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Úvodní slovo 
 
Vážení čtenáři, 
 
v ruce právě držíte dubnové číslo Vesteckých 
listů, které prošly obměnou obsahu, v plánu je 
i změna jejich periodicity zpět na měsíční, tak 
aby mohly přinášet co nejaktuálnější informace. 
 
Věřím, že na našich stránkách naleznete mnoho 
zajímavých informací. Chtěl bych navázat na 
tradici vydávání Vesteckých listů z období let 
2005 a 2006, kdy jsem se snažil vám přinášet 
nejen „úřední obsah“, ale také informace o dění 
nejen v naší obci, ale i mimo ni. Proto také 
uvítám vaše návrhy a náměty, také mi můžete 
zasílat dotazy a pokusím se zajistit vám jejich 
zodpovězení. 
 
V některém z následujícím čísel bych vám chtěl 
přinést aktuální informace o výstavbě školky, 
v době uzávěrky tohoto čísla začala také 
fotbalová sezóna pro TJ Viktoria Vestec a proto 
plánuji také článek o dění nejen na hřišti, ale 
také kolem hřiště, především o dostavbě šaten 
a multifunkčním hřišti. 
 
Protože jsme periodikem demokratickým, 
naleznete na následujících stránkách příspěvky 
nejen redakční a obecní, ale i občanských 
sdružení působících v obci a také vás, čtenářů. 
Prostor Vesteckých listů však není neomezený, 
proto má redakce právo tyto příspěvky zařadit 
do některého z dalších čísel, v případě 
příspěvků, které porušují platné zákony nebo 
odporují pravidlům pro vydávání VL je právem 
redakce tyto příspěvky vůbec nezařadit. 
 
Přeji vám příjemné prožití Velikonoc a těším se 
s vámi na shledanou v dalším čísle Vesteckých 
listů. 
  
Marek Kowalewski 
redaktor VL 
 

 
Inzerujte ve Vesteckých listech 

 

redakce@vestec.cz 
 

tel.: 603 481 560 
 

 

 

Informace ze ZO 
 
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce 
Vestec ze dne 29. 01. 2009. 
 
Zastupitelé obce Vestec rozhodli takto: 
 
1. a) Zastupitelé obce Vestec schvalují jako 

ověřovatele zápisu pana Norberta Dostála 
a paní Eleni Zíkovou. 
 
b) Navržený program se rozšiřuje o bod 
rozpočtové opatření č. 6, bod Statut komise 
pro dopravu a bezpečnost a bod Jmenování 
členů inventarizační komise pro provedení 
inventarizace za rok 2008. 
 
c) Zastupitelé obce Vestec schvalují takto 
navržený program. 
 

2. Zastupitelé obce Vestec berou na vědomí 
kontrolu usnesení ze 17. zasedání 
zastupitelstva obce Vestec. 
 

3. Zastupitelé obce Vestec neschvalují námitky 
zastupitelky Šedivé. 

 
4. Zastupitelé obce Vestec berou na vědomí 

odpovědi starosty na bod 4. a) – c) 
 

5. Zastupitelé obce Vestec schvalují přijmutí 
daru projektové dokumentace zasíťování 
průmyslové zóny a pověřují starostu 
k podpisu předložené smlouvy. 

 
6. Zastupitelé obce Vestec schvalují Smlouvu 

o spolupráci při výstavbě vodovodu 
a splaškové kanalizace mezi Obcí Vestec, 
D-ANA, s.r.o., ANA-B, a.s. a Smlouvy 
o budoucí smlouvě darovací s D-Nou, s.r.o., 
za podmínek, že smlouva bude doplněna 
o věcné břemeno a dále o technickou 
úpravu vodovodního přivaděče, včetně 
napojovacího bodu a před podpisem bude 
zaslána zastupitelům k odsouhlasení. Po 
doplnění uvedené úpravy pověřují 
zastupitelé starostu k podpisu předložené 
smlouvy. 

 
7. Zastupitelé obce Vestec schvalují servisní 

smlouvu s firmou ELTODO-dopravní 
systémy, s.r.o. a pověřují starostu k podpisu 
předložené smlouvy. 
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8. Zastupitelé obce Vestec schvalují smlouvu 
se SAFINA a.s. o odprodeji energie 
a pověřují starostu k podpisu předložené 
smlouvy. 

 
9. Zastupitelé obce Vestec schvalují Dohodu 

o narovnání vlastnických vztahů a Smlouvu 
o spolupráci mezi obcemi Vestec, 
D. Břežany, Zlatníky-Hodkovice a pověřují 
starostu k podpisu předložené smlouvy. 
Dále pověřují starostu k jednání o vzniku 
nové právnické osoby dle zákona o obcích, 
která bude zastupovat spolumajitele ve 
smlouvách o nájmu, provozování a správě 
společného majetku. 

 
10. Zastupitelé obce Vestec schvalují Smlouvy 

o mezideponii na uložení vytěženého 
materiálu z Rybníka Vestec na parcely 
č. 901 a č. 889 (pan Tykal, pí Knotková, pan 
Klimeš) a pověřují starostu k podpisu 
předložených smluv. 

 
11. Zastupitelé obce Vestec schvalují Dodatek 

ke Smlouvě o dílo s J.L.T.-stav. společnost, 
s.r.o. – výstavba dešťové kanalizace 
K Jahodárně s tím, že v dodatku ke smlouvě 
bude dostatečně ošetřena povinnost 
zhotovitele přemístit nepoužitý výkopek na 
řádnou skládku a šetrné vyjmutí původní 
kanalizace a části kanalizace uložené v roce 
2007 a pověřují starostu k podpisu dodatku 
a po podpisu tohoto dodatku ke zpět vzetí 
žaloby u příslušného soudu. 

 
12. Zastupitelé obce Vestec schvalují přílohu 

č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce 
Vestec č. 4/2007, kterou se stanovuje výše 
poplatku za komunální odpad. 

 
13. Zastupitelé obce Vestec schvalují návrh 

přijatých opatření na výsledky kontroly MV 
o výkonu samostatné působnosti obce. 

 
14. Zastupitelé obce Vestec schvalují navrženou 

studii cyklostezek a pověřují starostu 
podpisem předložené smlouvy s vítězem 
výběrového řízení na projektanta 
cyklostezek. 

 
15. Zastupitelé obce Vestec schvalují nové 

členy kontrolního výboru – paní Vávrovou 
a pana Sedmíka. 

 

16. Zastupitelé obce Vestec schvalují 
neinvestiční dotaci z rozpočtu obce pro 
mateřské centrum POHÁDKA Jesenice ve 
výši 10.000,- 

 
17. Zastupitelé obce Vestec berou na vědomí 

zřizovací listinu Statut komise pro dopravu 
a bezpečnost. 

