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Uvědomil jsem si to silněji právě u pří-
ležitosti voleb prezidenta naší země, 
kdy jsme my všichni měli v rukou svůj 
díl zodpovědnosti. V  době uzávěrky 
jsme ještě neznali konečný výsledek, 
ale pokud by vás zajímaly podrobnos-
ti o  tom, jak probíhala 
volba prezidenta v  naší 
obci, najdete je na webo-
vých stránkách České-
ho statistického úřadu 
www.volby.cz/ nebo pod 
QR kódem.

V  tomto vydání ale sa-
mozřejmě najdete i  jiná témata. Na-
příklad s Václavem Čumpelíkem jsme 
si povídali o  myslivosti, shrnuli jsme 
dosavadní výsledky a plány týmů naší 
Viktorky a vybrali jsme i další aktuální 
témata, o  kterých si myslíme, že jsou 

Jiří Řízek
místostarosta obce

Editorial

pro vás důležitá. A na následující strán-
ce najdete pozvánku na veřejné setká-
ní s  autory studie Zelená páteř, které 
se uskuteční ve středu 15. února 2023 
v areálu BIOCEVu.

Ale teď je před námi ma-
sopust! Podle tradice začala 
tato doba „veselí a hodová-
ní“ už na Tři krále, tedy 6. led-
na a  končí o  půlnoci před 
Popeleční středou, což je 
úterý 21. února a pak začíná 
čtyřicetidenní půst. Takže 

toho i my letos využijeme a zveme vás 
na VESTECKÝ MASOPUST, který se 
koná 18. února a  tradičně začne před 
hospodou Na hřišti. 

Těším se na vás,
 Jiří Řízek

Vážení čtenáři, milí sousedé, přátelé,

velmi rád jsem využil možnosti přispět do tohoto vydání Vesteckých 
listů, kde jsem dostal k dispozici nejen tento úvodník, ale i rubriku 
PROSTOR PRO, a tak jsem měl možnost napsat 
o tom, co mě na práci místostarosty baví, z čeho 
mám radost a na co jsem pyšný. Zároveň vám 
chci poděkovat, že jste mi už podruhé umožnili 
tuto práci pro Vestec a pro vás vykonávat. Není 
to vždy jednoduché a ani si nenamlouvám, že 
všichni se mnou budete vždy sdílet stejný názor. 
Beru to však jako příležitost, ale i povinnost 
a zodpovědnost, podílet se na rozvoji místa, kde 
jsem se rozhodl žít. 
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BIOCEV

obec Vestec Vás zve na setkání s projektanty studií

NÁVES OBCE
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V  době, kdy čtete tyto listy, už víte, 
kdo byl zvolen prezidentem ČR na 
dalších 5 let. 

V prvním kole byla ve Vestci volební 
účast opět nadprůměrná, dostavilo se 
78,61 % voličů, zatímco průměr za ce-
lou ČR byl 68,24 %.

Prezidentské 
volby 2023

Zajímá vás, jak jste na tom se spotře-
bou elektřiny? Chcete si jednoduše vy-
řídit odečet v čase, kdy se to hodí vám?
Potřebujete nahlásit poruchu nebo 
nás kontaktovat? To vše, a  ještě více 
teď zvládnete pohodlně z  mobilu.
Podívejte se, co v aplikaci najdete.

https://www.cezdistribuce.cz/cs/proud

Aplikace ČEZ distribuce
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Aktuálně

Masopustní 
průvod

V sobotu 18. února bude obcí procházet masopustní průvod - přidejte se i vy! 
Vychází se ve 14 hodin od fotbalového hřiště a maškary postupně projdou přes 
ulice Hrnčířská, Vestecká, U Parku, Na Suchých a Průběžná zpět na hřiště. Po 
cestě vás čeká bohatý program a volba nejlepších dětských i dospěláckých 

masek - hlavní cenou je Výlet s  lodí!! Tak neváhejte, vezměte masky a hurá 
do průvodu! Předem děkujeme všem obyvatelům, kteří naše maškary pohostí. 
A protože Masopust a zabijačka patří k sobě, můžete se těšit na zabijačkové 
dobroty jak v hospodě Na Hřišti tak i v restauraci U Klimešů.
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Myslivost, to není jen 
procházka se psem 
a s puškou přes rameno
Když slyšíme slovo MYSLIVEC, tak si zpravidla 
vybavíme hon a lov zvěře. Ale myslivost, to je dnes 
zcela něco jiného a hony jsou jen malou částí činnosti 
myslivců. 

Myslivost odnepaměti patří k životu ka-
ždé obce. A nejinak je tomu u nás ve 
Vestci. Přestože se nepodařilo přesně 
dohledat podrobnosti o  historii mysli-
vosti u nás, je zřejmé, že ve Vestci vždy 
byli příznivci myslivosti a  možná se 
pamětníkům vybaví jména jako byl na-
příklad Josef Müller, František Škorpa, 
Václav Ptáček, Bedřich Sýkora, Václav 
Drahoš, František Habětín, František 
Švejda, František Šimeček st., ale také 
Karel Douda st. a další. 

O myslivosti ve Vestci a okolí 

jsme si povídali s Václavem 

Čumpelíkem, který je od roku 

2003 starostou Honebního 

společenstva Jesenice - Vestec

Honební společenstvo Jesenice – 
Vestec spravuje v současné době ho-
nitbu o rozloze 890 hektarů a jak nám 
to popsal Václav Čumpelík, tak hranice 

honitby jsou od hluboké strouhy mezi 

Vestcem a Kunraticemi, vedou dál do 

Hrnčíř, pak na Zdiměřice, na Kocandu, 

vrací se do Hodkovic, do Písnice a od 

Prahy zase zpátky. Honitba je bohužel 
rozkouskovaná silnicí Pražského okru-
hu, což brání přirozené migraci zvěře. 
Honební společenstvo má nyní 16 lidí 
a mezi nimi jsou dokonce tři ženy. Rov-
ným dílem se tu o práva a povinnosti 
dělí členové a stálí hosté, všichni pra-
cují stejně. Hlavní povinnosti určuje 
provozní řád a kromě účasti na honech 
mezi ně patří brigády, krmení, budová-
ní zásypů, stavění posedů, pozorovací-
ho zařízení atd. 
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Z obce

