


za „Vestec – náš domov“:
Ing. arch Jan Buchar (zastupitel), Norbert Dostál (zastupitel), Petr Zderadička (1. náhradník)

za ODS:
Alena Šedivá (zastupitel), František Šimeček (zastupitel), 

Ing. Ludvík Vopálenský (zastupitel), Libor Havlík (1. náhradník)

Místní sdružení ODS Vestec zastoupené zvolenými zastupiteli 
do obecního zastupitelstva obce vč. 1. náhradníka na straně jedné

a

Občanské sdružení „Vestec – náš domov“ zastoupené zvolenými zastupiteli
do obecního zastupitelstva obce vč. 1. náhradníka na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

DOHODU O KOALIČNÍ SPOLUPRÁCI
pro volební období listopad 2006 – říjen 2010

čl. I.
Obě strany se zavazují spolupracovat v zastupitelstvu obce Vestec tak, aby ve volebním období
2006 – 2010 došlo k plné realizaci volebních programů jednotlivých účastníků dohody.

čl. II.
Při činnosti zastupitelstva musí obě strany postupovat tak, aby byly plněny všechny záměry, které
jsou oběma stranám společné a v případě odlišných stanovisek  dosáhnout vždy takové dohody,
aby nedošlo k poškozování zájmů jednoho z účastníků této dohody.

čl. III.
Při řešení ostatních záležitostí v zastupitelstvu obce, netýkajících se volebních programů, ale týka-
jících se obce, budou obě zúčastněné strany postupovat vždy transparentně tak, aby nebylo jakým-
koliv negativním způsobem dotčeno hospodaření obce a zájmy občanů obce Vestec.

čl. IV.
Při projednávání nebo uzavírání jakéhokoliv smluvního vztahu, týkajícího se záležitostí obce 
Vestec, musí být zúčastněni pověření zástupci obou stran této dohody.

čl. V.
Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. do 31.10. 2010 a je možno ji písemně vypovědět 
ve lhůtě 1 měsíce k rukám druhé strany. Strany se zavazují, že po obdržení písemné výpovědi 
uzavřou ve lhůtě 10 kalendářních dnů písemnou dohodu o ukončení koaliční spolupráce a dnem
podpisu tohoto dokumentu je koaliční spolupráce ukončena se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

čl. VI.
Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu a každá strana obdrží
jedno vyhotovení, přičemž každý z účastníků této dohody se zavazuje svým podpisem dodržovat 
čl. I až IV po dobu platnosti této koaliční dohody.

Ve Vestci, dne 25.10. 2006
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Programové prohlášení
zastupitelstva 
obce Vestec

Pro volební období 2006 – 2010

Koaliční strany – Občanská demokratická
strana a Sdružení nezávislých kandidátů
Vestec – náš domov, dále  Sdružení nezávis-
lých kandidátů Vestec a Strana zelených
vycházejí při formulování komunální politi-
ky z podobných volebních programů. Spo-
lečně vyjadřují tímto programových 
prohlášením společnou vůli spravovat 
obec s maximálním ohledem na potřeby 
a zájmy občanů Vestce a realizovat navrže-
ný program rozvoje obce s prioritami pro
volební období 2006 - 2010.

Vztahy zastupitelů budou postaveny na
vzájemném respektu a spolupráci, deklaro-
vané ve volebních programech všech účast-
níků volebního klání. Zastupitelstvo bude
ve své činnosti otevřené občanům, bude
důsledně dbát na úplnou informovanost,
transparentnost a srozumitelnost všech
rozhodnutí, která bude činit, a to při zajiš-
tění včasnosti a dostupnosti podkladů tak,
aby občané obce mohli při veřejném zase-
dání vznášet svoje připomínky, které ve
svém důsledku mohou práci zastupitelstva
nejen zlepšit, ale i kontrolovat.

Budou vyjasněny kompetence v řídících
strukturách obecního úřadu a zajištěna
revize organizačního řádu obce. Od úřed-
níků obecního úřadu bude vyžadována
vysoká profesionalita, pracovní nasazení,
samostatnost rozhodování, vlídnost při jed-
nání s občany, jakož i stálé zvyšování kvali-
fikace a odborné způsobilosti. Bude jasně
vymezena osobní odpovědnost v případě
neplnění těchto požadavků.

Zastupitelstvo obce vytvoří a schválí meto-
diku zpracování těch výběrových řízení,
která nespadají pod Zákon č. 137/2006Sb.,
o veřejných zakázkách. Dále budou připra-
veny a schváleny Jednací řády komise pro
otevírání obálek s nabídkami a komise pro
posouzení a vyhodnocení předložených
nabídek. Všechny tyto dokumenty, jakož 
i další informace (např. prodeje a pronájmy
majetku obce) budou uveřejněny s dosta-
tečným předstihem  nejen na úředních des-
kách obce, ale i na jejích webových strán-
kách a ve Vesteckých listech.

