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Úvodní slovo 
 
Vážení čtenáři, 
 
vítám vás u říjnového čísla 
Vesteckých listů. V tomto 
měsíci jsou to už druhé 
Vestecké listy, které jste obdrželi do vašich 
schránek. Minulé číslo se věnovalo pouze 
volbám a jistě jste měli možnost zaregistrovat, 
že volební boj se i v naší obci naplno rozběhl.  
Číslo, které máte v ruce, se věnuje už zase 
obvyklým tématům.  
 
Vzhledem k blížícímu se termínu voleb, které 
proběhnou v pátek 20. a v sobotu 21. 10., mnozí 
hodnotí uplynulé období a i já bych chtěl 
zhodnotit vývoj Vesteckých listů za dobu, kdy 
jsem členem redakční rady. 
 
Snažili jsme se vám přinášet zajímavé 
informace z obce, a to jak ze současnosti, tak 
v pravidelných příspěvcích kronikářky Blanky 
Paškové i z její historie.  Hledali jsme témata, 
která jsou pro vás zajímavá a mnohdy jsme také 
reagovali na vaše podněty. Zavedli jsme některé 
nové rubriky, jako například Rozhovor s ..., Na 
téma...  a také Názory čtenářů, ve kterých má 
možnost každý z vás sdělit své názory ostatním. 
Samozřejmě jsme také poskytovali prostor pro 
příspěvky jak občanů, tak i občanských 
sdružení, která v obci působí. S nástupem 
současného starosty Eduarda Jarolímka vznikla 
také pravidelná rubrika Starosta informuje. 
   
Vývojem prošel nejen obsah, ale také vzhled 
Vesteckých listů. Oproti původní výrobě, takřka 
„na koleně“, kdy se Vestecké listy kopírovaly na 
Obecním úřadě, se celé tisknou v tiskárně, 
přibyla barevná obálka a celkově se změnila 
grafika. Náklad se zvýšil ze 700 na současných 
1.000 výtisků a po finanční stránce jsou 
Vestecké listy, narozdíl od zpravodajů 
vydávaných v jiných obcích, naprosto 
soběstačné, tzn. že obec jejich vydávání nestojí 
ani korunu. 
 
Přeji vám příjemné čtení. 
 
Marek Kowalewski 
 

 

Starosta a 
místostarostka informují 

 
Vestec 2002 – 2006 
 
Vážení čtenáři, vzhledem 
k tomu, že se blíží konec 
volebního období současného 
zastupitelstva, chtěli bychom 
vás informovat o tom, co se za poslední čtyři 
roky v obci a na Obecním úřadě událo.  
 
Končící volební  období se zdá být pro naší 
obec úspěšné, ve Vestci se v tomto volebním 
období proinvestovalo celkem 42 mil. Kč. 
Z vlastních zdrojů bylo proinvestováno 
27,6 mil. Kč, z dotací celkem 6,3 mil. Kč 
a z příspěvků firem podnikajících na našem 
území to byly prostředky ve výši  8,1 mil. Kč. 
Podařilo se udržet finanční stabilitu obce 
a dokonce je vytvořena i dostatečná finanční 
rezerva na dokončení stávajících projektů 
a započetí nových, které jsou připraveny a jsou 
blíže popsány v tomto článku. 
 
Byla zahájena změna č. 3 územního plánu obce 
Vestec,  která také byla, po bouřlivých 
jednáních, zastupitelstvem schválena dne 
2. 3. 2006. 
 
Byl zpracován a předložen „Program obnovy 
venkova“, který se ukázal být velmi užitečný při 
žádostech o dotace, zastupitelstvo jej schválilo 
dne 21. 10. 2004.  
 
V roce 2005 došlo také k výměně starostů. 
Dlouholetý starosta Karel Douda  po 15 letech 
v čele obce našel svého nástupce v Eduardu 
Jarolímkovi, kterého postupně zaškolil a na 
něhož vedení obce plynule přešlo. 
 
S nárůstem počtu obyvatel o cca. 900 osob, 
vznikem nových staveb, jak komerčních, tak 
obytných a s tím spojeným nárůstem 
administrativy, bylo nutné rozšířit počet 
zaměstnanců Obecního úřadu a provést změnu 
jeho struktury, kdy byla zřízena funkce 
tajemníka. Tato opatření přinesla kromě jiného 
i prodloužení úředních hodin pro občany a to 
bez podstatného zvýšení nákladů na mzdové 
prostředky  v rozpočtu obce.  
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Nárůst obyvatel vyvolala především masivní 
výstavba bytových a rodinných domů, hlavními 
investory byly společnosti HARDEST a. s., 
VESTECKÁ STAVEBNÍ s. r. o., SK–INVEST 
s. r. o., T.L.S property investement a. s. Vznikly 
nové lokality bytové a rodinné výstavby, bylo 
vystaveno cca. 260 bytů a 120 rodinných domů. 
Rovněž Průmyslová zóna se mnohonásobně 
rozšířila a nabídla tím další pracovní místa 
a služby nejen našim občanům. Velká výstavba 
v obci přinesla nejenom zvýšení počtu obyvatel, 
ale snížil se i věkový průměr. V obci jsme od 
roku 2003 přivítali 117 nových občánků. Pro děti 
jsme zajistili další dětská hřiště,  v současné 
době jich obec provozuje 7. Nynější  vedení 
obce si je plně vědomo naléhavosti problému 
chybějící mateřské školy v obci a výše citovaný 
Program obnovy venkova  počítá se 
zpracováním projektu MŠ v roce 2007. Zajištění 
a výstavba MŠ  bude prioritou pro další roky 
a zároveň budeme pokračovat ve spolupráci se 
sousedními obcemi při řešení  problematiky 
zajištění základní školní docházky.  
 
