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Zprávy obecního úřadu

Vážení spoluobčané, 

v mém úvodním slově k srpnovému vydání Vestec-
kých listů bych nejprve chtěla poděkovat Vám,
občanům Vestce, kterých se v měsíci červnu týkal
„mokrý“ úklid obecních komunikací, za ukázněnost
při odstavování vozidel, aby nebránila průjezdu
čisticího vozu. Vaše ukázněnost byla skutečně pří-
kladná. V příštích dnech bude probíhat obnova
bílých pruhů na přechodech, které už nejsou
dostatečně viditelné a neplní tedy již svou funkci.
Budou vystěrkovány dvousložkovým plastem, který
má dlouhou životnost.

Další dobrá zpráva, a to nejen pro obyvatele Šátal-
ky, se týká vodovodu a kanalizace v této lokalitě.
Obec vyvíjí nemalé úsilí zde vodovod a kanalizaci
vybudovat; tyto sítě však musí být uloženy do
komunikace Vídeňská. Shodou okolností jsme 
v průběhu měsíce května obdrželi od Správy 
a údržby silnic Kladno sdělení, ve kterém nám
oznamují, že na podzim tohoto roku je naplánová-
na rekonstrukce komunikace na Vídeňské ulici, a to
v rozsahu od křižovatky Vestecká x Vídeňská (sídlo
BMV) směrem na Jesenici a dále na Jirčany, s tím,
že by obec následných 5 let nemohla komunikaci
rozkopat. Všichni víme, že situace s vodou je na
Šátalce naprosto kritická a obyvatelé mají vyschlé
studny. To, že na Šátalce není vybudována kanali-
zace, způsobuje problémy i v dalších částech
obce. Z tohoto důvodu bude třeba výstavbu vodo-
vodu a kanalizace maximálně urychlit. V současné
době probíhá stavební řízení, bude vydáno územní
rozhodnutí a následně bude vyvěšena veřejná
vyhláška na úřední desce obecního úřadu. Tomuto
projektu se velmi pečlivě věnuje p. Polák, autorizo-
vaný technik pro pozemní stavby, zaměstnanec
obce. V příštích dnech bude probíhat hloubkové
zaměření a prověrka stávající kanalizace, do které
bude nově realizovaná kanalizace napojena.
Zaměření je nutné provést, aby byl projekčně dodr-
žen spád nově realizované kanalizace.

Smutná zpráva je ta, že nám nějaký „poberta“ 
v sobotu 14. 7. vypustil z obecního rybníku, z  toho
mála vody co měl, poměrně velkou část vody.
Došlo k úhynu 120 kg ryb, které jsme nechali v pyt-

lích odvézt do kafilérie. Máme též v úmyslu co nej-
dříve provést odbahnění rybníku, které je však
závislé na tom, zda obec v podzimních měsících
obdrží dotaci. Ještě před rekultivací rybníku však
pro něj musíme zajistit dostatečné přítoky vody. 
V současné době je pouze jeden přítok, který je na
tak velký rybník (4,6 ha) poměrně malý. V těchto
dnech probíhá též  velká údržba a pročištění celé
strouhy tohoto přítoku. Dále bychom chtěli zajistit
ještě asi 3 další přítoky, jednak ze zbytkové vody 
z vodárny, která vzniká při čištění nádrží dvakrát do
roka (což by bylo cca 20 000 m3 za rok), a také
bychom chtěli využít svodů dešťové kanalizace 
z nejbližšího okolí rybníku. 

Chtěla bych i touto cestou poděkovat všem, kteří
přispěli k záchraně Vesteckého rybníku, a to nejen
občanům obce, ale též společnostem Vestecká
vodárna Veolia a VHS Benešov, které pomohly 
s okamžitou dodávkou vody.

Na závěr ještě jedna dobrá zpráva. Obec obdržela
dotaci na ozelenění Vesteckého rybníku, která
představuje částku téměř 190 tisíc Kč.

Přeji vám pěkný zbytek léta, příjemné dovolené 
a dětem hezké prázdniny.

