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Nejen o Vesteckou spojku se ale v dneš-
ní době hraje. Nesmírně důležitým strate-
gickým bodem v aktivitě obce je podílet 
se společně s Prahou na spoluvytvoře-
ní územní studie, zahrnující konečnou 
metra D. Praha bude v  této souvislosti 
zpracovávat pro oblast Písnice a Kunra-
tic územní studii a my, jakožto první na-
vazující obec, se chceme přidat. Nyní je 
ta rozhodující chvíle, kdy bychom mohli 
ovlivnit budoucí napojení dopravy ze 
Středočeského kraje a snažit se ji odvést 
mimo obec.

Nedávno jsem potkal kolegu zastupitele 
Miroslava Kose, který mi nadšeně vyprá-
věl, jak coby procesní auditor osobně na-
vštívil čerstvě budovaný tunel metra D. Při 
té příležitosti pořídil spoustu fotek a mně 
přišlo zajímavé, abyste měli možnost se 
o aktuální výstavbě metra dozvědět více 
informací i  vy. Proto společně s  redakcí 
připravujeme do dubnového čísla článek 
právě z výstavby linky D.

A ještě jedno téma bych rád otevřel - par-
kování. Nikdo z  nás neví, jak bude vy-
padat automobilová doprava za 25 let. 

René Tůma
místostarosta obce

Editorial

A před 25 lety jsme jen těžko mohli od-
hadovat, jaká bude dnes. A přestože její 
nárůst obec nemůže nijak ovlivnit, může 
zkusit pomoci. Jednou stranou mince je 
snaha o zklidnění provozu a možnosti vy-
vedení tranzitní dopravy mimo obec. Tou 
druhou je parkování. Vnímám, že v někte-
rých lokalitách je parkování pro rezidenty 
komplikované. Řešení není jednoduché 
a rád bych touto cestou oslovil všechny, 
kteří mají s  parkováním potíže. Napište 
mi návrh řešení, které považujete za nej-
lepší a které by pomohlo situaci vyřešit.

Máme za sebou masopustní průvod. Stal 
jsem se nově předsedou kulturní komi-
se, která je od letošního roku kompletně 
obměněna a plná energií nabitých členů. 
Masopustní průvod byl naším prvním 
společným projektem a mne by moc za-
jímalo, jak se vám líbil. Shrnutí celé akce 
a  obsáhlou fotogalerii naleznete uvnitř 
listů a na webových stránkách obce.

René Tůma
rene.tuma@vestec.cz

Vážení čtenáři,

za pozornost v tomto čísle jistě stojí článek 
věnovaný Vestecké spojce, který uceleným 
způsobem shrnuje fakta a popisuje historii 
tohoto projektu. Postoj obce k Vestecké spojce 
je konzistentní a naše snaha bránit se výstavbě 
části vedoucí přes naši obec trvá. 
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PRŮHONICKÝ PARK 
a PRŮHONICKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA 

přijme 

ZAHRADNICE 
A ZAHRADNÍKY, 

vyučení v oboru vítáno.

Zajímavé zaměstnanecké benefi ty, 
možnost ubytování. 

Nástup ihned nebo dle dohody. 

Bližší informace na tel.: 271 015 188 nebo e-mailu: park@ibot.cas.cz, 
životopisy zasílejte na jaroslava.odvarkova@ibot.cas.cz 

STAVEBNÍ A ZAHRADNICKÉ PRÁCE

V PRAZE A OKOLÍ
Nabízíme kompletní stavební a zahradnické práce pro firmy i soukromníky.