Neúměrně se zvyšující náklady na likvidaci 
odpadů a jejich dotování z rozpočtu obce 
vyvolalo nutnost změny ve výběru poplatků. Bylo 
dosaženo jak lepšího výběru poplatků, tak 
i toho, že obec je čistá. Odpad je vyvážen 1–2 x 
týdně podle typu sběrných nádob a  zavedli 
jsme  jako první obec v okolí bezplatný svoz 
a řádnou likvidaci trávy a odpadu ze zahrad. 
V letošním roce je poprvé předpoklad, že 
dosáhneme toho, že náklady na likvidaci odpadů 
nebudou převyšovat příjmy. Peníze, které dříve 
bylo nutné použít na dotování likvidace odpadu, 
mohly být proto využity na jiné akce. Jedná se 
o částku, která by například stačila pokrýt 
náklady na výstavbu dětského hřiště na 
Vestecké ulici nebo vybudování chodníků v ulici 
U Parku.   
 
Na obec byly v rámci bezúplatných převodů 
z Pozemkového fondu ČR převedeny pozemky 
o celkové výměře 19.600 m2. Pozemky jsou 
většinou určeny pro veřejnoprávní stavby, což 
znamená např. mateřskou školu, sportoviště, 
multifunkční dům  a služby pro seniory (při ceně 
za 1.000 Kč za m2 představují převody těchto 
pozemků navýšení majetku obce  o cca. 19 mil. 
Kč). Dále došlo k bezúplatnému převodu  
pozemků od investorů a soukromých osob, 
většinou pod komunikacemi a veřejnými 
prostranstvími, o celkové výměře 25.760 m2. 

Celkově se obecní majetek zvětšil o 45.360 m2 
pozemků. 
 
 
INVESTIČNÍ AKCE V OBCI  
V LETECH 2002-2006 
 
 
Čistírna odpadních vod Vestec 
 

 
 
Největší investiční akcí tohoto volebního období 
byly dvě etapy rekonstrukce a intenzifikace naší 
čistírny odpadních vod, v letech 2004 - 2005 
první etapa, na kterou v roce 2006 navázala 
etapa druhá.   
 
Celkové investiční náklady: 15 290 tis. Kč  
 
Ostatní zdroje: 4 360 tis. Kč 
 
Dotace: 5 331 tis. Kč 
 
Vlastní zdroje: 5 589 tis. Kč 
 
Obec tedy zaplatila z rozpočtu  pouze 5.589 tis. 
Kč, zbytek nákladů byl hrazen z dotací 
a spolufinancováním ze strany společností 
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. 
a AGRO Jesenice u Prahy a. s. Čistírna 
s kapacitou 6.000 EO (což znamená do 6 tis. 
obyvatel) je prakticky kompletně dokončena 
a v současné době probíhají poslední terénní 
úpravy. V září tohoto roku byl zahájen zkušební 
provoz.  
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Retenční nádrž 
 

 
 
V roce 1997 byla zahájena přípravná fáze 
a projekty. Stavba probíhala od roku 1998 do 
roku 2004, kdy byla ukončena a zkolaudována, 
z toho v tomto volebním období bylo 
proinvestováno 3.187 tis. Kč.   
   
Celkové náklady: 18 326 tis. Kč 
 
Ostatní zdroje: 11 759 tis. Kč 
(investiční přispění  firem působících ve Vestci) 
 
Dotace: 2 135 tis. Kč   
 
Vlastní zdroje: 4 432 tis. Kč 
  
 
Rekonstrukce budovy OÚ 
 

 
 
V roce 2005 byla vybudována přístavba 
sociálního zařízení, na kterou obec získala 
dotaci ve výši 190 tis. Kč. Dále došlo v roce 
2006 k opravě fasády, výměně oken, provedení 

bezbariérového vstupu a venkovních úprav. Na 
fasádu jsme získali dotaci ve výši 147 tis. Kč. 
 
Celkem rekonstrukce  
a přístavba budovy OÚ: 1 088 tis. Kč 
 
Dotace: 337 tis. Kč 
 
Celkem vlastní zdroje: 751 tis. Kč 
 
 
Chodníky 
 
Ulice Vídeňská 

 
 
Ulice U Parku 

 
 
 
Na přelomu let 2002 - 2003 byla dokončena 
velká akce rekonstrukce komunikace Vestecké. 
V roce 2003 byly vybudovány chodníky na 
Vídeňské ulici, které zajistily bezpečí chodců při 
cestách jak na autobusovou zastávku na 
Šátalku, tak i do obchodního střediska. V roce 
2006 byly vybudovány chodníky v ulici U Parku 
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a stezka pro pěší a cyklisty do Jesenice (Foto na 
první straně obálky).  
 
Náklady na jednotlivé akce byly následující: 
 
Chodníky na ulici Vídeňská 
Vlastní zdroje: 1 212 tis. Kč 
 
Chodníky ulice U parku 
Financováno z ost.  zdrojů: 780 tis. Kč 
 
Chodník Vestec – Jesenice 
Vlastní zdroje: 395 tis. Kč 
 
 
Semafor Vídeňská 
 

 
 
 
Na základě podnětů občanů a pro zvýšení jejich 
bezpečnosti byl vybudován  na Vídeňské ulici 
semafor, který kromě ochrany chodců při 
přecházení, pomáhá i zpomalení a roztříštění 
dopravy na Vídeňské.  
 
 
Vlastní zdroje:           580 tis. Kč  
 
 
V jednání je projekt dalšího semaforu u Safiny. 
 
 

Komunikace a křižovatky 
 

 
 

 
 
Za velký úspěch se dá považovat spojení 
podnikatelských subjektů pod vedením obce za 
účelem dobudování a zafinancování 
komunikace Průmyslová v částce 2.106 tis. Kč, 
včetně dokončení křižovatky na Vídeňské za 
finančního přispění spol. SAFINA, a.s. (1.295 tis. 
Kč).  
 
