


Vážení spoluobčané.

Vydání Vesteckých listů, které se vám právě dostalo do rukou, nese
název Prosinec 2006 / Leden 2007. Neznamená to, že by další číslo mělo
vyjít až za dva měsíce, jenom jsme se rozhodli změnit organizaci vydá-
vání Vesteckých listů tak, aby vydání nesoucí název určitého měsíce nevy-
šlo až na konci daného měsíce, eventuelně na začátku měsíce dalšího. 
V systému, který se dosud uplatňoval, byla uzávěrka příspěvků pro každé
číslo vždy k 15. dni daného měsíce. Vzhledem k tomu, že poté je třeba
rozhodnout, které příspěvky v čísle zveřejnit, stanovit celkový rozsah
čísla, provést obrazové, formální i redakční úpravy a odeslat celé číslo 
do tisku, nebylo možné zajistit, aby jednotlivá vydání přišla do vašich
domovů dříve než v posledních dnech každého měsíce – to v tom lepším
případě. Organizační změna, kterou jsme se rozhodli provést, na tomto
zaběhnutém systému nezmění nic, kromě názvu daného čísla. Proto 
lednové vydání dostanete do schránek nejpozději počátkem ledna, 
únorové pak počátkem února atd. –  a Vestecké listy tak budou moci 
být aktuálnější. Příští vydání tedy dostanete opět za měsíc, pod názvem
Únor 2007.

Za redakci Vesteckých listů vám všem přeji úspěšný a hlavně pohodový
rok 2007.

Libor Havlík

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych vám popřála jménem celého zastupitelstva
obce vše nejlepší do nového roku 2007, hodně zdraví,
štěští, lásky a spokojenosti.

Alena Šedivá
starostka obce
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Zpráva o stavu obce 

Vážení spoluobčané, 

dovolte abych v úvodu zprávy o stavu naší
obce parafrázovala slova bývalého prezi-
denta Václava Havla v novoročním projevu
1. 1. 1990: „Vážení občané, předpokládáme,
že jste nás nevolili do zastupitelstva obce,
abychom i my Vám lhali. Naše obec…“ Zde
si prosím sami doplňte zbytek věty po pře-
čtení této zprávy. Ve zprávě budu uvádět
pouze fakta, která jsme během zhruba jed-
noho měsíce měli možnost pro vás připravit.

Na obecní úřad jsem nastoupila 7. 11. 2006.
Obecní úřad mi do dnešního dne nebyl pře-
dán. Vyzvala jsem bývalého starostu ústně 
i písemně, aby mi řádně úřad předal, a to
především proto, aby byla zachována kon-
tinuita práce na úřadu a nebyly promešká-
ny žádné lhůty, což by ve svém důsledku
mohlo obec poškodit. Do této chvíle se tak
nestalo. Byly mi vymazány všechny údaje 
z počítače starosty,  tzn. všechny údaje 
v harddisku s úřední agendou včetně
informací, které zasílají nadřízené orgány
státní správy obci a další zprávy, které
napomáhají práci obecního úřadu. Počítač
starosty byl odpojen od místní počítačové
sítě, takže jsem neměla přístup k datům 
v ostatních počítačích, které na úřadě jsou.
Byl vymazán kompletně i  notebook, který
používala stavební komise a ze kterého
byly psány dopisy občanům, týkající se sta-
vebních záležitostí. Tyto dokumenty již
nebudou nalezeny, a to i proto, že nebyly
řádně evidovány přes podatelnu obce. Sta-
vební dozor, který zastával  Ing. Šolc, opus-
til obecní úřad, aniž by byl bývalým staros-
tou vyzván, aby předal řádně všechny
dokumenty související se stavební komisí 
i s činností stavebního dozoru. Ing. Šolc byl
totiž uváděn v několika smlouvách, jako
stavební dozor obce, ale tuto činnost nevy-
konal. Jako příklad uvádím smlouvu o dílo
s firmou J.L.T., která 7. 11. začala budovat
zatrubnění v ulici K Jahodárně.  Dále býva-
lý starosta obce podepsal výpověď tajemni-
ci obce k 30. 11. 2006, aniž bych byla 
informována o skutečnosti, že si bývalá
tajemnice bude vybírat dovolenou a ukon-

čí práci na úřadě o týden dříve. Přestože
byla podepsána tajemnici výpověď, nebylo
neprodleně vyhlášeno výběrové řízení.
Tento neodpovědný přístup mohl snadno
zapříčinit destrukci a kolaps obecního
úřadu. Díky obětavé práci zbylých dvou
pracovníků obecního úřadu a pomoci dal-
ších zastupitelů a členů komisí úřad tento
stav ustál.

A nyní  kauzy, se kterými jsme vás seznámi-
li již před volbami. Ze strany minulého
vedení obce jsme však v té době byli ozna-
čeni za lháře, kteří uveřejňují pamflety
obsahující nepravdy, polopravdy, lži atd.

První kauzou byla dražba ulic v obci. Tato
dražba bude nařízena na měsíc leden 2007
a bude v následujících týdnech vyvěšena na
úřední desce obce a na webových strán-
kách obce.

Dále je zde žaloba na platební rozkaz
podaná na obec Vestec stavební firmou TLS
development, týkající se rozšíření silnice
II/603, na částku ve výši 4 696108,- Kč spolu
s příslušenstvím  vč. nákladů soudního říze-
ní, tj. 187 844,- Kč + náklady právního
zastoupení žalobce 102 092,- Kč. Obecní
úřad si objednal na tuto kauzu právní kan-
celář Gurlich a Obrodina a uzavřel s ní
smlouvu od 1. 8. do 31. 8. 2006. To zname-
ná, že v době, kdy bývalý starosta psal na
webové stránky obce, že uveřejňujeme
lživé pamflety, podepsal příkaz k úhradě
faktury č. 1372006 k uhrazení částky 28
560,- Kč na žalobu – právní rozbor žaloba
TLS na obce Vestec. (Naskenovanou kopii
platebního rozkazu si můžete přečíst na
www.odsvestec.ic.cz.)

