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Zprávy obecního úřadu

Vážení spoluobčané, 

dovolte, abych Vás pozdravila v milém předvánoč-
ním čase, i když plného shonu a  příprav na Vánoce
a na uvítání Nového roku 2008. 
Jak jste si patrně všimli, došlo v minulých dnech  
k novému osázení stromů na návsi na Vestecké ulici
s tím, že na jaře bude osázena  ještě novými keři 
a to tak, aby zde v průběhu vegetačního období
postupně keře kvetly. V obci proběhla i dosadba
chybějících stromů. Probíhá i nová výsadba stromů
na Vídeňské ulici. Do konce roku by měla proběh-
nout i rekultivace zeleně  v okolí rybníka. Z nejhorší-
ho jsme nechali opravit  komunikace a to především
tam, kde dosud nejsou vybudovány  řádné komuni-
kace. Zastupitelstvo obce připravuje nový rozpočet
pro rok 2008, do kterého by měly již být  zahrnuty
rekonstrukce nejpotřebnějších komunikací. Požádali
jsme o prodloužení stavebního povolení na nové
šatny na hřišti, stávající hrubou stavbu jsme nechali
pokrýt  plachtami proti poškození povětrnostními
vlivy. A co je velmi důležité, požádali jsme o dotaci,
která by měla z části finančně pokrýt výstavbu
nových šaten. 
Další důležitou zprávou je, že na našem obecnímu
úřadě proběhlo ve dnech 22. až 23. 11. 2007  dílčí
přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2007,
které provedli pracovníci odboru kontroly z Krajské-
ho úřadu Středočeského kraje. Předmětem tohoto
dílčího přezkoumání bylo např. plnění příjmů a výda-
jů  rozpočtu, včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků. Dále  vyúčtování a vypo-
řádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
nakládání a  hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku, nakládání a hospodaření s majet-
kem státu, s nímž přezkoumávaný subjekt hospoda-
ří. Bylo kontrolováno i  zadávání a uskutečňování
veřejných zakázek, zřizování věcných břemen 
k majetku územního celku, účetnictví vedené územ-
ním celkem atd. 
Z provedené kontroly vyplynulo, že  obec se svě-
řenými prostředky hospodaří řádně a účelně,
máme řádně zpracované a vedené kupní smlou-
vy i výběrová řízení. Jsou vedeny dohody o hmot-
né odpovědnosti. Dobře pracuje kontrolní i
finanční výbor, jejich zápisy jsou řádně vedeny,
podepsány atd. 

Vážení a milí spoluobčané, snažíme se, aby se Vám
v naší obci žilo co nejlépe a dovolte, abych Vám

všem jménem celého zastupitelstva obce, jménem
všech členů výborů a komisí obce a pracovníků
obecního úřadu,  popřála klidné a spokojené Váno-
ce a do nového roku 2008 hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti.

Alena Šedivá
starostka obce

Usnesení ze 7. veřejného zase-
dání zastupitelstva obce Vestec
ze dne 8.11.2007

Zastupitelstvo obce rozhodlo takto :

Bod 1.
Zastupitelé schválili jako ověřovatele zápisu p.Marka
Kowalewského a p. Norberta Dostála.

Bod 2.
Všechny úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva
z 6.9. 2007 jsou splněny.

Bod 3.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o zří-
zení matričního úřadu a ATS.

Bod 4.
Zastupitelstvo  obce souhlasí s návrhem smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřícení věcného břemene 
k pozemní komunikaci a podmínkách stavby a pro-
vozu vodovodu a splaškové kanalizace Vestec -
Šátalka a zplnomocňuje starostku obce k jejímu
podpisu.

Bod 5.
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezplatným převo-
dem pozemků 720/9, 720/12 a 880/7 v k.ú. Vestec
do majetku obce Vestec a zplnomocňuje starostku
obce k podpisu smlouvy. 

Bod 6.
Zastupitelstvo obce s bezúplatným převodem
pozemku č. 911/8 v k.ú. Vestec do majetku obce 
a zplnomocňuje starostku obce k podpisu
smlouvy.