Alena Šedivá
starostka obce

Usnesení z mimořádného 
zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 29. 6. 2007

Zastupitelstvo schvaluje:

I.
ověřovatele zápisu p. Ing. Buchara a p. Ing. Vopá-
lenského 

II.
Závěrečný účet obce Vestec za rok 2006 
s výhradami: 
1) byl překročen upravený rozpočet v § 3319 

o částku 2 438,50 Kč 
2) byl shledán rozpor mezi upraveným rozpočtem

a skutečností v § 6115 - volby do zastupitelstva
ÚSC 
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3) v rozvaze nesouhlasí údaje řádku 1 se stavem
účtu 901. 

Přijatá opatření k nápravě chyb:

Důsledná kontrola čerpání jednotlivých položek
rozpočtu, tvorba návrhů a projednávání rozpočto-
vých opatření. 

úkol:
správce rozpočtu - průběžně 

Udělení starostce obce pravomoc provést v průbě-
hu měsíce prosince běžného roku rozpočtové opat-

ření v souhrnném limitu 50 000,- Kč a to pouze 
v běžných výdajích. 

Důsledně účtovat o přijatých dotacích vč. správné-
ho zúčtování čerpání těchto dotací v příslušném
účetním období. 

úkol:
účetní - průběžně 

Provést opravu účtování pořízeného majetku 
v r. 2006. 

úkol:
účetní - ihned 

Závěr:
Nesprávnými účetními postupy škoda nebyla způ-
sobena. 

III.
2. změnu rozpočtu r. 2007 tak, jak byla předložena. 
Celkové navýšení rozpočtu ve výši 8 107093,- bude
plně pokryto ze zůstatku roku 2006. 

Zasedání zastupitelstva

Obecní úřad Vestec oznamuje, že 6. zasedání
zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 
6. září 2007 od 19 hodin. 

Vestecký rybník a všechny 
peripetie kolem něho

Jak jistě víte, události posledních horkých dní
kolem 15.-18. července t.r. nás nutí zaujmout nejen
jednoznačné stanovisko, ale také zároveň hledat
řešení tohoto problému. Vandalismus, jehož
důsledkem bylo odpuštění části vody z rybníka,
bude podroben detailnější kontrole a viník, bude-li
dopaden při dalším pokusu, bude opravdu náleži-
tě odměněn. Uplatnění právního řádu ČR bude
jednoznačně důsledné se všemi dopady z těchto
norem vyplývajících. To na straně jedné. 

Protože náš rybník je bohužel svým způsobem
bezpřítokový, (zásobován naprosto nedostatečným 
a stále slábnoucím přítokem), dopady nejen tropic-w
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kých veder, ale i shora uvedené skutečnosti vedly
k obrovskému úhynu ryb. Došlo k ekologické havá-
rii a při likvidaci rychle se rozkládajících ryb nám
rozhodujícím a nezištným způsobem pomohl pan
Janata s manželkou. O provzdušňování rybníka se
postarali místostarosta František Šimeček a Martin
Rous. Pan Šimeček dále prováděl opravárenský
servis související s výměnou oleje a doplňování
paliva pro čerpadlo a po celou tu dobu zajišťoval
„nezcizení“ tohoto zapůjčeného zařízení. V podve-
černích hodinách se na dočisťovacích pracech
ještě podíleli manželé Bucharovi, pí. Suchá, 
p. Zderadička, p. Satrapa a paní starostka s man-
želem. Bez materiální pomoci (zapůjčení kanoe 
s rybářskými holinkami a podběrákem), kterou
poskytl pan Papírník, by k úplnému vyčistění nedo-
šlo. Za to všem patří nejen moje poděkování.
Škoda jen, že ryby poděkovat nemohou, jistě by se

na poděkování podílely. Snad to splatí později -
kapitálním úlovkem šťastného rybáře. Samozřejmě
pomohla i pracovní četa OÚ Vestec, jmenovitě
Mirek a Fanda Novákovi, ti to však mají v pracovní
náplni. Paní tajemnice  zajistila od hasičů z Břežan
čerpadlo, které pomáhalo alespoň k částečnému
okysličování vody v rybníku a tím i ke snížení úhynu
dalších ryb. I jí patří poděkování. Je však také
nutno uvést i tu skutečnost, že na výzvu obecního
úřadu k naléhavé pomoci při likvidaci rozkládají-
cích se ryb reagovalo opravdu minimum občanů
Vestce. V dekontaminaci se bude i nadále pokra-
čovat...