 
18. Zastupitelé obce Vestec berou na vědomí 

opravu zaúčtovaných položek, tj. vlastně 
přeúčtování v kapitolách, při neměnnosti 
příjmové a výdajové části rozpočtu. 

 
19. Zastupitelé obce Vestec berou na vědomí 

jmenování členů hlavní inventarizační 
komise pro inventarizaci majetku, závazků 
a pohledávek za rok 2008 ve složení: 
- předseda: Tomáš Jarolímek 
- členové: Naďa Kupříková, Marie 
Křemenová, Miluška Dušková, Marcela 
Ženožičková, 
a jmenování členů škodní komise ve složení: 
- předseda: Mgr. Jiří Kamínek 
- členové: Jana Stupková, Petr Zderadička 
 

20. a) Zastupitelé  obce  Vestec  schvalují 
odměnu 5.000,- Kč tomu, kdo podá 
relevantní informaci vedoucí k dopadení 
a usvědčení pachatele trestného činu 
„sprejerství“. 
 
b) Zastupitelé obce Vestec berou na vědomí 
informaci o spolupráci s Městskou policií 
Černošice. 
 
c) Zastupitelé obce Vestec žádají paní 
Šedivou o upřesnění jejích poznatků 
o podané žalobě na obec od manželů 
Nohýnkových. 
 
d) Zastupitelé obce Vestec berou na vědomí 
dopis paní Suché, odpověď jí bude odeslána 
do 30 dnů. 
 
e) Zastupitelé obce Vestec neschvalují 
nákup informačních panelů v ceně cca 
14.000,- Kč. 
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Zneužívání Vesteckých listů 
 
Čeho je příliš, toho je moc…… 
 
Své listy nebo noviny má snad každá obec. Je 
to věc, která má u nás dlouholetou tradici, je 
praktická, protože informace nejen z obce, ale 
i z jejího okolí, jsou užitečné a prospěšné všem, 
zejména pak těm, kteří ve Vestci žijí nebo jinak 
působí. Od léta roku 2008 se však Vestecké listy 
(VL) staly tribunou pro některé spoluobčany 
a jejich často velice negativní rétorická cvičení 
vůči dalším spoluobčanům. Všichni, kdo si VL 
pročítají, ví, kteří spoluobčané píší svá osobní 
stanoviska a jakou formou útočí. Nepovažujeme 
za vhodné podporovat tento způsob prezentace 
právě v obecním periodiku, hrazeném 
z prostředků obce. Pro mnohé spoluobčany je 
využívání této platformy pro útoky a osočování 
nepřijatelné a žádají hlavně podávání takových 
informací o dění v obci Vestec, které mají 
podstatný vliv na snadnější a příjemnější žití 
v obci. 
 
Žijeme v době, kdy každý má právo říci svůj 
názor, polemizovat s názorem jiného, prostě 
vyjadřovat se k věcem veřejným. Vhodnou 
příležitostí pro diskuzi k věcným záležitostem je 
veřejné zasedání zastupitelstva. Obecní 
periodikum (VL) ztrácí ve vazbě na časové 
prodlení svoji aktuálnost a vypovídací 
schopnost. Jako zastupitelé obce jsme povinni 
toto právo jednotlivého občana hájit a také tak 
postupujeme a budeme postupovat po zbytek 
volebního období. Současně však platí, že 
žádné právo nesmí být zneužíváno.  
 
A to se v tomto případě opakovaně děje, protože 
jak jinak lze označit opakované útoky na 
konkrétní osoby nebo uvádění zkreslených či 
nepravdivých informací. Jen pro ilustraci 
uvádíme, že rozdíl v čerpání měsíčních odměn 
zastupitelů je nižší o více než 20 000,- Kč oproti 
stavu před změnou ve vedení obce. Stejně tak 
jsou i měsíční náklady na činnost místní správy 
nižší o více než 36 000,- Kč. Tyto relevantní 
údaje jsou převzaty z výkazů FIN 2-12 M a tudíž 
je možná jejich kontrola. 
 
Přesto však od konkrétních osob stále přicházejí 
stížnosti, které naprosto neúměrně zahlcují 
denní agendu pracovníků úřadu tak, že je 

paralyzována jejich činnost při zajišťování běžné 
denní agendy. 
 
Zdůrazňujeme, že nechceme ani nebudeme 
iniciovat jakoukoli cenzuru Vesteckých listů, ale 
je nutno zamezit tomu, aby byly zneužívány 
výše uvedeným způsobem. V našich listech není 
a nebude místo na uveřejňování osobních ataků 
a urážlivých útoků. Takové věci by měli jejich 
pisatelé říci osloveným přímo do očí nebo 
adresovat osobně. Listy ani nemají sloužit na 
více či méně skrytou předvolební agitaci či 
dehonestaci kohokoliv z řádných občanů obce 
Vestec. 
 
Zastupitelé 
Eduard Jarolímek, Ing. Ludvík Vopálenský, 
MUDr. Eleni Ziková, Miroslav Pašek, Jana 
Stupková, František Šimeček a Norbert Dostál 
 
 

Informace z OÚ 
 
Vzhledem k tomu, že v obci je rozpracováno 
poměrně velké množství investic, přinášíme 
vám na následujících řádcích přehled 
o těchto akcích s popisem aktuálního stavu. 
Také na závěr přinášíme přehled soudních 
kauz, které se týkají obce.  
 
Investiční akce: 
 
§ Vestecký rybník -  byl podepsán dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo č. 208689 s firmou 
Zvánovec a.s. o celkové nové ceně 
4.028.900,- Kč z důvodu navýšení množství 
vytěženého sedimentu oproti údajům 
z původního projektu, množství sedimentu 
bylo vypočteno na základě výsledku 
detailního zaměření nezávislou geodetickou 
společností a na tomto základě byla podána 
žádost v této věci o změnu projektu na 
SFŽP. Předpokládaný termín ukončení díla 
je konec dubna letošního roku. 
 

§ Vodovod a kanalizace Šátalka - dotčenými 
orgány státní správy bylo zamítnuto 
dopravně inženýrské opatření navržené 
v původním  projektu - řešení dopravní 
obsluhy pomocí semaforu v jednom jízdním 
pruhu. Objízdné trasy není možné pro 
cenovou náročnost a rizika s tím spojená 
realizovat. Projektant řeší v současné době 
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jiné DIO, umožňující průjezd oběma jízdními 
pruhy, což je možné pouze rozšířením 
komunikace, ovšem za cenu značného 
zvýšení nákladů. 