Další žaloba, kterou jsme zdědili, je žaloba
o náhradu škody vedená u Okresního
soudu Praha-západ pod čj. 6C 1638/98.
Žalobu podaly Pražské vodovody a kanali-
zace na obec Vestec, Domeco TCH, s.r.o. 
a a.s. Zakládání staveb o zaplacení částky
944 176,60 Kč včetně úroků za posledních
10 let. Soudní stání je nařízeno na úterý 
19. 12. 2006 a obec bude zastupovat A.K.
Váňa, Kapalín a spol. Tuto kauzu, jako 
i výše jmenované kauzy, již dozoruje 
a podniká právní kroky mnou pověřená
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právní kancelář Veselý s cílem zabránit nej-
větším škodám. 

Dalším případem k řešení je vybudování více-
účelového hřiště. Byla porušena smlouva 
o pronájmu s TJ Viktoria Vestec, na obci
chybí rozhodující podklady pro další postup
řešení, a to zápis o předání a převzetí stavby,
stavební deník apod. Víceúčelové hřiště
neprošlo usnesením zastupitelstva obce,
zastupitelé neměli k dispozici projekt a další
potřebné doklady pro řádné rozhodování,
schválený rozpočet obce pro rok 2006 nepo-
čítal s výstavbou, a teprve rozpočtovým
opatřením č. 2 schváleným 24. zasedáním
zastupitelstva ze dne 4. 5. 2006 byla schvále-
na do položky 6121 částka 1 mil. Kč.  V návr-
hu změny rozpočtu je nyní požadováno zvý-
šení uvedené položky na 1 510 700 Kč. Zde
došlo k pochybení minulého vedení obecní-
ho úřadu, kdy bylo nakládáno s finančními
prostředky obce v rozporu s dosud schvále-
ným rozpočtem, resp. schválenými rozpočto-
vými opatřeními. Současný návrh úpravy roz-
počtu pro r. 2006 přijatý 14. 12. 2006 sleduje
dodatečnou legalizaci užití finančních pro-
středků obce. V této kauze došlo k hrubému
porušení a zneužití smlouvy o pronájmu
mezi obcí Vestec a TJ Viktoria Vestec, ve
které se vedení TJ Viktoria zavázalo při pro-
nájmu areálu na 50 let za 1 Kč ročně a pro-
nájmu restaurace zdarma vybudovat pro
obec multifunkční hřiště a kabiny pro hráče.
Tato smlouva o pronájmu bude uveřejněna
na webových stránkách obce v plném znění,
aby nemohlo docházet k rozšiřování
nepravd ze strany vedení  TJ Viktoria Vestec.
Obec nemá dostatek finančních prostředků
a multifunkční hřiště nelze za této situace
zkolaudovat, neboť v projektové dokumen-
taci jsou chyby, které byly přeneseny do stav-
by hřiště a hrozí poranění hráčů. Žádná
odpovědná obec nemůže v takových pod-
mínkách hřiště otevřít a nést případní finanč-
ní náklady na náhrady poškozeným hráčům.

Na závěr této zprávy bych chtěla říci,  že jsme
uskutečnili mnohá opatření, aby obecní úřad
nemohl být ať oprávněně nebo neoprávně-
ně spojován s žádnou stavební firmou v obci
ani s dalšími subjekty v obci  takovým způso-
bem, jako tomu bylo v minulosti. Dále činí-
me další právní kroky k tomu, abychom se

vyvinili z dalších chyb, které se mohou proje-
vit až v budoucnu vzhledem k tomu, že
nedošlo k řádnému písemnému předání
úřadu. V budoucnu pak bude možné jasně
říci, kdo za takový stav nese odpovědnost. 

Usnesení

2. zasedání Zastupitelstva obce Vestec
ze dne 14. 12. 2006 

Zastupitelstvo obce 

Schvaluje
- ověřovatele zápisu paní Stupkovou 

a pana Kowalewského
- změnu jednacího řádu zastupitelstva

obce Vestec
- jednací řád kontrolního výboru obce Vestec
- změnu rozpočtu pro rok 2006 
- rozpočet na rok 2007
- odměny zastupitelů
- obecně závaznou vyhlášku obce Vestec 

o systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů a o poplatku za komunální
odpad včetně přílohy č.1 k vyhlášce

- stavební uzávěru na pozemek č. 427/16

Neschvaluje
- žádost o odkoupení  obecních pozemků 

č. 1031/12, č. 1031/13 a č. 325 o celkové
výměře 48m2

Bere na vědomí
- Zprávu o stavu obce
- jmenování nových členů komisí obce Vestec
- informace o mateřské škole 

Ukládá kontrolnímu výboru
- provést detailní čerpání finančních pro-

středků  na multifunkční hřiště a podat
písemnou zprávu

Ve Vestci dne 18. 12. 2006 

Alena Šedivá – starostka
Ing Ludvík Vopálenský – místostarosta         
František Šimeček – místostarosta

Vyvěšeno: 19. 12. 2006
Sejmuto: 3. 1. 2007w
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Termíny zasedání

Termíny zasedání zastupitelstva obce pro
nadcházející půlrok:
15. 2. 2007, 12. 4. 2007, 14. 6. 2007

Oznámení

Ode dne účinnosti nového stavebního
zákona dne 1.1. 2007 je příslušným k roz-
hodování o věcech staveb podléhajících
ohlášení stavební úřad v Jesenici.

Stavební komise obce

Co nového v místních
poplatcích

Zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání 
14. 12. 2006 schválilo novou vyhlášku 
o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ního odpadu.

