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Zprávy obecního úřadu

Vážení spoluobčané,

ráda bych se s Vámi podělila o událost,  která se mi
přihodila 20.9. t.r.. K podobným případům  dochází,
bohužel, v poslední době poměrně často. Zmíněné-
ho dne okolo 20.00 hod. jsem procházela po Ves-
tecké ulici, kde pobíhal černý kokršpaněl. Nikdo se
k němu nehlásil. Byla již tma, pes přebíhal přes
komunikaci sem a tam, auta se mu vyhýbala, 
a nutno říci, že projíždějící řidiči byli ke psu skuteč-
ně ohleduplní. Pes neměl obojek, známku - prostě
nic, čím bychom ho mohli identifikovat. Vzala jsem si
ho tedy k sobě přes noc domů. Následující den ráno
pracovníci obecního úřadu oznámili nález psa na
centrální adrese pro ztracené psy v Tróji. Dále  roze-
slali občanům obce, kteří jsou vedeni v informačním
systému obce, zprávu SMS a umístili do všech infor-
mačních tabulí po obci informaci s fotkou nalezené-
ho psa s telefonickým spojením na starostku obce. 
U veterinární služby jsem zjišťovala, zda pes nemá
umístěný identifikační čip - také neměl. Dovoluji si
vás proto požádat, zvláště majitele psů, dbejte neu-
stále na to, aby váš pes mohl být vždy identifikován.
To znamená, buď nechte zvířeti implantovat pod kůži
čip, anebo by měl mít na krku neustále obojek se
známkou naší obce, popř. dále adresu a telefon
majitele psa.

Náš obecní úřad se velmi rád o vašeho zaběhnuté-
ho psa postará, avšak když psa nelze identifikovat,
jsme nuceni ho odchytovou službou nechat odvézt
do psího útulku. V případě naší obce jsou psi odvá-
ženi až do útulku v Lysé nad Labem. A věřte mi, že
když má člověk ke zvířatům vztah, je  pro nás velmi
bolestné nechat je odvážet do útulků. Stejně bolest-
né je to i pro majitele psa, neboť neví, kam se zvíře
zaběhlo a kde ho lze hledat (pokud se psa úmyslně
nechtěl zbavit, což bývá bohužel také velmi často).

Ztracený pejsek dosud nenašel svého
majitele. V případě jakékoli informace,
která by pomohla pejskovi najít páníčka,
volejte na tel.č. 602 232 060.

A dále něco veselejšího. 5. znovu obnovené Vestec-
ké posvícení proběhlo ke spokojenosti jak dětí, tak 
i dospělých. Návštěvnost byla nejvyšší za posled-
ních pět let, ale i kladných ohlasů bylo nepřeberně.

Nově byly na posvícení i prodejní stánky, které byly
k večeru téměř vykoupené. Za zdařilý průběh posví-
cení děkuji kulturní komisi obce, zvláště jejímu před-
sedovi p. Rybářovi, neboť organizace této akce byla
příkladná. Dále děkuji za pomoc s výzdobou rodině
Paškových a manželům Bucharovým, rodině Šimeč-
kových pak za zajištění kvalitního zázemí pro občer-
stvení. Kulturní komise umístila fotografie z této akce
na webových stránkách obce. Příští nejbližší kulturní
akcí v obci bude říjnové vítání nových občánků.

Na závěr mého příspěvku si dovoluji požádat všech-
ny obyvatele  naší obce, kteří zde žijí a nejsou v obci
hlášeni, aby zvážili své přihlášení k trvalému bydliš-
ti do obce Vestec. Česká vláda zamýšlí změnit roz-
počtové určení daní pro obce, patrně od r. 2009, 
s tím, že jedním z kritérií bude tzv. prostý počet oby-
vatel. Bude tedy záležet na každém přihlášeném
občanovi.

Alena Šedivá 
starostka obce

Program 6. zasedání Zastupitel-
stva obce Vestec dne 6.9.2007 

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení ze zasedání Zastupitelstva

obce dne
3. Informace o probíhajících soudních kauzách 

a dražbě ulic ve Vestci
4. Rozpočtové opatření č. 5/2007
5. Ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí Jeseni-

ceo výkonu úkolů obecní policie Jesenice na
území obce Vestec podepsanou účastníky
15.8.2005

6. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy včetně
dodatku č. 1 s Městem Černošikce zastoupeným
starostou p. Alešem Rádlem na výkon úkolů
obecní policie dle zák. č. 553/1991 Sb.