Výstavba, doprava, 
životní prostředí

• jako bezprostřední prioritu v oblasti
investiční výstavby zajistíme realizaci
mateřské školy na plnohodnotném pozem-
ku - zřizovatelem bude obec Vestec 

Úvodní slovo

Vážení a milí spoluobčané,

dnešním dnem se Vám dostávají do rukou
první svobodné Vestecké listy. Budou
vycházet pravidelně 12x ročně a všem
občanům budou distribuovány zdarma do
všech schránek v naší obci. Nové Vestecké
listy zaručí plnou informovanost občanů
obce o činnosti zastupitelstva obce, výborů

a komisí. Možnost publikování mají zaruče-
nu všichni občané obce dle demokratických
zásad pro vyjadřování všech názorů v obci.
Vestecké listy povedeme v následujícím
období otevřeně, důsledně a  společně.
Vzhledem k tomu, že dosud probíhá pře-
dávání obecního úřadu, podrobnou zprávu 
o stavu naší obce zveřejníme v prosinco-
vém čísle Vesteckých listů.

Alena Šedivá
starostka

Inzerujte ve Vesteckých listech

redakce@vestec.cz
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• současně podnikneme kroky k zařazení
vhodné plochy pro veřejně prospěšnou
stavbu - základní školu - do územního
plánu obce na základě demografického
průzkumu
• zastavíme kapacitní sídlištní výstavbu 
s hromadnými parkovišti na komunikacích
– k tomu prosadíme projednání přísnějších
regulativů k územnímu plánu a budeme
dohlížet na jejich důsledné dodržování
• regulační plány nebo zastavovací studie
stanovující přesná pravidla rozvoje budou
zpracovány pro všechna větší rozvojová
území; v územním plánu budou stanoveny
rezervní plochy pro chybějící občanskou
vybavenost 
• obci schází přirozené centrum; po doho-
dě s vlastníky pozemků připravíme projekt
nového veřejného prostoru v poslední
vhodné lokalitě proti obecnímu úřadu;
objekty podél malého náměstí by měly
poskytnout nabídku soustředěných ploch
pro obchod, služby nebo sídla firem; 
budou hledány cesty k budoucímu usku-
tečnění takového záměru 
• podpoříme projekt rehabilitace statku čp.
13 respektující vyhlášku č. 2/98, jehož nápl-
ní bude rozšíření společenských a sportov-
ních aktivit v obci
• obec se bude podílet a podporovat vybu-
dování dalších ploch a zařízení sloužících
pro odpočinek, zábavu a sport malých i vel-
kých občanů obce
• budou důrazně uplatňovány represe 
v rámci zklidnění silniční dopravy (neo-
právněný vjezd nákladní dopravy, rychlost)
a dokončeny projekty vedoucí ke zklidnění
dopravy v obci
• obec bude provádět důslednou kontrolu
kvality nově realizovaných i rekonstruova-
ných staveb (inženýrských sítí, komunikací,
atd.), které budou po dokončení zákonně
převedeny do majetku obce
• stávající zeleň obce bude systematicky
udržována a obnovována a bude dbáno na
její zakládání v nově budovaných částech
obce i v přilehlých oblastech (lesoparky);
obec se bude podílet na zkvalitnění život-
ního prostředí ve svém okolí