602 298 078info@strechy-az.cz

Střechy-AZ.cz s.r.o. 

www.strechy-az.cz

kompletní stavební práce

opravy a rekonstrukce
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Dne 1. 2. 2023 se uskutečnilo v pořadí 3. zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec v tomto volebním období 
a první v roce 2023. Naše Zastupitelstvo na něm mimo jiné: 

Informace ze zasedání 
Zastupitelstva obce 
Vestec

• schválilo dotaci pro TJ Viktoria Ves-
tec ve výši 3 mil. Kč,

• schválilo dotaci pro Spolek vestec-
kých seniorů ve výši 300 tis. Kč,

• schválilo dotaci pro Rodinné cent-
rum Baráček ve výši 147 tis. Kč,

• schválilo aktualizaci požární do-
kumentace obce, tedy Dopravně 
provozního řádu Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Vestec a Po-
žárního řádu obce Vestec. Byly sou-
časně zodpovězeny dotazy týkající 
se praktického fungování a organi-
začního členění JSDH v obci,

• souhlasilo se vznikem pracovně 
právního vztahu mezi obcí Vestec 
a  členem Zastupitelstva Roma-
nem Fritschkou, který bude od 
2. 2. 2023 nově zajišťovat agen-
du související se správou majetku 
obce. Vzalo současně na vědomí 
již existující pracovně právní vzta-
hy se členy Zastupitelstva, kteří 

jsou např. začleněni do JSDH 
a nebo SDH Vestec,

• schválilo dar pro Ukrajinu ve výši 
100 tis. Kč ve formě příspěvku na 
nákup generátoru el. energie, a to 
z  důvodu přetrvávajících útoků 
Ruska na kritickou infrastrukturu 
Ukrajiny. Sbírku organizuje Charita 
Olomouc,

• vzalo na vědomí zápis z  jednání 
Kontrolního výboru a předalo věc 
k projednání v Radě obce. V  této 
souvislosti byla diskutována při-
pravenost projektů budoucích re-
tenčních nádrží, a to nádrže v ulici 
Na Spojce (realizace letos, pokud 
bude dotace) a také nádrže vedle 
MŠ (probíhají práce na projektové 
dokumentaci),

• schválilo rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšují rozpočtové 
příjmy roku 2023 o  částku 
772 tis. Kč a  výdaje se zvyšují 
o částku 6,923 mil. Kč.
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Aktuálně

U  rozpočtových příjmů jde zejména 
o  navýšení o  částku 740 tis. za ná-
jemné (vodovody a kanalizace).

U  rozpočtových výdajů jde o  běžné 
výdaje, kde došlo např. k  přesunu 
výdajů na kamerový systém mezi jed-
notlivými paragrafy rozpočtu, a nebo 
k navýšení o 200 tis. za nárůst cen el. 
energie pro automatickou tlakovou 
stanici. Došlo také k navýšení výdajů 
o dar pro Ukrajinu, viz text výše.

V rámci kapitálových výdajů (investice) 
jde např. o navýšení za pořízení pře-
dokenních žaluzií pro mateřskou školu 
(o 1,3 mil.), za studii zařízení pro volný 
čas mládeže (o 200 tis.), za vybavení 
griloviště v ulici Průmyslová (o 120 tis.), 
za přípravné práce na projektu Komu-
nitní zahrady (o  500 tis.), za územní 
studii „Náves obce Vestec“ (o 200 tis.), 
za trvalkové záhony v  zastavěném 
území obce (o 800 tis.) a nebo za uni-
verzální víceúčelový stroj pro Technic-
ké služby obce Vestec, příspěvkovou 
organizaci (o 3,3 mil.). 

V rámci bodu diskuse bylo projedná-
no téma navážky zeminy u mrazíren 
AGRO. Dle informace starosty se jed-
ná o  dočasnou mezideponii zeminy 
umístěnou na soukromém pozemku. 
Dále byly diskutovány budoucí územ-
ní studie řešící možný rozvoj obce ve 
vybraných lokalitách, přičemž z  po-
hledu obce je nutnou prvotní pod-
mínkou pro vznik těchto studií zpra-
cování plánu rozvoje sítě vodovodů 
a kanalizací, na kterém se pracuje.

Pokud máte zájem o  podrobné 
informace ze zasedání Zastupitel-
stva obce Vestec, tak kompletní zá-
pisy, audiozáznamy, usnesení, nebo 
detailní rozpočet (vč. rozpočtových 
opatření) naleznete na internetových 
stránkách obce, stejně jako všechny 
podepsané smlouvy.

