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Zprávy obecního úřadu

5. zasedání Zastupitelstva 
obce Vestec se konalo 
14. června 2007.

Program jednání byl následující:

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

(12. 4. 2007)
3. Zpráva o přezkumu hospodaření a závěrečný

účet za rok 2006
4. Zpráva o provedené inventuře a návrh 

na vyřazení majetku
5. Úprava rozpočtu r. 2007
6. Úprava vyhlášky obce č. 5/2006
7. Stanice ATS Vestec - převzetí do majetku 

obce
8. Kulturní komise - jmenování nového předsedy
9. Organizační řád obce
10. Diskuze

Usnesení z 5. zasedání Zastupi-
telstva obce Vestec

Zastupitelstvo schvaluje

bod 1 
ověřovatele zápisu p. Šimečka a Kowalevského.

bod 6  
předloženou úpravu obecně závazné vyhlášky 
č. 5/2006.

Zastupitelstvo neschvaluje

bod  3  
udělit  pravomoc starostce obce provést v průběhu
měsíce prosince běžného roku rozpočtové opatření
v souhrnném limitu 50 000,- Kč, a to pouze v běž-
ných výdajích.

bod 10 
uložit kontrolnímu výboru obce provedení vyhodno-
cení důvodové zprávy „Dešťová kanalizace v ul. 
K Jahodárně“ vypracované místostarostou Ing. Lud-
víkem Vopálenským. Termín dokončení a předání
zastupitelům je 15. 7. 2007.

bod  5
2. změnu rozpočtu r. 2007.

Zastupitelstvo ukládá

bod  3 
zastupiteli p. Dostálovi vypracovat směrnice na sta-
novení podmínek pro objednání stavebních prací,
služeb a nákupu za prostředky obce. 
Termín:  15. 7. 2007

bod 10 
komisi dopravy, aby v rámci řešení dopravní situace
Vestecká řešila dopravní situaci okolo dětského hřiš-
tě a speciálně parkování na vjezdech k domu 
p. Švíbka a p. Pelikána.

Zastupitelstvo bere na vědomí

bod  4  
zprávu o provedené inventuře majetku k 31. 12. 2006,
jmenování nové inventurní komise a úkol inventurní
komise předložit inventarizaci majetku do 15. 7. 2007.

bod 7 
zprávu o ATS Safina a pověřuje starostku zajistit
návrh určovací žaloby.
Termín do 15. 7. 2007

bod  8 
odvolání, ze zdravotních důvodů,  pí. Zuzany Mlejn-
kové z funkce předsedkyně kulturní komise 
a jmenování  předsedy kulturní komise p. Ondřeje
Rybáře.

bod  9  
organizační směrnice a metodické pokyny OÚ Vestec.

Zápis pořízený z 5. zasedání Zastupitel-
stva obce Vestec je k nahlédnutí na obec-
ním úřadě a na webových stránkách obce
www.vestec.cz.

Důvodová zpráva 

k rozpracované akci „Dešťová kanalizace K Jahodárně“

1. Stavební povolení

• Bylo vydáno MÚ Černošice pod č.j. ŽP MEUC -
044083/2006/V/Čo-SP dne 17. 7. 2006 Ing. Čokrtem.
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• Účel dešťové kanalizace dle stavebního povolení:
odvod srážkových vod ze staré zástavby a z byto-
vých domů fy.Hardest - VESTEC III.

• Ve SP je uvedena podmínka zajištění kladného
vyjádření Pražských plynáren, kterou měl zajistit
investor - obec Vestec. Tato podmínka nebyla
splněna.

• Dle dostupných materiálů na OÚ bylo dohledáno
zamítavé stanovisko Pražských plynáren k projek-
tové dokumentaci.

• Na základě dožádané informace od Ing. Čokrta 
z MÚ Černošce bylo zjištěno, že urychlené vydá-
ní SP bylo požadováno bývalým starostou p. Jaro-
límkem se zdůvodněním, že opoždění vydání SP
by ohrozilo získání dotace na DK. Proto byla ve SP
uvedena podmínka doložení stanoviska plynáren.
V době zahájení realizace stavby dodavatelem
fou. JLT, zastoupené Ing. Jágrem, takovéto sou-
hlasné stanovisko nebylo předáno a dodavatelská
firma, přestože měla k dispozici toto stavební
povolení, tuto skutečnost nerespektovala.

2. Projektová dokumentace (dále PD)

• Předložená  PD byla vypracována Ing. Jiřinou
Tomanovou pro firmu Hardest a.s., a ta jí jako
taková byla i uhrazena. Obec Vestec tuto doku-
mentaci použila jako nosný podklad pro uzavření
smlouvy o dílo (dále SOD) s fou J.L.T.