Byl vybudován nový přístup do obce pomocí 
komunikace Na Spojce, která odlehčila dopravu 
na Vestecké, usnadnila vjezd do nové obytné 
zóny v obci a  především odklonila kamionovou 
dopravu obsluhující  podnik AGRO Jesenice 
u Prahy a. s. v severní části obce.  
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Dětské hřiště na Vestecké 
 

 
 
 

 
 
 
Před měsícem byl otevřen největší dětský areál 
v obci, situovaný na Vestecké ulici, kde jsou 
nejen atrakce pro nejmenší, ale i možnost  
dalšího sportovního vyžití a odpočinku. 
 
 
Celková náklady: 667 tis. Kč 
 
Ostatní zdroje: 196 tis. Kč 
 
Vlastní zdroje: 471 tis. Kč  
 
 

Multifunkční hřiště 
 

 
 
 
Na základě podnětu občanů a sportovního klubu 
působícího v obci se v obci začalo budovat 
multifunkční hřiště s umělým povrchem 
osvětlením, využitelné pro 14 druhů sportů. Je 
určeno pro nejširší veřejnost a zejména mládeži 
tak nabídne další možnost využití volného času 
(předpokládaný termín dokončení 10/2006). 
 
 
Rozpočet 1 500 tis. Kč 
 
Dosud zaplaceno 240 tis. Kč 
 
 
 
 
DALŠÍ AKCE  
V TOMTO OBDOBÍ 
 
 
Nově vzniklé služby 
 
§ byla uzavřena smlouva na údržbu 

a spravování veřejného osvětlení se 
společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., která 
dle této smlouvy do rekonstrukce veřejného 
osvětlení v obci již investovala 900 tis. Kč, 

 
§ byla zřízena služebna bezpečnostní agentury 

SISTEL INTERNATIONAL s.r.o. v budově OÚ 
a sjednána její bezplatná spolupráce při 
zajišťování bezpečnosti v obci, 
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§ v těchto letech vznikly v obci desítky služeb 
a provozoven, které jsou jak v centru obce 
(kadeřnictví, čistírna a prodejna oděvů, 
kosmetika, restaurace a penzion Siesta, 
penzion Spokojený host), tak především 
podél komunikace Vídeňská a Průmyslová 
(sportovní a tenisové centrum, motel U Krbu, 
prodejna motocyklů, pekárna Bavorka, 
restaurace a ubytovna Na Blatech, 
pneuservis, stavebniny, zahradnictví, 
keramika, bazar a prodejna nábytku, prodejna 
bazénů a příslušenství a další). 

 
 
Spolupráce s okolními obcemi 
 
§ vzniklo společenství sousedních obcí, s cílem 

zavedení takzvaného „Metrobusu“, který by 
jezdil po nové, jen pro něj vyhrazené trase 
z Jesenice přímo k metru, 

 
§ byla uzavřena smlouva o spolupráci 

s Úřadem městské části Praha 11 
o spádovosti základní školy,  

 
§ dále byla uzavřena smlouva s obcí Jesenice 

o působení Obecní policie Jesenice ve Vestci, 
kdy z rozpočtu obce Vestec bude hrazena 
služba dvou našich strážníků,   

 
§ byla uzavřena smlouva s obcí Jesenice 

o spolupráci při správě a užívání veřejného 
pohřebiště, 

 
§ a také vznikla smlouva o společném projektu 

s obcí Psáry „Z Prahy do kraje zlatokopů“, 
který komplexně řeší úpravu a budování 
cyklostezek v tomto regionu (zahrnuje 
i plánovanou  výstavbu cyklochodníku v ulici 
Na Průhoně). 
 

 
Sport a volný čas 
 
§ v roce 2004 byla uzavřena nová nájemní 

smlouva s TJ Viktoria Vestec, 
 
§ v tomto období také na hřišti došlo k opravě 

fasády, napojení stávajících budov na obecní 
kanalizaci, vznikla zastřešená terasa, dále 
byly opraveny hrací prvky na dětském hřišti, 
tribuna a byl osázen svah v okolí tribuny 
(náklady na pořízení výsadby činily cca 

100.000 Kč), to vše svépomocí fotbalistů 
a jejich příznivců, 

§ byla zahájena výstavba nových šaten na 
hřišti, přičemž ze zdrojů TJ Viktoria Vestec byl 
proinvestován cca 1 mil. Kč, pokračování 
závisí na finančních možnostech jak obce, tak 
i samotné „Viktorky“ a také na přidělení 
dotace, o kterou je požádáno, 

 
§ v obci ve spolupráci s „Viktorkou“ také začal 

působit mládežnický oddíl kopané, který 
rozšířil možnosti mimoškolní zájmové činnosti 
pro děti z širokého okolí, 

 
§ na obecním pozemku za rybníkem vzniklo 

cvičiště pro psy, byl založen kynologický klub, 
který se kromě vlastních akcí také aktivně 
zapojuje do akcí pořádaných obcí, 

 
§ na Obecním úřadě bylo obnoveno cvičení pro 

ženy, nově vznikl kurs břišních tanců, 
 
§ v rámci spolupráce s místními myslivci byl 

umožněn bezplatný pronájem prostoru 
v areálu ČOV na výstavbu chatky ke 
skladování krmiva pro zvěř. 

 
 
Kultura 
 
§ navázalo se na zachované tradice jako jsou 

mikulášská nadílka, posvícení, dětské dny, 
zábavy a pálení čarodějnic, 

 
§ vznikly i nové tradice, kterýmy jsou vítání 

občánků, betlémské světlo, diskusní fóra 
s občany, proběhly pěkné velikonoční 
a vánoční výstavy, 

 
§ nově se obec může pochlubit obecním 

znakem a praporem, 
 
§ na návsi přibyl křížek a zvon na původní 

zvoničce. 
 