V této souvislosti je třeba připomenout, že
vlastníci nemovitostí, které jsou využívány
maximálně 2 osobami, mohou využít mož-
nosti zvýhodněného svozu nádob s obsa-

hem 110 l se 14tidenní frekvencí tak, že
vyplní formulář „Přihláška k odvozu a likvi-
daci odpadu“ a urychleně jej předají na
obecní úřad. Povinnost k podání „Přihlášky“
mají i ti vlastníci, u kterých  došlo ke změ-
nám skutečností rozhodujících pro vyměření
poplatku, tj. změna vlastníka, změna počtu
osob využívajících nemovitost, navýšení
počtu nádob nebo jejich objemu. V zájmu
dobré vzájemné komunikace je důležité
nahlásit i změny v telefonním či e-mailovém
spojení, toto však postačuje např. zasláním
zprávy na e-mail poplatky@vestec.cz či
info@vestec.cz, a nebo nahlášením změny
při převzetí známky na popelnici. 

Roční výše poplatku je stanovena přílohou
č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Vestec
č. 5/2006  v následující výši:

• Nádoba 60 nebo 70 litrů . . . . . . . . Kč 1.600
• Nádoba 110 nebo 120 litrů

svoz 1 x týdně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 1.900
• Nádoba 110 nebo 120 litrů

svoz 1 x za 14 dnů  . . . . . . . . . . . . . . Kč 1.200
• Nádoba 240 litrů . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 3.200
• Nádoba 1100 litrů  . . . . . . . . . . . . . Kč 24.200

K likvidaci mimořádného komunálního
odpadu, např. velký úklid, stěhování apod.

Obec Vestec zakoupí pro uvažovanou stavbu 
mateřské školy pozemek o rozloze 3.500 m2. 

Kontakt - Obecní úřad Vestec, tel. 241 931 735.

Hledáme dobrovolníky do komise
pro získávání dotačních titulů.

Kontakt: Komise pro získávání dotačních titulů, 
OÚ Vestec, e-mail: info@vestec.cz, tel.: 241 931 732
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je možno zakoupit na OÚ pytle na odpady,
opatřené označením svozové firmy. Při
nákupu 20ti ks je cena 1.100 Kč, při jedno-
tlivém prodeji pak 60 Kč za kus.

Pavel Křemen
Poznámka redakce:

Úplné znění Vyhlášky č. 5/2006 o odpadech
je k nahlédnutí na obecním úřadě a najde-
te je i na webových stránkách obce
www.vestec.cz.

Přihláška k odvozu a likvidaci odpadu na
rok 2007 najdete na poslední straně Ves-
teckých listů.

Z redakční pošty

Na následujících stránkách poskytuje-
me prostor pro diskusní příspěvky
občanů a v souladu s tiskovým záko-
nem zveřejňujeme i reakce na články 
z minulého čísla Vesteckých listů. 
Za obsah příspěvků ručí jejich autoři.

Vážený pane Janato,

přestože jsme měli možnost si osobně pro-
diskutovat některé naše postoje a názory,
rád bych se vyjádřil k Vašim dotazům 
a obavám, zveřejněným nejen v minulých

Vesteckých listech, ale také na stránkách Ves-
tecké zvoničky.

Vznik kandidátní listiny Strany zelených ve
Vestci určitě nebyl účelový předvolební trik,
rozhodně se nejednalo o kandidáty, kteří by
byli zaměstnanci společnosti HARDEST, jak
jste se nejen Vy domníval. Věřím, že tuto
nepravdu, kterou šířili někteří členové OS
Vestecká zvonička nejen mezi občany Vestce,
ale v rámci „korektního“ předvolebního
boje i v ostatních obcích, jsem nejen Vám, ale
i všem, kteří měli zájem, objasnil. Naše kan-
didátní listina byla složena z občanů Vestce,
z nichž mnozí zde žijí již velmi dlouhou dobu 
a dobře znají problémy a potřeby naší obce.
Naši kandidáti obcházeli v předvolebním
období jednotlivé domácnosti a já osobně
jsem navštívil více než sto občanů 
a věřte tomu, že s každým, kdo měl zájem,
jsem hovořil nejen o našem volebním pro-
gramu, ale i o věcech, které je trápí a které
by chtěli vyřešit. Poznatků jsem získal mnoho
a budu s nimi dále pracovat při své činnosti 
v zastupitelstvu.

Zmiňujete také mou práci ve Vesteckých lis-
tech. Zde jsme se nejen já, ale celá redakční
rada, starosta a místostarostka a další snažili
přinášet aktuální informace o dění 
v obci, jejím okolí a také jsme reagovali na
podněty vás, občanů. Věnoval jsem se přede-w
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Obec Vestec přijme na základě dohody o činnosti pracovníka, 

který bude pro obec Vestec vykonávat 

stavební dozor u stavebních akcí,
které jsou pořádány samostatně obcí nebo ve spolupráci obce 

a dalších subjektů na katastru obce Vestec.

Požadované předpoklady zájemce:
• certifikát pro činnost autorizovaný technik pro pozemní stavby

• praxe v realizaci staveb
• příslušné živnostenské oprávnění

• bezúhonnost

Kontakt - starostka obce Vestec, tel. 602 232 060
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vším těm oborům, které jsou mi blízké 
a byl jsem o nich schopen informovat obča-
ny v obci. V některých článcích jsem věnoval
prostor i našemu životnímu prostředí. Chtěl
bych Vám jen připomenout, že tuto práci
jsem dělal zdarma ve svém volném čase. Za
dobu, kdy jsem v redakční radě Vesteckých
listů byl a podílel se na jejich vydávání, nestá-
ly Vestecké listy obec ani korunu a ještě nao-
pak přispěly částkou cca 900,- Kč do obecní-
ho rozpočtu. Možná se Vám tato částka
bude zdát malá, ale věřtě tomu, že mnoho
obcí a měst tisk svých zpravodajů dotuje a ve
Vestci naopak zpravodaj ještě vydělal. Pře-
kvapuje mě, že jste jako propagátor myšle-
nek Strany zelených Vy sám neposlal článek
o tom, proč by lidé měli přejit z tuhých paliv
na paliva ekologická, prostor bychom Vám
určitě rádi poskytli.