Připomínky

• PD neřešila komplexně území jako takové, neboť
nebyly zohledněny všechny skutečnosti, přichá-
zející při budování DK v úvahu, a to odvod sráž-
kových    vod z nové výstavby fy. Hardest na Šátal-
ce, odvod dešťových vod území K Jahodárně. 

• PD vůbec neřešila křížení s inženýrskými sítěmi 
v ulici K Jahodárně (STL plynovod) a dále návaz-
nosti na stávající potrubí odvodu dešťových vod
(viz realizační část díla). 

• Součástí PD měl být i podrobný hydrotechnický výpo-
čet, který nebyl k dispozici, a na dotaz  stavebního
technika obce p. Poláka  byla od Ing. Herouta 
z fy. Hardest  sdělena informace, že takovýto doklad
nemůže doložit. Dále bylo konstatováno, že není
možné doložit doklady o předání  a převzetí dešťové
kanalizace souboru Vestec III. 

Pozn. Současný stav neodpovídá ČSN - spády
potrubí - a z toho vyplývající problémy (snížená prů-
točnost  a ucpávání - důsledek je vytékání vody 
z kanálů na povrch při větších srážkách).

3. Realizace  dešťové kanalizace (dále DK)

• Realizace DK je prováděna na základě SOD, uza-
vřené dne 21.9.2006 mezi fou. JLT, zastoupené
Ing. Jágrem  a starostou obce p. Jarolímkem., při-
čemž jako stavební dozor za investora byl uveden
Ing.Šolc.

• V SOD  dodavatel v čl. IV. Cena za dílo prohlašu-
je, že PD je bez vad a chyb, což je v hrubém  roz-
poru se skutečností, že dodavatelská firma je 
v dané oblasti dodávek prací a montáží renomo-
vaná, a tudíž pochybení uváděná v bodu 2 této
důvodové zprávy takovéto tvrzení dodavatele při-
nejmenším zpochybňují. 

• Ve čl. VI. Povinnosti objednatele je požadavek na
předání staveniště se všemi závazky ze SOD ply-
noucí. Zde je nutno uvést skutečnost, že staveniš-
tě  předávala tajemnice Lejnarová ( ???? ), namís-
to v SOD citovaného Ing. Šolce dne 27.9.2006, jak
vyplývá ze zápisu ve stavebním deníku.Zde se též
uvádí, že nebylo zajištěno předání vyjádření 
o podzemních sdělovacích vedeních  vlastníka -
Telefonica a objednatel objedná vytyčení sdělova-
cích kabelů. Nebylo zjištěno, zda-li záměrně úče-
lově nebo diletantsky nebyla uvedena nejpodstat-
nější skutečnost, a tou je projednání a vytýčení
podzemní vedení STL plynovodu s PP. Dne
16.11.2006 je ve stavebním deníku uvedeno
dodavatelem, že PD je nekvalitně  zpracována!
(Tato skutečnost - konstatování dodavatele - je 
v příkrém rozporu  s citací v SOD  - viz čl. IV!!! ).

• Vlastní zahájení prací bylo provedeno velice pře-
kotně za nepříznivých podmínek, kdy bylo pouka-
zováno na skutečnost, že práce neprobíhají v sou-
ladu s technickými podmínkami pro ukládání
potrubí - ukládání do promáčeného terénu, neby-
lo prováděno průběžné hutnění atp. Dodavatelem
byly tyto námitky odmítnuty s argumentací, že
budou splněny záruční podmínky.

• Při dalším postupu prací bylo zjištěno na místě
samém, že dochází ke kolizi s betonovým potru-
bím. (Nikdo nebyl schopen definovat, o co se
jedná - údajně slepé potrubí.) Potrubí bylo zčásti
odstraněno, aby bylo možno pokračovat v poklád-w
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ce potrubí DN 600. Upozorňoval jsem na stavbě
na nutnost prověření tohoto potrubí, ale byl jsem
opět odmítnut. Následné pokračování prací však
prokázalo, že výškové vedení trasy potrubí způso-
bí další nemožnost pokračování ve výstavbě 
a stavba byla na mé doporučení zastavena. Vznik-
ly dva okruhy problémů a to: 

1. nemožnost podchodu pod komunikací s ohledem
na zatížení a nezbytné krytí;

2. nerealizovatelnost trasy z důvodu neprojednané-
ho křížení s podzemní trasou STL plynovodu.