 
§ Mateřská škola – OÚ převzal od projektanta 

6 paré prováděcí dokumentace pro tuto 
stavbu a v současné době ji podrobuje 
kontrole tak, aby případné nejasnosti či 
chyby byly odstraněny již v zárodku 
a nedocházelo ke zcela zbytečnému nárůstu 
ceny z titulu víceprací při realizaci. Zatím se 
napjatě očekává vyjádření k obdržení 
dotace, neboť komisí, která vyhodnocuje 
žádost o dotaci, byl materiál schválen 
k dalšímu řízení a nebyly uplatněny žádné 
připomínky. 

 
§ Dešťová kanalizace K Jahodárně – byl 

uzavřen dodatek č. 1 dle nové projektové 
dokumentace ve výši 4.708.205 včetně DPH 
a obec následně učinila zpět vzetí žaloby 
u příslušného soudu, přičemž usnesením 
soudu bylo řízení zastaveno. Obci se vrátí 
soudní poplatek ve výši 23.480,- Kč. Práce 
by měly být obnoveny během dubna dle 
klimatických podmínek. 

 
§ Multifunkční hřiště - stavba je řádně 

zkolaudována, zhotovitel provede podle 
dodatku smlouvy dohodnuté úpravy 
v průběhu 14 dnů a následně se 
předpokládá jeho zprovoznění. V současné 
době se pracuje na dodělání přípojky 
elektřiny a tedy i zprovoznění osvětlení 
MFH. 

 
§ Dostavba šaten – byla provedena dostavba 

1. patra včetně zastřešení a tím bylo 
zabráněno několikaleté devastaci 
rozestavěného objektu. Bude provedeno 
dodatečné zmenšení okenních otvorů 
směrem do hřiště z hlediska menších 
nákladů na vytápění a snížení tepelných 
zisků z oslunění objektu. 

 
§ Cyklostezky – byla uzavřena smlouva se 

společností in.spira Group, s.r.o. na pořízení 
projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení. Tato 
dokumentace bude zároveň sloužit jako 
podklad pro podání žádosti o dotaci z ROP 
ve výši 255.000 Kč bez DPH. 

 

§ Rekonstrukce dětského hřiště Javorová - 
obec připravuje poptávkové řízení. 

 
 
Soudní kauzy: 

 
§ Obě žaloby obce (multifunkční hřiště 

a dešťová kanalizace) byly po dohodě a se 
souhlasem zastupitelstva vzaty zpět s tím, 
že u MFH bylo dosaženo vrácení finančních 
prostředků v souladu se znaleckým 
posudkem ing. Procházky a obec má tyto 
prostředky již na svém účtu. 
 

§ Žaloba na obec o zaplacení 4.696.108,- Kč 
společnosti T.L.S property investment a.s. – 
Obec, zastoupená novým právním 
zástupcem, vyhrála po několika měsících 
první soudní stání, proti tomu se odvolal 
žalobce a soud nařídil jednání před 
odvolacím soudem. 

 
OÚ Vestec 
 
 
 

POHODLNĚJŠÍ likvidace bio 
odpadů přímo z domu 

 
 
Do nádoby pro biologicky rozložitelný odpad 
patří: listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin, 
ovoce a zeleniny, větve stromů a keřů. 
 
 
Svoz bude prováděn 1x za 14 dní v období od 
01. 04. do 30. 11. 
 
 
Poplatek za uvedené období vč. pronájmu 
nádob: 
 
 
nádoba o objemu 120 l 490,- Kč s DPH 
nádoba o objemu 240 l 790,- Kč s DPH 
 
 
Objednávky na obecním úřadě ve Vestci přijímá 
pí Ženožičková, tel.: 241 931 732, e-mail:  
poplatky@vestec.cz 
 
 
 

mailto:poplatky@vestec.cz
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Svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu 

 
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
bude probíhat ve dnech 22. 05. – 25. 05. 2009. 
 
Rozmístění 6 ks (objem 10m3) kontejnerů 
v ulicích:   
U Parku  1 ks 
K Vodárně 1 ks 
Průběžná  2 ks  
Na Suchých 1 ks 
Ve Stromkách 1 ks 
  
Svoz nebezpečného odpadu dne 23. 05. 2009: 
 
1. stanoviště Vídeňská u Bychla v 8.00–8.15 h 
2. stanoviště U Parku 8.20–8.35 h 
3. stanoviště Ve Stromkách v 8.40 – 8.55 h 
4. stanoviště Na Průhoně v 9.00 – 9.15 h 
5. stanoviště Hrnčířská v 9.20 – 9.35 h 
6. stanoviště Průběžná v 9.40 – 9.55 h 
7. stanoviště Na Suchých/U Strouhy v 10.00 - 

10.15 h 
8. stanoviště K Vodárně v 10.20 – 10.35 h 
9. stanoviště lokalita Hrnčíře (V Úhoru x 

V Březí) 10.40 – 10.55 h  
 
Připravujeme novou bezplatnou službu pro 
občany – zpětný odběr pro velké 
elektrospotřebiče. V současné době je již možné 
malé elektrospotřebiče (do velikosti mikrovlnné 
trouby) odkládat do nádoby v přízemí obecního 
úřadu. 
 
 

Informace z Dopravně 
bezpečnostní komise 

 
Vážení čtenáři, 
 
dovolte, abych vás seznámil s výsledky práce 
členů dopravně bezpečnostní komise za 
uplynulého půl roku, kdy se tato komise schází 
v aktuálním složení členů: 
Eduard Jarolímek 
Roman Fritschka 
Tibor Švec 
Václav Drahoš 
Pavel Samec 

Semafor u SAFINy 
 
V měsíci prosinci se i za přispění členů komise 
podařilo zrealizovat semafor u SAFINy, tato 
realizace byla spojena i se stavebními úpravami 
v této oblasti. V období na přelomu roku byl 
semafor ve zkušebním provozu, během měsíce 
ledna bylo doladěno jeho nastavení a nyní je 
plně funkční včetně měření rychlosti v obou 
směrech.  
V současné době je ještě v řešení problém 
s tvorbou kaluží v prostoru zastávky, členové 
komise a zastupitelstvo obce se však snaží 
i tento problém dořešit v co možná nejkratším 
termínu. 
 
 
Dopadení sprejera 
 
Na základě letákové akce, kterou má „na 
svědomí“ naše komise byl dopaden 
pravděpodobný pachatel trestné činnosti, který 
poškodil majetek obce v řádu desítek tisíc a také 
majetek občanů v naší obci. Za dopadení tohoto 
pachatele patří dík i vám, kteří jste na něj 
upozornili. V případě, že se setkáte s jakýmkoliv 
poškozováním obecního nebo soukromého 
majetku, neváhejte volat policii. 
 
 
Měření rychlosti v obci 
 
Městská policie Černošice bude opět pokračovat 
v měření rychlosti v naší obci, výpadek byl 
způsoben nejasnou legislativou, ale v průběhu 
měsíce dubna nebo května bude opět rychlost 
kontrolována. Věřím, že i bez kontroly rychlosti 
se budete snažit pravidla silničního provozu 
v naší obci dodržovat, jde přece o zdraví 
a životy nás všech. 
 