7. Návrh smlouvy č. 2271/OŽP/2007 - Obec Vestec
- Krajský úřad Středočeského kraje - odbor život-
ního prostředí a zemědělství - přijetí dotace Obcí
Vestec ve výši 188.742,-Kč

8. Přidělení dotace na osvětlení multifunkčního hřiš-
tě z dotačního titulu „Program obnovy venkova
Středočeského kraje“ ve výši 121.000,-Kč (DT1)

9. Přidělení dotace z „Programu obnovy venkova
Středočeského kraje“ ve výši 193.200,-Kč na
úroky z úvěru (DT3)
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10. Návrh smlouvy na zařízení věcného břemene pro
firmu Telefónica O2, týkající se Vestec 2 BD, 
P-033-2-1751- bytové domy na parc. č. 644/664
a 644/80

11. Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene pro
firmu Telefónica O2, týkající se Vestec 54 RD
UPS, P-033-2-1145- rodinné domy na parc. 
č. 644/81 až 85

12. Návrh smlouvy na zařízení věcného břemene pro
firmu ČEZ poz. č. 1032/1

13. Odvolání předsedy a člena komise pro dopravu
a bezpečnost obce a současně jmenování nové-
ho předsedy a člena této komise

14. Jmenování nové členky kulturní komise
15. Ukončení lovné sezóny r. 2007 na Vesteckém

rybníku
16. Diskuze

Usnesení ze 6. veřejného zase-
dání zastupitelstva obce Vestec
ze dne 6. 9. 2007

O jednotlivých bodech jednání zastupitelstvo Obce
Vestec rozhodlo takto.

Bod 1.
Na základě hlasování se konstatuje, že byli zvoleni
ověřovatelé zápisu pan Ing. Vopálenský a paní
Mudr. Ziková

Bod 2.
Konstatuje se, že byly splněny bod 3, 4, 7, 10           

Bod 3.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.

Bod 4.
Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou rozpočtu
obce pro rok 2006 na základě rozpočtového 
opatření č. 4 a rozpočtového opatření č. 5, dále 
souhlasí s mimořádnou inventarizací ke dni 
30.6.2007

Bod 5.
Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením veřejno-
právní smlouvy s obcí Jesenice o výkonu úkolu
obecní policie Jesenice na území obce Vestec
podepsanou účastníky 15.8.2005

Bod 6.
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou veřejno-
právní smlouvou uzavřenou mezi Obcí Vestec 
a Městem Černošice včetně dodatku č. 1 na výkon
úkolů obecní policie dle zák. č. 553/1991 Sb. a zpl-
nomocňuje starostku k jejímu podpisu.

Bod 7.
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace a zpl-
nomocňuje starostku obce k podpisu smlouvy 
o poskytnutí dotace.

Bod 8.
Zastupitelstvo  obce souhlasí s přijetím dotace a zpl-
nomocňuje starostku obce k podpisu smlouvy 
o poskytnutí dotace.

Bod 9.
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace a zpl-
nomocňuje starostku obce k podpisu smlouvy 
o poskytnutí dotace.

Bod 10.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene a zplnomocňuje starost-
ku obce k jejímu podpisu.

Bod 11
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene a zplnomocňuje starost-
ku obce k jejímu podpisu.

Bod 12.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením budoucí
smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku
dle ustanovení § 50a občanského zákoníku 
s ČEZ distribuce a zplnomocňuje starostku k jejímu
podpisu.

Bod 13.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí

Bod 14.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí

Bod 15.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí

Další zasedání zastupitelstva obce se
budou konat 25. 10. a 20. 12. 2007w
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Informace pro občany
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Z redakční pošty

Zamyšlení
Dopravní omezení v ulici 
Na Průhonu

Mnoho občanů Vestce i Jesenice využívá, a to nejen
v dopravních špičkách, komunikaci Na Průhonu jako
rychlejší cestu do Jesenice.