Péče o zvěř, krmelce 
i myslivecké políčko

„Té práce přes rok je opravdu dost“, 
vyjmenoval postupně různé aktivity 
Václav Čumpelík: „Hlavně se staráme 
o všechna myslivecká zařízení, o zásy-
py, krmelce, posedy, ale i o náš poze-
mek, chatu a  voliéry, ale také sušíme 
seno pro zvěř a staráme se o myslivec-
ké políčko. To máme u Safi ny, vede od 
hodkovského remízku směrem dolů. 
Rostou tu topinambury, které tvoří vy-
soké lodyhy a z těch vzniká kryt, kam 
se zvěř schová. Je to takové bydlení 

a  úkryt pro bažanty, zajíce, ale i  pro 
srnčí. Zvěř má ráda ale i ty topinambu-
ry, takže se tu schovají i  nažerou. My 
to políčko musíme vždy jednou za rok 
přeorat, nať sklidit, pomlátit a  spálit, 
a topinambury tu zase samy vyrostou. 
Je to malé, ale důležité políčko, pás asi 
150 krát 30 metrů a historicky prostě 

patří zvěři. Je nás málo a  tak si práci 
musíme mezi sebe rozdělit. Například 
každý má přidělený svůj zásyp, který 
musí na zimu připravit. Vždycky na jaře 
vyklidit, vyvápnit a přes léto je prázdný. 
Pak se musí vysekat, protože většinou 
zaroste kopřivami a pak se přes zimu 
zase krmí, až do jara. Krmí členové 
i stálí hosté. Bohužel je nás ve spole-
čenstvu historicky nejméně a  určitě 
bychom rádi mezi sebou přivítali další 

členy nebo hosty,“ neubránil se Václav 
Čumpelík povzdechu. 

Kdo je honec, kdo myslivec 
a co všechno musí splnit hospodář

Být myslivcem je krása. Chodí si v uni-
formě, se psem, s puškou přes rame-
no a několikrát za rok jde na hon… Tak 
nějak to vidíme „zvenku“, ale když se 
podíváme na práci, kterou musí celý 
rok odvádět, tak to až taková lehká 
procházka není. Navíc každý myslivec 
musí splnit základní zkoušky. Přede-
vším musí mít lovecký lístek a  zbrojní 
průkaz. Zjednodušeně můžeme říct, že 
lovecký lístek je obdobou rybářského 
lístku, ale pro jeho získání je třeba slo-
žit zkoušky z myslivosti. To není úplně 
jednoduché a tak není divu, že většina 
myslivců pochází z  myslivecké rodiny, 
kde se myslivosti učili od dětství od 
svých otců a  dědů. Ale co kdyby se 
chtěl myslivcem stát někdo nový, úplně 
„od začátku“? I na o má Václav Čumpe-
lík radu: „Kdo by chtěl, tak se může na 
nás obrátit. My ho přihlásíme do kurzu, 
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povedeme ho u nás jako adepta a se 

vším mu poradíme. Ty zkoušky se dě-
lají z pěti předmětů, je v nich například 
zoologie, výcvik psů, střelectví, lovectví 
atd. Po úspěšném absolvování získá 
adept lovecký lístek. V  případě zbroj-
ního průkazu je třeba se obrátit na Po-
licii ČR, tam se také přihlásit do kurzu, 
udělat testy a pak ho pustí ke střelbám. 
Ten, kdo nesplňuje tyto podmínky, tedy 
nemá lovecký lístek a  zbrojní průkaz, 
může sice s námi chodit jako honec, ale 
nebude moct střílet. Ovšem může se ke 
zkouškám dopracovat, my ho na ně při-
pravíme, protože máme i vyšší zkoušky 
z myslivosti a můžeme vyučovat. Kaž-
dé honební společenstvo totiž musí mít 
hospodáře a ten musí mít zkoušky jako 
„myslivecký hospodář“ a pak jsou “vyš-
ší zkoušky z myslivosti“ a ty když máte, 
tak můžete přednášet anebo vést kurz 
myslivců a přednášet tam. U nás máme 
hospodáře Romana Kargla z Jesenice. 
On i já jsme složili zkoušky po asi pěti 
letech studií na vysoké škole“, pokračo-
val Václav Čumpelík. 

Hon je velká událost, má 
svá pravidla i tradice 

Dalo by se říct, že myslivci celý rok po-
ctivě pracují, aby si pak užili ty největší 
události roku, kterými jsou hony. Hon 
má své tradice i pevná pravidla. „Vždy 
to probíhá tak, že nejdřív všichni účast-
níci honu nastoupí. Je dané, kde stojí 
hospodář se starostou, kde stojí honci 
a kde lovci a střelci. Hon zahájí staros-
ta, řekne, co se bude dít a dodá organi-
zační podrobnosti. Všechno, co se týká 

lovu a zvěře, má na starosti hospodář, 
kterého já určím vedoucím honu,“ popi-
suje starosta Václav Čumpelík: „A hos-
podář řekne, co se střílí podle zákona 
a  jak to bude probíhat. Zároveň může 
určit ještě někoho dalšího, kdo mu bude 
pomáhat, protože když se dělají kruho-
vé leče, tak to nemůže dělat on sám, 
musí se to zacházet na signály trumpet. 
Když je troubení poprvé, je leč „uzavře-
ná“, když dvakrát, tak „z kola ven“ – to 
se smí střílet dovnitř a když je to třikrát, 
tak je konec. Pořádáme čtyři hony do 
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Z obce 
Myslivost

roka, v období od října do prosince. To 
se sejdeme, pozveme si třeba někoho 
z jiného společenstva, kdo nás zase po-
zve na oplátku k nim. Každý myslivec si 
může pozvat jednoho a nebo i víc hostů, 
to je podle zásluh, jak kdo pracoval bě-
hem roku. Většinou u nás na honu bývá 
kolem třiceti lidí. No a na konci roku je 
poslední leč, což je takové slavnostní 
uzavření každého roku. Loni jsme ji měli 
mít 17. prosince, ale nešlo to kvůli ptačí 
chřipce, tak jsme měli poslední leč tepr-
ve až letos 14. ledna. Na honech se střílí 
zajíci i bažanti. Ale protože je stále méně 
a méně zvěře, tak se to dělá tak, že kou-
píme na jaře bažantí kuřata, a pak slepi-
ce vypustíme do přírody a k tomu asi 10 
kohoutů. Jen pár jich vypustíme na hon. 
Pravidelně kupujeme zajíce i bažanty, ty 
divoké nemůžeme střílet, ani vypuště-
né zajíce nestřílíme. Do přírody vypou-