Bod 7.
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návr-
hem  Programu rozvoje obce Vestec do roku 2010
od Ing. arch. Buchara.
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Bod 8.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zpracovaný
pasport komunikací obce Vestec.

Bod 9.
Zastupitelstvo obce schvaluje tyto názvy ulic: Tiso-
vá, Jedlová, Habrová.

Bod 10.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zřízení termínova-
ného vkladu u ČSOB s individuální úrokovou sazbou.

Bod 11.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí upozornění, že
k mateřským školám nemáme neinvestiční zákonnou
povinnost dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon).

Bod 12.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí spisový a skar-
tační řád.

Bod 13.
Paní starostka sdělí písemně panu Šmakalovi, že z
pozemku parc. č. 896/20 a 896/21 bude oddělen
pozemek o průměrně shodné velikosti jako u ostat-
ních kupujících a nabídnut za shodnou cenu, bude
oddělena přístupová pěší komunikace o šířce cca
2,5 metru do Jelínkovy zahrady a zbývající část mu
bude nabídnuta k odkoupení za cenu stanovenou
nezávislým znalcem mimo obec Vestec.

Bod 14.
Zastupitelstvo obce konstatuje, že má v rozpočtu
obce pro rok 2007 připraveny rozpočtové prostřed-
ky ve výši 200.000,- Kč na revitalizaci zeleně na Ves-
tecké ulici v obci Vestec.

Bod 15.
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem zadání
změny územního plánu č. 4 sídelního útvaru Vestec.
2. Pověřeným zastupitelem je Ing. arch. Jan Buchar.

Bod 16.
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem zadání
regulačního plánu č. 1, 2 a 3 obce Vestec.
2. Pověřeným zastupitelem je Ing. arch. Jan Buchar.

Bod 17.
Pan Ing. Vopálenský se bude snažit uplatnit u firmy
Lucida reklamaci projektové dokumentace týkající
se dopravního opatření u rybníka a zajistit projedná-

ní vhodnějšího řešení do 14 dnů. Vedení obce před-
loží vyčíslení nákladů s tím spojených všem zastupi-
telům a současně jim dá k dispozici projekt 
k nahlédnutí do 14 dnů.

Termín příštího řádného veřejného zase-
dání zastupitelstva obce Vestec se bude
konat ve čtvrtek  20. 12. 2007 od 18 hodin.

Oznámení  OÚ Vestec

Obec Vestec přijme na základě dohody o činnosti
pracovníka  správce fotbalového hřiště. Bližší 
informace u tajemnice obce na tel.: 241 931 732 
a e-mailové adrese tajemnik@vestec.cz

Obecní úřad oznamuje,  že je opět pro občany zří-
zena služba ověřování listin a podpisů.

Dostavba sportovních šaten

Hrubá stavba sportovních šaten u vesteckého fotba-
lového hřiště již druhým rokem stagnuje. Tělový-
chovná jednota, která se vzhledem k více než sym-
bolickému nájmu obecního areálu  s možností jeho
dalšího podnájmu vč. občerstvení ke zbudování
tohoto zařízení zavázala, není v současné době
schopná se stavbou pokročit. Obec se proto roz-
hodla pomoci. Vzhledem ke značným investičním
nákladům souvisejícím s obecní mateřskou školkou,
se pokouší  potřebné finanční prostředky zajistit 
z dotací. V průběhu října a listopadu byl vypracován
projekt  k žádost o dotaci z fondu sportu a volného
času Středočeského kraje na dostavbu nových spor-
tovních šaten s hygienickým zázemím a místností
pro správce areálu.  Maximální možná získaná
finanční částka může být 500 tis. Kč. Povinností
žadatele - obce je se zároveň na investici podílet
minimálně dalšími 330 tis. Kč. Za souhrnnou částku
projekt předpokládá dostavbu vnitřních příček,
zabezpečení objektu osazením výplní vnitřních otvo-
rů (okna, vchodové dveře, garážová vrata) a ales-
poň částečné pořízení zdravotně technických insta-
lací. Výsledek výběrového řízení bude znám 
v březnu příštího roku.
Statik, který stavbu prohlédl, konstatoval, že další, 
v současné době diskutovaný záměr obce rozšířit
objekt sportovních šaten o víceúčelový sál a učebnu
v patře, je reálný. Záměr si však vyžádá další nema-
lé finanční prostředky, a tudíž mnoho nezbytnéw
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práce na dotačních projektech. Pomoc od všech
přátel fotbalu a zájemců o zvelebení sportovního
areálu z řad občanů je zde vítána.