To je již tedy nyní smutná minulost. Do budoucna je
zásadním úkolem zajistit alespoň částečný přívod
vody, aby byly nahrazeny ztráty odparem a také
bylo zajištěno okysličování vody. Proto byla v sou-
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časné chvíli zahájena oprava kanalizace srážko-
vých vod před hřištěm, aby tyto srážkové vody byly
odváděny do rybníku, a ne do retenční nádrže. Bylo
zjištěno, že do potrubí dešťové kanalizace jsou
nelegálně zaústěny odvody z některých nemovitos-
tí…  (Byla zjištěna voda z automatických praček,
zřejmě i kuchyní, koupelen a také splaškové vody).
Takovéto řešení je provedeno v rozporu se záko-
nem, dochází ke znečisťování životního prostředí 
a jsou tak kontaminovány povrchové i spodní vody.
To za druhé.

Proto bude podán zastupitelstvu obce návrh, aby 
v budoucnosti k takovýmto jevům nemohlo dochá-
zet. Stávající černé přípojky musí být odstraněny, 
a to v termínu do konce srpna t.r. Pokud bude zjiš-
těno, že se tento stav po uvedeném datu nezměnil,
bude objednána firma, která v potrubí provede
kamerovou prohlídku a nelegální připojení budou
jednoznačně odhalena. Jelikož  takováto činnost je
spojena se značnými finančními náklady, bude
obecní úřad v souladu se zákonem udělovat vyso-
ké pokuty, které budou účelově vázány právě na
zajištění těchto opatření. Vím, že takováto opatření
budou brána s velkým nepochopením, ale zlepšo-
vání kvality životního prostředí a ochránění zdrojů
podzemních vod je jistě o mnoho důležitější než
lokální zájmy některých jednotlivců, které jsou stej-
ně v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i se záko-
nem. O konečném rozhodnutí budete informováni
nejen ve Vesteckých listech, ale i na webu obce. 

Ing.L.Vopálenský 
místostarosta

Upozornění pro občany

Dovolujeme si vás upozornit, že po obci byly roz-
místěny nové transportní vaky, které slouží pouze 
a výhradně k ukládání posekané trávy. Staré ohrád-
ky na trávu budou sloužit pouze na ořezané keře 
a na větve. 

Žádáme občany, aby tuto novinku respektovali 
a v žádném případě už do ohrádek nevhazovali
posekanou trávu. Transportní vaky se budou
odvážet přímo celé a tráva se tedy nebude odvá-
žet takovým způsobem, jako dříve. Jedná se 
o zmechanizování tohoto úkonu. Pokud budou
vaky plné, je třeba, aby občané s posekanou tra-

vou posečkali na svých pozemcích do doby, než
budou dodány vaky prázdné. V žádném případě
neodkládejte trávu do ohrádek, ani do okolí ohrá-
dek a vaků. 

Věříme, že budete uvedenou skutečnost respekto-
vat a nová pravidla dodržovat. V tomto ohledu je
naším i vaším společným zájmem, aby naše obec
byla čistá a upravená. 

Děkujeme vám. 
Obecní úřad Vestec

Informace pro občany

Na aktuální téma: 
Ochrana životního prostředí

Vážení  spoluobčané,

často se setkávám se zvětšujícím se zájmem obča-
nů, kteří aktivně vystupují proti poškozování přírod-
ních zdrojů, ať už je to kácení stromů, znečišťování
vodních toků nebo existence „černých“ skládek.
Přiznávám se, že jako bývalý zaměstnanec České
inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP), jsem
takovým zájmem veřejnosti o kvalitu životního pro-
středí potěšen.