štíme ročně 20 zajíců a  100 bažantů. 
V celé lokalitě teď máme odhadem asi 
60 zajíců, srnčího je tady docela dost, 
povinný kmenový stav je 36 kusů a my 
tady máme mnohem víc. Ovšem daleko 
nejvíc je tady bohužel divočáků, kteří 
dělají problém nám i zemědělcům. Přes-
nější údaje budeme mít po sčítání zvě-
ře, které bude u nás 25. února“, dodává 
Václav Čumpelík. 

Péče o mladou generaci

Zvěře stále ubývá, protože se jí zhoršují 
podmínky pro život, ať už zahušťováním 
silniční sítě, výstavbou, zemědělskou 
činností, používáním chemických po-
střiků, nebo úbytkem zeleně. O to více 

je třeba se starat o  to málo, co tady 

ještě máme – jak o zvěř, tak o zeleň. 
To naši myslivci dobře vědí, stejně jako 
to, že je třeba začít u dětí. 

„Loni jsme pro děti připravili příměst-

ský tábor, kam děti docházely a dokon-
ce u nás i jednu noc přespaly. To bylo 
takové dobrodružství pro asi 15 dětí 
v  rozmezí od čtyř do patnácti let. Za-
čali jsme tak, že jsme nejdříve vyhlásili 
mezi své známé, že zakládáme krou-
žek myslivosti a ochrany přírody a pak 
jsme vyzvali i  mateřské školy. Takže 
k nám jednak děti tak dvakrát až třikrát 
do roka přijdou a my pro ně připravíme 
zajímavé vyprávění. Zatím se zapojila 
jen vestecká Mateřská škola, ale oslo-
vujeme i další. A jednak máme kroužek 

ochrany myslivosti a přírody, který se 
schází pravidelně jednou za čtrnáct dní. 
O to se u nás skvěle stará Petra Detko-
vá a jsem rád, že to děti u nás tak baví,“ 
dodal na závěr Václav Čumpelík. A jak 
už to v  mysliveckých rodinách bývá 
běžné, i  on se k  myslivosti dostal už 
jako dítě.
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Úspěchy sportovního 
týmu SDH Vestec 
v roce 2022

Z obce
SDH Vestec

Sbor dobrovolných hasičů Vestec pra-
videlně vysílá své mužské družstvo na 
reprezentaci při soutěžích v požárním 
sportu. Z úspěchů v  roce 2022 bych 
rád uvedl krásné 2. místo v  1. kole 
požárního sportu pořádaného v sou-
sedních Zlatnících. Dále pak 3. místo 
v  nočním memoriálu Jany Urbanové 

ve Lhotě u Dolních Břežan a 7. místo 
v  soutěži o  pohár starosty OSH Pra-
ha-západ na hřišti v Pikovicích, odkud 
jsme si odvezli pohár pro nejbojovněj-
ší družstvo. 

Milan Petrus
velitel SDH Vestec
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Senioři

Valná hromada SVS 
v Restauraci 

u Klimešů
Jako každý rok, tak se i letos v polovině prosince sešli 
naši senioři na valné hromadě, a jako vždy v hojném 
počtu. Na schůzi bylo pozváno vedení obce v čele se 
starostou Tiborem Švecem.

Překvapením pro všechny byl dáre-
ček od vedení Kvalitního podzimu ži-
vota, který seniory potěšil a my touto 
cestou KPŽ děkujeme. 

Na rozdíl od minulého setkání byly na 
programu i  volby. V  čele SVS se nic 
nezměnilo. Předsedkyní zůstává na 
další dva roky Mgr. Marta Belháčová 
a pokladnu bude mít na starosti nadá-
le Jitka Drahošová.

Ještě než uzavřeme loňskou aktivní 
kapitolu spolku seniorů, musím připo-
menout, že senioři navštívili 8. 11. 2022 
Národní muzeum v  Praze. Několik 
snímků dokumentuje zdařilý poslední 
výlet v minulém roce. Jen je škoda, že 
se sešlo málo zájemců. 

Za SVS
Blanka Pašková
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Jak si stojí oddíly 
Viktorky

Fotbalová mládež, náš 
nejpočetnější oddíl 

Do nové sezóny 2022/2023 jsme 
vstoupili náborem nových hráčů a 30 
z nich se stalo novými Viktoriány, ak-
tuálně tedy máme přes 200 aktivně 
sportujících dětí. U  těch nejmenších 
máme radost, když se naučí něco no-
vého a u  těch starších nás těší i vý-
sledky v  zápasech - za zmínku stojí 
především výkony borců kategorie 
U11, kteří vyhráli všech 9 utkání a na-
stříleli v nich už 108 gólů. Svou formu 
potvrdili i  v  kvalifi kaci na celostátní 
turnaj Planeo Cup a již podruhé za se-
bou se kvalifi kovali mezi 24 nejlepších 
celků ČR. Dále stojí za pochvalu ročník 
mladších žáků U13, který po podzimu 
vede tabulku 1.A třídy Středočeského 
kraje s bilancí dvanáct výher a  jedna 
prohra. A v neposlední řadě musíme 
zmínit nejstarší U19, která je na krás-
ném 3. místě téže soutěže. Podzim 
tedy považujeme za úspěšný napříč 
všemi kategoriemi a už teď se těšíme 
na jarní části soutěží.

