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Úvodní slovo 

 
Vá ení tená i,

  
jsem rád, e se s vámi mohu 
setkat u dal ího, zá ijového, 
ísla Vesteckých list . 

  
D tem za al nový kolní rok, ale je t p ed jeho 
za átkem, poslední prázdninový víkend, bylo 
slavnostn otev eno nové d tské h i t v ulici 
Vestecká. Informace nejen z otev ení, ale také 
o  tom, jak v bec vznikl tento nápad a o pr b hu 
jeho realizace najdete v samostatném lánku.   

Hlavním tématem tohoto ísla jsou mo nosti 
p ipojení na internet v na í obci. Jedná se 
o první ucelený p ehled o b n dostupných 
mo nostech p ipojení ve Vestci. V ím, e 
lánek vám usnadní orientaci a pom e p i 

va em rozhodování o zp sobu p ipojení.

  

P iná íme vám také bezpe nostní zprávu za 
2. tvtletí, je ur it pot itelnou informací, e 
nadále dochází k poklesu trestné innosti v na í 
obci. Do n kterého z p í tích ísel pro vás 
chystáme rozhovor se zástupcem Policie R, 
také bychom vám cht li p inést informace 
o innosti Obecní policie Jesenice na na em 
území.  

Vzhledem k tomu, e se blí í volby do 
zastupitelstva obce, rozhodli jsme se vydat 
zvlá tní íslo Vesteckých list , které bude 
v nováno nadcházejícím volbám a p inese vám 
informace nejen o jednotlivých kandidátních 
listinách, ale i  výsledky voleb v minulosti 
a základní informace k volbám. Toto speciální 
íslo vyjde na p elomu zá í a íjna.

  

P eji vám p íjemné tení.

  

Marek Kowalewski  

 

Inzerujte ve Vesteckých listech 

 

redakce@vestec.cz 

 

tel.: 603 481 560 

  
Starosta informuje 

 
Vá ení ob ané, jsem rád, e 
vám mohu p inést pot ující 
informace o dokon ení 
n kterých projekt a také vás 
seznámit s plány do 
budoucna.  

Prvním projektem, který byl v srpnu dokon en, 
bylo vybudování chodník v ulici U Parku. 
Dodavatel dodr el termíny a chodníky jsou 
dokon eny. V ím, e to nejen zlep í vzhled 
celého parku, ale p edev ím se zvý i 
bezpe nost chodc . Dal ím krokem by m lo být 
zadání projektu rekonstrukce zelen v parku tak, 
aby bylo mo né skuten hovo it o parku.

  

Dal ím projektem, u kterého byl úsp n 
dodr en termín dokon ení, je intenzifikace na í 
istírny odpadních vod. Od za átku zá í probíhá 

zku ební provoz, v tomto provozu bude istírna 
do kv tna 2007 a poté bude provedeno 
vyhodnocení. Po vyhodnocení parametr bude 
mo né po ádat o za azení tohoto technicky 
náro ného díla za více ne 8 milión do stálého 
provozu. Voda z istírny u v sou asné dob 
te e tak istá, e bude mo né p ikro it 
k vy i t ní reten ní nádr e, odkud voda 
z istírny proudí dále k Ol anskému rybníku 
a soustav eberovských rybník .

  

Dal ím dokon eným projektem je výstavba 
d tského h i t , bli í informace si m ete 
p e íst na následujících stránkách t chto list . 

  

Jeliko se v letech 2007 

 

2013 p edpokládá 
masivní vlna dotací z EU, chceme být p ipraveni 
získat co nejvíc dotací pro obec. K tomu, aby 
bylo mo né v as a efektivn o dotace ádat, je 
nutné mít p ipravené nejen projekty, ale také 
dostatek vlastních pen z na jejich realizci, která 
je poté zp tn hrazena. Ob podmínky se 
sna íme splnit, vytvá íme finan ní rezervu 
a p ipravujeme projekty tak, abychom, a budou 
jednotlivé dota ní tituly vypsány, mohli rychle 
reagovat. K ádostem o dotace chceme 
p edkládat práv tyto, ji p ipravené projekty. 
N které z nich jsou ji kompletn hotové, 
n které jsou zadané u projektant , a dal í jsou 
ve stádiu studií a p ípav. Projekty, které jsou 
nebo by do za átku roku m ly být p ipravené, 
jsou zejména:  
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vy i t ní rybníka a oprava hráze,

 
vy i t ní reten ní nádr e bakteriální 
a chemickou metodou, 
cyklostezka z Kunratic, která by m la spojit 
Vestec a Jesenici podél ulice Na Pr hon 
a pokra ovat do Psár, 
inventarizace zelen v obci v etn 
vypracování plánu její obnovy a údr by, 
vy e ení odbo ování z Víde ské ulice do 
Vestce, hlavn ve sm ru z Prahy, a to pomocí 
odbo ovacího pruhu nebo kruhového 
objezdu, 
zklidn ní dopravy a celkové e ení dopravní 
situace v ulici Vestecká, v etn plánu údr by,

 
zklidn ní dopravy v ulicích Pr b ná, 
K Remízku, Ve Stromkách a v dal ích 
vybraných ulicích, 
zvý ení bezpe nosti na p echodu u zastávky 
Safina, vybudování semaforu a osv tlení,

 

obnova aleje na Víde ské ulici, proto e 
stávají topoly jsou v havarijním stavu, 
vybudování kanalizace ve zbylých ástech 
obce (u Hrn í a na átalce),

 

vybudování kompostárny, do které by byla 
ukládána posekaná tráva svá ená z ohrádek 
v obci, 
z ízení autobusové zastávky u Motelu u Krbu,

 

nákup pozemk tzv. Jelínkovy zahrady .

  

Nezanedbatelnou mo ností, jak dosáhnout na 
peníze z EU, jsou také dota ní tituly, které 
podporují spojení obce a podnikatelského 
subjektu. Takové projekty se v sou asné dob 
sna íme alespo p edjednat, p íkladem m e 
být vybudování chrán né dílny pro invalidy ve 
spojení se spole ností SAFINA, a.s. Dal ím 
p íkladem, s naprosto reálným základem, by 
bylo vybudování spole enského centra s dal ími 
slu bami, které by byly ur eny pro obyvatele 
obce, a to ve spojení se spole ností HARDEST 
a.s., v areálu bývalého statku . p. 13 v ulici 
Vestecká.  