Chápu, že pro běžného občana je mnohdy obtížné
vědět, jak správně reagovat na některé nejčastější
způsoby poškozování životního prostředí a také co
dělat, aby třeba i nevědomky svým jednáním nepo-
rušil zákon. Proto jsem pro Vás připravil příručku
„Ochrana životního prostředí“,  která by Vám mohla
pomoci orientovat se v situacích, s nimiž se setká-
váte nejčastěji.

Jak jsem již uvedl, mohou občané svým aktivním
přístupem velmi výrazně přispět k ochraně životní-
ho prostředí. V následujícím přehledu proto uvedu
nejčastější druhy nedostatků a modelové postupy
jejich řešení.

1. Ochrana ovzduší

Co dělat, když zjistím …



- tmavý kouř vycházející z komína nebo jiné časti
zdroje znečištění?

- obtěžující zápach z provozu konkrétního zdroje,
případně zápach neurčitého původu? 

- další zdroje (zdrojem znečišťování ovzduší se 
v této souvislosti rozumí stacionární zdroj, nikoli
mobilní jako jsou např. dopravní prostředky
apod.) nebo činnosti znečišťující ovzduší?

V případě, že se jedná o zdroj umístěný v rodinném
domě, bytě, stavbě pro rekreaci nebo pro podnika-
telskou činnost, obraťte se na místně příslušný obec-
ní úřad. Oznámení resp. stížnost doložte pokud
možno údaji, které místně a časově charakterizují
zjištěný stav. Obtěžování okolí kouřem a zápachem
je v tomto případě přestupkem, který bude řešen
podle zákona o přestupcích. Pokud v těchto přípa-
dech bude kontaktována ČIŽP, bude záležitost pře-
dána k vyřízení příslušnému obecnímu úřadu.

V ostatních případech, které se budou týkat prav-
děpodobně středních, velkých nebo zvláště vel-
kých zdrojů, kontaktujte místně příslušný Oblastní
inspektorát ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší. 

2. Ochrana vod

Co dělat, když zaznamenám...

- znečištěnou odpadní vodu vytékající z dešťového
oddělovače v bezdeštném období?

- znečišťování povrchových vod z plavidel plovou-
cích nebo ukotvených na povrchových vodách?

- rozsáhlejší znečištění volného terénu cizorodou
(např. ropnou látkou nebo chemikálií) nebo únik
závadné látky z potrubí či dopravního prostředku?

- skladování nedostatečně zabezpečených látek,
které mohou ohrozit podzemní vody na volně pří-
stupném místě?

Podle množství zajistěte důkazní materiál - fotodo-
kumentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěry-
hodné osoby - a situaci ohlaste místně příslušnému
obecnímu úřadu s rozšířenou působností, dále pří-
padně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnému
Oblastnímu inspektorátu ČIŽP.

Když je povrchová voda zjevně znečištěna - např.
výskyt nepřirozené barvy vody, výskyt většího
množství pěny, plovoucích látek na hladině apod. -
nahlaste záležitost Hasičskému záchrannému
sboru, popřípadě Policii ČR, správci Povodí nebo
příslušnému Oblastnímu inspektorátu ČIŽP.

Pokud dochází k nepovolenému vypouštění
odpadních vod do povrchových vod nebo na
volný terén např. z autocisterny nebo z volně polo-
žené hadice apod., urychleně uvědomte Policii
ČR, dále obecní úřad s rozšířenou působností,
správce Povodí  nebo příslušný oblastní inspekto-
rát ČIŽP.

Když dojde k úhynu většího množství ryb nebo
když je pozorováno neobvyklé chování ryb, popř.
Dalších vodních živočichů, je třeba podle možnos-
tí zajistit důkazní materiál a situaci ohlásit místně
příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působ-
ností, případně Policii ČR, správci Povodí nebo pří-
slušnému Oblastnímu inspektorátu ČIŽP. V případě
úhynu ryb je možné ohlásit tuto skutečnost i místní-
mu rybářskému správci.

Vykazuje-li voda z domovní studny cizorodý pach
nebo chuť, zejména když zjištěná skutečnost
může souviset s činností mimo hranice dané
nemovitosti, odeberte vzorek vody a situaci ohlas-
te místně příslušnému pověřenému obecnímu
úřadu, popř. příslušnému Oblastnímu inspektorátu
ČIŽP.