Práce zastupitelstva,
komunikace s občany

• bude vypracován a zveřejněn časový roz-
vrh veřejných zasedání zastupitelstva obce
v časových intervalech 1 x za dva měsíce
• rozpočet obce a plán investiční výstavby
bude konstruován za účasti celého zastupi-
telstva a odborných komisí
• odborné komise budou rozšířeny o komi-
si pro dopravu a bezpečnost a o komisi,
jejíž náplní bude vytváření podmínek pro
získávání dotačních titulů – členové komisí
reprezentují všechny volební kandidátky
• budou prověřeny všechny platné smlouvy
a obecní vyhlášky z hlediska výhodnosti
pro obec a její občany
• bude revidována vyhláška o poplatcích za
komunální odpad
• v rámci prevence kriminality bude využí-
ván kamerový systém, jehož kamerová 
stanoviště budou určena na základě zpra-
cované mapy kriminality v obci; budeme
pokračovat ve spolupráci s Obecní policií 
v Jesenici a s Policií ČR
• budeme zveřejňovat texty veškerých
nových smluv uzavřených obcí, vyhlášených
veřejných soutěží a důležitých dokumentů,
pokud to nestanoví zákon jinak
• budeme spolupracovat s blízkými obcemi
v regionu při prosazování společných 
priorit a požadavků především v oblasti
dopravního propojení a koordinovat sou-
činnost v ochraně společných zájmů v ráci
zachování přijatelného prostředí
• budeme důslední v plnění uložených
úkolů vyplývajících z funkce, a to pod
veřejnou kontrolou, přičemž budeme vyvo-
zovat osobní odpovědnost v případě jejich
řádného neplnění
• zkvalitníme komunikaci s občany, zvýší-
me informovanost, budeme zveřejňovat
zápisy ze zastupitelstva, a to včetně jmeno-
vitého hlasování (úřední deska, webové
stránky)
• budou obnoveny otázky a odpovědí na
webových stránkách obce
• vyvineme maximální úsilí k získávání
finančních prostředků z vyhlášených stát-
ních dotačních programů i dotací EU
• budeme podporovat takový rozvoj pod-
nikání v obci, který nebude mít negativníw
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dopady na její život a přinese občanům
Vestce rozšíření služeb a nabídku pracov-
ních příležitostí

Kulturní a společenský
život obce, služby

• podpoříme oživení kulturního a spole-
čenského života, tradic, chceme obnovit
vydávání symbolického Domovského listu
občanům trvale bydlícím ve Vestci
• podpoříme různé formy péče o starší 
a tělesně handicapované spoluobčany, např.
dovoz stravy, pečovatelskou službu, apod.
• budou podporovány místní spolky, sdru-
žení a organizace a zajišťovány vhodné
podmínky pro vznik nových

Usnesení 
ustavujícího zasedání
Zastupitelstva 
obce Vestec ze dne 6. 11. 2006

Zastupitelstvo obce Vestec ve složení: 

Buchar Jan Ing. arch.  nar. 12.3.1957 
bytem  Vestecká 350, Vestec;

Dostál Norbert, nar. 20.9.1946 
bytem Vestecká 15, Vestec;

Jarolímek Eduard, nar. 21.5.1947 
bytem Vilová I 220, Vestec;

Kowalewski Marek, nar. 19.4.1979 
bytem Okružní 394, Vestec;

Stupková Jana, nar. 4.10.1969 
bytem Vilová I 234, Vestec;

Šedivá Alena, nar. 30.11.1954 
bytem Rovná 291, Vestec;

Šimeček František, nar. 25.11.1943 
bytem Vestecká 1, Vestec;

Vopálenský Ludvík Ing., nar. 23.2.1947
bytem Průběžná 325, Vestec;

Zíková Eleni MUDr., nar. 20.1.1964 
bytem K Dubu 175, Vestec;
(Ověřeno mandátní komisí).

Konstatuje:

- zasedání zastupitelstva bylo svoláno
řádně, zákonem předepsaných způsobem;
- všichni zastupitelé složili zákonem přede-
psaný slib;
- zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschop-
ném počtu 9 členů.

Schvaluje:

- program ustavujícího zasedání;
- ověřovatele zápisu Janu Stupkovou 
a Ing. arch. Jana Buchara;
- volební komisi ve složení: Milada Heny-
chová, Ing. Jaroslav Košťálek, Jana Smutná;
- mandátovou komisi ve složení: Ing. Hana
Michovská, Miroslav Pašek, Ing. Zdena 
Vicherková;
- návrhovou komisi ve složení: Ing. Ludvík
Vopálenský, Marek Kowalewski, Norbert
Dostál;
- dva místostarosty; 
- jednoho člena zastupitelstva jako uvolně-
ného ve funkci starosty.

- Programové prohlášení
zastupitelstva na  volební období 
2006-2010 ve znění dle přílohy

Volí: 

- starostku: 
Šedivou Alenu, nar. 30.11.1954 
bytem Rovná 291, Vestec;

- 1. místostarostu:
Vopálenského Ludvíka Ing., nar. 23.2.1947
bytem Průběžná 325, Vestec;

- 2. místostarostu: 
Šimečka Františka, nar. 25.11.1943 
bytem Vestecká 1, Vestec;

- Kontrolní výbor, pětičlenný ve složení:
předseda: Marek Kowalewski
členové: Miroslav Pašek, Ing. Miloš Koc,
Otakar Janata, Tomáš Jarolímek;

- Finanční výbor, pětičlenný ve složení: 
předseda: Norbert Dostál
členové:  Ing. Petr Krešňák, Ing. Jaroslav
Košťálek, Ing. Bohumil Strnad, Ing. Iva 
Kociánová;
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Bere na vědomí starostkou jmenované
komise ve složení:

- Stavební komisi s platností do
31.12.2006, (dle ust.§103 odst. 4 písm. c) 
a §122 zák. č. 128/2000Sb.,) ve složení:
předseda: starostka Alena Šedivá 
členové: Ing. Barbora  Bucharová, Ing. Vác-
lav Šedivý, Jana Stupková, Ing. Petr Faltys;

- Komisi pro využívání dotačních titulů:
předseda: Petr Zderadička
člen: MUDr. Eleni Zíková; 

- Kulturní komisi:
předseda: Zuzana Mlejnková
členové: Aneta Šedivá, Milada Henychová,
Hana Horčičková, Ondřej Rybář;

- Komisi pro dopravu a bezpečnost:
předseda: Eduard Jarolímek 
členové: Ing. arch. Jan Buchar, Václav Dra-
hoš, Pavel Samec; 

- Komisi pro tvorbu a zpracování 
Vesteckých listů:
předseda: Libor Havlík
členové: Blanka Pašková, Mgr. Marie
Vobecká;

ČOV Vestec

Dne 14.10.2006 proběhl den otevře-
ných dveří na čistírně odpadních vod
(ČOV) ve Vestci, která byla uvedena do
provozu v záři 2006.

Odpadní voda přitékající do ČOV je znečis-
těnou vodou. Jednak z domácností, kon-
krétně z umyvadel, van, záchodů, praček,
myček nádobí. Dále přitéká z firem působí-
cích na katastru obce a tato voda má svá
specifika podle povahy použití.

Biologické čištění je nejefektivnějším
způsobem čištění odpadních vod. 

Podstatou biologického čištění je několika-
násobné urychlení samočisticích pochodů,
které probíhají u organického znečištění při-
rozeně v každé přírodní vodě (toky, nádrže,
jezera apod.). Využívá se schopnosti mikro-

organismů rozkládat nečistoty organické-
ho původu ve vodním prostředí. Pro roz-
klad se umělým způsobem snažíme vytvořit
co nejlepší podmínky pro rozvoj a činnost
mikroorganismů rozkládajících (odbourá-
vajících) rozpuštěné a suspendované orga-
nické látky z odpadních vod.

Jak ČOV funguje ? 

Mechanické předčištění
Odpadní voda je kanalizačním systémem
přiváděna do usazovací části. Zde jsou
zachyceny sedimentující a plovoucí nečisto-
ty. V malé nádrži je odsazen písek. Průto-
kem přes hrubá a jemná česla (síta) se
zachytávají dřeva, hadry a jiné mechanické
nečistoty. Vybagrovaný písek a mechanické
nečistoty se v kontejneru odvážejí na
skládku.

Biologické čištění
V prostoru aktivační části je mechanicky
předčištěná voda biologicky dočištěna.
Způsob čištění je založen na kombinova-
ném působení různých aerobních a anae-
robních bakteriálních kultur. Je tak 
dosahováno nejvhodnějšího průběhu bio-
logického rozkladu, včetně rozložení biolo-
gicky odolných látek, jako jsou saponáty,
tuky apod. 

Aerobní část
V aerobní sekci, další nádrži, probíhají pro-
cesy oxidace v důsledku prokysličení, tedy
čištění jako v bystřinných řekách. Zde
působící aerobní bakterie potřebují pro
život  volný kyslík, rozpuštěný ve vodě. Ten
je zajišťován aerací,  t.j. provzdušňováním
vody. Dmychadlem je vháněn vzduch do
průtočného bazénu provzdušňovacími ele-
menty s vysokou aerační schopností. Bub-
linky vzduchu, stoupající ode dna, zároveň
vyvolávají potřebnou turbulenci a promí-
chávají její obsah.

Biochemickým procesem dochází k rozkla-
du a přeměně odpadních látek. Bakterie
se odpadními látkami živí. Při metabolic-
kých procesech si tak bakterie vytvářejí
látky, které slouží ke stavbě jejich těla, 
a získávají potřebnou energii pro život 
a rozmnožování.w
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Anaerobní část
Při aerobním procesu zároveň probíhá také
nitrifikace - oxidace dusíkatých látek např.
amoniaku (NH3) na oxidované formy dusí-
ku – dusitany (NO2-), dusičnany (NO3-).
Tato forma dusíku není žádoucí a v povr-
chových vodách způsobuje např. růst vod-
ního květu v letních obdobích. 
Proto má čistírna zařazenu ještě další ana-
erobní sekci, ve které probíhá denitrifikace
- anoxický proces redukce dusičnanů (NO3-)
na oxid dusný(N2O) a dále až na molekulo-
vý dusík (N2).