K tématu topení uhlím Vám mohu uvést
následující. Uhlí je v současné době jedním 
z nejlevnějších prostředků pro vytápění
domácností a právě proto je stále ještě
hodně využívané. Ne každá domácnost si
totiž může dovolit topení jinými médii, které
méně zatěžují životní prostředí. Mnohé
domy ve Vestci nejsou novostavbami, jako
ten Váš, a proto u nich dochází k podstatně
vyšším tepelným ztrátám a náklady na vytá-
pění například plynem, jehož cena poslední
dobou stále stoupala, nejsou pro všechny
občany únosné.

Využívání paliv šetrnějších k životnímu pro-
středí je otázkou na celostátní, ne-li celosvě-
tové úrovni. Obce se už v minulosti pokouše-
ly vyřešení této situace pomoci, ale mnohdy
to nevedlo k úspěchu. V současné době mají
mnohé obce problém s plynofikací, kdy na ni
získaly dotace podmíněné připojením určité-
ho procenta obyvatel a nyní, po nárůstu cen,
se jim nedaří občany přesvědčit o výhodnos-
ti topení tímto médiem. K podobné situaci
docházelo i v 90. letech, kdy se naopak pře-
cházelo na topení elektřinou a občané
dostávali příspěvek (v Praze to bylo 10.000,-
Kč), v případě, že se zavážou, že nebudou
topit tuhými palivy. Poté došlo k razantnímu
nárůstu cen elektřiny a mnohým tento přís-
pěvek stěží pokryl jeden rok provozu. Poté
již museli navýšení cen financovat 
z vlastních zdrojů. Můžete namítnout, že jim

plyn nebo elektřina zvýší komfort a snížilo se
zatížení životního prostředí. Ano, to je prav-
da, ale ti, kteří topí uhlím, nedělají nic nele-
gálního a mají právo na výběr. To je přece
jedním ze základních prvků demokracie. 

Také Vás trápí zneužívání chodníku okolo
rybníka, jehož vybudování navrhujeme. Měl
jsem možnost si projít mnoho chodníků 
v našem okolí, které vedou ať už okolo ryb-
níků nebo lesy (např. Lhotecký les a cesty
podél Lhoteckého potoka) a nezaznamenal
jsem, že by zde v první řadě jezdily motorky.
Ani na chodníku, který spojuje Vestec s Jese-
nicí, jsem nezaznamenal, že by docházelo 
k jeho zneužívání motorovými vozidly.

Naši kandidáti společně s SNK Vestec podpo-
rují další rozvoj sportu, což se v současné
době o ostatních zastupitelích říci nedá. Jak
si jinak vysvětlit, že multifunkční hřiště, které
mělo sloužit všem občanům, je zamčené, 
o jeho kolaudaci nejeví obecní úřad zájem 
a dobudování osvětlení je také v nedohled-
nu, přestože jsou na něj vyčleněny prostřed-
ky. TJ Viktoria Vestec za poslední dobu vysa-
dila cca 200 stromků a keřů v okolí hřiště,
této výsadby jsem se i já sám aktivně účast-
nil. Z vlastních prostředků pokročila ve
výstavbě šaten, na které nedostala ani od
obce, ani od fotbalového svazu žádnou
dotaci a které budou po dostavbě patřit
obci. Hřiště má sloužit nejen fotbalistům TJ
Viktoria Vestec, ale všem občanům obce.
Proto má každý možnost si na hřišti zahrát,
ať jsou to děti z Optimum Sportu, který se
věnuje fotbalové mládeži a do Vestce nám
opět přivedl dětský fotbal, nebo pravidelné
nedělní „fotbálky“, jejichž tradici jsme před
několika lety spolu s dalšími nadšenci zaved-
li. Mezi ty, kteří si na hřišti mohou zahrát,
patří samozřejmě i Vietnamci nebo Číňané,
kteří zde také žijí. Chci věřit tomu, že závan
rasismu, který jsem z Vašich slov cítil, byl jen
ojedinělým přehmatem, protože jako bývalý
fotbalista byste měl vědět, že na hřišti se
národnost ani rasa nerozlišují. 

Jako bývalý fotbalista byste také měl znát
poměry v amatérském fotbale, a o to víc mě
překvapil Váš další příspěvek, tentokrát
namířený proti TJ Viktoria Vestec. Nejen, že
v něm uváděná „fakta“ o počtu vozidel při-
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jiždějících na hřiště nejsou odrazem reality,
ale pouze účelově slouží ke strašení občanů
a prosazování Vašich osobních zájmů. Oprav-
du si myslíte, že každý hráč přijede svým
vozem a každý divák také? Přijďte se někdy
na fotbal podívat a uvidíte, že mnozí hráči 
a diváci přijdou buď pěšky, nebo přijedou na
kole. Je zvláštní, že parkoviště u šaten by
Vám již nevadilo. Ptám se tedy: „Není to tím,
že to už by bylo v dostatečné vzdálenosti od
Vašeho domu a to už by zapadalo do Vaší
koncepce klidného bydleni?“ 

Marek Kowalewski

Vážený pane Janato,

je to poprvé, co reaguji na to, kdy mne
někdo napadá, ale Váš příspěvek mě přiměl
k tomu, abych vyjádřila, co si myslím. Po
přečtení Vašeho otevřeného dopisu panu
Kowalewskému, kde napadáte nejen mne,
že jsem kandidovala z účelovosti, se já
musím zeptat Vás, proč Vy, který zde, jak
jste sám napsal, žijete teprve jeden rok,
děláte z občanů obce  negramoty, kteří si
neumějí přečíst předvolební program strany.
Nebo Vás jen zajímá, jak se zadarmo najíst
na předvolebních mítincích stran, které
tímto způsobem uplácejí své voliče? Na
těchto tzv. předvolebních mítincích se obča-
né stejně nic nového než to, co je napsáno 
v předvolebních programech stran, nedo-
zvědí. Proto naše strana zajistila výlet do pří-
rody, který je jistě zdraví prospěšnější. 