3. Odpadové hospodářství a chemické
látky

Co dělat, když zaznamenám ...

- hromadění odpadu na místě k tomu neurčeném,
tj. vznik neoprávněné skládky, tzv.“černé sklád-
ky“? Obraťte se na příslušný obecní úřad či na
městskou policii. Vhodné je také pořídit důkazní
materiály (video, fotodokumentace), jméno osoby
resp. SPZ dopravního prostředku, ze kterého byl
odpad vyložen.

- zápach šířící se ze skládky, ČOV, třídící linky,
kompostárny, sběrného dvora či jiných zařízení
nebo podniků? Ohlaste tuto skutečnost příslušné-
mu obecnímu úřadu, popř. příslušnému Oblastní-
mu inspektorátu ČIŽP.
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- opuštěný autovrak? Informujte příslušný obecní
úřad.

Když se potřebujete zbavit nefungujícího televizo-
ru,PC či dalšího elektronického vybavení, starých
barev a laků, hnojiv, fotomateriálů a dalších chemi-
kálií, využijte způsobu, který je v dané obci  k tomu-
to účelu vytvořen.

Když se potřebujete zbavit léků s prošlou lhůtou,
odevzdejte je v lékárně.

Když se potřebujete zbavit stavební suti,  můžete ji
odvést přímo na řízenou skládku, která je v okolí -
pozor platí se za množství.

Když se chcete zbavit nefungujících výbojek, záři-
vek, baterií, pneumatik, chladniček či elektrických
akumulátorů, můžete kontaktovat prodejce, kteří
jsou povinni vás informovat o způsobu zajištění
odběru těchto použitých výrobků. 

4. Ochrana přírody

Co dělat, když zaznamenám ...

- úhyn ryb, ptáků, raků atd. v řece či v rybníce?

- nadměrné ohrožování volně žijících živočichů či
rostlin např. terénními úpravami?

- nepovolené stavební činnosti ve volné přírodě?

- ničení jeskyní?

- ničení památného stromu?

Obraťte se na ČIŽP, protože se jedná o porušování
ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.
Podle možností je třeba zajistit důkazní materiál
(fotodokumentaci, videosnímek, popř. svědectví
důvěryhodné osoby).

- nezákonné kácení dřevin rostoucích mimo les?

Uvědomte nejprve místní obecní úřad, který má
povolování kácení dřevin ve své kompetenci.
Pokud u OÚ neobdržíte řádnou odpověď, 
můžete podat písemný podnět na ČIŽP, která 
zprávu o prošetření podnětu musí vydat nejdéle 
do 30 dnů.

Když chcete na vlastním pozemku pokácet 
strom nebo keře, potřebujete povolení ke kácení 
v případě, když strom má ve výšce 130 cm 
nad zemí obvod kmene větší než 80 cm anebo
pokud zamýšlená plocha keřů, které chcete 
vykácet, přesahuje 40 m2. Povolení ke kácení
upravuje zákon č.114/1992 Sb.,o ochraně 
přírody a krajiny, a §8 v prováděcí vyhlášce
č.395/1992 Sb.

Žádost o pokácení se podává na místně přísluš-
ném obecním úřadě, popř. na Správě ChKO.
Žádost může podat pouze vlastník pozemku nebo
nájemce se souhlasem vlastníka. Žádost musí
obsahovat zdůvodnění záměru, popis, o jaké stro-
my se jedná  a jejich rozměry.

Pokud pokácíte strom bez povolení, porušíte zákon
o ochraně přírody a krajiny a ČIŽP je oprávněna
uložit blokovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

Když máte podezření, že hrozí nebezpečí pádu
stromu rostoucího na vašem pozemku a je bezpro-
středně ohrožen život nebo hrozí škoda velkého
rozsahu, není třeba povolení ke kácení dřevin 
a občan v takové situaci smí strom pokácet. 
Poté však musí provést ohlášení o kácení,  a to do 
15 dnů od provedení kácení.

Když porušíte zákon při výkonu vlastní podnikatel-
ské činnosti, sankce za porušení zákona budou
vyšší a řešeny budou podle správního řádu a niko-
liv podle přestupkového zákona, jako je tomu 
u fyzických osob, tj. občanů nevykazujících podni-
katelskou činnost.