Fotbal dospělí

A  mužstvo je po podzimní části mis-
trovské soutěže na 2. místě v 1.A třídě 
SKFS a B mužstvo je rovněž na 2. mís-
tě ve 3. třídě OFS-Praha-západ. Spo-
lečná příprava před jarní částí soutěží 
začíná 31. 1. 2023 ve Vestci a  bude 
pokračovat v  únoru zimním soustře-
děním v Příchovicích. Věříme, že naši 
borci budou pokračovat ve svých 
skvělých podzimních výkonech.

Sport
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Nohejbal

Náš oddíl hraje již několik let okresní 
přebor na Praze-západ, který probíhá 
od dubna do září s  výjimkou letních 
měsíců, kdy se nohejbalisté zúčastňují 
řady turnajů, které se konají v  dlou-
hodobě tradičních místech v  okolí 
Sázavy a Kocáby. S přibývajícími lety 
plánujeme účast na turnajích veterá-
nů nad 45 let. Rozpis soutěží a turnajů 
na sezónu se dozvíme po zahajovací 
schůzi okresu v březnu 2023.

Mažoretky

Máme více než 60 opravdu hodně 
šikovných děvčat. Zimních měsíců 
využíváme k tréninku a k přípravě na 
jarní soutěže. Každý měsíc pořádáme 
víkendová soustředění nebo příleži-
tostné společné akce, například Vá-
noce, Velikonoce a  to pro všechny 
kategorie společně. Potkat nás mů-
žete i na vesteckém masopustu!

Plány mažoretek 
v jarních měsících:

Soutěž Dolní Beřkovice 
4. 3. 2023

Semifi nálové kolo CMA Ostrava 
22. — 23. 4. 2023

Mistrovství ČR CMA 
Hradec Králové 

12. — 14. 5. 2023

Když se nám zadaří, tak třeba 
mistrovství Evropy 
mezinárodní federace MWF 

22. — 25. 6. 2023

Pro všechny členky oddílu 
připravujeme velké společné 
letní soustředění 
29. 7. — 6. 8. 2023
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Sport
TJ Viktoria Vestec

Ping-pong

V sezóně 2022/2023 máme v soutě-
žích tři družstva, A mužstvo hraje kraj-
ský přebor, B a C mužstva hrají I. a II. 
třídu okresního přeboru a všechna tři 
družstva se pohybují uprostřed svých 
tabulek, což bylo i naším cílem. Naši 
hráči se zúčastňují i  příležitostných 
turnajů a  naposledy získali například 
druhé místo ve čtyřhře v turnaji okres-
ního přeboru.
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PROSTOR PRO 
Jiřího Řízka, místostarostu 
obce Vestec

Bydlí tu více než 23 let. Obdivuje 
změny, kterými Vestec za tu 
dobu prošel a ucelenou koncepci 
rozvoje. Místostarostou je druhé 
volební období. Na starosti má, 
zjednodušeně řečeno, sport, 
zeleň a bezpečnost. 

„Vestec je krásné a příjemné místo k životu a jsem rád, že žiju právě tady. Celý život 
jsem pracoval na různých manažerských pozicích s plným časovým vytížením, ale 
teď mám najednou jako penzista čas a vím, že chci pomáhat místu, kde žiju, že 
chci být platnou součástí místní komunity. Vlastně to začalo už před lety, kdy jsem 
přišel do Viktorky, kde jsem už skoro 12 let předsedou výkonného výboru TJ Vik-
toria Vestec. Kromě toho jsem byl například i v kontrolním výboru obce a v dalších 
obecních institucích, a tak, když mi poprvé starosta nabídl jít do voleb, tak jsem si 
řekl, že to chci zkusit. Ty čtyři roky uběhly strašně rychle a nyní začínám své druhé 
volební období jako místostarosta. Tato práce mě naplňuje, dává mi smysl a dou-
fám, že i lidem kolem mě.“

Sport a hlavně fotbal 

k životu ve Vestci patří

Když se díváme na sport ve Vestci, tak 
nelze jinak, než začít u  naší Viktorky. 
Jsem nesmírně pyšný na to, co se tu za 
posledních více než deset let podařilo. 
Z   několika málo desítek fotbalistů se 
rozrostla tak, že dnes má včetně fot-

balové akademie více než 300 členů. 
Když mluvím o  Fotbalové akademii 

mládeže, musím se ohlédnout do roku 
2010, kdy se Viktorka začala systema-
ticky zaměřovat na výchovu mládeže. 
Bylo to v době, kdy se dokončil areál, 
nová budova i rekonstrukce okolí hřiště. 
Pamatuju si, že v mládežnickém fotbale 
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Prostor pro

jsme tenkrát začínali s pár dětmi a tře-
mi trenéry. Počty dětí postupně rostly 
a dnes už máme více než 200 mladých 
aktivních hráčů napříč všemi věkovými 
kategoriemi, od mladších žáků až po 
dorost a dospělé. Co mi dělá největší 
radost je to, jak se už dnes daří dorost, 
který jsme si vychovali, zapojovat do 
oddílů mužů, vybírat ty nejlepší a  tím 
motivovat ostatní, aby se i oni dostali 
mezi muže. Vyžaduje to samozřejmě 
spoustu úsilí. Máme zhruba 30 trené-
rů s různými stupni kvalifi kace, kteří se 
fotbalistům věnují, od těch nejmenších, 
přes dorost až po dospělé. Cením si 
toho, jak se povedlo fotbal propojit na-

příč věkovými kategoriemi, to považuji 
za jeden z největších úspěchů vestec-
kého fotbalu za poslední roky. 

Nejširší zastoupení má u nás samozřej-
mě fotbal, ale hraje se tu také nohejbal 
a  ping-pong a  pátým rokem máme 
i  mažoretky, ze kterých mám velkou 
radost. Myslím, že jich začínalo asi 
osm děvčat, a teď je jich už přes šede-
sát! Trénují nejen v naší tělocvičně, ale 
vzhledem k počtu, i na různých místech 
v  okolních školách. Těším se, až nám 
při fotbalových utkáních o přestávkách 
předvedou, co se naučily. Je radost se 
na ně dívat a musím se přiznat, že mě až 
dojalo, jak to holčičky prožívají a jak jim 
to krásně jde. Už se hlásí i do různých 
soutěží, mají víkendová soustředění 
a rodiče je podporují. Jsem moc rád, že 
je tady máme. Byť je to trošku jiný sport 
než ty ostatní, ale nabízí dětem rozvoj 
a uplatnění pohybu. 
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Ve Viktorce máme sportovce z Vestce, 
ale i okolních obcí a umožňujeme jim 
rozvoj pohybových dovedností. Neče-
káme, že všichni u sportu zůstanou, ale 
je to naplnění jejich volného času, úle-
va pro rodiče, sport propojuje rodiče 
s dětmi, rodiče s trenéry a i to spojuje 
obec uvnitř. Potkávají se tak lidé, kteří 
by se možná ani jinak nepotkali a mů-
žou si domluvit i jiné aktivity, které tře-
ba se sportem nesouvisí. Takže díky 

Viktorce a tomu množství zapojených 

lidí cítím, že obec žije pospolu. 