Příští řádné zasedání Zastupitel-
stva obce Vestec se uskuteční dne 
26. 04. 2023.

Ing. Roman Fritschka
člen Zastupitelstva obce
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VŠE O „VAŠÍ“ VODĚ
Zákaznický portál Technických služeb Dolnobřežanska 

Pokud chcete mít přehled o  spotřebě 
vody, fakturách a získat další informace 
týkající se „vaší“ vody, můžete využívat 
zákaznický portál, který pro vás spustily 
Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. 
na webových stránkách www.tsdb.cz. 

Je to velice přehledná a  uživatelsky 
vstřícná webová aplikace, jejíž využívání 
je bezplatné a přináší celou řadu výhod. 

Co získáte přístupem do portálu

Říká se, že „co nekontroluješ, to neří-
díš“, a tak je jistě i pro vás důležité mít 
přehled o spotřebě vody, o vašem od-
běrném místě, případně o  všech va-
šich odběrných místech, pokud jste 
například fi rma. V  sekci Faktury vidíte 
veškeré faktury včetně zálohových za 

všechny  subjekty, které jsou přihláše-
ny k účtu – tedy všechna odběrná místa 
a stavy. Zároveň u každé faktury vidíte, 
kdy byla vystavena a zda je zaplacená 
či nikoliv. Pokud zbývá uhradit celou 
částku a nebo její část, nabízí se i QR 
kód, který vám platbu zjednoduší.

V portálu je také k dispozici   informa-
ce o odečtech spotřeby a můžete zde 
i nahlásit stav vodoměru. V obcích s vo-
doměry s dálkovým odečtem spotřeby 
(jako je tomu u nás ve Vestci) probíhá 
odečet dálkově a je třeba nahlásit stav 
pouze podružných vodoměrů. Tam, kde 
vodoměry s  dálkovým odečtem ne-
jsou, má každý dvě možnosti. Buď platit 
čtvrtletně částku odhadnutou dle spo-
třeby, kterou odečítají pracovníci TSDB 
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jedenkrát ročně, a  nebo může každý 
sám provést tzv. samoodečet a  čtvrt-
letně nahlásit spotřebu prostřednictvím 
portálu. Tu pracovníci TSDB ověří a za-
nesou do systému.

Jednoduchá registrace

Po spuštění webové stránky (www.tsdb.
cz) se do Zákaznického portálu velice 
jednoduše zaregistrujete. Stačí, vezme-
te-li si k ruce jakoukoliv fakturu za vodu 
a pro registraci zadáte její číslo. Systém 
sám načte údaje a nabídne, jakým způ-
sobem zašle registrační kód.  Buď si 
vyberete SMS a nebo e-mail a během 
několika sekund vám přijde registrační 
kód. Ten zadáte do příslušného políčka 
a  máte založený účet v  zákaznickém 
portále, který pak kdykoliv najdete na 
webu TSDB pod ikonkou nazvanou 
„Můj VaK“. V případě problémů s regis-
trací se můžete obrátit na zákaznické 
centrum TSDB na tel.: 734 202 577.

Hlavní výhody zákaznického portálu:

• sledování spotřeby vody

• faktury na jednom místě

• vlastní odečítání vodoměru tam, 

kde nejsou vodoměry s dálkovým 

odečtem

• přehled o odstávkách

• objednávka dalších služeb
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Česká pošta zavedla na začátku února, 
v rámci řešení kapacity lidských zdrojů 
na pobočkách novinku, kdy listovní zá-
silky do domácností a fi rem ve Vestci 
již nedoručuje pobočka v Jesenici, ale 
pobočka z  Jižního města. Což podle 
informací, které má redakce k dispozici, 
vedlo k dalšímu zhoršení služeb.

A tak se stává, že adresáti, i když jsou 
doma, zásilku nedostanou. Případ-
ně se ve schránce neobjeví ani výzva 
k  vyzvednutí zásilky. Nebo naopak 
dojde k tomu, že listovní zásilka je ná-
sledně do schránky vhozena i s doru-
čenkou, která měla být odeslána zpět 
a odesilatel se tak nedozví, že k doru-
čení zásilky došlo.