V anaerobní části působí anaerobní bakte-
rie, které si v prostředí bez přítomnosti roz-
puštěného kyslíku zajišťují ,,dýchání,, , tedy
kyslík právě z oxidovaných forem dusíku
(NO2-, NO3-, N2O). Probíhají redukční pro-
cesy v důsledku vyčerpání kyslíku ve vodě,
tedy zahnívání jako ve znečištěných nádr-
žích a řekách.

Separace kalu
Živé a již staré mrtvé mikroorganismy se
nevznášejí odděleně ve vodě, nýbrž se
shlukují do vloček a tvoří kal. V dosazo-
vací části dochází k sedimentaci vytvoře-
ných kalových vloček. Po odsazení je kal
odváděn a zbavován přebytečné vody v
kalolisu. Dále slouží jako hnojivo, je vhod-
ný ke kompostování, nebo je skládkován.
Vyčištěná voda přetéká do odváděcích

žlábků a následně je vracena do recipien-
tu - do přírody.

Provoz ČOV
Zapracování čistírny vyžaduje nasazení
očkovacích látek. Pak se již mikroorganis-
my množí zčásti samostatně a z části se
navracejí recirkulací aktivovaného kalu. 
Protože se jedná o živé mikroorganizmy, je
funkčnost čistírny samozřejmě ohrožena
jedovatými látkami, nebo vysokými kon-
centracemi dezinfekčních i ropných látek 
v přitékající odpadní vodě. 
Provoz čistírny má obsluhu. Většina proce-
sů je řízena automaticky. Technologické
zařízení je z větší části zakryto, aby bylo
odolné vůči povětrnostním vlivům. Údržba
ČOV je nenáročná.

Ing. Miloš Koc

Otevřený dopis 
panu Kowalewskému

Vážený pane Kowalewski,

Jako dlouholetý propagátor myšlenek Stra-
ny zelených jsem přivítal, že ve Vestci
konečně vznikla iniciativa, která bude 
o programu Strany zelených nejen mluvit,
ale i uskutečňovat její cíle. Bohužel, rych-
lost s jakou vaše strana vznikla, některé
osoby a program ve mně vzbudily rozpaky
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a obavy, zda se nejedná pouze o účelový
předvolební trik. Chtěl jsem se Vás (a nejen
já) na vše podstatné zeptat osobně, ale
kromě toho, že jsem Vás denně „potkával“
skoro na každém sloupu, jsem neměl 
k tomu příležitost. Vy, jako jediná stra-
na, jste nepořádali předvolební setkání 
s dospělými, alespoň  jsem se to z Vašeho
letáku nedozvěděl. Proto volím tuto cestu
a žádám Vás, abyste nejasnosti Vašeho
volebního programu vysvětlil ve Vestec-
kých listech a nejen moje obavy rozptýlil.

Úvodem Vám musím objasnit hlavní priori-
ty Strany zelených:
a) postupný přechod na biopaliva s ráz-

ným zvýšením daně na tuhá paliva,
zejména na uhlí, aby občané byli nuceni
vyhledávat ekologické topení. Dnes není
žádné tajemství, že současné nekvalitní
uhlí obsahuje karcinogenní látky, které
způsobují rakovinu plic,

b) omezení dopravy a to zejména v mís-
tech, kde to není nutné (lesy, pole, okolí
rybníků!)

c) ochrana stávající zeleně a výsadba nové
d) snížení spotřeby el. proudu.

Pane Kowalewski, mám před sebou Vestec-
ké listy, kde jste od března do října t.r. 
působil v redakční radě. V číslech za toto 
období jsem napočítal 21 Vašich článků 
a 3 rozhovory. Je s podivem, že se Vestecké
listy nejmenují Listy pana Kowalewského.
Ve všech vašich článcích jsem však marně
hledal alespoň jeden odstavec či větu, která
by se zabývala životním prostředím ve Vest-
ci. Jak je možné, že Vy, lídr strany zelených,
jste v každém čísle neupozorňoval pana
starostu a zastupitelstvo obce, že se ve Vest-
ci ničí příroda, a že je potřeba s tím něco
rázně dělat? Proč jste místo nic neříkajícího
rozhovoru s panem starostou nezazvonil 
u některého domu ve starší zástavbě, kde 
se celou zimu valí z komínu černý kouř 
a nepokusil jste se s obyvateli prodiskutovat
možnost alternativního vytápění, aby sobě 
i sousedům neznepříjemňovali život a neni-
čili životní prostředí? Proč jste se jim, jako
kandidát do zastupitelstva obce za Stranu
zelených, nepokusil vysvětlit, že spalováním
uhlí se za zimu sice něco ušetří, ale vyléčení
rakoviny plic stojí podstatně více a ve větši-

ně případů se léčba ani nepovede?  Vy jste si
nevšiml, že v době inverze se ve Vestci ve
staré zástavbě nedá dýchat?