Zp sob , jak p ivést do obce co nejlevn ji 
a nejefektivn ji ob anskou vybavenost existuje 
více, ádný z nich není vynecháván.  

Z projekt , které budou dokon eny je t 
v leto ním roce, to jsou p edev ím:

  

v polovin zá í za ne výstavba chodníku pro 
p í, který povede z ulice Ve Stromkách do 
Jesenice a zajistí tak bezpe nou cestu nejen 
ák m, kte í nav t vují kolu v Jesenici, ale 

i maminkám s ko árky a v em ob an m 
i náv t vník m obce,

 
výstavba multifunk ního h i t s um lým 
povrchem, které bude ur eno iroké 
ve ejnosti a m lo by poskytnout p edev ím 
mláde i alternativní a bezpe ný zp sob 
vyu ití volného asu. H i t bude mít 
v budoucnu také vlastní um lé osv tlení, 
tak e bude mo né ho vyu ívat celoro n po 
celý den.  

Projektem, jeho realizace zabere je t mnoho 
asu, je zaji t ní výstavby a provozu mate ské 
koly. S v domím naléhavosti jsou jednání 

vedena r znými sm ry, a v ím, e n který 
z nich povede úsp n k cíli. e ení je 
samoz ejm závislé také na financích a na po tu 
p ihlá ených obyvatel, ale to je asi v em jasné.

  

S p áním hezkého babího léta kon ím tento 
výb r n kterých informací z innosti a d ní na 
va em obecním ú ad .

  

Eduard Jarolímek, starosta  

Informace z OÚ 

 

Vá ení majitelé ps ,

 

ádáme vás, abyste ven ení ps provád li tak, 
aby nebyla ohro ována bezpe nost chodc , 
zejména malých d tí.

 

Obecní ú ad Vestec zpracoval tato pravidla ve 
vyhlá ce . 2 z roku 2005, kde je uvedeno, e se 
zakazuje volné pobíhání ps . Toto na ízení je 
t eba dodr ovat. 
V poslední dob toti

 

asto dochází k tomu, e 
po vesnici pobíhá n kolik ps , r zných ras 
a velikostí. Setkání s voln pobíhajícím psem 
m e být velmi nebezpe né - op t zejména pro 
malé d ti. 

 

V neposlední ad nejsou odstra ovány 
exkrementy po psech. Stejnou pozornost, jakou 
v nujete svým ps m, v nujte té ve ejnému 
prostranství, aby ani po va í procházce 
nez staly ádné stopy.

 

Na stránkách Vesteckých list si m eme 
p e íst, jaké po adavky na zlep ení ivotního 
prost edí mají na i ob ané. Tentokráte tedy 
ádá obecní ú ad svoje ob any, aby se ídili 

vydanými na ízeními, která upravují chování na 
ve ejných prostranstvích a m la by také p isp t 
k udr ování istoty na nich.   
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Pokusme se, prosím, alespo trochu zlep it 
prot edí v na í obci.

  
Helena Jarolímková 
OÚ Vestec  

Usnesení zastupitelstva 

 
Usnesení 26. zasedání 
zastupitelstva obce 
Vestec ze dne 23. 8. 
2006  

Zastupitelstvo obce Vestec schvaluje: 
Ov ovatele zápisu  pí edivou a  pí Zíkovou.

 

P ijetí ú elové dotace na  stavbu    
Intenzifikace a rekonstrukce OV Vestec 
2. etapa ve vý i 1,5 mil. K z fondu ivotního 
prost edí St edo eského kraje a

 

pov uje 
starostu k podpisu p íslu ných smluv.

 

Dohodu  o zm n ve ejnoprávní smlouvy 
o výkonu úkol Obecní 

 

policie Jesenice 
na  území obce Vestec rozsahu dle 
schválené dohody na zastupitelstvu obce 
Jesenice ze  dne 26. 7. 2006 a pov uje 
starostu k podpisu p íslu né smlouvy. Dále 
pov uje  starostu k jednání o

 

dopln ní  vý e 
uvedené dohody v l. II. rozsah úkol 
(specifikace úkol ) a l. III. náklady na policii 
a  specifikace vyú tování pokut s termínem  
do 29. 9. 2006. Pokud nebudou v tomto 
termínu zpracovány vý e  uvedené zm ny, 
pov uje starostu k tomuto dni vý e uvedenou  
dohodu  vypov d t.

 

Obecn závaznou vyhlá ku . 4/2006, kterou 
se ru í  Obecn závazná vyhlá ka . 1/1995 
o Obecní policii obce Vestec. 
Zám r pronajmout  pozemky  . 417/20 
o vým e 1730 m2 a 417/21 o vým e 630

 

m2 

k. ú. Vestec u Prahy ve vlastnictví obce 
Vestec za ú elem komer ního vyu ití  
a pov uje starostu  zajistit  výb rové ízení.

 

Rozpo tové opat ení . 4/2006.

 

Smlouvu o smlouv budoucí na polo ení 
telekomunika ních kabel v ulici Chmelová  
na pozemcích parc. . 644/62 a parc. 
. 644/235 k. ú. Vestec u Prahy a pov uje 

starostu k podpisu p íslu ných smluv. 

  

Ve Vestci dne 24. 8. 2006  

MUDr. Eleni Zíková, místostarostka 
Eduard Jarolímek, starosta 

D tské h i t

  
V sobotu 2. zá í 2006 jsem 
se, na základ pozvání 
paní místostarostky MUDr. 
Eleni Zíkové, rád zú astnil 
slavnostního otev ení 
nového d tského h i t ve 
Vestecké ulici.   

Slavnostní otev ení prob hlo v 15 hodin, za 
krásného slune ného po así, a p edev ím za 
ú asti asi 120 ob an , z nich skoro polovinu 
tvo ily d ti. Po krátkém projevu paní 
místostarostka p ivítala pozvané hosty. Byli jimi 
nap íklad starosta sousední Jesenice Ing. Vít 
Libovický a majitelé pozemk , na nich bylo 
h i t realizováno, rodina Tm jových, která 
zastupovala i dal ího vlastníka pozemku 
MVDr. Lu ka Preiningera. 