 
Cyklostezky 
 
Členové komise zpracovali návrh na vybudování 
cyklostezek, tento návrh byl také projednán 
v Praze a v Jesenici, takže by cyklostezky 
navazovaly na existující, případně nově 
budované trasy. V současné době již probíhají 
práce na projektu, návrh samotný si můžete 
prohlédnout na stránkách obce v sekci této 
komise – http://www.vestec.cz/komise-pro-
dopravu-bezpecnost. 
 
 

http://www.vestec.cz/komise-pro
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Změna parkování a nová jednosměrná ulice 
 
Vzhledem k problematickému parkování 
a průjezdu v ulici Javorová bylo přistoupeno ke 
změně režimu v této ulici a to tak, že nově bude 
ulice jednosměrná ve směru od severu na jih (od 
Prahy na Jesenici). Parkování bude nově 
povoleno kromě parkovacích stání pouze na 
jedné straně ulice, tato změna bude samozřejmě 
vyznačena dopravním značením a před její 
realizací také dostanete informaci do schránky. 
Městská policie zároveň přestane tolerovat 
špatné parkování v celé obci a v nutných 
případech bude nařizovat odtah vozidel, která 
brání provozu. 
 
 
Přednost zprava 
 
Dále bych vás rád upozornil, že ve velké části 
obce nejsou křižovatky řešeny dopravním 
značením, ale uplatňuje se na nich PŘEDNOST 
ZPRAVA. Důvodem k této změně bylo 
především zpomalení dopravy v obytných 
částech obce, proto vás prosím o její 
dodržování. 
 
Eduard Jarolímek 
 
 

Důležité kontakty 
 
Policie ČR  158 
 
Záchranná služba 155 
 
Hasiči    150 
 
Městská policie  724 888 627 
 
(red) 
 
 

Zprávy z kulturní komise 
 
Vážení spoluobčané, 
 
od léta loňského roku funguje v rámci obecního 
úřadu nově jmenovaná kulturní komise. 

 
Naší činnost jsme zostra zahájili zorganizováním 
Mariánských slavností, které se konaly spolu 
s výlovem rybníka. Podle ohlasu účastníků se 
slavnosti Vám občanům líbily, což nás těší 
a zároveň samozřejmě zavazuje.  A tak od 
začátku roku přemýšlíme čím Vás pobavit, 
zaujmout a potěšit. Koncem roku jsme ještě 
stihli Mikulášskou besídku a posezení seniorů, 
které se pod taktovkou paní Aleny Dostálové 
velmi vydařilo a již máme dotazy, zda letos 
připravujeme další podobnou akci. Můžeme vám 
slíbit, že pokud bude zájem, tak podobná akce 
své místo v letošním kalendáři určitě najde. 
 
Ale nepředbíhejme, protože nás se začátkem 
jara čekají akce, z nichž některé se již stávají 
tradiční. 
 
Kulturní sezonu otevřeme na velikonoce dne 
11. 04. zábavou v restauraci U Klimešů, 
následovat budou tradiční čarodějnice, den dětí, 
v létě pak opět již zmíněné Mariánské slavnosti, 
vítání občánků a další. Samozřejmě rádi 
uvítáme všechny vaše náměty a připomínky 
a v rámci našich sil a rozpočtu jsme připraveni 
zařadit do našeho kalendáře další akce. 
 
O všech akcích vás budeme samozřejmě 
informovat na stránkách Vesteckých listů 
a prostřednictvím webových stránek obce. 
 
Vaše kulturní komise 
 
Přehled akcí na jaro 2009 
11. 04.  Zábava u Klimešů 
30. 04.  Pálení čarodějnic na hřišti 
30. 05.  Den dětí 
 
 

Pro rodiče s dětmi 
 
Miminka plavou už i v jesenické Pohádce 
 
Mateřské centrum Pohádka Jesenice nabízí 
nově kurz plavání miminek ve vaně pod 
vedením zkušené instruktorky, paní Kláry 
Klápové. 
 
Zeptali jsme se na základní otázky týkající se 
plavání kojenců. 
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Proč tedy s miminkem plavat? 
 
Pobyt ve vodě je pro miminko velmi příjemný 
a přirozený. Pokud má voda správnou teplotu, 
připomíná mu dobu, kdy bylo ještě u maminky 
v bříšku – měkké a teplé prostředí, pocit jistoty 
a bezpečí. Plavání mimo jiné podporuje střevní 
peristaltiku, pozitivně působí na 
psychomotorický vývoj dítě, má podpůrnou 
rehabilitační funkci, prohlubuje spánek 
a podporuje chuť k jídlu apod. V neposlední řadě 
upevňuje citovou vazbu mezi matkou a dítětem. 
Je velmi důležité zmínit, že plavání je jedinou 
sportovní aktivitou, kterou je dítě schopné ve 
svém prvním roce života zvládnout. 
 
Kdy s plaváním začít? 
 
Všeobecně lze říci, že na kurz může rodič 
s miminkem docházet, jakmile dojde k úplnému 
zahojení pupíku. Vše ale záleží na potřebách 
a schopnostech dítěte, jemuž jsou lekce vždy 
přizpůsobeny. Je třeba také zmínit, že zpočátku 
je dítě ve vodě jen několik minut, doba pobytu 
ve vodě se následně prodlužuje. To, co se pro 
nás, dospělé může zdát jako chvilka, je pro 
miminko dlouhá doba a znamená to pro ně 
velkou námahu. Tolerance je zde určitě na místě 
a je potřeba někdy zmírnit rodičů nadhodnocená 
očekávání. Důležitá je také komunikace mezi 
instruktorkou a rodičem. Nikdy se nebojte 
zeptat, pokud je vám něco nejasné. Instruktorka 
se vždy snaží poradit a pomoci. 
 
Komu je určen jesenický kurz – jak starým 
dětem? 
 
V Pohádce využíváme pro plavání miminek 
velkou rohovou vanu.  Kurz vede speciálně 
školená instruktorka, která absolvovala 
rekvalifikační kurz Instruktor kojeneckého 
a batolícího plavání a také seminář specializující 
se na plavání miminek ve vanách. 
V Jesenici plavou děti ve věku od dvou do šesti 
měsíců, překážkou není ani atopický ekzém, 
samozřejmě se souhlasem pediatra. Děti, které 
získají průpravu v kurzech na vaničkách, jsou 
potom jednodušeji začleňovány do kurzů plavání 
rodičů s dětmi v speciálním bazénu. Děti, které 
budou mít odplavaný kurz vaničky v jesenické 
Pohádce mají zajištěné místo v kurzu plavání 
pro rodiče s dětmi ve Studiu Skokánek v Dolních 
Břežanech (www.studio-skokanek.cz). 
 