Zaráží mne také Vaše reakce na cestu kolem
rybníka. Na jedné straně Vašeho pozemku je
cesta asfaltová. Kdyby tam byla jiná, nelíbi-
lo by se Vám to, protože tato cesta je cestou
přístupovou k Vašemu domu. (Co by jiní
občané dali za to, kdyby kolem jejich domů
vedly takovéto cesty). Na straně druhé je
cesta prašná, na kterou Vy vyhazujete pře-
bytečný materiál ze svého pozemku, a proto
se nesmíte divit, že se práší, když zde jezdí
děti na kole.

Jak jste také napsal, věnuji se práci pro TJ
Viktoria Vestec. Tuto práci dělám dobrovol-
ně už 17 let. Jak jistě víte, sportovní areál TJ
patří obecnímu úřadu. Až každý rok 
z tohoto plácku a jeho okolí seberete 

a odnosíte desítky pytlů odpadu a v posled-
ních letech i lopaty psích výkalů, tak mne
můžete kritizovat, že nemám zájem 
o životní prostředí. Tím, že zde bydlíte jeden
rok, nemůžete vědět, jak okolí lip, 
o kterých Vy píšete, vypadalo před lety. Tyto
lípy potřebují odborné ošetření, na které já
nemám kvalifikaci. Jen vím, že prořezávání
stromů na obecních pozemcích vždy zajišťu-
je obecní úřad. Proč jste třeba nenapsal, že
členové TJ Viktoria Vestec v okolí tohoto
zeleného plácku vysázeli přes dvěstě strom-
ků a keřů? Nebo je Vám zatěžko někoho
chválit? Ale i přes všechno Vaše napadání 
a kritizování jsem ráda, že máte zájem o to,
abyste mi ukázal, jak se to dělá a jak to má
vypadat. Budu se těšit, že tuto práci a úklid
v okolí areálu, který dělám ve svém volném
čase, převezmete za mne (přece jenom již
nejsem nejmladší a na některé věci je potře-
ba mužská síla).

Lenka Málková

Otevřený dopis všem občanům Vestce

Prosím, přečtěte si dopisy pana Otakara
Janaty z Hrnčířské 51 (nově postavený
rohový dům u rybníka) v listopadových Ves-
teckých listech, popřípadě na interneto-
vých stránkách Vestecké zvoničky, za kte-
rou kandidoval do obecního zastupitelstva.

Jelikož mám tu „čest“ (a to již od narození)
bydlet v blízkosti domu pana Janaty ve
staré zástavbě, pokusím se Vám přeložit
podstatu jeho článku.

V samém úvodu tohoto dopisu atakuje
osobu pana Kowalewského. Pan Kowa-
lewski přitom dlouhodobě, poctivě a obě-
tavě pracoval pro obec. Bezesporu jsou za
ním vidět pozitivní výsledky jeho práce
podtržené jeho volebním úspěchem.

Další z výčitek p. Janaty si dovolím citovat:
“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 alterna-
tivního vytápění, aby sobě i sousedům
neznepříjemňovali život ...“ Autor tohotow
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originálního souvětí má na mysli 6 člennou
rodinu, která žije ve staré zástavbě 
a stará se o tři děti (dvě adoptivní). Pro tuto
rodinu by jistě bylo pohodlnější vytápět
svůj dům plynem. S ohledem na jeho vyso-
kou cenu jsou však nuceni topit uhlím.
Kouř valící se z jejich komínu na dům pana
Janaty je kouřem z legitimního paliva -
uhlí. Manželka  p. Janaty však neváhá zaz-
vonit na tento dům a být arogantní na tuto
skromnou rodinu. 

Dále p. Janata řeší v článku možnost zvýše-
ného pohybu aut a motorek v okolí svého
domu. Neváhá zajít tak daleko, že napadá
prázdninový provoz  „zahraničního spor-
tovního oddílu“. Tímto asi myslí naše viet-
namské, dnes již české, spoluobčany, kte-
rých zde žije téměř 300. Nemají snad tito
občané Vestce právo využít fotbalové hřiš-
tě stejně jako on a my ostatní?

Také mne při čtení jeho článku zaujala jím
deklarovaná péče o lípy. Dle jeho slov par-
kuje pod nimi 15-20 aut. Sami určitě uzná-
te, že se mezi 5 stromů nemůže vejít 15 až
20 automobilů.

Pro Vaši informaci - tento stejný pán při-
tom v minulém období asistoval u kácení
vrb a topolů, které se nacházely v těsné
blízkosti jeho zahrady a listí z těchto pora-
žených stromů dopadalo na jeho zahradu.
V té době se neptal, zda za každý 
poražený strom bude na jiném místě 
zasazen nový, tak jak je to běžné s ohle-
dem na moderní společnost a životní pro-
středí! 

Jak správně zmiňuje pan Janata, bydlí zde
již rok. Za tuto dobu stihl pohoršit, v lepším
případě naštvat, velkou část spoluobčanů
ve svém okolí. V zájmu svého pohodlného
bydlení neváhá napadat a osočovat koho-
koliv a kdykoliv se mu to hodí do jeho kon-
ceptu klidného bydlení, a to celé se snaží
elegantně zabalit do veřejného a ekologic-
kého zájmu.