Ing. B. Bucharová

Ráda bych touto cestou poděkovala  Ing. L. Vopá-
lenskému za pomoc s přípravou projektu a panu
Ant. Vrňatovi za pomoc s vypracováním rozpočtu.

Informace o firmě Sistel 
international s.r.o.

Společnost Sistel international s.r.o. se sídlem 
v Praze 8 , Podlipného 8  se stará o bezpečnost 
u více než 2.500 zákazníků. Naší hlavní činností je
provoz pultu centralizované ochrany s navazující
činností zásahových vozidel bezpečnostní služby.
Celou řadu objektů  střežíme bezpečnostní služ-
bou i fyzicky a nezanedbatelný okruh naší činnos-
ti představují i montáže EZS, EPS, kamerových
systémů a dalších bezpečnostních zařízení. 
Z tohoto malého výčtu činností je zřejmé, že našim
zákazníkům poskytujeme komplexní službu, což
znamená, že poradíme, vyprojektujeme, namontu-
jeme a servisujeme bezpečnostní systém, který
připojíme na náš pult centrální ochrany, který
objekt trvale střeží a kdy v případě narušení oka-
mžitě zasahuje výjezdová skupina.

Z uvedeného celkového počtu objektů přibližně
400 objektů střežíme v obcích  Vestec, Jesenice,
Hrnčíře, Zdiměřice, Osnice, Horní Jirčany,
Dolní.Jirčany, Hlubočinka, Sulice, Hodkovice,
Psáry, Zlatníky, Dolní. Břežany, Průhonice a další
. Z důvodu včasného a úspěšného dojezdu 
a zásahu v této lokalitě jsme v místě zřídili firem-
ní pobočku se zásahovou skupinou, která díky
pochopení paní starostky a vedení obce sídlí 
v budově Obecního úřadu ve Vestci. V místě
máme pro potřebu výjezdu dislokovaná tři vozid-
la, která kromě činnosti výjezdu v případě naru-
šení objektů  plní i  bezpečnostní úkoly pro potře-
bu obce Vestec. Naši pracovníci provádí kontroly
obce a reagují  na požadavky občanů. Jen pro
zajímavost, naše vozidla v průběhu _ letošního
roku uskutečnila 420 kontrolních výjezdů, několi-
krát jsme byli občany Vestce upozorněni na
pohyb podezřelých osob v obci, kdy následně
úzce spolupracujeme s policií ČR a to i na přípa-
dech páchané trestné činnosti nebo preventiv-
ních opatřeních.

Součastným i budoucím občanům Vestce a okol-
ních obcí nabízíme za současných, cenově
výhodných podmínek montáž bezpečnostních
systémů a střežení pultem centralizované ochra-
ny, kde vzhledem k naší přítomnosti v obci garan-
tujeme okamžitý zásah v případě narušení 
objektu nebo potřeby jiné pomoci našim spoluob-
čanům. Rádi bychom, aby zejména budoucí
občané obce a okolí již při výstavbě rodinných
domů počítali s eventuální montáží EZS ve svých
domech. Již ve stadiu výstavby rodinných domů,
bytů nebo komerčních objektů nabízíme střežení
přenosným radiovým systémem, který dokáže sta-
veniště spolehlivě ochránit a již v několika přípa-
dech zabránil vykradení nebo rozkradení stavby.