 
Jak lekce probíhá?  
 
Na začátku necháváme miminko na chvilku 
svlečené a pozorujeme ho na bříšku a zádech, 
jestli jeho psychomotorický vývoj odpovídá jeho 
věku. Pokud instruktorka zjistí nějakou odchylku, 
upozorní na ni rodiče a ti by měli navštívit 
pediatra a konzultovat s ním toto zjištění. Při 
prvních lekcích jsou děti ve vaně max. 10 minut, 
postupně délku pobytu zvyšujeme až na 
30 minut. Při prvních lekcích plaveme zejména 
na zádech (posilujeme břišní svaly) a na bříšku 
(posilujeme zádové svaly). Postupně přidáváme 
cviky na posilování dalších svalových skupin, 
společně s nácvikem potápění na základě 
abecedy potápění. Po plavání si maminka sama 
miminko usuší jako po normálním koupání, 
včetně vysušení oušek. Pokud miminko ještě 
není tak unavené a hladové, zahřáté tělíčko 
protáhneme a uvolníme jemnou masáží. 
Masáže kojenců slouží k vytváření vazby dítě – 
rodič. Masáže děti postupně zklidňují 
a harmonizují jejich psychiku. Při masážích 
používáme přírodní panenské oleje. Mamince 
ukážeme správné úchopy pro přenášení 
miminka, krkání, zvedání apod. Předáváme 
informace o psychomotorickém vývoji děťátka, 
výživě, kojení, cvičení na gymbalónu, 
pomůckách a hračkách pro děti, literatuře, 
koupání v "kyblíku", aromaterapie a další.  
 
Více o kurzu kojeneckého plavání na 
www.mcpohadka.cz nebo na tel. čísle 777 849 
269, pí Jana Budínská 
 
 
 
Pronájem prostor Mateřského centra 
Pohádka 
 
Blíží se narozeniny vašeho dítěte a chcete mu 
přichystat netradiční oslavu? 
 
Pronajměte si prostory Mateřského centra 
Jesenice Pohádka, Průmyslová 1055, které je 
plné hraček, k dispozici je i zahrada a zázemí 
kuchyňky. S přípravou programu pomůže 
zkušená animátora, která se bude dětem 
věnovat i v průběhu oslavy. 
 
Děti se budou skvěle bavit se svými kamarády, 
babičky si v klidu popovídají u kafíčka a vy 
budete mít dobrý pocit, že jste svému dítěti 

http://www.studio-skokanek.cz)
http://www.mcpohadka.cz
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připravili krásný den, na který nikdy 
nezapomene. 
Více na www.mcpohadka.cz nebo na tel.: 777 
849 269 
 
Cena: 
Narozeninová oslava: do 3 h = 500,- Kč (za 
každou další hodinu +150,- Kč) + případná 
animace – cena dohodou. 
 
 
 

 
 
Výběr z programu: 
 
Pergamano (kreativní dílna)  
15. 04. 2009, 20:00h  
 
Technika pergamano je technika vytlačování 
vzorů, obrázků, ornamentů do pauzovacího 
papíru určité velikosti a gramáže. Čím více 
tlačíme háčkem na papír, tím bělejší místa se 
nám objeví. Vytlačujeme zásadně z rubové 
strany. Tato technika připomíná krajku.  
 
S sebou: malé špičaté nůžky (na manikúru 
apod.) 
Lektorka: Libuše Fučíková 
Registrace: info@rcbaracek.cz 
 
Jak lze nevědomě ublížit svým dětem aneb 
ve zdravém těle zdravý duch (přednáška) 
 
23. 04. 2009, 20:00h  
Po úspěšné únorové úvodní přednášce „Rodič 
jako možná příčina nemocí svého dítěte“ Vás 
zveme na volně navazující diskusní přednášku 
o tom, jak nám naše děti skrze svou nemoc 
dávají najevo, co je trápí. Pojďme si troufnout 
poodhalit nečekané souvislosti mezi nemocí 
a psychikou.  
 
Lektorka: Ing. Mgr. Kamila Pazderníková 
Vstupné: 100 Kč 
Registrace: 
e-mail: Kamila.Pazdernikova@gmail.com, 
tel.: 608 051 886 
 

Prstýnek - kreativní stezka pro maminky 
s dětmi (kreativní dílna) 
30. 04. 2009, 9:30h  
Rády tvoříte, ale nemůžete se zúčastnit našich 
večerních kreativních dílen, protože máte malé 
nebo kojené děti? Právě pro vás jsme připravili 
kreativní stezku pro maminky s dětmi. Tvoření 
bude v herně, kde si děti pohrají a maminky si 
udrátkují prstýnek pro radost. Lektorka vysvětlí 
postup jednotlivě každé z vás (dostanete 
i písemný návod), a budete se tedy moci 
věnovat dítěti a v mezičase tvořit. 
 
Lektorka: Daniela Fremuntová 
Vstupné:  100Kč 
Registrace do 24. 04. 2009: info@rcbaracek.cz, 
(počet míst omezen na pět) 
 
 

Sdružení zdravotně 
postižených v Jesenici 

 
Sdružení zdravotně postižených v Jesenici 
svolává na den 18. 04. 2009 od 14.00 hodin 
členskou schůzi do sálu OÚ Jesenice. 
 
Zveme všechny členy (členy z Vestce také), 
vítáme i ostatní občany, kteří mají o naše 
sdružení zájem a které je tu pro ně. 
 
Občerstvení zajištěno, konec schůze v cca 
17.00 hodin. 
 
Srdečně Vás zve za výbor SZP 
 
Věra Šmídová 
tel.: 241 931 956 
 
 
 

 
Inzerujte ve Vesteckých listech 

 

redakce@vestec.cz 
 

tel.: 603 481 560 
 

 

http://www.mcpohadka.cz
mailto:info@rcbaracek.cz
mailto:Kamila.Pazdernikova@gmail.com
mailto:info@rcbaracek.cz
mailto:redakce@vestec.cz
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VIKTORIA 
VESTEC 

 
Po zimní přestávce nám opět začala fotbalová 
sezóna, do které TJ Viktoria Vestec vstoupila na 
třetím místě ve IV. třídě, skupině A. 
 
Sezóna pro nás začala prvním jarním zápasem 
v Průhonicích, který jsme prohráli 3:1, po tomto 
zápase jsme se propadli na 4. místo v tabulce. 
 