 
Informovanost obyvatel 
 
§ začal vycházet měsíčník obce Vestecké listy  

(z počátku Vestecký zpravodaj), 
 
§ byly zřízeny internetové stránky obce 

www.vestec.cz, které prošly několikerou 
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změnou a v současné době jsou již v konečně 
podobě, 

 
§ byla zřízena služba zasílání SMS, informující 

občany, kteří se k ní přihlásili, o akcích v obci, 
 
§ v obci bylo instalováno 8  informačních tabulí. 
 
 
Životní prostředí 
 
§ v  okolí retenční nádrže bylo vysázeno 

cca. 100 stromů, 
 
§ došlo k vyčištění vodotečí od rybníka až po 

hranice katastru, 
 
§ bylo provedeno vyčištění Vesteckého rybníka 

a Jelínkovy zahrady, a to zásluhou  
občanského sdružení a občanů Vestce, 

 
§ je zpracován projekt inventarizace zeleně 

v obci, 
 
§ je zpracován projekt řešení úpravy okolí 

Vesteckého rybníka, 
 
§ celkově bylo v tomto období vysázeno 

cca. 300 stromů. 
 
 
Zahájené  a připravované akce 
 
§ dojde k zatrubnění dešťové kanalizace v ulici 

k Jahodárně, které bude dokončeno v měsíci 
listopadu 2006, 

 
§ probíhá výběrové řízení na pronájem 

pozemků za účelem vybudování občanské 
vybavenosti a veřejného sportoviště v lokalitě 
u vodárny, 

 
§ byl vypracován projekt a v roce 2005 byla 

podána žádost o dotaci na vyčištění rybníka 
a opravu jeho hráze v plánované výši 2 mil. 
Kč, v prvním kole nebyla úspěšná, avšak byla 
zařazena do zásobníku projektů pro další 
kola, 

 
§ je zpracován projekt na biologické vyčištění 

retenční nádrže, 
 
§ jsou zadány studie dopravního řešení na 

zklidnění dopravy ulice Vestecké a ostatních 

ulic v obci, vybudování osvětlení přechodu 
a semaforu u Safiny a řešení  křižovatky 
z ulice Vídeňská do ulice Vestecká. 

 
Na závěr této rekapitulace nezbývá než 
poděkovat všem zastupitelům, členům všech 
výborů, komisí a redakční radě za nezištnou 
práci pro obec. Bez nich by nebyl shora uvedený 
výčet tak bohatý a dlouhý. 
 
Eduard Jarolímek, starosta 
MUDr. Eleni Ziková, místostarostka 
 
 

Informace z OÚ 
 
Kontejnery na velkokapacitní odpad  budou 
umístěny v obci v termínu 24. 11. - 26. 11. 2006 
na následujících místech: 
    
§ u Obecního úřadu 
§ roh ulice Na Suchých x Průběžná 
§ roh ulice Průběžná x Hrnčířská   
§ ulice Na Suchých, u ulice U Strouhy 
§ ulice Ve Stromkách 
§ u vodárny 
 
 

 
 
Ambulantní svoz nebezpečného odpadu bude 
zároveň probíhat v sobotu 25. 11. 2006 na 
těchto sběrných místech: 
 
sběrné místo  čas  
Šátalka - proti BMW 8:00 -   8:20 
Obecní úřad Vestec  8:20 -   8:40 
ul. Ve Stromkách  8:40 -   9:00 
pod Restaurací U Klimešů 9:00 -   9:20 
u zrcadla    9:20 -   9:40 
(Hrnčířská x Vestecká) 
ul. Na Suchých   9:40 - 10:00 
(Průběžná x Vestecká) 
ul. Na Suchých   10:00 - 10:20 
(lávka u Hypernovy)  
ul. K Vodárně, za č. p. 156 10:20 - 10:40 
lokalita Hrnčíře   10:40 - 11:00 
(V úhoru x V Březí) 
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Bezpečná cesta do 
Jesenice 

 
Mezi Vestcem a Jesenicí byla 
vybudována a otevřena nová 
cesta pro pěší a cyklisty (foto na 
první straně obálky). Vzhledem 
k tomu, že není určená pro 
motorová vozidla,  poskytne 
dostatečné bezpečí jak dětem při cestách do 
školy, tak i všem občanům, kteří se vydají pěšky 
do Jesenice.  
 
Tato cesta navazuje na ulici Ve Stromkách, 
v délce cca. 300 metrů vede přes pole mezi 
Vestcem a Jesenicí a v obou obcích navazuje 
na stávající výstavbu. Povrch je zpevněný 
a cestu je tedy možné využívat celoročně.  
 
Už v současné době je využívána jak dětmi 
k cestám do jesenické školy, tak i dospělými 
k návštěvám jak úřadů a obchodů v Jesenici, tak 
k procházkám. Vzhledem k tomu, že z obou 
stran cesta navazuje na osvětlené komunikace 
a zástavbu, měla by tato cesta být oproti dosud 
využívané trase ulici Na Průhonu bezpečnější 
i za tmy. 
 
Marek Kowalewski 
 
 

„Dostávám dopisy od 
krále …“ 

 
Asi nikomu neuniklo, že naši republiku 
nedávno navštívil král Kambodže Norodom 
Sihamoni. Jak by také mohlo, vždyť mluvil 
nádhernou češtinou a zaznamenala to 
všechna česká média včetně televize 
a rozhlasu. Vládce této asijské země je svou 
češtinou skutečně mezi současnými 
monarchy a cizími představiteli  raritou. Ale 
proč o tom píší  Vestecké listy? 
 
Odpověď je velice prostá, král Sihamoni vyrůstal 
v české rodině Novotných a vzhledem k tomu, 
že nyní žije paní Eva Bednářová (za svobodna 
Novotná) ve Vestci, využili jsme této příležitosti 
a požádali ji o rozhovor pro naše listy. Moc jí 
děkujeme, že se s námi sešla a podělila se 
o své vzpomínky. Strávila s námi na obecním 

úřadě  společně s místostarostkou Eleni Zikovou 
a paní Janou Stupkovou celý podvečer. Bylo 
skutečně o čem vyprávět. Přenesli jsme se 
o desítky let nazpět. Tehdy bylo paní Bednářové 
dvaadvacet let a asi vůbec netušila, že jí změní 
život rozhodnutí Kambodžského krále Sihanuka, 
otce  Sihamoniho…. 
 