Nyní k Vašemu programu: v okolí Vestecké-
ho rybníku chcete vybudovat chodník 
(zřejmě z asfaltu či betonu) určený k pro-
cházkám. Zřejmě jste si spletli náš rybník 
s pražskou Stromovkou či Hostivařskou
nádrží. Musím Vám doporučit, stejně jako
panu Jarolímkovi v dopisu z 23.9.06 (dosud
jsem nedostal odpověď), abyste se zajel
podívat k rybníku do Jesenice či Šeberova,
nebo kamkoliv jinam, jak to má vypadat 
u rybníku. Jestliže uděláte okolo rybníku
chodník, budou tam v první řadě jezdit
motorky, na což jsem upozorňoval v květno-
vých Vesteckých listech. Jedinou odezvou na
mé upozornění byl článek pana Šusteka 
v červnových Listech, který jízdu motorek 
v místě zákazu vjezdu klidně ospravedlňoval
tím, že se v těchto místech vždy seznamova-
la mládež. Proč jste, jako budoucí představi-
tel Strany zelených ve Vestci, k tomu neřekl
jasné stanovisko: do přírody a navíc do bio-
centra žádná auta či motocykly nepatří?

Ve Vašem programu se píše, že budete pod-
porovat další výstavbu sportovišť v obci,
protože sportovní vyžití je bezpečným pro-
středkem pro trávení volného času našich
dětí. Protože bydlím vedle fotbalového hřiš-
tě, vím dobře, jak je toto hřiště využito:
místní vestečtí fotbalisté využívají toto hřiš-
tě pouze tak z 20 %, jinak je hřiště pronají-
máno jiným, například celé prázdniny byl na
hřišti zahraniční sportovní oddíl. Od konce
března do listopadu se hraje na hřišti prak-
ticky každý den, to znamená, každý den
desítky aut, která projedou po hrázi rybníka
a v jeho okolí. Asi před měsícem proběhla v
tisku zpráva, že za poslední dva roky se zvý-
šilo množství prachu v ovzduší o 3 % a to 
i na vesnicích, kde byl předtím čistý vzduch.
Je to způsobeno zejména automobilovou
dopravou. U nás na hrázi rybníku byl původ-
ně asfalt, ale po zbudování kanalizace
dodavatel stavby nesplnit podmínky a neu-
vedl hráz do původního stavu. Proto se
denně valí okolím rybníku prach. Jak je
možné že za Stranu zelených kandidoval
bývalý starosta pan Douda, který je za tento
stav plně odpovědný?w
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Na východní straně hřiště na hrázi rybníka je
5 starších lip. Každý den odpoledne pod
nimi parkuje 15 až 20 aut fotbalistů. Už 
i děti se dnes ve škole učí, že kapající olej 
z aut škodí kořenům stromů. Byl jste se
někdy podívat, v jak žalostném stavu tyto
lípy jsou? Na Vaší kandidátce byla paní Mál-
ková, která se věnuje práci pro TJ Viktoria
Vestec. Jak mohla kandidovat za Stranu
zelených a nevidět jak lípy trpí?

Bydlím ve Vestci teprve rok, ale to mi stačilo
k nepříjemnému zjištění, že velké části míst-
ních obyvatel je zcela jedno, v jakém pro-
středí žijí, sami přírodu nesmyslným ježdě-
ním okolo rybníka ničí a dělají vše pro to, aby
jejich děti už nevěděly, jak vypadají stromy.

Pane Kowalewski, doufám, že s Vaším pří-
chodem do zastupitelstva obce se situace 
v oblasti ochrany přírody změní.  

Otakar Janata
Hrnčířská 51

Vestecká kopaná ožívá

Je tomu teprve tři měsíce, co poprvé na
začátku září pod záštitou fotbalového
oddílu Optimum Sport Vestec organizova-
ně ožilo fotbalové hřiště vestecké Viktorky
pohybem mladých nadějí vesteckého fot-

balu. Po odmlce dvou dlouhých let zase se
na místní hřiště vrátila fotbalová mládež 
a hřiště a jeho okolí zase začalo zase
pořádně žít. Od září se již bylo možno pra-
videlně každé úterý, středu  a čtvrtek setkat
na hřišti ve Vestci s několika týmy mladých
fotbalistů, kteří pod vedením trenérů roz-
víjejí svoje fotbalové schopnosti. A že 
o sobě již dávají pořádně vědět! 
Nedlouho po začátku školního roku na
místním hřišti vznikl zcela nový tým nej-
mladších kluků z Vestce a okolí (ročník
narození 2000 – 2002), kteří absolvovali na
začátku listopadu svůj první halový turnaj 
v Říčanech. Ve zdatné konkurenci týmů 
z Prahy i z okolí si nevedli vůbec špatně,
sehráli několik vyrovnaných utkání se silněj-
šími soupeří, vstřelili dvě branky a skončili
celkově na 11. místě. I když někteří hráči
měli zatím míč takřka do výše kolen, co klu-
kům rozhodně nescházelo, byl zápal do hry
a chuť do fotbalu, což je samozřejmě nej-
větším příslibem do budoucna. Na všech
bylo znát, že se již těší na svůj další turnaj!