  

Po slavnostním p est i ení pásky, které 
prob hlo za ú asti pana starosty Jarolímka, bylo 
h i t p edáno d tem do u ívání. Prohlídku 
h i t d ti absolvovaly v doprovodu klauna, 
Mickey Mouse, Médi Bédi a dal ích 
pohádkových postav. Klaun m l pro d ti 
p ipraveny sout e a také m ly mo nost si 
vyzkou et v echny atrakce, eho rády vyu ily.  

Oslovil jsem n které náv t vníky h i t a na 
otázku: Jak se vám líbí na h i ti? jsem dostal 
následující odpov di:  

Renata Pálková se synem Davidem, Jitka 
Draho ová se synem Danielem: 
Davidovi se na h i ti líbí, Dan se v nuje 
p edev ím d ev nému koni. Libí se nám také 
houpa ky a uvítaly bychom, kdyby na h i t byly 
dopln ny malé branky vhodné na fotbal.

  

Boris Gnoth se synem Nynem: 
D kuji v em zú astn ným za výstavbu krásného 
h i t .

  

Man elé Grossovi s dcerou Bárou: 
Líbí se nám hlavn houpa ky.

  

Na tomto míst  bych cht l v echny na e 
tená e upozornit, e se jedná o d tské h i t , 

a je na n zakázán vstup se psy.
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Vzhledem k tomu, e hlavní podíl na realizaci 
h i t m la paní místostarostka Zíková, vyu il 
jsem této p íle itosti a ud lal s ní rozhovor.

  
Paní místostarostko, vím, e nápad na vznik 
tohoto h i t pochází od Vás, jak jste k n mu 
dosp la?

 
Dlouho jsem chodila, jako mnozí dal í ob ané, 
kolem tohoto nádherného pozemku uprost ed 
obce a divila se, e odolává tlaku r zných 
investor . Od starousedlík jsem se dozv d la, 
e tento pozemek byl v minulosti vyu íván jako 

místo pro setkávání ob an , hrál se zde 
volejbal, zpívalo u ohn nebo lovily ryby. Vznikla 
zde mnohá p átelství a nejedno z nich trvá 
dodnes. A odtud u byl jen kr ek k nápadu 
pozemek vyu ít pro d tské h i t .

  

Od nápadu k realizaci vede v t inou dlouhá 
cesta, jak to bylo v tomto p ípad ?

 

Byla jsem mile p ekvapena, e i p es mnohé 
pesimistické prognózy, lo v e hladce a bez 
problém . Majitelé pozemk , Ing. Tm jová 
a MVDr. Preininger, souhlasili s pronájmem 
tém okam it a zám r vybudování d tského 
h i t p ivítali i zastupitelé obce. Tak e celková 
realizace zabrala jen n kolik m síc , co není 
v podobných projektech úpln obvyklé.

  

M l jsem mo nost vid t vybavení h i t a také 
to, e byl vybudován nový plot sm rem do ulice 
Vestecká, tak e by m zajímalo, kolik realizace 
h i t stála?

 

Za nu od demolice p vodní plotu a výstavby 
nového, kdy za velkého finan ního p isp ní 
spole nosti HARDEST a.s. ve vý i 100.000,- K 
(o tuto ástku byla sní ena nabídková cena) 
vy el obec pouze na 117.000,- K . Vybavení 
h i t , v etn v ech zemních a zahradnických 
prací stálo n co p es p l milionu a celková 
investice tedy byla více ne 600.000 korun.   

Tuto ástku platila obec ze svého rozpo tu nebo 
se Vám poda ilo zajistit sponzory?

 

Ano, významn se

 

na úhrad podíleli také 
sponzo i, krom ji vý e zmín ného HARDESTu 
jsou to:  
GALIMPEX, a. s., Kuka ka, s. r. o., 
PHARMAKON, spol. s r. o., ECP a. s., JIVA-
Jirák výroba velkokuchy ského za ízení 
spol. s r. o., TRADIMEX PRAHA s. r. o., GAZ 
AUTO PRAHA, s. r. o.  Celková vý e p ísp vk 
t chto firem je 193.000,- K a o tuto ástku jsou 
náklady na vybudování h i t ni í.

 
Cht la bych je t jednou pod kovat v em 
zastupitel m za podporu, paní JUDr. Babí kové 
za smluvní zaji t ní a vlastník m pozemk , kte í 
nám mimo jiné také ochotn ud lili souhlas 
s vybudováním chodníku na jejich pozemcích 
mezi Vestcem a Jesenicí.  
Samoz ejm chci pod kovat v em firmám, které 
jsem oslovila a které se také ochotn zapojily do 
financování celého projektu. Velký dík si 
zaslou í také dobrovolníci. Díky jejich pomoci 
a nad ení se poda ilo zajistit pro d ti krásné 
odpoledne. 
D kuji Vám za rozhovor a p eji mnoho úsp ch 
v dal í innosti.  

Marek Kowalewski  
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Na téma... 
Internet ve Vestci 

 
Vá ení tená i,

  
p iná íme vám p ehled 
technologií 
a poskytovatel p ipojení 
na internet ve Vestci. 
Vzhledem k tomu, e 
kompletní p ehled 
s vý tem v ech slu eb by 
nám zabral n kolik ísel, rozhodli jsme se uvést 
informace o nejb n j ích typech p ipojení 
s uvedením n kolika vybraných poskytovatel . 
V  p ehledu nejsou zahrnuta vytá ená p ipojení.

