pokutu na míst , kde mají 
mo nost zastavit naprosto bez problém na 
míst k tomu ur eném (ilustra ní fotografie 
naleznete na p edposlední stran ). 
Mo ná by v rámci navrhovaných r zných úprav 
tohoto zákona bylo dobré zahrnout i povinné 
p ezkou ení nap íklad ka dé dva roky, proto e 
to na m p sobí, e mnozí idi i ji zapomn li 
i úpln základní pravidla a význam n kterých 
zna ek. Tiskem v nedávné dob prob hla 

http://www.vestec.cz
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informace o idi i, který získal idi ský pr kaz 
p ed 30 lety, za tu dobu najel celkem asi 200 km 
a po t chto 30 letech se nechal zam stnat jako 
idi nákladního vozu. Hned první den, kdy 

p ejel na rychlostní komunikace R10 u Mladé 
Boleslavi odbo ku, oto il se na sjezdu zp t 
a v protism ru vyrazil zpátky.  Toto jeho chováni 
vedlo ke zbyte né smrti idi e osobního vozu, se 
kterým se po cca 2 kilometrech jízdy 
v protism ru srazil a ke zran ní dal ích t í 
cestujících v osobním voze. 
Cht l bych tedy

 
apelovat na v echny idi e, aby 

v novali více pozornosti také svému okolí 
a dopravnímu zna ení.  

Marek Kowalewski   

Past 

 

Na svých cestách jsem narazil na jednu 
zajímavou obec, která se jmenuje M stec. 
Centrem obce prochází M stecká ulice na 
kterou se dostanete, kdy odbo íte z Berlínské 
ulice, která kdysi slou ila k propojení dvou 
hlavních m st.

 

Asi po 200 metrech po levé stran minete 
Obecní ú ad M stec, a dostáváte se na 
k i ovatku s ulicí V Parku. V p ípad , e chcete 
M stecký ú ad nav tívit, máte mo nost 
zaparkovat práv zde, v ulici V Parku. Vzhledem 
k tomu, e se jedná o komunikaci jednosm rnou 
a po pravé stran se nachází domy zdej ích 
ob an , je zde mo né parkovat vlevo a tomu 
odpovídají i vybudovaná parkovací místa. 
V p ípad , e zaparkujete p ed

 

domem jistého 
pana Karbaníka, který ije hned v prvním dom 
na rohu v ísle 75, musíte se mít na pozoru.  
Zvlá tní shodou okolností zde toti na ob any, 
nav t vující obecní ú ad, neznámý obránce 
domn lých práv ob an nastra il past. Tato past 
spo ívá v rozmíst ní exkrement , snad 
zví ecího p vodu, v mno ství rozhodn v t ím 
ne malém, takovým zp sobem, aby idi 
vystupující z vozu zabo il svou botu p ímo do 
nich. V ím, e je opravdu dílem náhody to, e 
tato past se vyskytuje pouze v prostoru naproti 
vrat m vý e zmín ného ob ana a ten s ní nemá 
nic spole ného. 
Vzhledem k tomu, e ivot m nau il dívat se 
kam lapu, nestal jsem se ob tí této pasti. Ale 
rád bych na ní upozornil v echny na e tená e, 
kte í by mohli na tomto míst také zaparkovat.

  
P eji vám p íjemné pro ití léta a pokud mo no 
isté podrá ky va ich bot.  

Marek Kowalewski  

Internet ve Vestci 

 
V sou asné dob p ipravujeme lánek 
o poskytovatelích p ipojení na internet ve Vestci 
a proto touto cestou oslovujeme poskytovatele, 
kte í mají zájem být za azení do na eho 
p ehledu, aby nám poslali podrobné údaje 
o jejich nabídce. Zajímá nás p edev ím p esná 
lokalita, ve které je p ipojení dostupné, zp sob 
p ipojení (Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz, ethernet, ADSL 
atd.), poplatek za z ízení a nejni í m sí ní 
poplatek. Pro p ípadné cenové srovnání nabídky 
nám také za lete cenu na vzorové p ipojení 
o minimální rychlosti 512/128 kbit, bez omezení 
objemu dat, v etn uvedení agregace. 
V p ípad , e takové p ipojení nemáte 
v nabídce, uve te nejbli í rychlej í variantu. 

  

Podklady nám, prosím, za lete na adresu 
redakce@vestec.cz   

Volání po kolce 

 

Ob ané Vestce volají po kolce, kole, ordinaci 
léka , ve ejném bazénu atd.

 

Ale v echny tyto "pot eby" stojí n kolik milion 
korun, jak jejich po ízení, tak posléze i provoz.