Jak již bylo zmíněno, neváhá očerňovat
pana Kowalewského, paní Málkovou,
která pomáhá v TJ Viktoria Vestec, 
a mnoho dalších slušných občanů Vestce. 

(TJ Viktoria Vestec aktivně pracuje s našimi
dětmi a jejich volným časem.)

P. Janata v 8 hodin ráno zazvoní na dům
svého souseda, kterého po noční směně
(od 17 do 5 h ráno) po dvou hodinách jeho
spánku vzbudí s odůvodněním, že jeho
žena nesmí s dětmi jezdit kolem jeho
domu! Otevřeně prohlašuji, že jedná 
o cestu z ulice K Rybníku do ulice Hrnčířská,
která je volně průjezdná bez jakéhokoliv
označení dopravního omezení! Tak tomu
vždy bylo. Není zde omezena z jednodu-
chého a logického důvodu. Nájezd z ulice 
K Rybníku na hlavní silnici není bezpečný!
Pan Janata zašel dokonce tak daleko, že 
v létě přehradil betonem tuto veřejnou
cestu. Následně byl donucen za asistence
policie beton odstranit.

Vrcholné „číslo“ pana Janaty a jeho ženy je
ranní fotografování aut a osob vezoucích
děti do školy z ulice K Rybníku okolo jeho
domu  a to bez jejich svolení. Přitom v této
ulici se nacházejí pouhé 3 rodinné domy,
takže si jistě představíte, jak „velký“ je zde
provoz.

Vážení spoluobčané, 

každý z nás by si přál bydlet v ničím neru-
šené zeleni. Snad kolem každého obydlí je
nějaký hluk, prach či provoz aut, který je
nám nepříjemný. Tato skutečnost by nemě-
la znamenat, že se budeme navzájem ata-
kovat a chtít za každou cenu získat to nej-
lepší pro sebe, na úkor ostatních, pod
záštitou ochrany přírody! 

Prosím buďme k sobě ohleduplní a slušní.

Děkuji vám za vaši pozornost a přeji vám 
v tomto předvánočním čase krásné a nikým
nerušené prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok.

Za rodinu Šustkovu  
Pavel Šustek 

K tomuto otevřenému dopisu se dále při-
pojují rodiny Zemanova, Czakova, Paškova,
Šímova, Baťhova, Křivánkova, Chrzova,
Zikova, Benciakova, Laušova, Málkova, 

9
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pí Křížová, pí Kačírková, pí Hubínková,
rodiny Prokopova, Jindřichova,  Sýkorova,
Provazníkova a Milan Čechuty.

Parkování u hřiště 

Mnohá naše města a vesnice se pyšní rari-
tami, za kterými jezdí turisté z celého
světa. Domnívám se, že v dohledné době
budou za podobnou raritou jezdit i do
Vestce. Tak, jako se Rožnov chlubí skanze-
nem, či Holašovice svými barokními stavba-
mi, bude se Vestec "pyšnit“ svým fotbalo-
vým hřištěm a k němu přiléhajícími objekty
v bezprostředním okolí.

Co mám na mysli? Jako bývalý hráč kopané
si marně vzpomínám, že bych ve střední
Evropě narazil na jediné hřiště, kde by na
jednu branku byly nacpány šatny (doufám,
že se v dohledné době dostaví) a u druhé
branky parkovala auta fotbalistů. A to
navíc pod stromy na hrázi rybníka, o kte-
rém se již několik let hovoří, že zde bude
zóna klidu.

Jediné možné místo pro parkoviště poblíž
budoucích šaten bylo bez rozmyslu nedáv-
no zastavěno novým multifunkčním hřiš-
těm. Při „plánování“ tohoto hřiště se poně-
kud zapomnělo, že doby, kdy Zátopek
chodil na trénink pěšky nebo se na zápasy
jezdilo MHD, jsou již dávno pryč. Dnes jsou
zápasy v kopané ve Vestci především pře-
hlídkou vozového parku hráčů, pro který
není vhodné místo.

Představme si situaci, kdy na ono nové mul-
tifunkční hřiště přijedou hrát dvě družstva
košíkové po 12-ti hráčích, k tomu 2 trenéři,
tak přijede k hřišti 26 aut. Pokud se bude
hrát zároveň kopaná, přijede dalších 30-40
aut. Kde budou parkovat? Zvlášť, když jsem
se nedávno dozvěděl, že uživatel hřiště má
v plánu postavit na navážce vedle hřiště
ještě halu pro aerobik a podobná cvičení.
Pak nezbude, než zavézt rybník a na něm
zřídit parkoviště. To už ale bude Vestec 
v Guinessově knize rekordů a bude žít 
z turistického ruchu. 

Ve Vestci 6.12.2006 
Otakar Janata 

Kultura

Mikulášská

V neděli 3. prosince již tradičně navštívil
vestecké děti Mikuláš v doprovodu sličných
andělů a rozverných čertů. V příjemném
prostředí kulturního centra Jesenice bylo
pro děti připraveno milé divadelní předsta-
vení „Čert a Káča“, veselé soutěže a samo-
zřejmě nadílka jako odměna za nezbytnou
recitaci. Ráda bych poděkovala členům kul-
turní komise i všem ostatním, kteří se podí-
leli na přípravě této, tolik oblíbené, ale
zároveň organizačně velmi náročné akce.
Zvláště pak za působivou výzdobu sálu.

Zuzana Mlejnková
předsedkyně kulturní komise 

Tradice betlémů

První trojrozměrný výjev události, která se
kdysi odehrála v betlémském chlévě, ve
snaze přiblížit lidem, v jak ubohém prostře-
dí se Ježíšek narodil, vytvořil prý r. 1223
poustevník a budoucí světec František 
z Assisi. V jeskyni v italských horách postavil
jesličky, přivedl k nim volka a osla, do jeslíw
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položil loutku dítěte a nechal sloužit mši. 
V následujících stoletích vyrostla tradice sta-
vění betlémů, udržovaná až do dnešních
dnů. 