Ing. Jan Hubínek

Sestava týmu Optimum Sport Vestec E
(hráči ročníku narození 2000 – 2002)

Čeněk Šimek, Jakub Bokri, Alex Garagič,
Mates Krejčí, Miron Krejčí, Milan Balouš,
Radim Žuchadar, Tonda Novák, Dan Archa-
lous, Viktor Melkes, trenér Petr Štěpánek.

9
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Upozornění pro občany

Ve dnech 24.11. až 26.11. 2006 budou po
obci rozmístěny kontejnery na velkokapa-
citní a nebezpečný odpad (viz říjnové Ves-
tecké listy). Dne 27.11.2006 budou v obci
odstraněny ohrádky na trávu. Do míst po
ohrádkách již nic nevhazujte. Pokud bude
velké množství sněhu, bude do těchto míst
svážen z ulic sníh a následně odvážen do
nefrekventovaných míst naší obce.

Likvidace vánočních stromečků
Odstrojené vánoční stromečky můžete po
Vánocích až do konce ledna 2007 odkládat 
v místech, kde stojí kontejnery na ekolo-
gický odpad (papír, sklo, plasty). Obecní
úřad se postará o jejich likvidaci. 

František Šimeček
místostarosta

Kulturní rubrika

Naši jubilanti
V měsíci říjnu oslavila své životní jubileum
paní Drastichová. Srdečně blahopřejeme!

Mikulášská besídka
Mikulášská besídka se koná v neděli 
3. prosince 2006 od 15 do 17 hodin ve vel-
kém kulturním sále v Jesenici (Obecní úřad
Jesenice). Děti trvale hlášené ve Vestci ve
věku od 2 do 12 let obdrží pozvánky, které
budou zároveň sloužit jako vstupenky.

Světélko z Betléma
5. jubilejní vánoční setkání občanů Vestce
se uskuteční v sobotu 23. 12. 2006 od 16 ho-
din před naším obecním úřadem. Světélko
z Betléma si budete moci jako každým
rokem odnést ve svých lucerničkách a ucho-
vat jej přes noc do Štědrého dne.

Vyhlašujeme opět soutěž
„Nejlépe vyzdobený dům, balkón nebo
zahrada v obci“. Kulturní komise ocení 
12 nejlepších vánočních výzdob na setkání
u světélka z Betléma dne 23.12.2006.

Zuzana Mlejnková
předsedkyně kulturní komise

Zahajujeme 3. ročník
modelování 
Vesteckého betlému

Vestecká zvonička i letos, tak jako v před-
cházejících dvou letech, s pomocí vás
ostatních opět přispěje k poezii vánoc
vytvořením již třetího vánočního betlému.
Modelovací hmota už netrpělivě čeká na
prstíky a prsty šikovných, mnohdy již zku-
šených  modelářů, aby jí v teple a klidu
domova vtiskly tvar některé z figurek tra-
dičního biblického výjevu. Celá scenérie 
s postavičkami v orientální třpytivé krajině
se před svátky opět rozzáří před obecním
úřadem. Zároveň si zde připomeneme 
i oba zatím pečlivě uschované betlémy 
z let minulých a vystavíme je za okny zase-
dací místnosti v přízemí obecního úřadu. 

Balíček s modelovací hmotou a vylo-
sovanou obálku s názvem a popisem
figurky si co nejdříve vyzvedněte 
u paní Mirky Suché, Okružní 375
(každý den kromě středy od 17:00 
do 21:00 hod.) nebo na obecním
úřadu. Hotové výtvory odevzdejte 
s kartičkou se jménem autora a
názvem figurky nejpozději do 17. 12.
tamtéž.

Ani tentokrát na tvůrce nezapomeneme 
s milou pozorností. Všichni „betlémáři“ jí
budou za svoji snahu odměněni  při sváteč-
ním setkání u Betlémského světélka pořá-
daného kulturní komisí. Největší odměnou
pro všechny jistě bude hojnost rozmanitých
figurek a půvabná nadčasová podívaná.