• Byly zahájeny práce na projektové úpravě vedení
trasy a sklonu, ale i zde se narazilo na řadu ome-
zujících  podmínek. Celá záležitost se v současné
době řeší s projektantem a PP.

• Dále je zapotřebí uvést fakta o realizaci. Dodava-
tel převzal staveniště, avšak v průběhu stavby
nezajistil bezproblémové provedení, neboť došlo
2 x k neočekávanému výronu vod z betonového
potrubí tak, že docházelo k zatopení přilehlých
pozemků. V prvním případě dodavatel provedl
provizorní vyhloubení strouhy a odvod byl zaústěn
do revizní šachty č. 8, přesto však vytvořený otvor
nebyl schopen příval vody zachytit. Pozemky byly
zatopeny a docházelo i k podemílání základů
plotů přilehlých pozemků. Po druhé komplikaci 
(řešeno v nočních hodinách bez možnosti cokoli
ovlivnit - pouze dílčí pročištění vstupu do RŠ) 
a požadavku obce na zajištění výkopu proti pádu
osob a poškozování stávající komunikace byly
osazeny krycí panely  a proveden „otvor do beto-
nového potrubí“ tak, že voda by byla odváděna
přes komunikaci na přilehlý pozemek, který je 
v úrovni o cca 60 cm níže. Ani toto opatření
nevedlo k tomu, aby nedocházelo k dalším výro-
nům z koncového místa betonové kanalizace. Při
jednání na OÚ bylo dohodnuto v zápise, že doda-
vatel za úplatu provede kamerovou zkoušku, která
by měla prokázat, kam je toto potrubí napojeno.
Ke dni 12.6.2007 nebyla provedena, resp. není
OÚ známo, že by byla podána informace o stavu
řešení. Tato záležitost musí být opravdu neprodle-
ně řešena, i když je nutno uvést, že nezpochybni-
telnou odpovědnost má dodavatel díla, který
odpovídá i za případně vzniklé škody, vzniklé
právě jím zvoleným způsobem pokračování 
v budování trasy. Dodavatel zanedbal i tu nejele-
mentárnější povinnost, a to je uvést nález neiden-
tifikovatelné betonové trasy ve stavebním deníku 

a neprodleně informovat o tomto investora, a tepr-
ve až po vyřešení záležitosti pokračovat v díle.
Jen pro úplnost je nutno uvést, že část realizova-
né trasy do doby pozastavení byla vyfakturována
a OÚ uhrazena (cca 0,5 mil Kč).

4. Závěr

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem navr-
huji zpracovat kvalifikované posouzení - „Studii pro-
veditelnosti stavby DK K Jahodárně“, která by v jed-
notlivých krocích zahrnovala následující body:

• hydrotechnický výpočet, který by zahrnoval oblas-
ti, určené k odvádění srážkových vod (Vestec III,
stávající bytová zástavba, nová výstavba Šátalka)
včetně posouzení možnosti odvodu srážkových
vod z území, které je v ÚP určeno jako OC (komu-
nikace atp.). Z hlediska realizovatelnosti je však
velice problémová;

• znovu prověřit na základě geodetického zaměření
realizaci DK (vstupní bod v ulici Průběžná a kon-
cový bod ul. Na Spojce - výústní objekt;

• prověřit případnou možnost prohloubení pokraču-
jící vodoteče (soukromé pozemky??) a vazbu na
napojení vtoku z odvodu vyčištěných vod z ČOV,
pokud by tato potřeba byla jako jediné možné
řešení;

• prověřit možnost případného napojení (výškový
problém z ploch OC mezi ul. K Jahodárně a ul. Ke
Hřišti), aby se nemusela v budoucnosti realizovat
„rovnoběžná DK“;

• zajistit či doložit řádné vyjádření všech správců
podzemních sítí;

• ověřit stávající betonovou kanalizaci z hlediska
technicky řešitelného napojení na novou DK;

• zajistit na základě těchto ověřených vstupů vypra-
cování nové PD.

Řešení stávajícího stavu:
o ukončit smluvní vztah s fou. JLT, pokud to bude
schůdné a ne pro obec Vestec
nevýhodné;
o dosud realizované potrubí a RŠ by bylo dodava-
telem šetrně vyjmuto a to by se uskladnilo v areálu
ČOV k dalšímu případnému použití - zdarma, neboť
zanedbání je na straně dodavatele;
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• provést revizi - kamerovou zkoušku stávající beto-
nové kanalizace;

• provést odvoz a likvidaci výkopku z provedené
nové DK tak, aby tento „pomník“ nezůstal obci -
závazek dodavatele.