Již dva roky se ale musí řidiči potýkat s omezením,
které tam nechala instalovat obec. Iniciátorem toho-
to omezení byl především zastupitel p. Šimeček,
podpořen většinou tehdejších zastupitelů. Toto zúže-
ní na šíři jednoho jízdního pruhu se od začátku září
letošního roku ještě zmenšilo. Auta se doslova pro-
tahují mezi pevně připevněnými betonovými bloky 
a protesty řidičů nikdo nechce vyslyšet. Kolik ještě
zničených zrcátek, podřených blatníků či proříznu-
tých pneumatik bude třeba, aby se změnil názor
vedení obce? Jak je možné, že je ani neděsí před-
stava možné nehody mezi těmito dvěma zúženými
úseky. Velké vozidlo záchranné služby či hasičů se
tam jinak než po poli nedostane.

Přes všechny námitky i upozornění si obecní úřad
tvrdošíjně trvá na svém.

MUDR Eleni Ziková
zastupitelka obce

Vestecké posvícení - úvaha

Touto úvahou bych se rád vrátil k Vesteckému
posvícení, jehož doprovodný program se letos
konal v sobotu 15 září.

Již opakovaně se jednalo o akci, kterou ve spolu-
práci s kulturní komisi zajistil obecní úřad. Na
posvícení bylo bohaté pohoštění, byla zde ukázka
tradičních vesnických řemesel, prodejní stánky,
byla to příležitost pro děti a současně pro jejich
rodiče k sousedskému setkání. Přálo i počasí,
účast hostů byla nečekaně hojná. Dá se říci, že
Vestecké posvícení se opět vydařilo. Co však bylo
překvapující, a nejenom pro mě, byla poměrně
vysoká účast návštěvníků, kteří nejsou řádnými
občany obce Vestec. Mám na mysli ty obyvatele,
kteří v obci nejsou přihlášeni k trvalému pobytu.
Takže se mi nabízí myšlenka, proč má obec při
podobných akcích, které jsou z převážné části
dotovány z rozpočtu obce, poskytovat výhody i těm
obyvatelům, kteří nejsou ochotni projevit alespoň tu
minimální sounáležitost s obcí, ve které žijí, tím, že
se řádně na obecním úřadě přihlásí k trvalému
pobytu.

Podle kvalifikovaných odhadů v obci bydlí 25 - 30 %
obyvatel, kteří nejsou ve Vestci řádně přihlášeni.
Tato skutečnost se pak nepříznivě odráží v příj-
mech obce, kdy v  rámci rozpočtového určení daní
ve vztahu k počtu registrovaných obyvatel obce
tímto přichází Vestec ročně o 6,5 - 8 mil. Kč ze stát-
ní pokladny. Jistě si dovede každý z nás představit,
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co by bylo možné za tyto finanční prostředky pro
obec pořídit. Důvody, pro které se řada obyvatel
odmítá přihlásit k trvalému pobytu ve Vestci, jsou
poměrně známé, nicméně z mého hlediska jsou
zavádějící. Tyto „důvody“ je možné uvést v někte-
rém z příštích vydání Vesteckých listů.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti činí součas-
né Zastupitelstvo obce Vestec reálné kroky, kterými
bude vytvářet tlak, aby se tento negativní jev 
a jeho dopady zmírnily. Z těch nejdůležitějších kroků
uvádím jako příklad opatření v rámci 3. změny územ-
ního plánu. Tato opatření směřují k vyloučení výstav-
by bytových domů na nových plochách určených 
k bytové výstavbě, čímž se zamezí stavbě malomet-
rážních bytů. Takové byty mají ve většině případů
funkci startovních bytů, nebo jsou kupovány mimo-
vesteckými občany za účelem pronájmu. Rovněž při-
pravovaná mateřská škola by měla výhradně sloužit
rodinám trvale přihlášeným v obci. 

Pokud se vrátím k letošnímu posvícení, pak budu 
v zastupitelstvu obce iniciovat návrh, aby výhody 
z této akce a akcí podobných, které organizuje 
a dotuje z rozpočtu obecní úřad,  pro příště plynuly
pouze pro řádné občany Vestce a případné sponzo-
ry konkrétní akce. Pokud se budou chtít zúčastnit
náhodní návštěvníci, či ostatní obyvatelé, pak za
úhradu vstupného. Mechanizmů, jak toho docílit, je
několik. Věřím, že se v zastupitelstvu na způsobu
jejich uplatnění v nejbližší době dohodneme. 