  

V na í obci jsou ve ejn dostupné následující 
slu by, které m eme rozd lit podle zp sobu 
p ipojení na:

  

bezdrátové p ipojení (Wi-Fi) v pásmu 2,4 GHz 
a 5,4 GHz 
p ipojení pomocí mobilních operátor 
GPRS/EDGE/UMTS 
LAN p ipojení

 

kabelové p ipojení ADSL pomocí telefonní 
linky  

Bezdrátové p ipojení (Wi-Fi) 
Pro bezdrátové p ipojení je pot ebná viditelnost 
na p ípojný bod poskytovatele slu eb a obvykle 
je pot eba instalace sm rové antény, která by 
m la zaru it dostate nou kvalitu a sílu signálu. 
Dále je pot eba nainstalovat za ízení (Wireless 
Client Bridge), které p evede signál a umo ní 
p ipojení pomocí klasické sí ové karty, kterou je 
osazena v t ina v sou asné dob prodávaných 
po íta . Poskytovatelé tohoto druhu p ipojení 
obvykle nabízí kompletní instalaci nezbytných 
za ízení, ale existuje i mo nost si tuto instalaci 
realizovat samostatn .  Nejroz í en j í je 
v sou asné dob p ipojení v pásmu 2,4 GHz, 
které je nelicencované a je ur ené k volnému 
pou ívání. Nevýhodou je omezený po et kanal 
(11 nebo 13 podle typu za ízení) a z toho 
plynoucí mo nost ru ení dal ími za ízeními. 
Proto se v sou asné dob p echází na pásmo 
5,4 GHz, kde by vzhledem k jinému rozd lení 
frekvencí nem lo docházet k ru ení. Také díky 
dal ím zm nám, jako je nap íklad mo nost 
vy ího výkonu 

vysíla , by m lo toto pásmo zaru it vy í 
kvalitu poskytovaných slu eb. 
Nabízená rychlost se v síti 2,4 GHz pohybuje 
obvykle do 2 Mbit/s, v síti 5,4 GHz do 6 Mbit/s.  

P ipojení pomocí mobilních operátor

 
Pro tento druh p ipojení se pou ívá bu mobilní 
telefon p ipojený do po íta e datovým kabelem, 
modem nebo PCMCIA karta, ur ená pro 
notebooky.  P ipojení probíhá pomocí 
následujících technologií: 
GPRS 

 
je vhodné p edev ím pro prohlí ení 

stránek, maximální rychlost je 85,6 Kbit/s, 
vyu ívá sí GSM v pásmu 900/1800 MHz

 
EDGE 

 
dosahuje vy í rychlosti, a 236 Kbit/s, 

tato rychlost je v ak více závislá na kvalit 
signálu, vyu ívá sí GSM v pásmu 900/1800 
MHz 
UMTS 

 

dosahuje rychlosti a 1 Mbit/s, vyu ívá 
sí tzv. t etí generace v pásmu 1900 MHz 

 

HSDPA 

 

teoreticky dosahuje rychlosti a 14,4 
Mbit/s 
CDMA 

 

dosahuje rychlosti a 1 Mbit/s, vyu ívá 
sí NMT v pásmu 450 MHz

  

LAN p ipojení

 

Pro toto p ipojení je nutná na stran klienta 
pouze sí ová karta v po íta i, ádná

 

dal í 
za ízení nejsou pot eba. Pou ívá protokol 
Ethernet, který m e poskytnout rychlost a 
1 Gbit/s, ale pro p ipojení na internet se obvykle 
pou ívá rychlost v ádech Mbit/s. Hlavním 
omezením tohoto p ipojení je dostupnost 
datových rozvod v byt nebo dom , ale 
v poslední dob u mnoho developer tyto 
rozvody má jako standardní vybavení.   

Kabelové p ipojení ADSL

 

Pro p ipojení pomocí ADSL je nutné mít 
dostupnou telefonní linku. Na tuto telefonní linku 
je p ipojen modem, který

 

je v t inou sou ástí 
instala ního balí ku. Tento modem se obvykle 
p ipojuje pomocí sí ové karty do po íta e. 
V p ípad , e nepou íváte pevnou linku pro 
telefonování, ale jen pro p ístup na internet, 
vyplatí se zvá it nabídku poskytovatel , z nich 
n kte í

 

nepo adují pau ální poplatek práv za 
pevnou linku, kterou nevyu ijete.  Písmeno A 
v názvu ozna uje, e se jedná o asynchronní 
p ipojení, kdy rychlost jedním sm rem je v t í, 
ne sm rem opa ným. Technologie ADSL 
nabízí rychlost a 4096/512 kbit/s (sm rem 
dovnit /ven). 
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Jedním z pojm , který se u p ipojení na internet 
pou ívá, je agregace. Ta ozna uje, s kolika 
dal ími klienty sdílíte dané p ipojení a pohybuje 
se obvykle od 1:1 (tzn. bez agregace) a po 
1:50. Agregace vychází z toho, e ne v ichni 
klienti vyu ívají stále plnou kapacitu p ipojení 
a je tedy mo né ho sdílet i pro ostatní. Dal ím 
pojmem jsou FUP (Fair User Policy), které 
omezují u ivatele nap . po p ekro ení ur itého 
objemu dat nebo v p ípad pou ívání n kterých 
sítí, nap . P2P (sdílení soubor

 
s dal ími 

u ivateli sít internet). Objem nap íklad 5 GB 
p estavuje 2000 b ných e-mail ,  
100 hudebních audio nahrávek ve formátu mp3, 
prohlédnutí 5 000 www stránek a 5 sta ených 
film /CD o velikosti 700 MB. 

  

V echny ceny uvedené v následujících 
p ehledech jsou v etn DPH a jsou zde uvedeny 
pouze slu by dostupné v na í obci.  

Bezdrátové p ipojení poskytují nap íklad tyto 
spole nosti:   

UPC eská republika a.s. 

 

bli í infomrace 
naleznete na http://wimax.dkm.cz nebo e-
mail: obchod@upcmail.cz  

Nabízí p ipojení v pásmu 2,4 GHz, p ipojení 
v pásmu 5,4 GHz vhodné pro VoIP se 
p ipravuje. V sou asné dob je mo nost 
vyzkou ení na 30 dní zdarma bez nutnosti 
uzav ení smlouvy, tak e v p ípad , kdy klient 
není spokojen, dojde k demontá i za ízení 
a klient nic neplatí.  

Ceník vybraných slu eb:  

slu ba cena rychlost FUP agregace 
UPC 

Starter 
475,- K

 

512/128 Kbit/s 5 GB 1:1 

UPC 
Easy 

555,- K

 

1024/128 Kbit/s 10 GB 1:1 

Instala ní poplatek 1,- K .  

P ipojení je bez agregace, jsou uplat ovány 
následující FUP 

 

p i p ekro ení stanoveného 
objemu následuje výstraha a v p ípad , e 
nedojde ke sní ení provozu, je do konce 
zú tovacího období rychlost omezena na 64/64 
Kbit/s.  