Rádi bychom spolupráci s obcí Vestec dále pro-
hlubovali a našim cílem je především přispět ke
snížení kriminality v obci. Započatou spolupráci
chceme i nadále rozvíjet a zkvalitňovat a uvítáme
podnětné návrhy občanů i vedení obce, které při-
spějí k našemu společnému cíli. 

Další podrobné informace Vám rádi poskytnou
pracovníci při osobních jednáních ve firmě Sistel
international. s.r.o. v Praze 8, Podlipného 8  nebo
na Obecním úřadě Vestec. Schůzku si můžete
domluvit na telefonních číslech:

Praha 8 - Podlipného 8:  . . . 284841004, 603153281
Pobočka Vestec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603523846
Internet: www. sistel.cz
e-mail: sistel@sistel.cz 

Informace pro občany

„Půjdem spolu k betlému…“

a to již počtvrté. Dobře známé jesle i letos ožijí zástu-
pem tradičních figurek vymodelovaných vesteckými
občany z řad dětí i dospělých. Každé dílko je obdi-
vuhodným originálem, který představí nejen losem
určenou postavu klasického vánočního příběhu, ale
též úsilí spojené se zvládnutím neposlušné tuhnoucí
hmoty a zajištěním stability figurky. Naštěstí se 
v okolní přírodní scenérii najde nějaký ten mech či
pařízek, který v nouzi unaveným terakotovým pout-
níkům poskytne oporu. Tentokráte totiž bude výjev
pojat v duchu staročeském. Jesle se poprvé rozzáří
před obecním úřadem při Betlémském světélku 
a přispějí tak k milé atmosféře nejen tohoto setkání,
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ale celého dalšího svátečního období. Ani tentokrát
na tvůrce nezapomeneme. Budou za svoji snahu
odměněni malou pozorností. 
Zahřátí snad také letos poskytne při mrazivém poča-
sí hojnost svařeného vína. Unavení poutníci pozor, 

v okolí tohoto tradičního setkání se ale mechy 
a pařízky nevyskytují.

Za Vesteckou zvoničku 
B. Bucharová

VESTECKÝ BETLÉM
4. ročník modelování zahájen

DĚTI I DOSPĚLÍ, PŘISPĚJTE VYTVOŘENÍM SVÉ FIGURKY DO TRADIČNÍHO VÁNOČNÍHO
VÝJEVU, KTERÝ I LETOS U OBECNÍHO ÚŘADU UMOCNÍ MÍSTNÍ SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRU.

MODELOVACÍ HMOTU A POPIS VYLOSOVANÉ FIGURKY  SI MŮŽETE ZDARMA OD 21.11.2007
VYZVEDÁVAT U P. MIRKY SUCHÉ, OKRUŽNÍ 375, VESTEC, tel. 732 857 774

SBĚR HOTOVÝCH DÍLEK DO 21.12. 2007 TAMTÉŽ
pořádá Občanské sdružení Vestecká zvoničkaw
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Výzva k výměně 
řidičských průkazů

Vážení občané,

povinná výměna řidičských průkazů vydaných od 
1. července 1964 do 31. prosince 1993 se pomalu
blíží ke konci, ale stále zbývá velký počet řidičů, kteří
o výměnu nezažádali.

Dle statistiky na Praze západ zbývá cca 
7 240 ŘP k výměně.

Za poslední čtvrtletí, tedy od 1. 7. do 30. 9. 2007
bylo dle centrálního registru řidičů odevzdáno 7 338
kusů ŘP k povinné výměně. S potěšením lze říci, že
to je prakticky stejný počet, jaký nám ještě zbývá, 
a tedy bychom si nemuseli dělat starosti. Opak je
však pravdou, jedná se stále o vysoké číslo a času
není nazbyt. Nastane předvánoční shon a najednou
přijde konec roku. Nejsou tři měsíce jako tři měsíce.
Proto se obracím na vás, kteří jste výměnu ještě
nerealizovali - je pouze na vašem přístupu a vaší
zodpovědnosti, zda ji stihnete. Ma se většího nápo-
ru občanů nebojíme a v případě potřeby jsme při-
praveni realizovat taková opatření, aby byl hladký
průběh procesu výměn zabezpečen.