Norbert Dostál 
předseda finančního výboru

Stromy pro náves

Od brzkého jara, kdy náves zaplnily hluk zakusujících
se motorových pil a pokácené kmeny stromů, uplynu-
lo k podzimu přívětivému pro sadovnické práce něko-
lik zdánlivě zahálčivých měsíců. Za nimi se však skrý-
vala příprava rozsáhlého projektu „Revitalizace
zeleně v prostoru návsi“. Projekt tvoří dvě samostatné
části: náhradní výsadba 36 ks vzrostlých výpěstků
stromů a dosadba keřového podrostu, jejíž součástí je
i přesunutí některých laviček do poklidu zelených
zákoutí. Výsadba dřevin bude zrealizována na zákla-
dě výběrového řízení na přelomu října a listopadu
výhradně z finančních prostředků obce. Pro druhou
etapu, založení keřového podrostu atp., plánovanou
na jaro příštího roku, bude snahou získání finanční
podpory formou dotace. Snad se záměr povede.

Do přípravy koncepce dosadby stromů pro násle-
dující vypracování projektové dokumentace autori-
zovanou architektkou se zapojili též samotní obča-
né. Nekonečné bouřlivé diskuse a urputné výměny
názorů nakonec vyústily v uspokojivý záměr. V užší
části podélného zeleného pásu lemujícího Vestec-
kou ulici budou v prostorných místech, z důvodů
zachování linie lipového stromořadí, dosazeny
výhradně lípy. Naproti, v širším pásu, budou dosa-
zeny společně s lípami i další druhy původních
stromů, např. kaštan červený. Ve zbylých prolu-
kách, po obou stranách  ulicové návsi, naleznou
uplatnění na jaře výrazně kvetoucí stromy menšího
vzrůstu, které společně s budoucími keřovými sku-
pinami nabídnou očím půvabně vyplněný horizont.
Rozšiřující se enkláva parčíku „U Klimešů“ zůstane,
se záměrem zachování pocitu otevřeného prostoru,
bez keřové podsadby. Stávající „monokultura“
bude doplněna pestřejší druhovou skladbou upou-
távající tvarem koruny či barvou listů (buk červeno-
listý, jilm zlatolistý, líska turecká atp.). Projekt též
předpokládá, že nemocný smrk před hospodou 
„U Šimečků“, popraskaný akát u dětského hřiště 
a jasan vykloněný nad vozovku v zatáčce „U Kli-
mešů“ uvolní místo novým perspektivním jedincům,
a že prořezem bude rozvolněna  skupina přehuště-
ných boroviček.

Náhradní výsadba stromů dosáhne plného požado-
vaného účinku až za několik let, ale při řádné péči se
z ní pak budou těšit i další generace vesteckých
občanů.

B. Bucharová

Obecní policie

Na poslední veřejné schůzi odsouhlasila většinová
koalice výpověď smlouvy s Obecní policii Jesenice.
Co ji k tomu vedlo? Údajně velmi špatná činnost této
policie.

Paní starostka si stěžovala na nemožnost zadávání 
a kontroly jejich práce na našem katastru. Smlouva
byla údajně špatná a nezajišťovala dostatečným
způsobem zájmy obce. Zastupitelstvu byl proto
předložen návrh smlouvy na zajištění služby obecní
policie s MÚ Černošice. 

Ale světe div se. Nová smlouva je téměř totožná!
Navíc doprava těchto policistů je do naší obce časo-
vě mnohem náročnější. Nástup strážníků do služby



nebude podle této smlouvy ve Vestci, ale v Černoši-
cích, kde také bude jejich služba končit. Takže 
z  osmihodinové služby je potřeba odečíst čas na
dopravu z Černošic do Vestce a zpět, což při sou-
časné dopravní situaci může ukrojit až dvě hodiny.
Obec tak může zbytečně platit až 25% z celkové
ceny, což je skoro 250.000,- Kč ročně.