Malý princ v Praze 
Jeden ze synů tehdejšího krále Kambodže, 
devítiletý princ Sihamoni, byl kulturně 
a pohybově nadaný. Pro studium mu otec vybral 
Prahu, protože byla vždy vyhlášená svou 
bohatou historií, kulturní vyspělostí 
i propracovaným školstvím. A tak nastoupil 
v roce 1962 malý Sihamoni do Základní 
devítileté školy Majakovského v Praze 6, která 
byla blízko velvyslanectví. Ředitelkou tady byla 
maminka paní Bednářové, Milada Novotná. 
A jak na to vzpomíná paní Bednářová? „Po 
skončení vysoké školy jsem byla služebně 
v zahraničí a maminka mi tenkrát napsala: 
Představ si, že máme ve škole kambodžského 
prince a že mu mám psát na vysvědčení Jeho 
Veličenstvo. Neuměl samozřejmě česky, učil se 
sice rychle, ale přece jen to bylo dítě a moc se 
mu na velvyslanectví, kde bydlel, nelíbilo. A tak 
stále častěji docházel k nám, nejdříve jen na 
návštěvu, pak na víkendy….  Až nakonec u nás 
zůstal a stal se dalším členem rodiny. Já jsem 
s ním trávila nejvíce času, byla jsem mu 
postupně maminkou, sestrou, přítelkyní, 
společnicí do divadla, ale zároveň i řidičem. Měli 
jsme podobné zájmy a hodně času jsme trávili 
návštěvou divadel, kin, baletů…. Začínali jsme 
vlastně baletem, pak operou a až více rozuměl 
češtině, přidávali jsme činohru atd. Byl vnímavý 
a velice rychle se učil.“ Vyprávění paní 
Bednářové bylo moc zajímavé a neváhala 
zodpovědět i naše doplňující otázky. 
Samozřejmě nás zajímalo, jestli také malý princ 
zlobil a „vynucoval“ si pozornost. 
 
Tančil v Národním divadle 
„To víte, že někdy ano. Byl normální dítě a my 
normální rodina. Brali jsme ho jako 
rovnocenného člena rodiny, neměl žádné 
výsadní postavení, i když si samozřejmě sem 
tam, jako každé dítě, zkoušel něco prosadit 
„jako princ“, ale u nás mu to moc nepomáhalo. 
Tu a tam padla i nějaká „výchovná“ – ale to bych 
neměla o králi ani prozrazovat“, zarazila se 
s úsměvem paní Bednářová a pokračovala: 
„Sihamoni začal v Praze navštěvovat základní 
školu Majakovského, pak přešel do školy 



 
11 

s rozšířenou výukou jazyků v Ostrovní, poté 
nastoupil na konzervatoř, po která následovala  
Akademie múzických umění …. Jeho první 
baletní vystoupení bylo v Louskáčkovi 
v Národním divadle. Často hrával i doma – 
připravil židle, rozdal lístky a už tančil. Někdy 
jsem byla jediným divákem já, ale vždy  tančil 
s velikým nadšením. Moc se mu u nás líbilo, 
jezdíval s námi na výlety i na chalupu. Byl  
spokojený a šťastný. Určitě považuje Česko za 
svůj druhý domov, vždyť u nás prožil nejdelší 
úsek svého života – celých 13 let. A nejednou mi 
napsal: Nevíš, co bych dal za to, abych mohl být 
v Česku.“ 
 
Přátelství na celý život 
„Byli  jsme se Sihamonim když rostl, dospíval, 
vzdělával se a určitě jsme se „formovali“ 
navzájem. Je to velice inteligentní, vzdělaný, 
ctižádostivý, ale zároveň velice vnímavý člověk, 
především s velkým sociálním cítěním. V roce 
1970 došlo v Kambodži k vojenskému převratu 
a Sihamoni, který byl tehdy s otcem na návštěvě 
v Paříži, již nesměl vstoupit na území 
kambodžského velvyslanectví, kde měl stále 
mnoho svých osobních věcí. Aby se mohl vrátit 
do Česka a dostudovat, nabídla mu naše rodina, 
aby nadále byl u nás. Vyjádřil přání bydlet přímo 
u mne, i když rodiče měli větší byt. A tak se 
přistěhoval k nám, do bytu 1+1 v Roosveltově 
ulici. Tehdy měl tři psy, desítky obleků, mnoho 
knih …. I to jsme společně zvládli. Pokoj jsme 
přepažili, manžel spal v kuchyni. Brzy jsme 
naštěstí (s pomocí tehdejšího prezidenta 
Svobody) získali větší byt na sídlišti Skalka ve 
Strašnicích. Tady bydlel až do svého odjezdu 
z Česka v roce 1975. Prožívali jsme s ním ale 
i těžká období, kdy Rudí Khmerové ve druhé 
polovině 70. let vyvraždili tisíce Kambodžanů 
a mezi nimi i některé členy královské rodiny. 
Sihamoni tím velmi trpěl. Později jsme také oba 
ve stejnou dobu čelili těžké nemoci, nám oběma 
shodně pomohla čínská medicína. Snad i proto 
je naše přátelství tak pevné a já se vždy těším 
z jeho dopisů. Píše je nádhernou češtinou 
a vytříbeným rukopisem. Jsem moc ráda, že 
jsme se s ním mohli opět setkat. Teď už jako 
s králem se všemi poctami a protokolárními 
pravidly. Na návštěvu Prahy se pečlivě 
připravoval a napsal mi také podrobný seznam 
divadelních představení, které chce navštívit. 
Strávila jsem s ním také několik hodin při 
nákupu českých knih a chtěl nás mít 
i u některých „oficialit“ – to víte, že to byl zážitek 
i pro mě, mojí maminku i bratra. Nejsme zvyklí 

na „velký svět“, žijeme spokojeně v malém 
přízemním bytě ve Vestci, mám kočičky 
a pejska, malou zahrádku a stále co dělat….“   
Ne každému se podaří, aby mu do života 
vstoupil princ. Paní Bednářová to prožila 
a znamenalo to pro ni nejen společných třináct 
let, ale přátelství na celý život. 
 