 

A na to bohu el v obecní kase není. 
P itom získat tyto prost edky od státu není tak 
slo ité. V sou asné chvíli ije v obci skoro 
3 tisíce obyvatel, ov em trvale hlá ená je pouze 
polovina. Na tu obec získá od státu do rozpo tu 
zhruba 8,5 milionu korun ro n . A to je ástka, 
za kterou by t eba b hem 3 let mohla být 
postavena kolka. 
Bohu el t chto 8,5 milionu musí obec pou ít na 
nutné výdaje a provoz obce. A to i  za bydlící, 
le nep ihlá ené obyvatele. Kdyby se v ak 
t chto a 1500 ob an trvale p ihlásilo, tím by 
stát do na í obecní pokladny p isp l ka dý rok 
ástkou více ne 16 milion korun a vida - za 

3 roky máme z pen z navíc postavenou kolku, 
za dal í rok h i t i s bazénem atd. 
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Sou asn bychom m li i v t í mo nosti ádat 
o dotace z EU, nebo mnoho dotací je závislých 
na po tu obyvatel. 
Chápu, e jsou lidé, kte í mají jist záva ný 
d vod pro být p ihlá en n kde jinde, ale stejn 
tak v ím, e v t ina nep ihlá ených osob jen 
nechce ob tovat trochu asu na "ú edni inu", 
která obná í zm nu trvalého bydli t .

 
Poj me se zkusit zamyslet, t eba si pak 
uv domíme, e tento as na ú adech se nám 
mnohonásobn vrátí tím, e nebudeme nuceni 
ka dý den trávit hodiny na cestách s d tmi do 
kolky, za léka em, za koupáním a sportem.

 
                                                                                                                        
Jana Stupková  

pozn. red.: Redakce se tomuto tématu v novala 
v dubnovém ísle Vesteckých list . Pro 
up esn ní uvádíme, e zvý ením po tu 
p ihlá ených obyvatel obce roste i p íjem obce 
na jednoho obyvatele. P i dvojnásobném po tu 
obyvatel to znamená, e by se p íjem nezvý il 
pouze na 16 mil. K , ale dokonce a na 

20 mil.  K . Proto i p ihlá ení jednoho ob ana 
obci pom e.

   

Kronika 

 

Vypálení Vestce  

Dnes za neme  trochu jinak. Netradi n , snad 
pod vlivem horkého léta, se mi p ipomn la 
událost, o které se sice na e vestecká kronika 
nezmi uje, ale naopak jiné pam ti a n která 
literární díla jí v nují dostate nou pozornost.

 
Práv v p í tích letech tomu bude 500 let, co 
byla Vestec (tehdy uvád ná jako Vesce)  
vypálena. 
Pro se tak stalo? V tom ase byl jedním 
z nejobávan j ích ze v ech zbojník rytí Ji í 
Kopidlanský. Jeho opov dnické iny vzru ovaly 
v letech 1506 - 1508 celou Prahu s irokým 
okolím. M ly po átek  v surovém mordu, který 
spáchal jeho bratr  Jan na jarmarce  na 
Starom stském rynku a byl za to pra skými  
kon ely odevzdán katu, a koliv  jako lov k 
urozený nepat il podle zavád ného zákona do 
jejich pravomoci. 
Na královské m sto Prahu  si  mstitel z Kopidlna 
netroufal, a tak Pra any trestal nep ímo - 
vypaloval jejich zásobitele, tedy okolní  vesnice. 
Jeho drsní kumpáni prokopávali hráze rybník , 
p epadávali a zabíjeli  m any na cestách. 
Pali skému dílu podléhaly kolny a chlévy, celá 
hospodá ství.

 

Tehdy sho ela bohatá

 

Michle. V Nuslích  a  ve 
Vr ovicích se rozezn ly zvony na poplach. 
Obytná stavení, stodoly plné úrody a sýpky lehly 
popelem, dobytek bu el, psi t kali.

 

Jen Stra ni tí se ubránili. 30 chlap vyrazilo 
vp ed odhodlan chránit majetek. Stra nické 
eny a d ti

  

zaúto ily cepy, vidlemi, jak za as 
Jana i ky. Kopidlanský  a jeho mordý i se 
zalekli a oto ili se sm rem k Vestci, která pat ila 
toho asu Novom stským.

 

A tak p ed p l tisíciletím v horkém lét roku 
1508, ohnivé plameny olizovaly vestecká 
d ev ná stavení a stejný osud té noci potkal 
i sousední Jesenici. 
Tolik o satisfakcí za potupenou rytí skou hrdost.

  

Blanka Pa ková 
kroniká ka

  

Inzerce  

NOV OTEV ENO        
ZK - VO s.r.o., Sídli t míru 281,  384 51 Volary, I O: 26091593, DI : CZ26091593  

Provozovna Radlík, 254 01 Jílové u Prahy, 
Areál 1. Jílovské a.s.  

St e ní lat , bo ní prkna, prkna stavební,  prkna prizmy, hranoly, 
fo ny, palivové d evo

  

E-mail: zkvo.zemanova@seznam.cz, Tel/fax: 224 282 663, 721 410 127 
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Inzerce 
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Inzerce  

Prodej gará e ve Vestci  

Prodám adovou gará ve Vestci (vedle je Pneuservis).

  
Zastav ná plocha a nádvo í iní 36 m2, kolaudováno r. 2004.  

Nevyu ívaná, cena 380.000 K .  

Tel.: 607721905  

 

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  

  

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.
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