Tento poskytovatel nabízí zap j ení za ízení 
zdarma po dobu trvání smlouvy, která má 
výpov dní lh tu 30 dní.  

Internet za babku 

 
bli í informace 

naleznete na www.internetzababku.cz nebo 
e-mail:info@internetzababku.cz  

Nabízí p ipojení v pásmu 2,4 GHz a 5,4 GHz. 
V pásmu 5,4 GHz dále umo nují také pou ívání 
hlasových slu eb VoIP, které nabízí p enos 
hlasu i dat. Díky tomu mohou klienti telefonovat 
a faxovat do v ech tuzemských a zahrani ních 
sítí, cena za hovor nap íklad do mobilní sít se 
pohybuje v rozmezí 4,70 

 
5,36 K v závislosti 

na zvoleném programu.  

Ceník vybraných slu eb:  

Sí 2,4 GHz

 

slu ba cena rychlost FUP agregace 
Home 
200 

470,- K

 

200/200 kbit/s nejsou 1:5 

Home 
500 

708,- K

 

500/500 kbit/s nejsou 1:5 

 

Sí 5,4 GHz

 

slu ba cena rychlost FUP agregace 
Dom 
500 

470,- K

 

500/200 kbit/s nejsou 1:15 

Dom 
2000 

708,- K

 

2000/500 kbit/s nejsou 1:15 

 

Sí 5,4 GHz

 

slu ba cena rychlost FUP agregace 
Dom 
500+ 

713,- K

 

500/500 kbit/s nejsou 1:5 

Dom 
2000+ 

951,- K

 

2000/2000 kbit/s nejsou 1:5 

 

Uvedené ceny jsou platné v p ípad uzav ení smlouvy na 12 
m síc .

  

Instala ní poplatek v p ípad uzav ení smlouvy na 24 m síc 1,- 
K , standardní instala ní poplatek je 4159 K + 464 K za 
ka dou zapo atou hodinu práce technika.  

Provozovatelem této sít je spole nost KNET INT s.r.o., která ji 
provozuje od roku 2003.   

P ipojení pomocí mobilního telefonu

  

Tento druh p ipojení poskytují nap íklad 
následující spole nosti:  

Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 

 

více 
informací na www.cz.o2.com nebo e-mail: 
info@eurotel.cz  

Tento operátor poskytuje v oblati Vestce pokrytí 
pomocí CDMA, GPRS/EDGE, UMTS a HSDPA 
(posledn jmenované je podle mapy pokrytí 
dosupné pouze v ásti Vestce poblí Safiny). 

http://wimax.dkm.cz
http://www.internetzababku.cz
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Ceník vybraných slu eb:  

slu ba cena rychlost FUP 
Internet 

Pro 
1069,71 K

 
a 1 Mbit/s r zné

 
Internet 

Pro* 
831,81 K

 
a 1 Mbit/s 1,5 GB/7 dní 

 
U této slu by jsou nastavené FUP pro r zné 
objemy p enesených dat a pro r zné slu by, 
jejich p ehled najdete na webových stránkách 
poskytovatele. Po p ekro ení FUP dojde 
k omezení rychlosti jednotlivých slu eb.  

slu ba cena rychlost FUP 
Internet 
Speed 

831,81 K

 

a 1024/384 
Kbit/s 

2,5 GB 

 

Po p ekro ení FUP dojde k omezení rychlosti 
jednotlivých slu eb.  

slu ba cena rychlost FUP 
Internet 
Kombi 

1188,81 K

 

a 1024/384 
Kbit/s 

2,5 GB 

 

Poskytuje mo nost vyu ití p ipojení p es CDMA 
a GPRS/EDGE/UMTS.  

Pro aktivaci platí standardní aktiva ní poplatky, 
v sou asné dob 95 K a je nutný nákup 
za ízení (CDMA modem, GPRS/EDGE/UMTS 
karta atd.) za ceny od 6295 K . Pro nákup 
za ízení je také mo né vyu ít n kterou ze 
zvýhodn ných cen, podmínky najdete na 
stránkách poskytovatele.   

T-Mobile 

 

více informací na www.t-mobile.cz 
nebo e-mail: info@t-mobile.cz  

Tento operátor poskytuje v oblasti Vestce 
pokrytí pomocí GPRS/EDGE a UMTS.  
V sou asné dob nabízí p i uzav ení smlouvy na 
12 m síc 3 m síce  zdarma a v p ípad 
uzav ení smlouvy na 24 m síc 6 m síc 
zdarma.  

Ceník vybraných slu eb  

slu ba cena rychlost FUP 
Internet 4G 

Basic 
474,81 K

 

a 256 Kbit/s 1 GB 

Internet 4G 
Standard 

831,81 K

 

a 512 Kbit/s 3 GB 

Intrnet 4G 
Premium 

1188,81 K

 

a 1024 Kbit/s 10 GB 

V p ípad p ekro ení objemu dat bude sní ena 
rychlost p ipojení a za ka dý GB navíc bude 
ú tován poplatek ve vý i 117,81 K .  

Pro p ipojení je pot eba modem nebo karta do 
PC i notebooku, cena se pohybuje od 
2899,- K , v p ípad uzav ení smlouvy na del í 
období je poskytována zvýhodn ná cena, její 
p esnou vý i najdete na stránkách 
poskytovatele.  

P ipojení pomocí LAN

 
accidis s.r.o. 

 
bli í informace nalezenete na 

www.accidis.cz nebo e-mail: info@accidis.cz  

Nabízí p ipojení pomocí sít LAN. V sou asné 
dob je toto p ipojení dostupné pouze v lokalit 
Vestec III 

 

ulice Okru ní, Lipová a Ve 
Stromkách. Poskytovatel umo nuje také 
pou ívání hlasových slu eb VoIP.   

Ceník vybraných slu eb:  

slu ba cena rychlost FUP agregace 

Standard 600,- K

 

512/512 
Kbit/s 

omezení 
provozu Peer to 
Peer v dob od 
04:00 do 23:59 

1:10 

Instala ní poplatek 1000,- K (domy íslo 372-379 2000,- K ).  

Pro p ipojení je pot eba pouze sí ová karta. 