Zpočátku bylo šíření jesliček spojeno výhrad-
ně s činností církevních řádů a stály pouze 
v chrámových interiérech, tzv. chrámové jes-
ličky. Obvykle vypodobňovaly celý vánoční
příběh s tím, že se postavičky v průběhu svát-
ků měnily, přidávaly se a odebíraly. V adven-
tu byly jesličky obydleny postavičkami zná-
zorňujícími andělské zvěstování pastýřům 
o zázraku narození Ježíška: andělem nesou-
cím svitek s nápisem Gloria a pastýři spěcha-
jícími s dary. Jezulátko se do jesliček kladlo
až o svátku narození, na Štědrý den. Průvod
urozených panovníků dominoval výjevu
teprve o svátku Tří králů. 

První jesličky v Čechách byly vystaveny 
r. 1560 v jezuitském kostele sv. Klimenta na
Starém Městě. Rychle se staly nedílnou 
a oblíbenou součástí vánočních církevních
oslav. Brzy však prolnuly i do světského pro-
středí a měnily se v náročnou hračku, sběra-
telskou zálibu, či v symbol prosperity bohaté
patricijské domácnosti. Do venkovských cha-
lup a městských domácností se betlémy zača-
ly masověji šířit v důsledku osvícenských
josefínských reforem (kolem r. 1785). Ty
zakazovaly vystavovat „jesle v kostelech jako
církve nedůstojné dětské hračky“. V důsled-
ku tohoto nepopulárního zákazu, bohužel,
přestálo do dnešních dní jen malé množství
vzácných kostelních betlémů. Prostí lidé tedy
poskytli jesličkám útočiště ve svých domo-
vech a začali si je zhotovovat sami. Díky
tomu postupně v průběhu 18. a 19. století
vznikla tradice tzv. lidových jesliček. Lidoví
betlémáři se při tvorbě příliš nedrželi církev-
ních tradic a zdaleka ne historických či země-
pisných skutečností. Protože se málokomu
poštěstilo uvidět rodiště Jezulátka na vlastní
oči, vytvořili vlastní svět spojující biblický pří-
běh s fantaskní vizí orientálního světa a výje-
vy z každodenního života rodné vsi nebo
městečka. Lidové betlémy se lišily velikostí,
materiálem i kvalitou. Všem byl ale společný
půvab a neopakovatelné kouzlo. Nebyly tvo-
řeny jen nástroji, ale srdcem a duší a autoři
jim věnovali každou volnou chvilku a mnoh-
dy i dlouhá léta života.

Ne každý byl však natolik zručný, aby si
vytvořil betlém svůj vlastní. Řešením bylo
vydávání vystřihovacích jesličkových archů.
Jejich tvůrci se stávali i přední čeští umělci
např. Mikoláš Aleš a Josef Lada. Marie Fis-
cherová-Kvěchová vytvořila jesličkový
arch, jehož postavičky jsou líbeznou náro-
dopisnou přehlídkou krojů. V novodobé
historii papírových vystřihovacích jesliček
se setkáváme s betlémy např. skautskými,
indiánskými, muzikantskými nebo železni-
čářskými.

K nejznámějším betlémům v Čechách patří
největší mechanický betlém jindřichohra-
deckého punčocháře Krýzy z druhé polovi-
ny 19. století o 1756 figurkách, dnes vysta-
vený v tamním muzeu. Proslulý je též
lidový třebechovický mechanický betlém,
místního rolníka Probošta a řezbáře Kapu-
cína. Na 1 200 figurek ztvárňuje nejen tra-
diční vánoční výjev, ale mnoho dalších bib-
lických výjevů, včetně dvanáctiletého, 
v chrámu diskutujícího Ježíška. V kostele sv.
Matěje v Dejvicích stojí o každých vánocích
betlém z perníku zdobeného bílkovou
polevou. Známé jsou též jesličky v téměř
životní velikosti z 18. století v kapucínském
kostele na Loretánském náměstí. Figury
jsou vytvořeny ze slámy, oděné do šatu
namočeného do klihu, ztuhlého a poté
obarveného. Obličeje, nohy a ruce jsou
vymodelovány z lepeného obarveného
papíru. Figurku Ježíška přinášejí do těchto
unikátních jesliček děti na Štědrý den
odpoledne. Za moderní symbol tradice čes-
kého betlémářství může být považován
skleněný betlém vyrobený železnobrodský-
mi skláři a vystavený na světové výstavě 
v Montrealu v roce 1969. Tento skleněný
betlém byl jedním z darů české delegace
papeži Pavlu VI. 

K udržení betlémářské tradice přispívá 
i vestecký terakotový betlém. I on vám 
o svátcích nabízí možnost vstoupit na chvíli
do scény vzácného okamžiku zrození a vzá-
jemnosti, který by mohl patřit k příjemným
svátečním zážitkům, jaký nenajdete ani 
u televizní obrazovky, ani v záři světel
hypermarketů.

B. Bucharová
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Kulturní centrum Jesenice

Zápis do tanečních kurzů pro dospělé
• základní kurz - středa 20.30 h.
• pokračovací kurz - neděle 20.00 h.
Kurzy začínají druhý týden v lednu 2007.
Informace a zápis 
knihovna Obecního úřadu Jesenice 
tel: 241021747
Dále na tel: 603 232 116 
a email: dance.novacek@volny.cz

Co nás čeká

Zimní hraní s dětmi

Zveme děti v doprovodu maminek, tatín-
ků, babiček či dědečků (prostě všech, kdo
si rádi hrají s dětmi) na první společné
hraní vesteckých dětí. Poprvé se sejdeme
ve středu 10. 1. 2007 v 10 hodin na obec-
ním úřadě. Cílem je společně si hrát,
poznat se a popovídat si. Těšíme se na
všechny děti včetně miminek. V případě
zájmu je možné se setkávat každý týden;
podrobnosti budou domluveny na první
schůzce. Jakékoliv nápady, pomoc, přeby-
tečné hračky atd. jsou vítány.