PhDr. Hana Vaněčková 
 

 
Fotografie z vycházky po Praze v roce 1963, na 
fotografii jsou zleva: Milada Novotná, princ 
Sihamoni a Eva Bednářová. 
 
 

První zvonění v Jesenici 
 
4. září jsem měla tu čest se zúčastnit 
slavnostního zahájení nového školního roku 
v ZŠ Jesenice, kterou navštěvují desítky dětí 
z naší obce.  
 
Velkým a milým překvapením pro všechny 
rodiče i děti byla návštěva pana prezidenta 
Václava Klause právě v tento, hlavně pro 
prvňáčky, důležitý den. 
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Po slavnostním projevu starosty Jesenice 
Ing. Víta Libovického a ředitelky školy zazpívaly 
děti milou písničku „Pátá“. Pan prezident krátce 
promluvil a pak symbolicky zazvonil a tak zahájil 
nový školní rok 2006-2007. Po prohlídce školy 
se konala v jídelně diskuse. Zde dostaly 
možnost hovořit s prezidentem hlavně děti. 
Nejčastější dotazy směřovaly do jeho dětství, 
většinu dotazů s milým úsměvem ochotně 
zodpověděl. Například, který předmět měl 
nejraději, zda chtěl být vždy prezidentem, zda 
hrál již v dětství tenis a další. 
 
V diskusi se mimo jiné zmínil  i o tom, že ho 
často a rád hraje na kurtech u nás ve Vestci. 
 
Závěrem ocenil povedenou a krásnou budovu 
školy a  dětem připomenul, jak je důležité se 
dobře učit a věnovat pozornost výuce cizích 
jazyků, v dnešní době již nezbytných pro další 
uplatnění v životě. 
 
Myslím, že na společné chvilky s Václavem 
Klausem děti nikdy nezapomenou. 
 
MUDr. Eleni Zíková 
 

 

Názory čtenářů 
 
Obsah zde uveřejněných příspěvků vyjadřuje 
vlastní názor autorů, nikoliv redakce. 
 
Vážení spoluobčané ve Vestci, 
 
nedávno vestecké „Sdružení ODS“ informovalo 
o akutním nebezpečí, že v zóně výstavby 
Stavebního družstva investorů Vestec mohou 
být pozemky včetně sítí prodány, čímž by 
nastala nebezpečná situace pro obyvatele. 
Nejsem si úplně jistý, kdo se skrývá za 
označením „Sdružení ODS“, pouze vím, že jeho 
jménem vystupuje často paní Šedivá, t.č. členka 
obecního zastupitelstva. Jenomže – sdružením 
předkládaná fakta nejsou skutečnými fakty 
a věci se mají jinak.  
 
Stavební družstvo investorů Vestec procházelo 
velmi složitou anabází, jejímž podrobným 
líčením nebudu unavovat a jež je 
starousedlíkům dobře známa. Snad jen ve 
stručnosti je ale nutno zmínit, že poté, co bylo 
zjištěno, že v nastoleném režimu by se výstavbu 
nikdy nepovedlo dokončit a peníze družstevníků 
z družstva rychle ubývají, muselo být na počátku 
výstavby přistoupeno k výměně představenstva. 
Započala pak složitá etapa, v níž bylo potřeba 
ustát úvěr 150 mil. Kč, zónu dostavět za 
rozumné ceny a nedopustit, aby družstevníci 
přišli o své vklady. To se byť s velkými problémy 
podařilo, ačkoliv po takovéto anabázi již nebylo 
nikdy možné zcela ozdravit družstevní finance. 
Nové představenstvo družstva poté muselo 
ustát veškeré finanční toky až do závěru a učinit 
vše po právní stránce nezbytné ve snaze 
vydobýt pohledávky družstva za jeho dlužníky. 
V úplném závěru existence družstva skutečně 
došlo k přisouzení veškerých zažalovaných 
pohledávek za dlužníky. Morální satisfakce se 
tedy odehrála, ale přiznané pohledávky vytvořily 
základ daně z příjmu právnických osob, která 
byla vypočtena částkou 2.844.146 Kč. I přes 
provedená exekuční řízení proti dlužníkům 
nebylo dosaženo žádných hodnot a družstvo se 
tedy paradoxně dostalo do neschopnosti splatit 
svůj závazek vzhledem k Finančnímu úřadu 
a dalším věřitelům. Bohužel je český právní 
systém nastaven tak, že nám byla vypočtena 
takto vysoká daň z částky, která byla 
nevymahatelná. Představenstvo družstva bylo 
pak nuceno v souladu s platnými předpisy podat 
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návrh na prohlášení konkurzu na majetek 
družstva a usnesením Městského soudu v Praze 
ze dne 3. března 2006 byl prohlášen konkurs na 
majetek družstva Stavební družstvo investorů 
Vestec a ustaven konkursní správce. Účinky 
konkursu nastaly dne 3. března 2006. 
 
Tím se dostáváme k jádru těžkostí. V momentu, 
kdy bylo nutné podat návrh na prohlášení 
konkurzu, ještě byly v majetku družstva 
komunikace v zóně výstavby. Hlavními důvody 
byly výše zmíněné problémy a boje družstva, 
které se projevovaly snahami o prohlášení 
konkursu na majetek družstva (jež ale nikdy 
nebyly odpovědnými orgány vyslyšeny) 
a nakonec exekuční výměry, které již 
neumožňovaly pozemky předat obci. 
 