Věřím, že poměrně slušná návštěvnost našich 
domácích zápasů bude i nadále pokračovat 
a budeme vás moci odměnit dobrými výsledky. 
V době po uzávěrce tohoto čísla proběhl domácí 
zápas, ti z vás, kteří na hřiště zavítali, již vědí 
i jeho výsledek, pro ostatní ho přineseme 
v příštím čísle. O Velikonocích bude mít náš tým 
přestávku, ale budeme rádi, když nás přijdete 
podpořit na některý z následujících zápasů, ať 
už domácích nebo na hřištích našich soupeřů: 
 
19. 04. Neděle 17:00 Vestec – Psáry B 
26. 04. Neděle 17:00 Vrané B – Vestec 
03. 05. Neděle 17:00 Vestec – K. Přívoz 
10. 05. Neděle 17:00 D. Břežany B – Vestec 
 
 
Tabulka IV. třídy skupiny A: 
 
1. K. Přívoz 13 12  1  0 56:15 37 
2. Okrouhlo 13 9  2  1 44:21 29 
3. Průhonice B 13 7  2  4 41:26 23 
4. Vestec 13 6  4  3 35:22 22 
5. Zlatníky 13 5  5  3 32:21 20 
6. Libeň 13 6  0  7 32:41 18 
7. Štěchovice B 13 5  2  6 42:24 17 
8. Libeř B 13 5  2  6 26:32 17 
9. Psáry B 13 4  2  7 21:25 14 
10. D. Břežany B 13 3  3  7 26:50 12 
11. D. Jirčany B 13 3  2  8 22:46 11 
12. Vrané B 13 3  2  8 26:52 11 
13. Krňany B 13 2  1  10 19:47 7 
 
 
Stanislav Jindřich 
předseda výkonného výboru 
 
 
 
 
 

 
 
Ceník inzerce a podmínky 
pro podklady 
 
 
Vážení inzerenti a čtenáři, nabízíme vám 
možnost inzerce ve Vesteckých listech, které 
jsou zdarma distribuovány v nákladu 1.000 
kusů občanům a firmám ve Vestci za 
následujících podmínek. 
 
 
Formát inzerce a ceny 
 
 ČB  barva 
A5 600,- Kč  1500,- Kč 
½ A5 300,- Kč  800,- Kč 
 
Stálým klientům poskytujeme množstevní 
slevy. 
 
 
Podklady k inzerci přijímáme ve standardních 
grafických formátech (Adobe Illustrator, Corel 
Draw a dalších) v rozlišení minimálně 300 dpi 
a v rozměrech: celá stránka A5 148x210 mm + 
3 mm na SPAD, ½ A5 100x140 mm + 3 mm 
na SPAD. Inzerce bude přijímána výhradně na 
adrese redakce@vestec.cz. 
 
Věřím, že všichni inzerenti pochopí, že není 
v silách redakční rady nahrazovat grafické 
studio a zdarma zpracovávat jejich podklady. 
V případě zájmu je možné nechat inzerci 
graficky zpracovat externí firmou, cena bude 
stanovena individuálně podle náročnosti. 
 
V případě, že budete potřebovat jakékoliv 
další informace, můžete mne kontaktovat 
e-mailem na adrese redakce@vestec.cz, 
případně telefonicky na čísle 603 481 560. 

Marek Kowalewski 
redaktor 

 

 

mailto:redakce@vestec.cz
mailto:redakce@vestec.cz
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Příspěvky čtenářů 
(tyto příspěvky jsou názorem autora a nemusí 
odpovídat názoru redakce, redakce zároveň 
nedělá korekturu těchto článků a uvádí je 
v původním znění zaslaném autorem) 
 
 
Napadání rodinou Janatových aneb jak 
je to ve skutečnosti 
 
Vážení spoluobčané, 
 
přestože bydlím ve Vestci již více než 25 let 
a manžel 56 let, nikdy mne nenapadlo, že budu 
muset diskutovat za pomoci časopisu, potažmo 
internetu. Léta jsme byli zvyklí, že se sousedské 
vztahy řešily přímo z očí do očí a především 
korektně a bez výmyslů. 
 
To se ale přibližně před 4 roky změnilo 
přistěhováním rodiny Janatů do našeho 
sousedství. Asi většina starousedlíků si již o této 
rodině stihla udělat svůj vlastní názor, zrovna tak 
jako my. Jenže my máme bohužel to „štěstí“, že 
si Janatovi postavili dům v našem těsném 
sousedství. A vzhledem k tomu, že mají hodně 
volného času a potřebu se angažovat, začali 
jsme se na sebe ve většině případů z internetu 
dozvídat věci, které nás zpočátku občas 
pobavily, občas pozlobily, ale neměli jsme čas 
se jimi zabývat. 
 
Nemá cenu asi již připomínat lživá tvrzení 
o mém „závodění“ ulicí u rybníka kolem domu 
Janatů, obviňování dětí z víření prachu pod 
jejich okny při jízdě na kole a mnohé další. Vše 
s jediným cílem. Dosáhnout uzavření ulice 
u rybníka kolem jejich domu.  Nutno podotknout, 
že se jim to nakonec podařilo. Nikdo nezkoumal 
a již asi nebude, že většina argumentů 
Janatových byla vymyšlená. 
 
Ani já bych dnes nepsala do Vesteckých listů, 
nebýt dalších lží rodiny Janatů, kterými mě 
veřejně obviňují ze znečišťování ovzduší v obci 
a nepřímo i z nepořádku. 
 
Ale od začátku. Na stránkách obce Vestec 
napadají Janatovi naši rodinu z toho, že topíme 
neekologickými palivy, doslovně pneumatikami 
a PET lahvemi s mazutem. Pominu li právní 
stránku věci, pak z lidského hlediska nerozumím 
drzosti, kterou Janatovi k takovýmto obviněním 

berou. Nevím, zda si tím léčí nějaké vlastní 
problémy či komplexy, zda odvádějí pozornost 
sami od sebe či zda mají pouze v povaze škodit, 
jedno zda na základě pravdivých údajů či lží. 
Jenže v demokratickém státě platí, že pokud 
někoho z něčeho obviním a nemohu to dokázat, 
může se mi stát, že se poškozený bude bránit 
soudně. Janatovi zavádějí nové způsoby. Dříve 
by se takové spory řešily po vesnicku, což by 
možná v případě pana Janaty byl nejúčinnější 
způsob. Žijeme nicméně v roce 2009 a staré 
zvyky, ať již je to dobře či ne, zanikají. Takže 
bych chtěla rodinu Janatů upozornit, že se již 
nenecháme beztrestně lživě napadat 
a pomlouvat a budeme se bránit všemi 
dostupnými cestami. Nemám sice tolik času, 
neboť se starám o pětičlennou rodinu a manžel 
je celé dny v práci, ale nadále se již urážet 
nenecháme. 
 