Těšíme se na Vás
Kateřina Bímová, Verča Boháčová, Marta
Sedláčková & Kája, Martička, Ondráš 
a Terka

Chcete ušetřit a zároveň přispět 
ke zlepšení ovzduší?

Tak neváhejte a přijďte na přednášku 
„I Ty ovládáš změny klimatu“. Dozvíte se
spoustu praktických metod, do kterých
nevložíte ani korunu, ale naopak peníze do
vaší peněženky přibudou. Také od nás
obdržíte příručku se souhrnem všech rad a
informací. Vstupte s námi do nového roku
zdravě a úsporně!

Kdy: ve středu 17. 1. 2007 v 19.00 hod.
Kde:  v zasedací místnosti OÚ Vestec

Těšíme se na Vaši účast!
Realizátor akce: CEV ZVONEČEK Vrané nad
Vltavou ve spolupráci s o. s. VESTECKÁ

ZVONIČKA, pod záštitou projektu EU 
a státního rozpočtu „Rozvoj sítě center
EVVO“.

Kronika

Vily bratrů Müllerových

Dnes začnu trochu z jiného konce. Řada 
z nás určitě ví, že v Praze 6 - Střešovicích se
nachází Müllerova vila. Funkcionalistický
skvost, dílo architekta A. Loose, který vilu
navrhl pro dr. Müllera. Praha se má čím
chlubit. Objekt je přístupný, prohlídka
interiéru možná.

Ve Vestci jsme měli Müllerovy vily hned
dvě, ale naše široká  veřejnost  možná
nemá o tom nejmenší potuchy. Míjíme je
po levé straně, když jedeme po Vídeňské
ulici do Prahy, blízko Hypernovy. Dvě téměř
shodné dvoupatrové budovy, architekto-
nicky ne příliš zajímavé, zdi bíle omítnuté,
okna vyplněná mřížemi. Na rozdíl od praž-
ské Müllerovy vily je oplocený pozemek se
staveními nepřístupný, prohlídka nemožná.
Současnost nám moc informací o střeže-
ném objektu nenabízí. Tak si dovolíme
nahlédnout alespoň do  minulosti, a to
díky  panu Ladislavu Jirákovi st. a paní
Emilce Zemanové, která zde za II. světové
války pracovala. 

Ve třicátých letech minulého století patřily
obě nedostavěné jednopatrové budovy rodi-
ně Müllerových. Tu v popředí vlastnil Josef
Müller, druhá patřila jeho bratru Václavovi. 
V objektu se můžeme  dodnes shledat ještě 
s další, nízkou budovou, která sloužila před
válkou jako výrobna tlakových hadiček pro
automobily značky Aero. Nejnovější typy
těchto vozidel oba bratři vlastnili.

Od roku 1939 se provoz ve zmíněném níz-
kém stavení přeorganizoval a začal sloužit
válečnému průmyslu. Kovové hadičky
povlečené pružným  vláknem se tu teď
vyráběly jako součástky do leteckých moto-
rů. Provoz se sice nikdy nerozjel naplno, ale
několik mladých lidí z Vestce zde bylo
během války zaměstnáno. Možná tak unik-
li totálnímu nasazení pro německou říši.w
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Po roce 1945 byli oba bratři Müllerové
zatčeni a vyslýcháni pro kolaboranství. Pro-
puštění jim žádnou úlevu nepřineslo, nao-
pak po roce 1948 byli označeni jako nepřá-
telé nového režimu. V jejich životě pak
nastal naprostý obrat. Žili spíš na pokraji
chudoby a občas hledali pomoc u spoluob-
čanů, aby měli vůbec na živobytí. Aby mohl
nový státní aparát po roce 1948 zmíněné

vily získat pro sebe, zahájil proti nim trestní
řízení, z kterého jim nakonec soud vyměřil
tři a půl roků vězení. Zdravotní stav Josefa
Müllera se ve vězení podstatně zhoršil a po
propuštění záhy zemřel. Jistý čas výrobní
halu  využívala Kovovýroba Vlašim a od 60.
let patří objekt ministerstvu obrany.

Blanka Pašková

Dynamicky se rozvíjející 
obchodní společnost
se zahraniční majetkovou účastí hledá 
pro rozšíření svého obchodního týmu:

Požadavky: 
SŠ vzdělání, znalost NJ, příp. AJ, práce na PC, organizační a komunikační 
schopnosti, znalosti z obchodní činnosti vítány

Nabízíme:
práci v menším dynamickém kolektivu, odpovídající platové 
podmínky a dobrou pracovní atmosféru. 

Vaše nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte 
na e-mail: info@chemoform.cz nebo volejte na 244 913 177

Asistentku obchodního úseku

AUTO RUPEXIM s.r.o. ve Vestci přijme 

automechanika
s praxí min. 3 roky. Výhodné platové podmínky. 

tel: 724333243 p.Šír.

Výuka angličtiny - soukromý lektor
Překlady z angličtiny na objednávku

Kontakt: Libor Havlík, tel.: 776 374 691
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Zveme vás 

do nově otevřené restaurace Siesta

Restaurace • Salonek
Ubytování

Vestec, Chmelová 468
domácí kuchyně • otevřeno denně

Po - Pá 11 - 22, So 17 - 22, Ne 17 - 21

informace na tel. 

777 585 148, 776 748 148
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