5. Ochrana lesa

Co dělat, když zaznamenám …

- kácení lesa s podezřením na jeho nelegálnost?

Obraťte se na obec s rozšířenou působností, refe-
rát (odbor) životního prostředí. V případě zvláště
rozsáhlých těžeb se doporučuje obrátit se na pří-
slušný Oblastní inspektorát ČIŽP, oddělení ochrany
lesa. Pravidla umožňující těžit les jsou určena
zákonem č. 289/1995 Sb.

- nadměrné poškození lesních cest, svážnic 
a půdy?
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- nepovolené zábory na lesní půdě (skládky odpa-
du, nepovolené stavby atd.)?

- poškozování stromů v lese biotickými činiteli (žír
kůrovce, souše, okus až devastace mladých les-
ních porostů zvěří atd.), případně jinými činiteli
(např. nadměrné poškozování - odírání stromů při
přibližování dřeva) a příslušný lesní hospodář
nečiní nutná opatření?

V těchto případech se obraťte na příslušný orgán
státní správy (obec s rozšířenou působností), refe-
rát (odbor) životního prostředí nebo na místně pří-
slušný Oblastní inspektorát ČIŽP, oddělení ochrany
lesa.

Základní informace o ČIŽP lze nalézt na
www.cizp.cz. Důležité informace jsou rovněž k dis-
pozici na úředních deskách umístěných ve všech
budovách inspekce. Pro úplnost a možnost rychlé-
ho kontaktu s ČIŽP je uváděna  adresa:

Ředitelství ČIŽP
Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
tel. 283 891 564, 
fax 283 892 662
public@cizp.cz

a

Oblastní inspektorát Praha      
Dělnická 12, 170 10 Praha 7
tel. 266 793 330, 
fax 266793 333
public@cizp.cz

zpracoval 
JUDr. Jaroslav Bednář

Kultura

Životní jubilea

Kromě jubilantů uvedených v červencových Ves-
teckých listech oslavila v červenci své významné
životní jubileum také paní Stanislava Motyč-
ková. Přejeme jí hodně zdraví a dobrou životní
pohodu.

Informace z kulturní komise

Vážení spoluobčané, 

před necelým měsícem jsem po paní Mlejnkové,
které bych tímto rád poděkoval za rok skvělé spo-
lupráce, převzal vedení kulturní komise. Do této
doby jsem byl jejím členem a aktivně se účastnil
všech vesteckých kulturních akcí. 

V těchto akcích bychom rádi s ostatními členy
komise pokračovali i nadále. Již nyní připravujeme
plán akcí po letních prázdninách. Namátkou Ves-
tecké posvícení (16. září), kde bychom chtěli navá-
zat na velmi úspěšný minulý rok, dále jsou na řadě
akce pro naše děti  - vítání občánků, Mikulášská
besídka. V plánu máme i setkání seniorů pro naše
nejstarší občany. 

Pokud máte náměty na další kulturní akce, popř. se
k nám chcete přidat, napište nám na e-mail -
info@vestec.cz, nebo nám vzkaz zanechte na
obecním úřadě. 

Chceme, aby se nám všem obec líbila a byla mís-
tem, kde rádi žijeme. 

S přáním krásného léta 

Ondřej Rybář 
předseda kulturní komise

Kulturní a společenské 
centrum Jesenice

Chcete tančit jako ve STAR DANCE
nebo ještě lépe?

Navštivte taneční kurzy pro mládež 
a dospělé!

podzim 2007 - jaro 2008 v Kulturním a společen-
ském centru Jesenice

Vyučují Marietta a Dobromil Nováčkovi.