Zprávu vypracoval dne 12.6.2007  
Ing. Ludvík Vopálenský - místostarosta

Zápis z jednání 

Dešťová kanalizace v ul. K Jahodárně,
konaného dne 21. 6. 2007 na OÚ Vestec.

Přítomní: Ing. Sovina - projektant, Ing. Vopálenský, 
L. Polák, A. Šedivá - obec Vestec.

Průběh jednání - vyjádření projektanta k celé situaci
a důvodové zprávě zpracované Ing. L. Vopálenským

Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace 
Ing. Tomanové (zpracovaná pro firmu Hardest a pře-
daná obci, na jejímž základě byla uzavřena SOD 
s firmou JLT) nevzala v úvahu návaznost na napoje-
ní stávajících dešťových kanalizací a ani nevzala 
v úvahu kolizi se stávajícím plynárenským zařřízením
(STL plynovod) a výškové řešení nebylo navrženo
tak, aby kanalizace mohla sloužit k odvodnění i šir-
šího území v okolí ulice K Jahodárně, je třeba zkon-
statovat, že dílo provedené podle této dokumentace
by nemohlo plnit očekávané vodohospodářské funk-
ce. Zároveň nebyl součástí projektové dokumentace
hydrotechnický výpočet ani hydrotechnická situace
ani jiný relevantní materiál, který by prokázal kon-
cepční správnost navrrženého řešení.

Na základě těchto skutečností se doporučuje 
část nově budované dešťové kanalizace odstranit 
a v území obnovit otevřenou vodoteč a poškozenou
stávající betonovou dešťovou kanalizaci uvést do
původního stavu, protože se ukázalo, že její napoje-
ní na nově budované dílo je nerealizovatelné. Proto-
že se prokázalo, že betonová kanalizace odvodů
dešťových vod je funkční, není zapotřebí provádět
kamerovou zkoušku, kterou měl provést dodavatel
stavby dle zápisu č.2 s firmou JLT.

Po provedení hydrotechnického výpočtu v souladu 
s předpisy je prokázáno, že nově budovaná DK 
z hlediska průtočného profilu nevyhovuje, přičemž
byla zkouomána pouze oblast, ze které mělo být
odvodnění provedeno.

Doporučení dalšího postupu:

- obstarat geodetické zaměření stávajících kanaliza-
cí a v terénu v okolí v ul. K Jahodárně a dále až po
ČOV.

- v návaznosti na pasportizaci kanalizačních potrubí
obce navrhnout komplexní řešení odvodnění a pří-
padně definovat jednotlivé dílčí etapy řešení

- dále je zapotřebí prověřit odvov srážkových vod 
z lokality Vestec III - Hardest, neboť dešťová kana-
lizace nebyla předána obci a pravděpodobně
nebyla ani zkolaudována. 

Oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení

Starostka obce Vestec vyhlašuje dne 19. 6. 2007
výběrové řízení č. 1/2007 v souladu s ustanovením
zákona 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných
celků na obsazení pracovní pozice vedoucí
úřadu - tajemník na dobu neurčitou. 