   

Kabelové p ipojení ADSL

  

P ipojení pomocí ADSL nabízí nap íklad 
následující poskytovatelé:  

Bluetone 

 

www.bluetone.cz nebo e-mail: 
info@radiokomunikace.cz  

slu ba cena rychlost FUP agr. 
Premium 

ADSL 
772,31 K

 

1024/256 Kbit/s - 1:20 

Premium 
ADSL 

1010,31 K

 

2048/512 Kbit/s - 1:20 

Premium 
ADSL 

1664,81 K

 

5120/512 Kbit/s - 1:20 

 

P ipojení je provozováno spole ností eské 
Radiokomunikace a.s.   

Pro p ipojení je pot eba modem, ceny se 
pohybují od 1,- K . Instalaci si m e provést 
klient sám, poté je zdarma nebo má mo nost si 
instalaci objednat od poskytovatele za cenu 
1797,- nebo 2987,- K podle typu.  

http://www.t-mobile.cz
http://www.accidis.cz
http://www.bluetone.cz
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GTS Novera 

 
www.gtsnovera.cz nebo e-

mail: info@gtsnovera.cz  

slu ba cena rychlost FUP agregace 
Novera 

DSL 
FUN 

470,- K

 
512/128 Kbit/s 2 GB 1:50 

Novera 
DSL 
FUN 

1422,- K

 
4096/512 Kbit/s 20 GB 1:50 

Novera 
DSL 

Office 
2136,- K

 
4096/512 Kbit/s nejsou 1:50 

 
Poskytovatel uplat uje FUP, kdy po p ekro ení 
stanoveného objemu dojde ke sní ení rychlosti 
nebo je ú tován poplatek 60,- K za 2 GB dat. 
P ehled dal ích cen pouze p ímo na infolince 
spole nosti.  

P i výb ru p ipojení je pot eba zvá it v echny 
mo nosti, nejen cenu, ale také rychlost, objem 
p enesených dat, agregaci a samoz ejm 
dostupnost.  

V ím, e tento p ehled vám poskytne ucelené 
informace o mo nostech p ipojení na internet ve 
Vestci a e i díky n mu se budete moct lépe 
zorientovat v nabídce slu eb v této oblasti. 
Podklady pro lánek byly erpány z informací, 
které poskytly jednotlivé spole nosti, p ípadn 
z jejich internetových prezentací a jsou platné 
k 30. 8. 2006.  

Marek Kowalewski   

Bezpe nostní zpráva 

 

Podle informací Obvodního 
odd lení Policie R, Jílové 
u Prahy bylo za 2. tvrtletí roku 
2006 na území obce Vestec 
spácháno celkem 18 trestných 
in , konkrétn se jednalo o:  

9 vloupání do motorových 
vozidel, 
1 kráde motocyklu, 
4 vloupání do novostaveb nebo bun k,

 

4 dal í trestné iny.  

Za toto období nebyla v na í obci evidována 
ádná záva ná násilná ani mravnostní trestná 
innost.  

Je pot ující zprávou, e oproti prvnímu tvrtletí 
do lo ke sní ení trestné innosti o 5 p ípad .

  
V p ípad , e zjistíte výskyt podez elých 
osob nebo vozidel ve va em okolí, ohlaste, 
prosím, tuto informaci bu na

 
linku 158 nebo 

p ímo na Obvodní odd lení P R v Jílovém 
u Prahy na tel.: 241 950 476. M ete tak 
pomoci v dal ím sní ení kriminality v na í 
obci.  

Rád bych také upozornil tená e na to, e 
v poslední dob jsou na území Vestce 
odcizována motorová vozidla pomocí 
nalo ení na v z odtahové slu by. Proto 
v p ípad , e se s touto skute ností setkáte, 
neváhejte informovat Policii R na ísle 158, 
p ípadn Obecní policii Jesenice na 
telefonním ísle 241 931 809.  Zárove si, 
prosím, poznamenejte registra ní zna ku 
vozidel, tato informace m e pomoci pro 
dopadení pachatel této trestné innosti.

  

Marek Kowalewski   

Informace pro idi e 
seniory 

 

S ú inností novely zákona 
o silni ním provozu do lo 
od 1. 7. 2006 k výraznému 
zp ísn ní trestání idi , 
kte í nebudou mít

 

p i ízení 
vozidla u sebe platný posudek o zdravotní 
zp sobilosti. Tento p estupek se v bodovém 
hodnocení adí mezi skutky s vysokou 
spole enskou nebezpe ností, co dokazuje 
postih, který je zákonem stanoven následovn :

  

pokuta v dy od 5.000,- do 10.000,- K

 

zákaz innosti spo ívající v zákazu ízení 
motorových vozidel v dy od 6-ti do 12-ti 
m síc

 

po et ukládaných bod  5  

Novela zákona stanovuje minimální sankce, 
proto policista nebude moci vy ídit p estupek 
domluvou ani blokovou pokutou. Tento 
p estupek

 

bude muset být projednán v dy ve 
správním ízení, kdy náklady ízení p edstavují 
1.000,- K .  

http://www.gtsnovera.cz
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Zákon nerozli uje idi e, kte í se vy et ení 
zdravotního stavu nepodrobí nebo jej pouze 
zapomenou a nemají jej p i ízení u sebe.

 
V jakém v ku je povinnost podrobit se 
pravidelné léka ské prohlídce?  

1. Nejd íve 6 m síc p ed dovr ením v ku 60 let 
a nejpozd ji v den dovr ení stanoveného 
v ku,

 
2. nejd íve 6 m síc p ed dovr ením v ku 65 let 

a nejpozd ji v den dovr ení stanoveného 
v ku,

 
3. nejd íve 6 m síc p ed dovr ením v ku 68 let 

a nejpozd ji v den dovr ení stanoveného 
v ku,

 

4. nejd íve 6 m síc p ed dovr ením v ku 70 let 
a nejpozd ji v den dovr ení stanoveného 
v ku,

 

5. pak ka dé dva roky.  

Který léka vydává posudek o zdravotní 
zp sobilosti?  

a) registrující praktický léka

 

b) léka za ízení závodní preventivní pé e

 

c) kterýkoliv praktický léka u osoby, která nemá 
registrujícího praktického nebo závodního 
léka e

  

Jak vypadá platný posudek o zdravotní 
zp sobilosti?  