Obec má jen omezené možnosti, jak 
takovou situaci řešit, protože roznos 
listovních zásilek není provozován naši 
pobočkou, řeší si ho přímo Česká poš-
ta. Proto ani stížnosti směřované na za-
městnance naší pobočky Pošta Partner 
nejsou opodstatněné. V případě, že si 
chcete stěžovat na to, že doručování 
zásilek nefunguje, tak je potřeba se ob-
rátit přímo na Českou poštu buď tele-
fonicky na 800 104 410 nebo e-mailem 
na: info@cpost.cz

Jestliže očekáváte nějakou zásilku, 
která vám nepřichází, můžete si ověřit 
na naší pobočce, zda tam není ulože-
na. Stačí v  provozní době zavolat na 
313 035 508.

(Ne)doručování poštovních 
zásilek ve Vestci

Slavnostní vítání nových občánků Vest-
ce se uskuteční v  neděli 21. 5. 2023 
v  restauraci U  Krbu a  je určeno pro 
děti narozené v  obci Vestec od 1. 5. 
2022 do 30. 4. 2023. Přihlášky prosí-
me posílejte do 10. 5. 2023 na e-mail: 
haladova@vestec.cz nebo volejte na 
tel.: 313 035 509, kde vám rádi zodpo-
víme i vaše dotazy. V přihlášce uveďte 
jméno a datum narození dítěte, jména 
rodičů a telefonní i e-mailový kontakt.

Vítání občánků
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Náš masopust 

V sobotu 18. února dopoledne se to před hospůdkou 
na vesteckém hřišti začínalo pořádně hemžit. 
Pracovníci technických služeb připravili posezení 
pod krytými stany a zdobené vozy do průvodu, hasiči 
přispěli ozvučením pro dětský program a členky 
kulturní komise se postaraly o výzdobu celého areálu. 

Okolo 13. hodiny se otevřela půjčovna 
masek, chystaly se jitrnice, jelítka a dal-
ší zabíjačkové dobroty a  všichni če-
kali až „to vypukne“. Když ve 14 hodin 
předal místostarosta Jiří Řízek symbo-
lický klíč od obce Masopustu, průvod 
se dal do pohybu směrem k Vestecké 
ulici a začal rej masek. Byly tu masky 
tradiční i netradiční, oblékli se do nich 
děti, dospělí i mnozí zastupitelé – jako 
hasiče jste mohli potkat Milana Petru-
se a  Miloše Kesla, Matěj Zrucký jako 
Gargamel obsluhoval hudbu a Jaroslav 
Skřivan procházel průvodem jako Cae-
sar. Berušky poletovaly tu s koblihami, 
tu s jitrnicí či jelítkem, a nebo s něčím 
dobrým na zahřátí. 

Právě berušky měly letos hodně napil-
no, vždyť se pod jejich puntíkovanými 
křídly skrývala děvčata z  kulturní ko-
mise, která měla celou organizaci na 
starosti, a  to včetně zastupitelky Kat-
ky Šedivé. Veselá nálada a úsměv na 

rtech nikoho neopouštěly ani v silném 
větru, který zrovna dnes začal foukat. 

Berušky ale nebyly samy, kdo dbal na 
to, aby nikomu nic nechybělo a bylo ve-
selo. Starosta Tibor Švec s místostaros-
tou René Tůmou v kostýmech trhovce 
a trhovkyně rozdávali vlastní výbornou 
zelňačku a guláš. Hasiči se starali, aby 
to v průvodu hezky „jelo“ a hlavně ob-
starali tradiční občerstvovnu „U  hasi-
čů“, aby zajistili pořádný pitný režim. 
Rytmus průvodu udržovaly mažoretky 
Viktoria Vestec a k tanci a do pochodu 
hrála kapela Zdeňka Vrby. 