Předpokládaný nástup:1. 8. 2007, popř. dle dohody,
zařazení: vedoucí úřadu - tajemník, platová třída 
9 až 10 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách s správě. 
Charakteristika práce: tvorba koncepce rozvoje 
a komplexního zajištění přeneseného výkonu státní
správy.
Místo výkonu práce: Obecní úřad Vestec, Vestecká
čp. 3. 
Předpoklady: obecné předpoklady ve smyslu § 4,
zák. 312/2002 Sb., fyzická osoba, která je státním
občanem ČR nebo cizí státní občan s trvalým poby-
tem v ČR, která dosáhla věku 18 let, způsobilá 
k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonná.
Další předpoklady pro výkon správních činností sta-
novené zvláštním právním předpisem: splnění kvali-
fikačního předpokladu (zák. 469/2002 Sb. v platném
znění), vysokoškolské vzdělání - magisterský studij-
ní program nebo vyšší odborné vzdělání, splnění
předpokladů stanovených zák. č. 451/1991 Sb. 
v platném znění,  skutečnosti uvedené v § 2, odst. 1
písm. a) a b) se prokazují osvědčením vydaným 
MV ČR, skutečnosti uvedené v § 2, odst. 1 písm. 
d) a h) se prokazují čestným prohlášením. 
Předpoklady podle § 5 zák. 312/2002 Sb.: vedoucím
úřadu se může stát fyzická osoba, která má nejmé-
ně tříletou praxi, a) jako vedoucí zaměstnanec, b) při
výkonu správních činností v pracovním poměru 
k územnímu samosprávnému celku, nebo služebnímw
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poměru ke státu, c) ve funkci člena zastupitelstva
územního samosprávného celku dlouhodobě uvol-
něného pro výkon této funkce, délka praxe musí být
splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcháze-
jích  jmenování do funkce.
Další požadavky: znalosti v právních předpisech
upravujících obecní zřízení a znalosti z oblasti veřej-
né správy, výhodou je vzdělání v oboru veřejná sprá-
va, právo ekonomika, znalosti anglického jazyka,
samostatnost, komunikativnost, organiční a řídící
schopnosti, zodpovědnost, znalost daňových záko-
nů, uživatelská znalot práce na PC (MS Word, Excel,
Outlook Express, internet), řidičský průkaz skupiny
B vítán. Požadované  doklady: písemná přihláška
zájemce, adresovaná tajemnici obecního úřadu,
která bude obsahovat: jméno a příjmení, datum 
a místo narození, č. občanského průkazu nebo 
č. dokladu o povolení pobytu, státní příslušnost,
místo trvalého bydliště, datum a podpis zájemce,
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku
trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokla-
dů o nejvyšším dosaženém vzdělání, osvědčení MV
ČR dle § 4, odst. 1 zák. 451/1991 Sb. (nepožaduje
se u osob narozených po 1.12.1971, čestné prohlá-
šení o splnění předpokladů dle § 7 odst. 2 zák.
312/2002 Sb., průvodní dopis, ve kterém zájemce
vysvětluje, proč se o pracovní pozici zajímá. 
Uzávěrka přihlášek: přihlášku s požadovanými
doklady je nutné doručit v zalepené obálce, zřetelně
označené „výběrové řízení tajemník“, nejpozději do
pondělí 30. 7. 2007 osobně do podatelny OÚ do
17.00 hodin nebo poštou na adresu Obecní úřad
Vestec, Vestecká 3, 252 42  Jesenice u Prahy. Bližší
informace podá pí Čejková, tel. 241931732. Vyhla-
šovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu
kdykoliv v jejím průběhu. 

Ve Vestci dne 19. 6. 2007

Alena Šedivá
starostka obce

Veřejná výzva

Tajemnice Obecního úřadu Vestec vyhlašuje dne
19. 6. 2007 veřejnou výzvu č. 2/2007 v souladu 
s ustanovením zákona 312/2002 Sb. o úřednících
samosprávných celků, na obsazení pracovní pozice
samostatná účetní - plat. třída 8-9, v souladu 
s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě na dobu neurčitou. 

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2007, popř. dle dohody,
Zařazení: samostatná účetní. 
Charakteristika práce: komplexní vedení účetnictví
obce, včetně zpracování mzdové agendy, pořizová-
ní rozpočtu obce, rozpočtových opatření a rozpočto-
vého výhledu obce, sledování plnění rozpočtu obce,
zpracování daňových přiznání obce. 
Místo výkonu práce: Obecní úřad Vestec, Vestecká
č.p. 3. 
Předpoklady: Obecné předpoklady ve smyslu § 4,
zák. 312/2002 Sb, fyzická osoba, která je státním
občanem ČR nebo cizí státní občan s trvalým poby-
tem v ČR, která dosáhla věku 18-ti let, způsobilá 
k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonná.
Další předpoklady pro výkon správní činností: ukon-
čené středoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického
směru, znalost podvojného účetnictví ropočtových
organizací, praxe v oboru min. 3 roky, znalost zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zna-
lost rozpočtové skladby obcí, znalost daňových záko-
nů, uživatelská znalost práce na PC (MS Word, Excel,
Outluk Express, internet), řidičský průkaz sk. B vítán. 
Požadované doklady: písemná přihláška zájemce,
adresovaná tajemnici obecního úřadu, která bude
obsahovat: jméno a příjmení, datum a místo naroze-
ní, č. občanského průkazu nebo č. dokladu o povo-
lení pobytu, státní příslušnost, místo trvalého bydliš-
tě, datum a podpis zájemce, strukturovaný
životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání. 
Uzávěrka přihlášek: Přihlášku s požadovanými
doklady je nutné doručit v zalepené obálce, zřetelně
označené „výběrové řízení samostatná účetní“, nej-
později do pondělí 9. 7. 2007 osobně do podatelny
OÚ do 17.00 hodin, nebo poštou na adresu Obecní
úřad Vestec, Vestecká 3, 252 42 Jesenice u Prahy.