Neváhejte, a neodkládejte návštěvu
Registru řidičů v Podskalské 19, Praha 2.

Úřední hodiny:
Po, St 08.00-17.00 hod.
Út, Čt, Pá 08.00-12.00 hod.

V současné době doporučujeme návštěvu v úterý,
čtvrtek a pátek, kdy je návštěvnost menší. Ke konci
roku se však i v těchto dnech delším frontám na pře-
pážkách zřejmě nevyhnete. Zcela jistě se ale vyhne-
te sankcím od 1 do 30 tisíc Kč, které by vás mohly
čekat v roce 2008. Cesta k nám vyjde levněji. Říká
se, že i čas jsou peníze, proto využijte stávajících
menších front.

Poku si žadatel nemůže podat žádost osobně, může
tak učinit prostřednictvím písemně zmocněné osoby
(při převzetí ŘP prostřednictví zmocněné osoby na
základě ověřené plné moci na přísl. úřadu).

Pro starší občany, kteří již výměny nepožadují, pak
nabízíme možnost zaslat starý ŘP s písemným vyjá-
dřením (opatřeným na úřadě ověřeným podpisem)
poštou. S úřady jednotlivých obcí bude projednána

také varianta, která by takovým „žadatelům“ umož-
ňovala odevzdání ŘP přímo na obcích.

Nenechávejte návštěvu odboru dopravy
až na konec roku 2007

Příjemné podzimní dny a samozřejmě kilometry bez
nehod!

Mgr. Juřica
Vedoucí odboru dopravy MÚ Černošice

Kultura, sport

Oznámení

Dne 8. 12. 2007 - 19 hod. - Mikulášská zábava
pro dospělé v Restauraci „ U Klimešů“ s kapelou
V.A.T. a bohatou tombolou . Cena vstupenky je 50,-
Kč. Vstupenky budou v předprodeji na obecním
úřadě od půlky listopadu.

Dne 15. 12. 2007 - 17 hod. - Předvánoční kon-
cert  vážné hudby s triem Arco Collegium

Program:
J. Kř. Vaňhal - Divertimento C dur op. 4
Woita - Parthia amabilis
W. A. Mozart - Kirchensonate č.1 a 2 K.V. 68
K. Stamic - Sonata D dur - „ Lovecká“
J. Kř. Vaňhal - Divertimento C dur - op. 24

Koncert je zdarma, ale pro omezený počet míst si
vstupenky rezervujte na obecním úřadě.
Předvánoční koncert se bude konat v zasedací míst-
nosti obecního úřadu.

Světélko z Betléma
6. vánoční setkání občanů Vestce se uskuteční 
v neděli 23. 12. 2007 od 16 hod. před naším obec-
ním úřadem. Světélko z Betléma si budete moci jako
každým rokem odnést ve svých lucerničkách 
a uchovat jej přes noc do Štědrého dne.

Vyhlašujeme opět soutěž „Nejlépe vyzdobený
dům, balkón nebo zahrada v obci“. Kulturní
komise ocení opět 12 nejlepších vánočních výzdob
na setkání u světélka z Betléma dne 23. 12. 2007.

Ondřej Rybář
předseda KK
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Kronika

Vestecký svaz chovatelů drobné-
ho zvířectva

Dnešní rubrika bude patřit prezentaci jedné z aktiv-
ních organizací, která sdružuje nejen vestecké cho-
vatele, ale i ty z okolí. Například z Jesenice, Prahy,
Dolních Břežan Libně, Psár, a dalších míst. Jedná se
o Český svaz chovatelů Vestec. 

Má celkem 25 členů a z místních bych ráda jmeno-
vala Pavla Pekárka, Libora Drahoše, Josefa  Hašpla,
Josefa Skřivana a manžele Antonína a Květu Vrňato-
vých. Za současného vedení Ing. Otakara Janeby
svaz funguje od roku 1969. Chovatelství má v regio-
nu dlouholetou tradici a ti nadšenci, kteří propadli
tomuto hobby, v současné době navštěvují například
chovatelské trhy, které se pravidelně konají každou
neděli v Praze - Kunraticích. 