Aby se pohybu mohlo věnovat ještě 
více dětí a lidí, připravujeme další rozší-
ření možností sportování. Některé bu-
deme realizovat ještě v tomto volebním 
období, jiné později. Ale i když se zdá, 

že jsou některé plány hudbou budouc-
nosti, musíme už nyní začít s  projek-
tovou a další přípravou, aby se za pár 
let naše plány mohly stát skutečností. 
Ale například teenagery potěšíme už 
v  tomto volebním období. Připravu-

jeme totiž další volnočasovou zónu, 

jejíž součástí bude skatepark, tedy 
speciálně upravená plocha například 
pro skateboardisty, jezdce BMX, jezd-
ce na koloběžkách nebo in-line brus-
lích. Máme už vytipované místo, které 
bude snadno dosažitelné, ale součas-
ně nebude rušit okolí. Tento prostor 
chceme zakomponovat do Zelené pá-
teře tak, aby vznikla další volnočasová 
zóna, kam přijdou dospívající děti, ale 
třeba i  jejich rodiče s  dalším dítětem 
v kočárku. Chceme také rozšířit počet 
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cyklostezek. Jedna z  nich povede ke 
zmíněnému skateparku, chceme také 
prodloužit cyklostezku kolem školky, 
kde povede po přemostění potoka a za 
školkou vznikne prostor pro oddycho-

vou zónu s občerstvením, posezením 
i  s pěkným sociálním zařízením, které 
si celý prostor u rybníka určitě zaslouží. 

Krajinný plán, Zelená páteř 

a 400 nově vysazených stromů

Z  oblasti péče o  krajinu a  přírodu je 
Krajinný plán a Zelená páteř tím nej-
důležitějším, na co můžeme být prá-
vem pyšní. Asi to není úplně známé, 
ale krajinný plán, který je nadřízený 

územnímu plánu, má jen málo obcí 

a troufnu si říct, že Vestec je tak sku-

tečným unikátem. O Zelené páteři se 
ve Vesteckých listech píše často a tak 
bych chtěl jen zmínit, že krajinný plán 
byl vypracovaný už v  roce 2014 jako 
územní plánovací podklad a byl v celé 
své šíři zapracovaný do územního plá-
nu obce. Součástí krajinného plánu je 
Zelená páteř, jako vize obce na více 
než dvacet let. Je takovým zeleným 
páteřním prvkem celé obce, který se 
táhne od jihovýchodního okraje Jese-
nice až po prostor za retenční nádrží 
na severním okraji obce, na hranici 
s Kunraticemi. Zaujímá plochu přesa-
hující 40 hektarů a je to stále živoucí 
projekt, který se průběžně doplňu-

Prostor pro
Jiřího Řízka, místostarostu obce Vestec

je. K realizaci je připravena například 
retenční nádrž v  remízku v  ulici Na 

spojce, kde již máme vydané staveb-
ní povolení a čekáme na vypsání pří-
slušného dotačního titulu. U retenční 

nádrže na louce pod školkou zatím če-
káme na stavební povolení a připravu-
jeme také rozvoj okolí retenční nádrže 
pod čistírnou. Pro další prvky připra-
vujeme plány a projekty tak, abychom 
je mohli realizovat v  dalších letech. 
Tím je například přírodní pohřebiště, 
které připravujeme v  jižní části Zele-
né páteře, tam, kde je nejvyšší bod 
v  obci a  klidné místo se vzrostlými 
stromy. Měl by to být přírodní hřbitov, 
ve kterém nebudou klasická hrobová 
místa, ale například rozptylové loučky, 
místa pro uložení urny. Ale je to ještě 
ve stádiu plánů, rodí se první výkresy 
a představy, jak by toto místo mohlo 
vypadat. Výhledově by zde měl být 
zmeandrovaný potok, případně je-
zírko, ale možná také další cestička 
prostupující Zelenou páteří, která tuto 
část propojí k  Vesteckému rybníku 
a k Jelínkově zahradě a bude sloužit 
ke klidným procházkám. 

Za minulé volební období jsme vy-
sázeli zhruba 400 nových stromů, 
což je velký úspěch. Vzpomínám, jak 
se podařilo domluvit vysazení Aleje 

svobody k výročí sametové revoluce 
v  listopadu 2019 a  loni jsme zasadili 
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další stromořadí - Alej prince Philipa 

a jsem pyšný na to, že se nám podaři-
lo takové akce dostat do Vestce. Když 
se něco takového chystá, tak v  pr-
votním „seznamu“ má každá nadace 
celou řadu obcí, které se o vysázení 
aleje ucházejí. A my jsme uspěli hned 
dvakrát! Prokázali jsme, že máme zku-
šenosti a zázemí, že se o stromy umí-
me starat a  že zvládneme i  přípravu 
celé akce. Přípravu místa pro úspěš-
né vysázení stromů jsme zvládli ve 
spolupráci s  Technickými službami, 
samotné stromy a  organizaci dobro-
volníků zajistila v případě Aleje prince 
Philipa nadace DofE a u Aleje Svobo-
dy to byla Nadace Partnerství. Vlast-
ními silami, zase hlavně díky chlapům 
z  Technických služeb, jsme pak na 

louce za školkou zasadili další stovku 

různých druhů třešní. 