Za OS B. Bucharová

Kronika

Perlova vila

Řada měst a vesnic  má na svém území svou
dominantu, se kterou se zpravidla  ráda
pyšní. Obvykle je to buď hrad či jeho zbytky,
zámek nebo jiná světská či církevní paměti-
hodnost. Vestci je  sice  odepřena pozoru-
hodnost tohoto typu, nicméně  svého časuw
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existoval na jejím území  objekt, který k ní
neodmyslitelně patřil.  Radiokomunikační
věž, vysoká 63 m - orientační bod z ocelo-
vých prefabrikátů, účelově sloužila potře-
bám rozhlasu VKV a  televize. Od roku 1957
se tyčila v místech, kde Vestec hraničí s
Hodkovicemi. Měla krátkou historii, ale ve
své době velký význam. V roce 1983 byla
zbourána. Demolici provedly Brněnské stav-
by. Věž ztratila svůj význam a Vestec přišla 
o svou Eiffelovku.
Mnohem dříve, než tato věž  začala vyhlížet
do kraje, jsme mohli spatřit v této lokalitě
pouze obytnou budovu, kterou vestečtí
nepojmenovali jinak než Perlova vila. Jméno
získala po majiteli Ing. Perlovi (vlastnil
autorství na patent na visací zámky). 
Patřila mu  však jen do 50tých let minulého
století. Víme, že události po únoru 1948
změnily život mnoha lidem naší země,  a tak
i zmíněný majitel nedokončené vily musel
opustil  náš kraj. Své nové působiště nalezl
někde u Mníšku pod Brdy.
Tolik ode mě úvodem. Další řádky budou
patřit jinému autorovi.
Ojedinělé, zasvěcené informace o tomto
objektu a pozoruhodné fotografie vám

může nejlépe předat pouze ten, kdo 
v této budově několik desítek let pracoval -
nejmenovaný zaměstnanec OIRT a ČTÚ.
Nejprve několik vět o  uvedených zkratkách.
Mezinárodní rozhlasová organizace (OIR),
později  Mezinárodní rozhlasová a televizní
organizace (OIRT) působila na území bývalé-
ho Československa od roku 1949 do roku
1992. Přestěhovala se na naše území 
z Belgie, z Bruselu. Jejím úkolem byla kon-
trola a koordinace rozhlasových a televiz-
ních vysílačů po technické stránce. Pracovala
na zakázkách řady zemí, zejména členských
států RVHP, Číny, Finska, Egypta, dále řady
afrických států, ale i  organizací, např. Mezi-
národního červeného kříže se sídlem v Že-
nevě. Zajímavé bylo, že  na dálkovém příj-
mu byla zachycena po dobu 14 dní 
i kanadská televize. Jako mezinárodní 
organizace nemohla vlastnit objekty na
našem území, a proto v roce 1949  Česko-
slovenský rozhlas odkoupil od p. Perly ne-
dostavěnou  vilu. Objekt  byl posléze dosta-
věn a upraven pro potřeby OIRT. V průběhu
dalších let přibyla vrátnice a kotelna. V roce
1957 byla dokončena stavba zmíněné věže.
V 70tých letech silně podmáčenou lokalitu
odvodnila  náročná meliorace. 
Nově vzniklé Měřící středisko Vestec zpo-
čátku zaměstnávalo až 30 zaměstnanců,
později byly jejich řady zredukovány si na
polovinu. Většina z nich byla z Vestce  nebo
z okolních vesnic.
V 70tých letech přešel  objekt do vlastnictví
Ministerstva spojů, které mělo zde i své pra-
coviště. I v letech 1992 až 2005 obhospoda-
řovalo objekt Ministerstvo spojů, dále  pak 
i Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který se
zabýval kontrolou telekomunikačního zaří-
zení na území ČR. Po roce 2005 přešel objekt
pod správu Ministerstvo vnitra.

Blanka Pašková
kronikářka
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Do supermarketu
potravin Kamenice u Prahy 

přijmeme zaměstnance na tyto pozice:

prodavačky 
do úseku zeleniny, 
lahůdek, pečiva 

pokladní
skladníka-řezníka

Požadujeme
pracovitost, spolehlivost, bezúhonnost.

Nabízíme
zajímavé platové hodnocení, placené přesčasy.

kontaktní telefon:

323 67 27 34
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PÍSNICE
NABÍDKA ULOŽENÍ VAŠICH

KOL NA ZIMU U NÁS

prodej a servis cyklo kol

podmínky úschovy v prodejně
Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4, Tel.261911452, www.emap-praha.cz

Mobil 721414810, e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevřeno Po 12-18, Út, St, Pá 10-18, Čt 10-20, So 9-14
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