Ještě zmínka k ekologickému cítění Janatových. 
Možná byste s tou ekologií, kterou se v našem 
případě oháníte, mohli začít sami u sebe 
a nevyvážet svůj odpad na pozemek nad hřiště 
tak jako například v době přípravy výlovu 
rybníka vloni v létě. My zatím nemáme 
prostředky předělat vytápění našeho domu na 
elektřinu či plyn, takže nadále bude z našeho 
komína stoupat kouř. Nikoliv ovšem kouř 
z pálených pneumatik, ale ze dřeva a řádně 
zakoupeného uhlí. 
 
Na závěr bych ještě Janatovým chtěla doporučit, 
než budou psát další obvinění, upozornění a jiné 
dopisy, které my starší známe z doby před 
rokem 1989: “Ověřte si fakta, než budete 
obtěžovat úřady veřejné správy a zveřejňovat 
nepravdy.“ Lživé obvinění o našem topení jsem 
již předala právníkovi. 
 
Dana Zemanová 
 
 
ZÓNA KLIDU U RYBNÍKA 
 
V červenci minulého roku byly zahájeny práce 
na vybudování zóny klidu na jižní straně rybníka 
- lokalitě mimo dosah jeho rekonstrukce. Tato 
zóna byla obcí plánována již od r. 2002. Podle 
nově pořízeného projektu firmy Lucida byly 
osazeny 2 lavičky, odpadkový koš a dekorativní 
sloupky zabraňující vjezdu aut (viz fotografie). 
Byly též odfrézovány staré pařezy a odvezeny 
kmeny zanechané po kdysi pokácených 
topolech. 
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Po známých událostech ze začátku srpna zůstal 
projekt nedokončen. Zbývá vysadit 5 stromů (dle 
projektu bohatě kvetoucích třešní), srovnat terén 
doplněním ornice a osetí travního semene. 
I dodání ornice bylo tehdy zdarma zajištěno. 
 
Pochopil jsem, že obecní pokladna není asi 
bezedná, je potřeba především šetřit peníze na 
mateřskou školku, a proto jsem požádal pana 
starostu, zda bych projekt mohl dokončit sám. 
S radostí jsem od pana starosty dostal písemné 
povolení, že mohu na vlastní náklady na 
obecním pozemku projekt dokončit. 
 
Je škoda a s podivem, že tuto akci obec odmítla 
dokončit (jednalo by se o částku cca 10 000 Kč), 
přestože se našly i finanční prostředky ve výši 
136 000 Kč na sadové úpravy zanedbaného 
parčíku Rákosová. 
 
Tak jako vždy pomoc přislíbili členové 
občanského sdružení  Vestecká zvonička. 
Pokud by chtěl ještě někdo přidat ruku k dílu 
a podílet se na zvelebení tohoto krásného koutu 
naší obce, tak prosím ať se ozve na e-mail  
os@vesteckazvonicka.cz  nebo osobně. Každá 
pracovitá ruka bude vítána. 
 
Za OS Vestecká zvonička 
 
Otakar Janata 
 
 
Občanské sdružení Vestecká zvonička 
reprezentuje obec Vestec 
 
Občanské sdružení reprezentuje naši obec na 
putovní výstavě s názvem Výroční obyčeje ve 
Středních Čechách, pořádané Regionálním 
muzeem v Kolíně. Je to, v souvislosti 
s nedávným odstraněním odkazu na webové 
stránky Zvoničky z obecních webových stránek, 
svým způsobem kuriózní zpráva. 
Prostřednictvím místní kronikářky p. Blanky 
Paškové jsme organizátorům pro tuto výstavu 
poskytli materiál týkající se snahy udržování 
tradiční lidové kultury v naší obci. Jedná se 
o dokumentaci předvedení tradičního 
posvícenského obyčeje-tzv. stínání kohouta, 
které jsme zařadili do programu vesteckého 
posvícení pořádaného naším sdružením 
v minulých letech. 
 

Kořeny tohoto obyčeje sahají až k pohanským 
zvířecím obětním rituálům, které byly trpěny 
církví jen s přimhouřením oka. Na louce za 
vesnicí se shromáždili lidé k dlouho 
očekávanému divadlu. Ke kolíku byl uprostřed 
prostranství za nohu uvázán kohout. Začalo 
soutěžení mladíků, kdo dříve setne připravenou 
šavlí kohoutovi hlavu. Ovšem - se zavázanýma 
očima. Mnohý z uchazečů odcházel z kolbiště 
s výsměchem a postupně se jich zde vystřídala 
celá řada. Zvyk z pochopitelných etických 
důvodů změnil svoji podobu a v nekrvavé formě 
přetrval dodnes. Šavli jen nahradil cep 
a kohouta džbán. 
 
Pozvánku, ale i vlastní fotodokumentaci, 
zařazenou do expozice společně s mnoha 
dalšími doklady lidových tradic ve Středočeském 
kraji, lze nalézt na www.vesteckazvonicka.cz 
v příloze stejného příspěvku. 
 
Putovní výstava byla zahájena v Muzeu T.G. 
Masaryka Rakovník, nám. Obětovaných, 
Rakovník. Bude zde umístěna do 22.3. 2009. 
O dalším místě instalování expozice vás 
budeme průběžně informovat. 
 
Za Vesteckou zvoničku manželé Bucharovi 
 
 

Kronika 
 
Vestec v 30. letech 20. století 
(pokračování z minulého čísla) 
 
Koncem třicátých let se objevil ve vesnici na 
statku „U Hrubých“ první traktor. Byl to americký 
„John Deere“. Neměl pneumatiky a jeho železné 
drapáky byly při cestě po silnici chráněny 
železnou obručí. Z toho žádnou radost neměl 
státní cestář pan Kašpar, protože obruče 
zanechávaly v asfaltu silnice nežádoucí rýhy. 
Auto ve vesnici vlastnil jen majitel statku, 
advokát v Jílovém pan Hrubý, který se na statku 
objevoval jen o víkendech, hospodářství řídil 
správce. Na robotu JAWA se ve vesnici 
proháněl jen Ota Vojtěchovský, ale jízdní kolo 
bylo v každé chalupě. Kovozemědělci na kolech 
jezdili do Prahy pracovat. Každé ráno po čtvrté 
hodině vyjížděl peloton dělníků na Kačerov. Kola 
odstavili v hlídané úschovně a tramvají se 
rozjížděli do zaměstnání. Opačným směrem 
vyráželi odpoledne po 16. hodině domů. Každý 

mailto:os@vesteckazvonicka.cz
http://www.vesteckazvonicka.cz
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pospíchal na svůj kousek pole, většinou 
pronajatý od velkých sedláků. 
 