Nikdo ani nevyslyšel žádost o urychlené jednání 
s vedením Jesenice za účelem vyjasnění a případ-
ného vyřešení stížností na působnost policie v obci.
Záměr ukončení smlouvy nebyl Jesenici ani dán na
vědomí, což by mělo být základním pravidlem sluš-
nosti. Navíc paní starostka na posledním jednání 
s vedením Jesenice slíbila, že připraví dodatek
smlouvy, ale tento slib nedodržela. 

Takové jednání rozhodně neupevňuje dobré vztahy 
s našimi sousedy a ani nedělá obci dobré jméno.

Zastupitelka Eleni Ziková

Kultura, sport

Vážení vestečtí spoluobčané,

dne 15. září se na dětském hřišti konal doprovodný
program Vesteckého posvícení. Letošní posvícení
bylo svou návštěvností zatím největší akcí, která se

ve Vestci konala. Na dětském hřišti se nás sešlo více
než 200. K vidění byly ukázky prací kováře a řezbá-
ře, všichni si mohli vyzkoušet praní na valše a pohla-
dit  kozla Frantu a kozu Lízu.

Mohli jsme ochutnat pečenou šunku, guláš, uto-
pence a posvícenské koláčky. Tímto bych rád
poděkoval všem hospodyňkám, které nám přinesly
ochutnat své dobroty. Dále bych rád poděkoval
všem, kdo letošní posvícení připravovali, zejména
členům kulturní komise za několikatýdenní přípra-
vu.

Doufám, že se v příštím roce opět sejdeme v tak hoj-
ném počtu a dobré náladě.

Ondřej Rybář
předseda kulturní komise

Další akce organizované kulturní komisí:

20.10. 2007 - 14:00 a 15:30 hodin
Vítání občánků

1.12. 2007 - 15 hodin
Mikulášská pro děti

8.12.2007 - 19 hodin
Mikulášská zábava u Klimešů

V měsíci prosinci pro Vás dále chystáme předvá-
noční koncert a setkání důchodců.
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DANCO PLUS a.s.

Obchodní centrum Kamenice přijme zaměstnance do pozice

PRACOVNÍK ÚDRŽBY

Požadujeme:
znalost samostatné domovní údržby
řízení motorového vozidla skup. C

KONTAKT: pí. KUČEROVÁ tel.: 323 672 737

PRODAVAČKA, POKLADNÍ

Požadujeme:
spolehlivost

vyučení či praxe v oboru výhodou

KONTAKT: pí. SVOBODOVÁ tel.: 323 672 735
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Kronika

Výzva - objasníme osudy havaro-
vaných letadel? 

V jednom z minulých číslech Vesteckých listů (VL
4./2005, 22.4.2005, a okrajově v článku Jelínkova
zahrada VL 4./2006, 31.3.2006) shromáždila kroni-
kářka obce, paní Blanka Pašková, unikátní svědec-
tví pamětníků o nouzovém přistání amerického stí-
hacího letadla v polích "Na znamení" východně od
obce na sklonku 2. světové války. Je však možné
dnes ještě tento příběh podrobněji rekonstruovat?

Měsíc duben roku 1945 byl ve znamení konce oku-
pace a blížícího se osvobození, ovšem právě v
tomto období mělo české obyvatelstvo nejvíce pocí-
tit hrůzy války. Jejich první předzvěstí byly útoky
hloubkových letadel. Tak 1. dubna 1945 napadl
americký hloubkový letec osobní vlak v zastávce
Horní Měcholupy. Během útoku zahynuly 2 osoby.
Tragický byl hloubkový útok 25. dubna v Uhříněvsi,
kde vedle 2 místních občanů zahynulo několik
německých civilistů prchajících před postupující
frontou. Patrně nejstrašnější byl útok na tyto uprchlí-
ky v údolí pod Dolními Břežany, počet obětí se ani
nedalo zjistit. Pro americké hloubkové letce bylo
nemožné rozlišit povahu cíle, na který utočili, měli
za úkol zamezit jakékoli dopravě v týlu nepřítele.
Dlužno dodat, že se jednalo o úkol nanejvýš nebez-
pečný, který předčil snad jen obdobně vedený
hloubkový útok na dobře bráněná německá letiště.  