Není to bílá karti ka velikosti idi ského pr kazu, 
jak si v t ina idi myslí. Tato karti ka ztratila 
svou platnost nástupem Vyhlá ky MZ 
. 277/2004 Sb., která stanoví nále itosti 

posudku. Posudek je tedy listina, ve které jsou 
uvedeny nále itosti v souladu s vyhlá kou. Musí 
být idi i léka em p edán nebo doru en do 
vlastních rukou proti podpisu.   

VIKTORIA 
VESTEC 

 

Po letní p estávce nám op t za ala fotbalová 
sezóna, do které vstoupila TJ Viktoria Vestec 
nejen s A-mu stvem, hrajícím III. t ídu, skupinu 
A, ale také s B-mu stvem, které hraje IV. t ídu, 
také ve skupin A. Sezóna pro nás za ala 
domácími zápasy o víkendu 19. a 20. srpna 
a její dosavadní pr b h nebyl  moc úsp ný, 
pouze B mu stvo si p ipsalo 3 body za jedno 

vít zství. V ím, e pom rn slu ná náv t vnost 
na ich domácích zapas bude i nadále 
pokra ovat a budeme vás moci odm nit lep ími 
výsledky. Alespo áste nou út chou m e být 
pro na e fanou ky to, e vid li padnout mnoho 
gól . Výsledky prvních 3. kol uvádíme ní e, 
vzhledem k tomu, e bodové rozdíly nejsou 
zatím moc velké, uvádíme pouze umístn ní 
obou mu stev.  

1. kolo Vestec  Psáry  0:4 
2. kolo Radlík Vestec  4:2 
3. kolo Vestec 

 
isovice  4:6  

V tabulce jsme zatím na posledním 14. míst se 
ziskem 0 bod a skóre 6:14.

  

1. kolo  Vestec B 

 

t chovice B 

 

3:8 
2. kolo Vestec B  Hvozdnice B  2:8 
3. kolo Zvole B  Vestec B  1:2  

V tabulce jsme zatím na 10. míst ze 14., se 
ziskem 3 bod a skóre 7:17.

  

Rád bych vás v echny pozval na dal í domácí 
utkání, která se hrají v následujících termínech:  

Vestec  Vrané  SO 16.09. od 16:30 
Vestec B- Dolní B e any B

 

NE 17. 09. od 16:30 
Vestec  Slapy  SO 30.09. od 16:30 
Vestec B- Dolní Jir any B NE 01. 10. od 16:30  

Tibor vec 
p edseda výkonného výboru

   

OPTIMUM SPORT 

 

Vá ení sportovní p átelé, 
vá ení rodi e,   

fotbalový oddíl OPTIMUM 
SPORT Vestec provádí 
nyní na za átku nového 
kolního roku 2006/2007 

nábor nových adept 
tohoto na zemi 
nejpopulárn j ího 
a  nejroz í en j ího 
sportu.  

Nábor provádíme u  chlapc ro níku narození 
1998 a mlad ích, rádi v ak p ivítáme i chlapce 
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star í, kte í ji mají zku enosti s fotbalem 
z jiných oddíl .

  
V p ípad , e máte doma sportovn nadané d ti 
tohoto v ku, neváhejte a nav tivte nás p ímo na 
fotbalovém h i ti ve Vestci a to ka dé úterý nebo 
tvrtek  mezi 16 - 18 hodinou.   

T íme se na va í ú ast.

   
Kulturní centrum 
Kamenice 

 

Kulturní centrum Kamenice 
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice 
tel./fax: 323672643 
e-mail: kckamenice@volny.cz  

Program KC Kamenice 
na podzim 2006  

íjen 2006

  

Divadelní p edstavení

 

NEBYLO TO PÁTÁ BYLA TO DEVÁTÁ

 

V ný man elský trojúhelník

 

Hrají: Jana vandová, Rudolf Hru ínský  
a Josef Carda 

Re ie: Ji í Menzel

 

Vstupné 250,- K

   

8. listopadu 2006 od 19.30 hodin  

koncert legendární  skupiny 
POUTNÍCI 

ve kterém zazní skladby z 35. letého p sobení

 

na country scén

 

Vstupné 200,- K

   

30. listopadu 2006 od 19.30 hodin  

Travesti show SKREAMERS 
Vstupné 250,- K

   
6. prosince 2006 od 18.00 hodin  

Chorea Bohemica 
VÁNOCE S CHOREOU  

Legendy, váno ní zvyky, koledy a váno ní písn 
zp vem a tancem ztvárnil soubor Chorea 

Bohemica. 
Podve erní po ad je ur en jak dosp lým tak 

malým divák m.

   
Zahajujeme zápis do  

tane ního kurzu 
podzim 2006  

Výuka v ech druh tanc pod vedením u itel 
tance Ladislava a Vladimíry Soch rkových

 

    Kde: KD Kamenice 
Kdy: pátek ve er  

 

D TSKÉ PO ADY

   

P ipravujeme na podzim

   

26. zá í 2006 od 9.00 hodin

 

JAK MÁ A ZACHRÁNILA MARTINA 
Z PEKLA

 

Pohádka s písni kami v podání divadélka 
AMDROMEDA 

Ur eno d tem od 3 do 10 let

   

4. íjna 2006 od 9.00 hodin

  

ÍPKOVÁ R ENKA

 

Klasická pohádka v osobitém podání Víti 
Mar íka 

Ur eno divák m od 3 let

   

4. prosince 2006 od 9.00 hodin  

VÁNOCE S KAMARÁDY

 

Po ad v novaný nejkrásn j ím svátk m v roce. 
Kamarádi spolu s d tmi o ekávají p íchod zimy 

a vánoc.  
Po ad pro d ti od 3 do 10 let.

  

Vstupné na d tská p edstavení 25,- K pokud 
není uvedeno jinak.  
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No ní linka 

 
Od zá í byl zahájen provoz nové linky no ního 
autobusu. Tato linka jezdí ze stanice 
Bud jovická, kde navazuje na linky 504 a 505 
po obvyklé trase denních linek do Jesenice. 
Tato linka staví i ve Vestci, v zastávkách Vestec, 
Safina a Vestec, átalka.  