Kolem šesté hodiny ráno byl na prašné okresní 
silnici čilý ruch. Z vrat statků vyjížděly koňské 
potahy se žebřiňáky za humna na zelené 
krmení. Čeledíni jeli klusem za drnčení 
železných obručí na štěrkové silnici, rytmické 
klapání koňských podkov hodně hřmotilo, ale 
nikomu to nevadilo, neboť odedávna platilo, že 
ranní ptáče dál doskáče. Každý statek měl na 
kousku pole pod žitem podsetý jetel nebo 
vojtěšku a následující zemědělský rok tam 
sklízel zelené krmení pro hovězí dobytek, neboť 
živočišná výroba byla součástí každého statku 
a královstvím selky a děveček, které dobytek 
obstarávaly. Mléko a z něho utlučené máslo 
i smetana se jednak spotřebovaly doma 
v kuchyni, jednak se dodávaly do mlékárny 
v Krči. To byla živnost pana Skřivana, „mlékaře“, 
který každé ráno mléko na voze taženém jedním 
koněm vozil do mlékárny. 
 
Velké statky zaměstnávaly čeledíny. Ti tu měli 
celé zaopatření, stravu a bydlení (většinou spali 
v koňských stájích) a dostávali měsíční mzdu 
kolem 200 Kč. Ženy, které pomáhaly při 
sezonních pracích, dostávaly většinou 10 Kč na 
den, nebo sedlák zoral chalupníkům za 
výpomoc jejich žen na statku jejich pronajaté 
políčko. 
 
Čas a mimořádné události oznamoval vesnici 
pan Peták, obecní poselák, policajt, ponocný 
nebo zřízenec, jak je libo. Přesně ve dvanáct 
hodin rozezvučel na zvoničce zvon. Jeho 
kapesní orloj ve vestě určoval poledne dost 
spolehlivě, i když ne na vteřinu přesně. Na 
vesnici ale nikomu o vteřinu nešlo. Poledne bylo, 
když ho Peták odzvonil. Pokud se obecní zvon 
ozval v jinou dobu než v poledne, znamenalo to, 
že někdo ve vesnici zemřel. Moje babička 
říkávala, že zvon rytmicky rozeznělý na modlitbu 
„Anděl Páně“ celé vesnici říkal: „Už je tam, už je 
tam”. Babička vůbec měla velmi svérázné 
průpovídky. 
 
Vesnice žila i sportovním životem. Viktorie 
Vestec sice hrála tu nejnižší soutěž, ale hrála 
s chutí a vervou, i když všichni byli ryzí amatéři. 
Přesto měli na plakátech oznamujících zápas 
hrdě napsáno „Viktorie Vestec I. Profi, 
předzápas rezervy”! Vyvrcholením sezony bylo 
derby Viktorie Vestec versus Slavie Jesenice. 
Návštěvnost tu byla vždycky velká. Někdy 

ovšem v zápalu boje padla i nějaká ta facka, ale 
z toho se aféra nedělala. Hřiště Viktorie bylo za 
vesnicí u rybníka, a tak se často stávalo, že 
když to střelci nesedlo, byl míč v rybníku. To 
byla příležitost pro kluky, vždy ho některý 
ochotně vylovil. Hřiště bylo mírně do kopečka, 
ale to nikomu nevadilo. Nebyly tu šatny, hráči se 
převlékali v hostinci „U Klimešů“ a na hřiště 
procházeli částí vesnice, doprovázeni 
klukovskými nadšenci fotbalové Viktorie Vestec. 
 
Obec tehdy neměla vlastní školu, a tak žáci 
každé ráno putovali pěšky do Jesenice 
a odpoledne se vraceli zpět. Protože měli 
i odpolední vyučování, ve čtvrtek do školy 
nechodili. Ale moc si volnosti neužili, museli totiž 
pomáhat při zemědělských pracích. Škola 
v Jesenici byla trojtřídní, ve 14 letech děti 
končily školu a měly možnost uplatnit se 
v učebních oborech. Mé mamince tato trojtřídní 
„univerzita“ stačila. Početná rodina zedníka na 
vyšší studium neměla. Teprve později, na 
přelomu 30. a 40. let, byla v Kunraticích 
otevřena měšťanka a děti sem dojížděly 
většinou na kolech. 
 
Vesnice ve třicátých letech neměla ani poštovní 
úřad. Tato instituce byla v Jesenici u Prahy, 
stejně jako záložna. Obec neměla ani vlastní 
hřbitov a pohřební průvody s nebožtíky 
v pohřebním voze taženém párem vraníků 
drkotaly úvozovou cestou až do Hrnčíř. Tady po 
zastavení v barokním kostelíku našel mrtvý svůj 
klid na místním hřbitově. Pozůstalí se potom 
občerstvili v místní hospodě a v dobrém na 
nebožtíka vzpomínali. 
 
V obci nebyl lékař ani veterinář a pamatuji si jen, 
že na jednom statku byl nápis „Stanoviště 
obecního býka“. Chalupníci tam vodili své 
kravky, neboť inseminátor na motocyklu v té 
době nebyl k dispozici. Dobrovolní hasiči měli 
stříkačku taženou koňským potahem. Četnická 
stanice byla v Písnici, a tak četník se objevoval 
ve vsi jen při šetření drobných krádeží nebo na 
křižovatce s hlavní silnicí na Benešov, a to 
tehdy, když tudy projížděl prezident Beneš do 
Sezimova Ústí. 
 
Společenský život na vesnici jsem znal jako kluk 
jen z vyprávění dospělých. Soustřeďoval se do 
masopustního období, kdy místní dobrovolní 
hasiči pořádali svůj bál, a potom na posvícenské 
zábavy, při nichž si sousedé vedle zábavy 
vyřizovali i drobné neshody, samozřejmě ručně. 
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Pokud jde o jména obyvatel, nejvíce bylo v obci 
Skřivanů. Bylo jich tolik, že měli vedle křestního 
jména a příjmení i nějakou přezdívku. Ale to by 
si vyžádalo delší studii. 
 
Na dětská léta prožitá zčásti u babičky 
v chudých poměrech, bez vymožeností techniky, 
ale v čistém ovzduší vzpomínám velmi rád. Je 
mi líto, když dnes podél silnice na Benešov už 
nejsou vidět lány zrajícího obilí, ale jen všelijaké 

sklady supermarketů a jiných obchodních 
společností, v obci domy a vilky srovnané do 
ulic.   
 
Chtěla bych panu Vlasatému poděkovat za jeho 
příspěvek, který nám všem poskytl pohled do 
historie naší obce. 
 
Blanka Pašková 
kronikářka

 
 

 

 

Inzerujte ve Vesteckých listech 
 

redakce@vestec.cz  
 

tel.: 603 481 560 
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OBEC VESTEC 
 
 

přijme 
 
 

správce multifunkčního hřiště 
 
 
 

Bližší informace získáte na  
OÚ Vestec, Vestecká 3, Vestec 

nebo na tel.: 241 931 732 
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