Bližší informace podá pí Čejková, tel.: 241 931 732.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou
výzvu kdykoliv v jejím průběhu.

Ve Vestci dne 19. 6. 2007
Libuše Čejková

tajemnice obecního úřadu

Oznámení obecního úřadu

Obec Vestec přijme pracovníky na následující pozice:

- 1 vedoucí pracovní čety obce, platová třída 5
- 1 pracovník pro tuto četu, platová třída 3-4 
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Nabízíme 5 týdnů dovolené.
Bližší informace lze získat na tel. čísle 241 931 732.

Informace pro občany

Další zastavení na cestě 
k mateřské škole

Jsou to již tři měsíce, kdy se ve Vesteckých listech
objevila poslední informace o přípravě mateřské
školy v obci. Co se od té doby odehrálo?

Zastupitelé zvažovali, zda zadají zpracování projek-
tu školky na jednom ze tří uvažovaných pozemků ve
vlastnictví obce nebo obec pro stavbu zakoupí
některý ze čtyř vytipovaných soukromých pozemků.
Po jednání s vlastníky byly dva soukromé pozemky
vyřazeny, také jeden z obecních nakonec nebyl
shledán vhodným. V dalším kole už byly zbývající
pozemky porovnávány na základě vyčíslených
nákladů potřebných k zahájení výstavby - kolik by
stály přístupové komunikace s chodníky, přípojky
sítí, případně vlastní nákup pozemku. Zároveň byly
pro každou lokalitu popsány přínosy, ztráty a rizika.
Rozhodování nebylo jednoduché, zastupitelé se
nakonec rozdělili do dvou táborů, z nichž každý
favorizoval jeden soukromý pozemek.

Výsledkem závěrečného hlasování bylo rozhodnutí
postavit mateřskou školu v ulici U Hřiště v soused-
ství sportovního areálu. I když se to neobešlo bez
rozčarování některých zastupitelů, věříme, že se toto
rozhodnutí ukáže jako správné. Kromě vhodného
přírodního prostředí hovoří v jeho prospěch také
skutečnost, že v rámci výstavby školky dojde sou-
časně ke zhodnocení celé této lokality a postupné-
mu řešení některých palčivých problémů. Co mám
na mysli?

Obec má v tuto chvíli kromě stromořadí na návsi
pouze jednu nevelkou plochu veřejné zeleně, a to 
v okolí rybníka. Je proto přirozené, že sem denně
směřuje mnoho z nás na příjemnou procházku nebo
cyklistickou projížďku. V budoucnu by měly přibýt
lavičky a další mobiliář a suché, nemocné nebo
poškozené stromy by měly být nahrazeny novou
výsadbou. Pokud obec uspěje v podaných žádo-
stech o dotace, měl by být rybník vyčištěn, oprave-
na prasklá a poškozená hráz a revitalizována zeleň
biocentra. 

Při výstavbě kanalizace v obci byla před lety vytěže-
ná zemina odvážena do sousedství fotbalového hřiš-
tě do míst, kde územní plán předepisuje zeleň. Od
té doby zde místo zeleně nalezneme navážku a na
ní parkující vozidla. Automobilový provoz nesvědčí
jak hrázi se vzrostlými stromy, tak pohodě návštěvní-
ků okolí rybníka. Bylo by logické, aby motorizovaní
sportovci přijížděli ulicí U Hřiště a parkovali v sou-
sedství sportovních šaten. Časem budou nové šatny
dokončeny, výhledově by měla být přestavěna také
dnešní restaurace se starými šatnami, takže by zde
mohlo vzniknout sportovně-společenské zázemí 
s moderní restaurací, klubovnami, tělocvičnou a šat-
nami. Ozeleněné parkoviště bude společné pro
sportovní areál i pro návštěvníky sousední mateřské
školy. Zároveň bude možné uzavřít hráz a navazující
cesty pro provoz motorových vozidel a využívat je
výhradně pro rekreaci nás všech (pochopitelně 
s výjimkou obsluhy navazujících zemědělských
pozemků). Také zmíněná navážka by měla být 
z části odtěžena a z části zrekultivována, aby po
vysazení zeleně rozšířila nabídku prostorů k rekreaci.

Ulice U Hřiště je v obci jednou z několika, které
dosud nemají kvalitní povrch nebo např. veřejné
osvětlení. Při realizaci mateřské školy bude tedy
postavena i komunikace sloužící jak dnešním obyva-
telům, tak školce, sportovnímu areálu a v budouc-
nosti i majitelům nových rodinných domů. 