- Základní kurz pro mládež
středa 18:30
první lekce 3. 10. 2007
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- Základní kurz pro dospělé
středa 20:30
první lekce 3. 10. 2007

- Mírně pokročilí - dospělí
neděle 17:30
první lekce 7. 10. 2007

- Pokročilí - dospělí 
neděle 20:30
první lekce 7. 10. 2007

Zápis a informace 
v knihovně v budově Obecního úřadu Jesenice, 
pí Dvořáková,  telefon: 24102147
nebo D. Nováček, telefon 603232116, 
email: dance.novacek@volny.cz

Zámek Štiřín

Dovolujeme si upozornit čtenáře Vesteckých listů
na blízkost a atraktivitu zámku na Štiříně a na
hudební programy, které se zde konají.

Letní koncerty

10. srpna 2007
Elvis Presly Revival Band - koncert ke 30. výročí
úmrtí krále rock’n’rollu

24. srpna 2007 
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers - rozloučení
s létem na Štiříně

Večery se konají na zámecké terase, v případě
nepřízně počasí v domě ATIS.

Začátky koncertů jsou ve 20:00 hodin. 
Rezervace vstupenek tel.: 255 736 111

Sukův hudební Štiřín 2007-2008
cyklus exkluzivních koncertů

23. 9. 2007 
Pavel Šporcl (housle)
Petr Jiříkovský (klavír) 
Paganini - de Sarasate...

7. 10. 2007
Josef Suk uvádí mladé talenty

Hudební školy hl.m. Prahy
Gymnázia Jana Nerudy
školy hl. m. Prahy

21. 10. 2007
Jiří Bárta (violoncello) 
Bach 

18. 11. 2007
Ludmila Peterková (klarinet)
Irina Kondratěnko (klavír)  
Bach - Debussy - Kalmár...

9. 12. 2007
Alena Miró (soprán)
Irina Kondratěnko (klavír)  
Čajkovskij - Dvořák...
25. 12. 2007
Josef Suk (housle) 
Božena Kronychová (klavír)
Bach - Kubelík - Schubert...

20. 1. 2008
Pavel Haas Quartet
(1. housle, 2. housle, viola, violoncello)
JANÁČEK - HAAS

17. 2. 2008
Miroslav Ambroš (housle)
Zuzana Ambrošová (klavír) 
Spohr - Paganini - Massenet...

9. 3. 2008
Trio Antonína Dvořáka
(housle, violoncello, klavír)
Dvořák - Smetana

30. 3. 2008
Josef Suk uvádí mladé talenty
Hudební školy hl.m. Prahy
Gymnázia Jana Nerudy
školy hl. m. Prahy

20. 4. 2008
Trio Arundo
(hoboj, klarinet, fagot)
Bach - Mozart - Beethowen

25. 5. 2008
Adam Skoumal (klavír) 
Schumann - Haydn - Skoumalw
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15. 6. 2008
České Noneto
(housle, viola, violoncello, kontrabas, flétna, hoboj,
klarinet, fagot, lesní roh)
Dvořák - Rejcha

Koncerty se konají:
Sukův sál a Salmův sál (17 hodin)
Zámecká kaple 25.12.2007 (15,30 hodin)
Cena vstupenky 250,- Kč 

na koncerty "Josef Suk uvádí mladé talenty" 
150,- Kč 
v ceně pozvání na sklenku sektu po skončení pro-
dukce, (20% sleva na abonentní vstupenku 
a množstevní slevy)

Informace a předprodej vstupenek
Zámek Štiřín
Ringhofferova 711-Štiřín-251 68 Kamenice
telefon recepce 255 736 111

Kronika

Květen 1945 ve Vestci

Již delší dobu se zabývám myšlenkou, že stávající
nadpis kronika, který vás provázel několik let, změním
a přemístím se po časové přímce do současnosti.

Mým záměrem je vás seznámit například s význam-
nými osobami, které žijí tady mezi námi a jejichž
věhlas přesáhl hranice Vestce. Také bych ráda pro-
střednictvím této rubriky chtěla nahlédnout do
okénka místních firem, které zde provozují svou živ-
nost. Nejde mi o jejich reklamu, naopak, podobně
jako v minulém článku o rodinné firmě Jirákových,
tak i v budoucnu hodlám stejným způsobem
nabídnout šanci dalším. 