Jedna věc je stromy zasadit, ale hodně 
důležité je se také o stromy pravidelně 
starat. V  tom nám pomáhá dendrolog, 
který o  stromy pečuje, zastřihává je 

a my je samozřejmě v letních měsících 
musíme zalévat, což i s potřebným vy-
bavením vždy zabere několik dní. Udr-

žet všechny stromy v  dobrém stavu 

není vůbec zanedbatelná činnost – jak 

z pohledu techniky, tak práce lidí. Že se 
o stromy staráme dobře, svědčí i to, že 
podle zkušeností dendrologů uhyne při 
sázení velkých alejí asi 10 procent stro-
mů, ale my jsme „ztratili“ a měnili ne víc 
než 15 kusů ze všech těch 400 vysáze-
ných stromů. A to mě těší. Mám vždycky 
velkou radost, když se projedu na kole 
po cyklostezce Alejí prince Philipa nebo 
když vidím, jak se lidé procházejí Ale-
jí svobody mezi naší obcí a Hrnčířemi. 
Tady možná stojí za to si připomenout, 
že tato alej sleduje původní starou pol-
ní cestu existující již od 19. století, která 
zanikla v důsledku kolektivizace. Obec 
Vestec ji vyjmula zpět do svého vlastnic-
tví a díky tomu si tu lidé mohou vychut-
nat klidnou procházku z jedné vesnice 
do druhé. Nejde vždycky všechno hned 
a hladce, ale když se i malý krůček po-
daří, stojí to za to! 
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A z  takových malých či větších stříp-
ků se skládá i  ona často zmiňovaná 
Zelená páteř. Jak se od posledního 
veřejného projednávání tento projekt 
vyvinul, můžete zjistit už 15. února od 

17 hodin, kdy se bude konat další ve-

řejné setkání s autory studie Zelená 

páteř v  zasedací místnosti BIOCEVu 

a já vás na něj srdečně zvu!

Obecní policie pro 

bezpečnost a ochranu lidí 

Bezpečnost a obecní policie je oblast, 
kterou jsem převzal už v minulém vo-
lebním období. Bylo to pro mě něco 
úplně nového a  nebylo lehké pro-
niknout do tak složité problematiky. 
Dneska si troufám říct, že máme obec-
ní polici velmi dobře konsolidovanou. 
Máme na starosti nejen Vestec, ale na 
základě veřejnoprávních smluv pro-
vádíme hlídkovou činnost a vyjíždíme 
k událostem i v dalších obcích mikro-
regionu Dolnobřežansko, kterými jsou 
Dolní Břežany, Vrané nad Vltavou, Zlat-
níky-Hodkovice, Ohrobec, ale smlouvy 
máme i  s  obcemi Herink, Modletice, 
Popovičky a  Dobřejovice. Celoroč-
ně máme dvě hlídky a k dispozici dvě 
auta obecní policie. Musím se trochu 
pochlubit, že Policie ČR dává vestec-

kou obecní policii za vzor spolupráce 
s Policií ČR, což jsme slyšeli několikrát. 
Těší mě, že si váží naší práce, volají nás 

Prostor pro
Jiřího Řízka, místostarostu obce Vestec

k případům, vyžadují od nás kamero-
vé záznamy při dohledávání aut i osob 
podezřelých z  trestné činnosti. Máme 
už řadu let kvalitní kamerový systém 
Vestce, který uzavírá perimetr obce 
a  díky tomu se podařilo výrazně sní-

žit kriminalitu v obci a zvýšit bezpečí. 
I proto se podařilo dohodnout, že i na 
úrovni regionu vybudujeme kamero-
vý systém Dolnobřežansko, který nyní 
úspěšně funguje už dva roky a umož-
ňuje nám tak poskytovat Policii ČR 
stovky informací o průjezdech vozidel 
a  o  pohybu hledaných osob ročně. 
I tady se tak podařilo významně snížit 
kriminalitu v  regionu Dolnobřežanska. 
Možná si někteří říkají, že kamerový 
systém „hlídá“ lidi, ale chci zdůraznit, 
že jde skutečně jen o  dohledávání 
problematických vozidel a osob pode-
zřelých z trestné činnosti. Ale dohledá-
váme i  drobnější prohřešky a  dbáme 

hlavně na prevenci, která je základem 

činnosti obecní policie. A pokud se už 
něco stane, máme možnost, jak takové 
případy vyřešit. Pro mě je důležité, že 
se ve Vestci výrazně snížila krimina-
lita a můžeme se cítit bezpečně. Jistě 
si mnozí z vás vzpomenou, že v době, 
kdy ještě nebyl kamerový systém, do-
cházelo ve Vestci k  poměrně častým 
vloupáním do domů, což jsem i já sám 
osobně zažil. Ale takové věci jsou už 
dnes naštěstí výrazně eliminovány. 
Sem tam se sice objeví krádeže kol, 
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vykradení auta, ale hodně často se 
nám podaří i  tyto případy vyřešit. Je 
opravdu důležité mít kvalitní kamerový 
systém ve Vestci i v regionu Dolnobře-
žanska, abychom chránili celý náš re-
gion. A pokud se něco stane třeba na 
okraji Prahy a pachatel následně naší 
obcí projíždí, umíme dohledat přísluš-
né vozidlo podle SPZ a načíst jeho po-
hyb. Kamerový systém tak slouží nejen 
nám, ale i Policii ČR a Městské policii 
v Praze. 

Obecní policie začínala ve Vestci v roce 
2013 s pár lidmi a pouze s  jedním au-
tem. Postupně jsme se rozrůstali a dnes 
máme 10 obecních strážníků a minimál-
ně o jednoho až dva strážníky bychom 
chtěli obecní policii posílit. Chceme 
dále zvýšit kvalitu hlídkové činnosti 

ve Vestci, posilujeme pravidelné hlíd-
ky strážníků, aby naše obecní policie 
pomáhala co nejvíce chránit majetek 

a  občany Vestce i  regionu Dolnobře-
žanska. 