Zatímco se připravovala smlouva na koupi vybra-
ných pozemků, bylo vytvořeno zadání pro výběrové
řízení na zpracovatele architektonické studie budo-
vy mateřské školy. Navržené řešení by mělo umožnit
případné budoucí rozšíření její kapacity, nebo nao-
pak provozní rozdělení a využití části budovy pro jiný
účel. Součástí dvoupodlažní mateřské školy bude
provoz kuchyně, byt školníka a garáž. 

Abyste se mohli s výsledkem práce vybraného pro-
jektanta seznámit, provede po odevzdání dokumen-
tace veřejnou prezentaci studie. O jejím termínu
budete včas informováni.

Jan Buchar

Poznámka redakce

Podrobnou prezentaci pozemků vytipovaných pro
výstavbu mateřské školy včetně jejich zakreslení do
satelitního snímku, jak ji zpracoval Ing. arch. Jan
Buchar, najdete na webových stránkách obce w
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Kultura a sport

Životní jubilea

Významná životní jubilea v červenci oslaví:

paní Bohumila Fügnerová 
paní Zdenka Müllerová 
pan  Ing. Ladislav Zvonař 

Ze srdce všem jubilantům blahopřejeme a do dal-
ších let jim přejeme pevné zdraví a hodně osobní
pohody.

Vestecká pouť

Všem, kteří mají rádi tradice a chtějí je dodržovat,
připomínáme, že pouť se ve Vestci držela vždy první
neděli po sv. Prokopu. V letošním roce tedy pouť při-
padá na neděli 8. července. 

Oznámení

Hledáme zájemce, kteří by se rádi podíleli na pří-
pravě kulturních a společenských akcí v obci. V pří-
padě zájmu o práci v kulturní komisi kontaktujte,
prosím, Obecní úřad Vestec. K práci v komisi zveme
i muže a partnerské dvojice.  

Ondřej Rybář
předseda kulturní komise

Dětské odpoledne 

Stejně jako v předcházejících letech, tak se i letos, 
v sobotu 2. června v 15 hodin, zaplnilo vestecké hřiš-
tě dětmi. Na oslavu dětského dne byla pro ně připra-
vena řada aktivit a zábavy. Obecní úřad společně 
s kulturní komisí nachystal pro naše ratolesti, navzdo-
ry proměnlivému počasí, příjemné odpoledne. 

Úvodní vystoupení klauna - kouzelníka bylo zakon-
čeno potleskem, ale i deštěm, který donutil přítom-

www.vestec.cz a občanského sdružení www.vesteckazvonička.cz.



Fotbal

Závěr fotbalové sezóny

Předkládáme čtenářům výsledky zápasů Viktorie Vestec v posledních dvou kolech okresního přeboru tak, jak
nám je poskytl pan Ladislav Ustohal.

Sobota 09. 06. 2007 Sobota 16.06. 2007
Hradišťko B : Viktoria Vestec -A- 2:3 Viktoria Vestec A : Jíloviště 1:1

Neděle 10.06. 2007 Neděle 17.06. 2007
Viktoria Vestec B : Průhonice B  6:2 (2:1) Psáry B : Vestec B 1:4

A mužstvo Viktorie Vestec skončilo ve III.třídě okresu Praha-západ na posledním místě
a sestupuje do IV. třídy.
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né, aby se schovali pod zastřešenou zahrádku hos-
půdky. Poté následovala balónková show, která
nadchla nejen děti, ale i jejich rodiče natolik, že
zapomněli na nepřízeň počasí. Atraktivitu nepo-
strádala ani jízda na traktůrku mezi kužely. S chutí
se svezli i tatínkové. Zpestřením programu byly 
i další zábavné soutěže, nechybělo občerstvení 
a závěr odpoledne vrcholil tombolou se zajímavými
cenami.

Blanka Pašková



červenec 2007  Vestecké listy

11 K
ul

tu
rn

í 
a 

in
fo

rm
ač

n
í 
m

ěs
íč

n
ík

 o
bc

e 
V
es

te
c

A2A - III. třída - skupina A

B mužstvo Viktorie Vestec skončilo ve IV. třídě okresu Praha-západ na 8. místě ze 14
účastníků.

A3A - IV. třída - skupina A

Do sezony 2007/2008 bylo přihlášenou pouze jedno mužstvo do IV.třídy.