Jedním z důvodů pak byla i neochota části členů 
družstva předat komunikace obci Vestec 
bezúplatně, jak to představenstvo družstva 
navrhovalo. Pamatuji se, že právě paní Šedivá 
se tomu podivovala velmi hlasitě. Takže není 
pravdou, že by zde nebyla snaha komunikace 
obci předat. Rovněž není pravda, že sítě nebyly 
zkolaudovány. Jak si obecní úřad nyní znovu 
ověřoval na KÚ Praha Západ, sítě byly řádně 
zkolaudovány, což je zaznamenáno 
v geometrickém plánu. V žádném případě se 
tedy nejedná o „ornou půdu“ bez jakýchkoliv 
dalších náležitostí, která může být prodána 
komukoliv a k jakémukoliv účelu. 
 
Je také potřeba říci, že v závěru činnosti 
družstva již byl prodej komunikací vyhlášen 
veřejnou dražbou – nemýlím-li se – dvakrát, ale 
nikdy se nenašel zájemce. To ale asi skutečně 
neznamená, že tomu tak musí být i do třetice. 
Věřím, že zastupitelstvo obce dokáže správně 
odhadnout rizika a především v jednání se 
správcem konkursní podstaty docílit odkupu 
komunikací obcí Vestec za rozumnou cenu tak, 
aby v zóně nevznikaly další obavy. Jiná možnost 
podle mne v současnosti neexistuje. 
 
A když už se bavíme o tom, čemu paní Šedivá 
také příliš neprospěla, tak ve funkci v obecním 
zastupitelstvu se zasadila všemi svými silami 
o to, aby družstvo nemohlo obci bezúplatně 
předat kabelový rozvod, vystavěný družstvem. 
Ten by v celé zóně při správně nastavené 
správě mohl poskytovat levný internet a kvalitní 
televizní a rozhlasový signál bez potřeby antény 
na každém domě - nyní však spočívá nečinně 
pohřben pod komunikacemi. 

To mě přívádí k otázce, co vlastně celé 
prohlášení „Sdružení ODS“ mělo znamenat – 
skutečnou snahu o zlepšení stavu věcí, anebo 
jen rozviřování emocí a cílené napadání dalších 
členů zastupitelstva, kteří nejsou členy 
„Sdružení ODS“? To první asi ne, protože žádný 
konstruktivní návrh nezazněl. Volby do  
zastupitelstva se rychle blíží, tak se mi zdá, že 
spíše to druhé. Přeji všem správnou volbu. 
 
 
Dr. Pavel Hozák 
 
 
PS: Ačkoliv dosud jsem členem představenstva 
SDI Vestec, tyto řádky vyjadřují výlučně můj 
osobní názor, vytvořený na základě účasti na 
výstavbě zmiňované zóny. Sám nejsem členem 
žádné strany, ani na žádnou funkci nekandiduji. 
 
 

VIKTORIA 
VESTEC 

 
Podzimní sezóna se dostala do své druhé 
poloviny a u obou mužstev se v té první polovině 
střidaly úspěchy i neúspěchy.  
 
Velkým úspěchem byl především postup do 
semifinále poháru okresního fotbalového svazu, 
které se bude hrát příští rok na jaře. Zápas 
1. kola poháru proti mužstvu Dolních Břežan 
vypadal po první polovině, která skončila 1:4, 
jako prohraný. Ve druhé půlce se Vestec 
semknul, tvrdě bojoval a dokázal téměř 
nemožné, kdy výsledek otočil na konečných 6:4. 
Ve druhém kole jsme porazili Dolní Jirčany na 
jejich hřišti 2:1. 
 
V mistrovských soutěžích A mužstva je 
největším problémem chybějící gólman, o čemž 
vypovídá i naše skóre. Obě mužstva jsou 
v současné době na 12. místě, ale samozřejmě 
ještě není nic ztraceno, rozdíly mezi jednotlivými 
mužstvy uprostřed tabulky jsou minimální. 
 
Mnozí z vás si pravidelně nacházejí cestu na 
naše zápasy a chtěl bych vám touto cestou 
poděkovat za vaši podporu a věřím, že se 
budeme na zápasech TJ Viktoria Vestec 
potkávat i nadále. 
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Výsledky předchozích kol: 
 
Vestec A 
4. kolo Krňany – Vestec  1:4 
5. kolo Vestec – Vrané  1:3 
6. kolo Davle – Vestec  1:2 
7. kolo Vestec – Slapy  3:3 
8. kolo Libeř – Vestec  5:2 
 
Vestec B 
4. kolo Jílové B – Vestec B  4:1 
5. kolo Vestec B – D. Břežany B 2:2 
6. kolo Okrouhlo – Vestec B 6:1 
7. kolo Vestec B – D. Jirčany B 1:1 
8. kolo K. Přívoz – Vestec B 6:0 
 
 
Tabulka III. třídy skupiny A: 
 
1. Hradištko B 8 6  2  0 32:6 20 
2. Bojanovice 8 5  3  0 16:5 18 
3. Čisovice 8 5  1  2 26:14 16 
4. Psáry 8 5  1  2 22:10 16 
5. Libeř 8 3  2  3 18:18 11 
6. D. Jirčany 8 3  2  3 13:14 11 
7. Slapy 8 3  2  3 14:17 11 
8. Radlík 8 3  2  3 17:30 11 
9. Jíloviště 8 2  3  3 18:19 9 
10. Davle 8 2  3  3 13:14 9 
11. Vrané 8 2  2  4 13:14 8 
12. Vestec 8 2  1  5 18:27 7 
13. Měchenice B 8 2  1  5 13:26 7 
14. Krňany 8 0  1  7 5:24 1 
 