Starší ročníky jistě pamatují, že obdobná setkání se
již ve Vestci konala. Buď před hospodou ”U Klime-
šů” nebo v místech dnešního dětského hřiště. Mezi
již dnes nežijící organizátory patřili Josef Frouz,
Jaroslav Habětín, Václav Mášek, Ota Vojtěchovský
a další. A pokud vyšel datum na pouť či posvícení,
měnila se tato akce ve velké shromáždění lidí, které
dávalo tak příležitost k mnoha příjemným setkáním.
Pro velký zájem byly někdy  trhy i dvoudenní. Tehdy
nezbývalo nic jiného než strávit noc s pestrou 
a různorodou domácí havětí umístěnou v klecích 
a voliérách.

Když se budeme podrobněji zajímat o činnost
našich chovatelů, tak můžeme konstatovat, že
svému koníčku musí věnovat hodně času, ať už cho-
vají holuby, králíky, drůbež či třeba bažanty, andulky.
Své chovatelské výsledky prezentují  pak na častých
výstavách a musím potvrdit, že jsou za své úsilí mno-
hokrát zaslouženě ohodnoceni. V domácích vitrí-
nách se  pak blýskají poháry, čestná ocenění.
Posledním úspěchem vestecké organizace je
nedávné vítězství na okresní chovatelské výstavě 
v Hostivicích.

Kromě výstav se můžeme s našimi příznivci drobné-
ho zvířectva i setkat také na jejich plese, který kaž-
doročně pořádají v Kulturním centru v Jesenici. Příš-
tí rok vychází tato tradiční akce na 29. 2. 2008.
Udělejte si na tento datum v kalendáři vykřičník
Nemusím nikomu vysvětlovat, že bohatá tombola má
většinou živý obsah. A pro nezasvěcené doplňuji, že
deset hlavních výher zahrnuje čtvrtky prasete, krůty
a patrový dort.

Co říci závěrem? Organizace není příspěvková, těší
se tedy přízni sponzorů, jako jsou například JIVA
Jirák nebo Družstvo vlastníků Dolní Břežany, v jehož
areálu se na podzim každoročně konají chovatelské
výstavy. Organizátoři vás na ni jistě  příští rok
pozvou. Svaz vítá do svých řad i nové členy. 

Tento článek by nevznikl bez pomoci pana Pavla
Pekárka, který poskytl i fotografie. Patří mu za to
poděkování.

Blanka Pašková
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AGRO Jesenice a.s.
hledá pro své pracoviště ve Vestci u Prahy

strojníka 
obsluhy linky pro zmražení 

a balení
Nástup ihned. Možnost ubytování.

Tel.: 241 932 086, 602 324 566
e-mail: mrazirna@agro-jesenice.cz

Bezpečnostní Agentura Sistel 
přijme do svých řad

zaměstnance výjezdu - Osnice
Pracovní doba: 21.00-07.00

Vhodné i pro zdatné důchodce, čistý trestní rejstřík, řidičský průkaz
skupiny B. Po dohodě možnost sníženého fondu pracovní doby.

Informace na tel.: 739 566 276



Firma CLOOS Praha, svářecí technika 
rozšiřuje své technické oddělení a hledá mladé, perspektivní zájemce 

o následující profese:

vyučený elektrikář/elektronik
vyhláška 50 pro servis, opravy a montáže

technik vzdělání SŠ/VŠ 
nejlépe obor strojní se znalostmi v oboru svařování

Životopisy zasílejte na mailovou adresu:
cloos.@cloos.cz nebo na adresu:

CLOOS Praha, spol. s r.o., Vídeňská 352, Vestec, 252 42 Jesenice.

Foto: Lucie Pašková Foto na titulní straně: Bára Bucharová

Příjemné prožití Vánoc a úspěšný rok 2008

přeje redakce 
Vesteckých listů