Zájemci o regionální fotbal mohou najít bližší informace na webových stránkách Čes-
komoravského fotbalového svazu www.cmfs.cz (Kraje a okresy/Praha-západ). Zde najdete
výsledky odehraných utkání, podrobné statistiky, střelce branek, další tabulky (jak hrál tým doma/venku, kří-
žovou tabulku zápasů apod.), výsledky okresního přeboru dorostu a žáků atd. 
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Vestecké živnosti

V minulých vydáních Vesteckých listů jsem se něko-
likrát zmínila, že Vestec byl hlavně  zemědělskou
obcí. Průmyslová výroba pronikala do těchto míst
pomaleji a první vlaštovkou byla parní mlékárna 
(čp. 4), která byla v provozu na přelomu 19. a 20.
století. V tu dobu neměla daleko široko konkurenci.
Dále jsme mohli ve vsi najít řadu řemeslníků a drob-
ných živností, kterých sice nebylo mnoho, ale 
k soběstačnosti provozovatelů dostačovaly. Obec
tak měla do roku 1948 svého kováře Jandečku, krej-
čího a holiče Müllera v jedné osobě, švadlenu Bar-
tákovou, ševce Jiráka, truhláře Buršu, kamnáře Jirá-
ka. Dále bylo po vsi roztroušeno pár malých
obchůdků se základními potravinami. Ne všichni
měli viditelnou firemní ceduli, ale čím se mohli chlu-
bit, byla naprostá důvěra spoluobčanů.

Dnes se chci zmínit o jedné vestecké živnosti, která
již před válkou dala pevný základ firmě, jež dnes
slaví úspěchy nejen na domácí půdě, ale i daleko ve
světě. Jistě dobře tušíte, že mám na mysli rodinnou
firmu Jíva - Jirák. Nechci, aby tyto řádky měly
reklamní nádech. Naopak, chci vám sdělit, že právě

tento podnik vlastně navazuje na pomyslnou nit roz-
víjejícího se vesteckého průmyslu, která byla násilně
přerušena I. světovou válkou. 

Dědeček dnešních majitelů se vyučil u firmy Kaliba.
Jmenovaná firma byla v naší zemi jedna z mála,
která byla zaměřena na vybavení kuchyňských pro-
vozů. Posléze Václav Jirák (nar.1898) tuto firmu
opustil a osamostatnil se. V roce 1935 založil doma
v garáži vlastní podnik, kde se orientoval na výrobu
cukrářských pecí a plechových a smaltovaných
kamen. Vždyť smaltovaná kamna byla součástí
každé domácnosti a nejedna hospodyňka na jejich
kvalitu nedala dopustit. Václav Jirák brzy do firmy
přivedl svého syna a garáž přebudoval na menší
halu.

Netrvalo však dlouho, zemi ovládla opět válka a pár
let po jejím skončení přišlo znárodnění. Čtyřicet 
let zde pak hospodařil podnik Komex, který 
patřil státu. Bývalí majitelé tak mohli do dílny jenom 
nahlížet.

Až po sametové revoluci v roce 1989 přišla možnost
vrátit se zpět k původnímu podnikání, kterého se
Ladislav Jirák a jeho synové bez velkého váhání
ujali. Dnes už čtvrtá generace rodiny Jiráků vyrábí
nerezové kuchyně a jejich lesk, který se snoubí w
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Stará dílna „u Jiráků“
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Zakladatelé firmy bratři Jirákové prodávají smaltovaná kamna

Jiva - Jirák v současnosti: linka výdeje jídel ve firmě Siemens Praha
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s kvalitou, září především v bankách, hotelech, na letištích a v nemocnicích, ale i ve věznicích. Jejich výrob-
ky patří do vybavení lodi Michaela Jacksona, se značkou Jiva - Jirák se můžete setkat i na vzdálených nale-
zištích ropy v Rusku.

Dnes by se asi dědeček - zakladatel podivoval, do jakých rozměrů se firma rozrostla a jakých změn se
dočkala. Zámečnickou práci dnes obstarávají laserové a digitálně řízené stroje, avšak firemní filosofie, která
klade důraz na kvalitu a rychlost výroby, serióznost a dobré renomé platí ve stejném měřítku i dnes.

Blanka Pašková

Inzerujte ve Vesteckých listech

redakce@vestec.cz

V případě Vašeho zájmu zašlete Váš životopis na 
e-mail: roman.kohl@ekobal.cz, tel. 602 565 903

Přední společnost působící v oblasti
obalových technologií hledá

ŔIDIČE/PRODEJCE:

Požadavky: - SŠ nebo SOU
- ŘP - B,E
- pečlivost, spolehlivost, časová flexibilita

Nabízíme: - práce na HPP
- odpovídající finanční ohodnocení
- nástup možný ihned