Ale okolnosti tomu nakonec chtěly jinak, a to díky
jednomu poloanonymnímu dopisu, který poslal
jakýsi „děda Semerád“ nejprve do redakce MF na
Smíchově a pak do deníku Aha. Zmíněného dědu
jsme nakonec identifikovali jako Jaroslava Semerá-
da, který se ve Vestci narodil. Letos mu bylo 78 let,
bydlí v Praze a je dosud stále velmi aktivní, dokon-
ce ještě chodí do zaměstnání. 

Ve svém dopise vzpomíná na květnové události
roku 1945 ve Vestci a připomíná  dramatickou udá-
lost, kterou prožil s ostatními vesteckými muži 
v revolučních dnech. Tehdy se podruhé ve svém
životě narodil.

5. 5. 1945 vypukla v Praze revoluce. Rozhlas jako
jediné informační medium naléhavě volal o pomoc
pro bojující město. Desetitisíce Pražanů vyšly do
ulic. Během jediného dne a noci vyrostlo v našem
hlavním městě na 3000 improvizovaných barikád. 

Výňatek z dopisu pana Semeráda

6. 5. 1945 jsme na výzvu rozhlasu postavili u osady
Šátalka na benešovské ulici (tehdy státní) barikádu

Pan Semerád v současnosti
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ze zemědělských strojů, kotle z mlátičky a různého
harampádí. Navečer přijely z cvičiště od Neveklova
německé tanky, barikádu rozsekaly a jely na Prahu.

K tomuto odstavci mají místní pamětníci připomín-
ku. Zůstalo prý pouze u myšlenky. Smutná zkuše-
nost psárských občanů, kterým se tato horlivost
krutě vymstila, přesvědčila vestecké, že se bariká-
da nakonec nestavěla a německým tankům se
odpor v průjezdu na Prahu nekladl.

Dále z dopisu…

Tím, že jsme  bránili v jejich postupu, zajala nás
jednotka SS, která jela na motocyklech s přívěsem
a kulomety. Jejich počet byl značný. Ve Vestci
zůstalo asi 30 esesáků, ostatní mířili ku Praze.

A jak se situace dále vyvíjela?

Všichni vestečtí muži ve věku od 16 - 60 let (asi 30
mužů) se museli shromáždit do sálu hostince 
¨U Klimešů¨, kde strávili celou noc. 

Dále pan Semerád ve svém vyprávění
pokračuje:

Následující den ráno nás vyvedli na hřiště za obcí,
kde jsme kopali směrem na Prahu hluboké jámy
pro kulomety. V noci ze 7. 5. na 8. 5. nás přemístili
z hostince do stodoly statku č.11. Zde jsme do pěti

hodin čekali, co se bude dít. Pak nás vyvedli do
hluboké úvozové cesty směrem na Zdiměřice. Zde
jsme museli sedět a ti kluci (opravdu kluci) od SS
chodili kolem nás se samopaly a pancéřovými
pěstmi. Naše čekání v lijáku (připomínám, že celou
tu dobu od 6. 5. pršelo), možná i na smrt, trvalo do
rozednění. Ten čas, to čekání bylo  pro nás strašné.

Ale… pak přišel vyšší důstojník Wehrmachtu a po
celé obhlídce pravil:¨fi ksintl, je po fálce, putete
domů, aufstehen und maschieren nach gasthaus¨.
Ještě teď, po dvaašedesáti letech,  to přesně tak 
v noci slyším.

Snad bylo naše štěstí v tom, že velící frajtr SS se 
v hospodě opil (nebo byl opit), takže těm osmnác-
tiletým klukům nepřišel dát rozkaz. Snad?

Tolik z dopisu dědy Semeráda.

Nabízí se i jiná varianta, která podává jiný pohled
na tuto událost. Vyslechla jsem ji od místních
pamětníků. V onu kritickou dobu, kdy bylo cítit, že
se blíží konec války, se prý v prostoru mezi Šebe-
rovem a Zdiměřicemi pohyboval nějaký občan pře-
vlečený do hasičské uniformy. Údajně to měl být
kočí ze statku na Drazdech. Právě tato podezřelá
osoba se stala předmětem dalšího vyšetřování 
a rozsáhlého pátrání v okolí. Snad?  

Blanka Pašková
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