Jsem rád, když se plány 

stanou realitou

Popsal jsem zde část „svých“ aktivit 
v obci a musím jedním dechem dodat, 
že je to především výsledek práce ce-
lého zastupitelstva. Jsem rád, když 
se plány stanou realitou. Za čtyři roky 
posledního období jsem zjistil, že je to 
dlouhodobý proces a člověk musí být 
trpělivý. Pro mě osobně jako bývalého 
manažera to bylo něco, na co jsem ne-
byl zvyklý, byl jsem zvyklý rozhodovat 

a převádět věci co nejrychleji do praxe. 
Tady je to mnohem složitější a  zdlou-
havější – je třeba dát dohromady mno-
hem víc informací, je nutné mnohem víc 
jednání a schvalování od nejrůznějších 
orgánů. Přiznám se, že jsem byl před 
těmi čtyřmi roky dost netrpělivý. Trápilo 
mě, jak jdou některé věci pomalu a že 
se něco v tom roce ani nestihne. Ale už 
vím proč, a vím, že trpělivost a cílevědo-

most jsou nejdůležitější vlastnosti, kte-
ré člověk musí v komunální politice mít 
a že musí dokázat spolupracovat s mno-
ha lidmi a institucemi. Ale komunální po-
litika má své vlastní kouzlo, tady člověk 
vidí a hlavně sám zažívá výsledek třeba 
i mnohaletého snažení. Když vidím, jak 
300 lidí pomáhá sázet naši alej, po kte-
ré se budou spokojeně procházet i další 
generace, tak mě to naplňuje pocitem, 
že se pro obec a pro lidi podařilo zase 

něco dobrého udělat. A takových poci-
tů chci zažívat co nejvíc.
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Nebinární děti: 
Jak je oslovovat?
Dle novodobých výzkumů se na zahraničních 
středních školách identifi kují jako transgender nebo 
nebinární až 2 procenta dětí. Kolik je jich v Česku 
zatím nevíme, jelikož při sčítání lidu nabízely kolonky 
pouze dvě možnosti: muž nebo žena. V dnešním 
článku si přiblížíme téma nebinárních dětí. Tedy dětí, 
které se neidentifi kují ani jako chlapec, ani dívka.

Já jsem „eM“

Nebinárnímu dítěti je identifi kace sebe 
sama jako muže nebo ženy jednoduše 
cizí. Kdyby si mohlo vybrat, nejraději 
by nezvolilo žádnou z těchto možností 
nebo se volně pohybovalo mezi obě-
ma tak, jak se zrovna cítí. V  rodném 
listu přitom ale mají uvedeno jméno, 
které na jednu z těchto kategorií jasně 
odkazuje. Proto tyto děti upřednostňují 
způsob oslovení pomocí prvního pís-
mene jejich jména. Například pokud 

mají v občance uvedeno Monika nebo 
Martin, zkrátka chtějí, ať je jejich okolí 
oslovuje pouze „eM“.

Zrádná čeština

Je důležité říci, že nebinární nemají pro-
blém se svým tělem a netrpí v něm tak 
jako transgender lidé. Vnímají své tělo 
jako stejně dobré nebo špatné jako 
kterékoliv jiné. Zásadní rozdíl je spíše 
v sebepojetí a obecně vnímáním vlastní 
identity. Český jazyk není k nebinárním 
dětem příliš přívětivý, protože se jen těž-
ko mohou zbavit rodových koncovek. 
Nejdůležitější je proto takovým dětem 
naslouchat. Některé upřednostní napří-
klad oslovení ve středním rodě, tedy „já 
jsem udělalo“. Jiné mohou vyžadovat, 
aby se užívání mužského a  ženského 
rodu střídalo.
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Psychologická poradna

Desatero pro 
zaskočeného rodiče

Právě se vám dítě svěřilo, že se cítí být 
nebinární nebo i s  jinou okolností tý-
kající se sexuality? Sdělit něco takové-
ho rodičům nebývá lehké, a proto vám 
přinášíme tipy, jak se s touto novinkou 
vypořádat a  zároveň posílit vztah se 
svým dítětem. 

1. Rodinné přijetí je nejdůležitější - po-
kud dítě cítí podporu doma, je mnohem 
menší pravděpodobnost, že propadne 
depresím nebo rizikovému chování.

2. Dítě na prvním místě - nejprve vní-
mejte potřeby svého dítěte a  až na 
druhém místě řešte, co jeho coming 
out znamená pro vás.

3. Nezlehčujte a  nezpochybňujte si-

tuaci - vyhněte se větám typu: „To se 
určitě ještě změní“, i když je vaše dítě 
mladé, neznamená to, že jeho pocity 
nejsou skutečné.

4. O  vnoučata se nebojte  - nemějte 
strach, že se z vás nikdy nestane babička 
nebo dědeček, v dnešní době se i tato 
situace dá poměrně snadno vyřešit. 

5. V klidu vše proberte - udělejte si na 
konverzaci na toto téma čas a prostor, 
ptejte se, ale nevyzvídejte, naslouchej-
te a budujte dobrý vztah s dítětem.

6. Zjistěte si informace - není snadné 
porozumět a empaticky vnímat druhé, 
pokud o  daném tématu nic nevíme. 
Přečtěte si proto články na seriózních 
webech nebo vyhledejte osobu, která 
má s touto problematikou zkušenost.

7. Nechte si to pro sebe  - v  žádném 
případě tuto novinku nešiřte mezi dal-
ší příbuzné, jen dítě má právo rozhod-
nout o tom, komu tuto skutečnost sdělí.

8. Sexualitu ani gender si dítě nevybí-

rá - coming out rozhodně není znám-
kou toho, že jste dítě špatně vychovali. 
Není proto nutné se vzájemně obviňo-
vat, kdo kde udělal chybu. 

9. Víra není překážka - pokud je sexu-
alita vašeho dítěte v  rozporu s vaším 
náboženstvím, kontaktujte LGBT spo-
lek věřících LOGOS ČR. 

10. Podpůrné rodičovské skupiny  -
- nebojte se zapojit do podpůrných ro-
dičovských skupin, kde můžete sdílet 
své pocity i obavy a nikdo vás nebude 
soudit.