A právě s tímto cílem podniklo americké letectvo
dne 16. dubna 1945 rozsáhlý útok na letiště v okolí
Prahy. Některými jednotkami byla napadena Ruzy-
ně, ale hlavní cíl představovalo letiště v Praze-Kbe-
lích. Mezi americkými útočníky, konkrétně letci na
strojích P-51 Mustang od 4. stíhací skupiny pod
velením Lt. Col. Sydney S. Woodse, si mohutně
vyzbrojená protiletecká obrana kbelského letiště v
krátké chvíli vyžádala ztrátu 7 letadel včetně velite-
le. Pilotem jednoho ze zasažených strojů byl i Cpt.
Carl L. Alfred. Podle výpovědi několika svědků, kteří
ze země pozorovali zoufalý let poškozeného stroje,

odhodil letec kryt kabiny, který dopadl na louky u
Cholupic. Možná se chystal přistát, ale narazil do
svahu v malém údolí mezi poli nedaleko obce Ohro-
bec. Další americký letec zahynul u obce Ořech,
západně od Vltavy. Letcům ostatních zasažených
letadel 4. skupiny se podařilo zachránit. Jeden na
padáku dopadl do Hostivaře, druhý u Kyjí, další
nouzově přistáli u Vinoře a Chodova, pouze místo
havárie velitele Lt. Col. Woodse se dosud nepodaři-
lo bezpečně identifikovat.    

Následující den 17. dubna 1945 letecké operace
namířené proti německým leteckým základnám
pokračovaly, tentokrát se zaměřily na letiště v Ruzy-
ni. Opět útočily Mustangy, nyní od 357. stíhací sku-
piny a i tentokrát byla protiletecká obrana letiště
úspěšná. Na anglické základny se nevrátily 3 stroje.
Jedno letadlo havarovalo do hráze rybníka v Litovi-
cích, druhý nezvěstný Mustang 357. skupiny, dle
pozdější výpovědi samotného pilota, byl po přímém
zásahu granátem protiletecké palby nucen ihned
nouzově přistát přímo na plochu letiště. Vzpomínky
pamětníků připomínají ještě přistání amerického stí-
hače u obce Dušníky (dnes součást Rudné).

Máme tedy 2 nezvěstné letouny a 2 místa nouzo-
vých přistání - Dušníky a Vestec, a jsme na pochy-
bách, zda přistál u Vestce dne 16. dubna pohřešo-
vaný Lt. Col. Sydney S. Woods, velitel útoku 4.
skupiny na kbelské letiště, nebo až následující den
17. dubna třetí nezvěstný letec 357. skupiny Lt.
James C. Monahan?

Příhodu může objasnit fotografie, kterou zatím
neznámý autor pořídil někde v okolí Prahy. Zachy-
cuje stroj P-51 Mustang po ukázkovém nouzovém
přistání. Označení letadla i nápis Nellie Jean stroj
jasně určují jako jeden z nezvěstných u 357. skupi-
ny, který 17. dubna pilotoval právě Lt. James C.
Monahan. 

Najde se snad autor zcela unikátní fotografie, který
by potvrdil místo, kde snímek pořídil? Případně kro-
nikář, historik nebo pamětník, který by doplnil,
objasnil a na pravou míru uvedl drobné a dosud
nepřesné střípky z nedávné minulosti?   
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Dne 17. dubna 1945 po útoku na letiště v Ruzyni pohřešovala 357. stíhací skupina stroj 44-14900, C5-B. Na
snímku je zachycen po nouzovém přistání kdesi v okolí Prahy, možná právě v polích u Dušník! Tři křížky pod
kabinou symbolizují 3 dosažené sestřely nepřátelských letadel, ovšem letec Lt. James C. Monahan během
války žádného sestřelu nedosáhl. Patrně v srpnu 1944, kdy byl Mustang 44-14900 čerstvě přivezen do 
Anglie z továrny v USA, převzal nový stroj 1./Lt. Paul R. Hatala, zkušený stíhač, který do ledna 1945 dosáhl
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právě ona 3 vítězství. Až poté stroj převzal James C. Monahan, ale příslušná ozdoba již na letounu zůstala. 

Mgr. Jan Vladař, 9.9.2007
Autor na dané téma publikoval knihy Poslední akce, Nava Plzeň, 1997, a Operace Argument, Plzeň, 2004,
dostupné v místní knihovně.
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