Bud jovická

   
02:10 

Bud jovická

   
02:11 

Brumlovka   02:12 
Na Rolích   02:13 
Na Návr í   02:14 
Ka erov   02:15 
Nemocnice Kr

   

02:17 
Ústav mate ství

   

02:18 
IKEM    02:19 
Zelené domky   02:20 
U T í svatých

   

02:21 
Betá

    

02:22 
U Studánky   02:24 
Vestec, Safina   02:26 
Vestec, átalka  02:27 
Jesenice, bytovky  02:29 
Jesenice, Bud jovická

  

02:30  

Linka zatím jezdí pouze ve sm ru z Prahy do 
Vestce a dále do Jesenice. Do budoucna je ale 
podle vyu ití mo né nejen posílení, ale také 
zavedení spoje v opa ném sm ru.

  

Marek Kowalewski   

 

Inzerujte  
ve Vesteckých listech 

  

redakce@vestec.cz 

 

tel.: 603 481 560 

 
Kronika 

 
ekové ve Vestci

  
Máme tu op t zá í, m síc zpravidla spojovaný 
se za átkem nového kolního roku. Brány kol 
se otvírají a noví i odpo atí á kové usedají do 
kolních lavic, aby roz i ovali své mozkové 

závity.  

Práv od mých prvních kolních vzpomínek se 
bude odvíjet téma dne ního vypráv ní.

  

Jednoho podzimního dne, tehdy jsem byla 
prv á kem v jesenické kole, nám p edstavila 
na e paní u itelka nového spolu áka. Byl trochu 
jiný, m l sn dou ple , tmavé o i, na hlav 
hustou ernou k tici a neum l moc esky. 
Jmenoval se Mi es a byl to ek. My jsme mu 
íkali Mí a. P ist hoval se spolu s rodi i 

a sourozenci do Vestce.  

Odkud se vzal?  

V letech 1946 - 1949 zu ila v ecku ob anská 
válka, která zap í inila emigraci více ne 80 000 
osob do stát bývalého východního bloku. 
P edev ím horská území severního ecka tehdy 
kontrolovala politická levice pod vedením 
komunistické strany. Jejich protivníkem byla 
pravicová monarchistická vláda, podporovaná 
Velkou Británií a pozd ji USA.

  

V letech 1948 

 

1952 emigrovalo do 
eskoslovenska 13 tisíc ek ,

 

(nap . do 
bývalého Sov tského svazu 17 tisíc, do Polska 
6 tisíc, do Mongolska 6 tisíc).  

Nejd íve byly z ecké vlasti evakuovány d ti 
s nepo etným doprovodem dosp lých. 
V povále ném eskoslovensku, které samo 
nebylo v dobré hospodá ské situaci, byla pro n 
p ipravena záchytná st ediska  v Mikulov 
a v Mariánských Lázních. Po roce 1949 
následovala evakuace dosp lých, kte í na li 
do asné ubytování v záchytném st edisku ve 
Svatobo icích u Kyjova, Mikulov a  Le anech 
u Bene ova. Pozd ji byli ekové rozptýleni po 
celém území ech a Moravy, nejv t í 
koncentrace dosáhli na Krnovsku, Jesenicku 
a ambersku.  
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V roce 1957 se do Vestce p ist hovalo n kolik 
eckých rodin. Státní statky jim  t. .  poskytly 

skromné ubytování v bývalých hospodá stvích 
( . 10, . 12) a také zam stnání ve statku. A tak 
Damianidisovi, Jakovidisovi  a Papadopulosovi 
mohli jenom vzpomínat na svá olivová 
a tabáková polí ka v ecku a museli se 
p eorientovat na kolektivizované eské 
zem d lství. Vzdálený domov jim mohly 
p ipomínat jen dopisy nebo balí ky, jejich 
obsah 

 
p edev ím olivy, ozdobné korálky 

(komboloi) nebo i sazenice tabáku,  byly pro n 
malou psychickou náplastí, ale pro místní 

neobvyklým jevem. ecké rodiny se s místními 
obyvateli dob e s ily, p izp sobily se místním 
pom r m. Vzniklá p átelství p etrvávala dlouho 
i po jejich odst hování.

  
e tí imigranti a jejich potomci museli ekat 

dlouhých 30 let po skon ení ob anské války, 
ne nakonec v roce 1982 oficiáln získali plné 
právo na návrat do své vlasti.  

Blanka Pa ková 
kroniká ka

  
Inzerce     

  

SLEVY a 30% NA KOLA 
AUTHOR, MERIDA, APACHE   

+ a 20% na vybrané zbo í 
Podzimní slevy se nes ítají s dal ími slevovými akcemi   

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   

 

http://www.emap-praha.cz
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Inzerce  
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Inzerce 
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Inzerce  

Zavedená firma ve Vestci p ijme:

    
Asistentku prodeje   

Po adujeme: S vzd lání, komunikativnost, 
samostatnost, znalost práce na PC.       

Kontaktní telefon: 724333243 
     

                                                                                                   

Automechanika s praxí  

                                                                                                  

Autoelektriká e s praxí

   

Nabízíme: trvalý pracovní pom r, mo nost ubytování.   

Kontaktní telefon: 602230364                    
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Inzerce  

Pronájem bytu 2+kk ve Vestci  

Dlouhodob pronajmu byt 2+kk v novostavb v ulici Okru ní. Byt 
není za ízený, má pouze vybavenou koupelnu a kuchy skou linku.

  
Cena v etn slu eb 10.000,- K + elekt ina 

  
Tel.: 605 231 485   

 

Inzerce   

JARNÍ ARAN OVÁNÍ KV TIN pro ka dého

  

Otvíráme nové kurzy aran ování pro za áte níky a pokro ilé 
v Z Jesenice, ve tvrtek od 17 hod.  

Kurz má 6 lekcí, 2x v m síci 1,5 hod.

  

Za ínáme 12. 10. 2006, informace na www.kvetinybabeta.cz  

P ihlá ky do 6. 10. 2006 na tel.: 244 911 301, 723 076 722

       

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 ZÁ Í 2006

 

vy lo 10.9.2006. 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.kvetinybabeta.cz
http://www.tisk-sprint.cz
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