Online psychologická poradna MOJRA.cz
www.mojra.cz
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pokračování článku z Vesteckých listů 12/2022

Havarovaná letadla 
na konci II. světové války

Jak jsem v  prosincovém čísle uvedla, 
další informace o osudu hrdiny stíhacího 
letadla Mustang jsem čerpala už jen od 
historika a leteckého badatele Mgr. Jana 
Vladaře. Nejdříve jsme si v letech 2006 
a 2007 vyměnili několik mailů, pak au-
tor navštívil osobně i některé vestecké 
pamětníky. Tehdy čerpal materiály ke 
svému bádání a i k napsání obsáhlé kni-
hy, která podrobně mapuje osudy spo-
jeneckých letadel v celém Česku. Loni 
jsem se pro změnu na něj obrátila já. 
Chtěla jsem znát, kde skončilo havaro-
vané letadlo. Samozřejmě mne zajímalo, 

jak se celý dramatický děj vyvíjel dál. 
Hned v  úvodu vám představím hlavní 
postavu našeho vzpomínání. 

Následující citace jsou z e-mailu 

Jana Vladaře z konce roku 2022.

Osudy letců sestřelených v okolí Pra-
hy je možné sledovat pomocí lokálních 
pramenů. Zásadní údaje k příběhu ne-
zvěstného velitele akce Lt. Col. Sidney 
S. Woodse obsahuje staniční kniha 
Četnické stanice Písnice. Podle zápi-
sů k 16. dubnu 1945 vyšla v 15 hodin 
z Písnice zvláštní četnická hlídka vede-
ná ObWm. Friedrichem Černým v do-
provodu Wm. Franze Erlicha. Společně 
vyrazili ve směru Vestec-Šatalka pá-
trat po zřícených letadlech a odhoze-
ných předmětech. Večer v 20 hodin je 
na hlídce u kóty 330 m.n.m. vystřídal 
velitel stanice StWm. Karl Černý. Po 
návratu z hlídky v 22 hodin zapsali do 
staniční knihy „ …na obecním katast-
ru Vestce bylo nalezeno sestřelené 
nepřátelské letadlo /: A  GP–472251 :/ 
a  nějaké benzínové nádrže“. Velitel 
StWm. Karl Černý se z hlídky vrátil až 
v 6 hodin ráno následující den 17. dub-

Lt. Col. Sidney S. Woods
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na, když jej mezitím vystřídal opět Wm. 
Franz Erlich. Zápis uvádí „Kota 330 – 
stráž u sestřeleného nepřátelského le-
tadla“ V poledne hlídku převzal ObWm. 
Friedrich Černý. Zápisy o střídání hlídek 
pokračují až do 19. dubna, kdy se před-
časně v 13 hodin od letadla vrátil Wm. 
Franz Erlich. Zápisy o letadle bez další-
ho vysvětlení končí a četnická stanice 
se vrátila k předchozí, rutinní činnosti.

Vrak stíhacího stroje P-51 Mustang 
44-72251 odvezli němečtí vojáci na 
letiště do Kbel zřejmě až odpoledne 
19. dubna 1945. Rozbitý trup letadla 
zachycuje několik poválečných foto-
grafi í z vrakoviště. Stroj výrobního čísla 
44-72251 celým typovým označením 
North American P-51D-20-NA Mustang 

byl vyroben v mateřské továrně North 
American Aviation v  Inglewood v  Ka-
lifornii (druhý výrobní závod -TN byl 
v Dallasu, Texas). Dopraven do Anglie 
a předán 8. Air Force byl někdy kon-
cem ledna 1945 a  zřejmě rovnou se 
stal osobním strojem zástupce velite-
le Lt.Col. Sidney S. Woodse. Celkem 
bylo vyrobeno téměř 16 tisíc kusů P-51 
Mustang a polovinu tvořily stroje prá-
vě verze P-51D charakteristické klenu-
tým, plexisklovým překrytem kabiny. 
Výzbroj tvořily kulomety .50 M2 Brow-
ning po třech v každé polovině křídla. 
Stíhací stroj poháněl motor V-1650-7, 
jednalo se o  licenci britského Rolls-
-Royce Merlin 66, které vyráběla auto-
mobilka Packard Motor Car Company 
v Detroitu.

Historie obce
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Kariéra letce

Vojenskou dráhu zahájil Lt. Col. Sid-
ney S. Woods (25. 7. 1917, San Marcos, 
Texas - 31. 3. 1989, Yuma, Arizona) 
na bojišti v  Tichomoří u  49. Fighter 
Group, mezi březnem až červencem 
1943, provedl 112 bojových misí a do-
sáhl dvou sestřelů japonských letadel. 
Od dubna 1944 působil v Evropě nej-
prve u 479. FG a v únoru 1945 byl jme-
nován zástupcem velitele 4. FG. Dne 
22. března 1945 během jediné akce 
sestřelil pět německých letadel FW 190. 
Na evropském válčišti uskutečnil do 
16. dubna 1945 dalších 68 misí. 

Po zajetí u Vestce byl podle vlastních 
vzpomínek převezen do Prahy a dále 
do zajateckého tábora Stalag  VII-A 
v  Moosburg an der Isar. V  zajetí se 

setkal také s  dvěma dalšími sestře-
lenými letci 1./Lt. Benjamin L. Griffi  n 
a 1./Lt. William H. Ayer. Zajatecký tá-
bor Moosburg, kde bylo na konci vál-
ky soustředěno asi 70 tisíc zajatců, 
byl osvobozen 29. dubna 1945 ame-
rickou armádou. Po návratu do USA 
byl Sidney S. Woods demobilizován, 
ale během Korejské války byl opět 
povolán do služby jako velitel výcvi-
kového centra v Arizoně a podílel se 
na vzniku akrobatického týmu Thun-
derbirds. Do zálohy odešel v prosinci 
1952.

Jsem ráda, že jsme v tomto válečném 
příběhu, který měl svůj začátek ve 
Vestci, dospěli k  mnoha objasněním 
a že článek může mít i svůj uspokojivý 
konec.

Blanka Pašková

Lt. Col. Sidney S. Woods před svým strojem P-51 Mustang QP A 4472251 

se symboly zničených dvou japonských a šesti německých letadel. 

Právě s tímto velitelským strojem nouzově přistál 16. dubna 1945 

u Vestce, jak jasně dokládá záznam v četnické staniční knize v Písnici.
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