 
Tabulka IV. třídy skupiny A: 
 
1. Jílové B 8 8  0  0 44:11 24 
2. Štěchovice B 8 6  2  0 29:14 20 
3. Okrouhlo 8 5  0  3 30:28 15 
4. K. Přívoz 8 4  2  2 29:11 14 
5. Hvozdnice B 8 4  2  2 25:18 14 
6. Psáry B 8 4  2  2 14:14 14 
7. Vrané B 8 4  1  3 20:17 13 
8. Libeň 8 2  3  3 18:17 9 
9. D. Jirčany B 8 1  5  2 11:11 8 
10. Zvole B 8 2  1  5 18:28 7 
11. Průhonice B 8 1  2  5 13:22 5 
12. Vestec B 8 1  2  5 12:36 5 
13. Libeř B 8 1  1  6 12:30 4 
14. D. Břežany B 8 0  3  5 9:27 3 
 
 

Program příštích kol: 
 
Vestec A 
14. 10.  Sobota 16:00 Vestec – Bojanovice 
21. 10.  Sobota 15:30 D. Jirčany – Vestec 
28. 10.  Sobota 14:30 Vestec - Měchenice B 
4. 11. Sobota 14:00 Vestec – Hradištko B 
 
Vestec B 
15. 10.  Neděle 16:00 Vestec B – Vrané B 
22. 10.  Neděle 15:30 Libeň – Vestec B 
29. 10.  Neděle 14:30 Vestec B – Libeř B 
5. 11. Neděle 14:00 Průhonice B-Vestec B 
 
 
Tibor Švec 
předseda výkonného výboru 
 
 

Kronika 
 
Nejmladší restaurace ve Vestci 
 
Řada názvů ulic v naší obci vznikla zcela 
jednoduše, prozaicky. Lipová, protože jí zkrášlují 
lípy, V mokřinách asi nebylo nikdy moc sucha, 
Krátká proto, že jí zvládnete přejít za pár minut. 
Proč ale máme ve Vestci Chmelovou ulici, mi tak 
trochu vrtalo hlavou. Mám pro to své vysvětlení. 
Chmel otáčivý se tam sice nikde neotáčí, zato 
se tam točí pěnivý, zlatavý mok, okořeněný 
chmelem. Kde? V restauraci a penzionu Siesta. 
Před časem jsem uvedla na těchto stránkách 
malý seriál o vesteckých pohostinstvích. 
Prezentovaly se zde hospody zaniklé nebo 
téměř zapomenuté, ale i jiné, prosperující. Nově 
vzniklým jsem však moc pozornosti nevěnovala. 
Dnes to napravuji. 
 
Ta poslední ve Vestci, která byla zprovozněna 
letos v únoru, je právě výše zmiňovaná 
restaurace. Je v dohledu a dosahu hlavní 
silnice, přesto trochu skrytá mezi novou bytovou 
výstavbou a stromy.  
 
Někdy na sklonku minulého století se v hlavě 
Petra Babického zrodila myšlenka postavit 
hospodu. Nebyl sám koho to napadlo. Kamarád 
Bohumil Strnad ho v tomto nápadu podpořil. 
Oba dali hlavy dohromady, vyhrnuli rukávy 
a nadlouho zapomněli, že  existují dny 
odpočinku a dovolených. Než  nabyla myšlenka  
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reálné podoby, přehouplo se tisíciletí a uběhlo 
skoro deset let. 
 
A co nám Siesta nabízí? 
Kromě výčepu a teplé kuchyně zde naleznete 
i ubytovací část, která se skládá z jednoho 

apartmá a několika vícelůžkových pokojů. 
V současné době slouží ubytovací zařízení jako 
ubytovna pro stavební dělníky. 
  
Blanka Pašková 
kronikářka

 
 
 
 

 
 

Inzerujte ve Vesteckých listech 
 

redakce@vestec.cz  
 

tel.: 603 481 560 
 

 
 
 
 
Inzerce 
 

 
Pronájem bytu 2+kk ve Vestci 

 
 

Dlouhodobě pronajmu byt 2+kk v novostavbě v ulici Okružní. Byt 
není zařízený, má pouze vybavenou koupelnu a kuchyňskou linku. 

 
 

Cena včetně služeb 10.000,- Kč + elektřina  
 
 

Tel.: 605 231 485 
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Inzerce 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

provádí 
 
 

VÝCVIK VŠECH SKUPIN ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ 
 
 
 

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 
- vozidel do 7,5 t 

- vozidel nad 7,5 t – profesní způsobilost včetně přezkoušení 
zkušebním komisařem 

 
 
 

KONDIČNÍ JÍZDY 
 
 

Výcvik je ukončen závěrečnou zkouškou v počítačové učebně naší 
autoškoly. 

 
 

Informace na tel.: 602335003, 602128800 nebo na 
www.autoskola-anita.cz, e-mail: asanita@quick.cz 

 
 

Sídlo:  Praha 4, Brechtova 778 
Vestec, K Dubu 174 
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Vítání občánků říjen 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VESTECKÉ LISTY – Kulturní a informační měsíčník obce Vestec 

 
Vydavatel: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, IČO: 00507644, pod ev. č. MK ČR E 15020. 

Redakční rada: Hana Vaněčková, Blanka Pašková, Marek Kowalewski. 
Číslo ŘÍJEN 2006 vyšlo 13.10.2006. Uzávěrka příspěvků je do 15. každého měsíce. 

Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Vydavatel si vyhrazuje právo jazykové korektury. 
Doručováno do všech poštovních schránek obyvatel a firem v obci Vestec. 

Náklad 1000 ks. Cena: ZDARMA 
Kontakty: Redakce Vesteckých listů, OÚ Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, 

tel.: 241931732, e-mail: redakce@vestec.cz 
Tisk: Tiskárna Sprint, www.tisk-sprint.cz 

 
 



 
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20 

 
 