Z obce
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Do veselí se se zabíjačkou zapojila 
také restaurace U Klimešů, občerstvení 
nabídlo i několik sousedů. Celý průvod 
doprovázeli veselí strašáci na chůdách 
a program během cesty po obci zajis-
tily vestecké mažoretky ze skupin Ju-
niorek a  Kadetek a  také místní Petra 
Vovsová a Markéta Vrňatová s působi-
vým Tancem démonů na další zastávce 
pod obecním úřadem. 

Po návratu ke sportovišti nemohly chy-
bět tradiční soutěže v pití piva a pojídání 
koblih, ani zastřelení a znovuvzkříšení 
medvěda. Káťa a Škubánek pak prová-
zeli děti zábavným odpolednem plným 
her a  tance, vyhlásili i nejlepší dětské 
masky a  nejlepší dětské tanečníky. 
Zábava tak končila až za tmy. A když 
přidáme, že se během odpoledne roz-
dalo na tisíc masopustních koblih, tak 
už není potřeba nic dalšího dodávat. 

Letošní masopust jsme společně zvlád-
li tak, jak se ve Vestci sluší a patří! Horší 
to pro mnohé bude s tím čtyřicetiden-
ním půstem, který začíná Popeleční 
středou, ta letos připadla na 22. února.
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Z obce
Náš masopust
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Vestecká spojka
Pojmy – plány – fakta – souvislosti

Pojem Vestecká spojka se skloňuje 
už několik desetiletí, její prvopočátky 
dokonce sahají až do 60. let minulého 
století. Byly doby, kdy Vestecká spojka 
nebyla pro některé politiky a  vedení 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) aktuální, 
ale byly bohužel i chvíle, kdy silně oží-
vala. Mnoho let se vedení Vestce, ale 
i dalších obcí, snaží o to, aby Vestecká 
spojka nenarušila ráz krajiny a co nej-
méně zasáhla do života obcí, jejichž ka-
tastry by měla procházet. Plány na její 
realizaci se bohužel změnit nepodařilo, 
ale díky neutuchajícím aktivitám a nej-
různějším právním krokům se vedení 
Vestce dařilo rozhodnutí po mnoho let 
oddalovat. Bohužel začátkem letošní-
ho roku došlo ke změně, která nahrává 
těm, kteří Vesteckou spojku, respektive 

hlavně exit 4, prosazují. Pokusíme se 
vám zde stručně popsat historii a dění 
kolem Vestecké spojky. Proč muselo 
zmizet pět kilometrů dálnice D1 a jak to 
souvisí s Vesteckou spojkou?

Začátkem letošního roku zmizelo 

pět kilometrů z D1 u Prahy

Část dálnice D1 mezi Spořilovem a Prů-
honicemi se 1. ledna 2023 změnila 
„pouze“ v silnici pro motorová vozidla, 
a  to i  přesto, že jde o  šestiproudový 
úsek, kterým projede ve všední den 
na 90 tisíc aut! Dálnice teď nově začíná 
až na hranicích Prahy a  Středočeské-
ho kraje. Prý to vyplývá z memoranda 
o  výměně komunikací, které uzavře-
la se státem Praha už v  roce 2017 za 



Vestecké listy 3/2023    15

Téma

primátorky Adriany Krnáčové (ANO). 
Darovací smlouvu o převedení 5,2 km 
dálnice v hodnotě bezmála 4,8 miliardy 
korun uzavřelo hlavní město se státem 
loni v červnu. A jak to souvisí s Vestec-
kou spojkou? A proč se vedení Vestce 
snažilo tomuto rozhodnutí bránit? Jde 
totiž o přímou souvislost Vestecké spoj-
ky s chystaným sjezdem exit 4. O ten už 
léta usiluje několik miliardářů vlastnících 
pozemky kolem dálnice u Prahy. Sjezd 
by jim měl otevřít cestu ke zhodnocení 
pozemků a  jejich využití pro komerční 
účely. Ale pojďme na úplný začátek pří-
běhu s názvem Vestecká spojka. 

Pojem Vestecká spojka 

vzniká už v roce 1963

V  roce 1963 byla vymezena vybraná 
silniční síť určená k modernizaci a záro-
veň byl stanoven tvar a rozsah dálniční 
sítě. V  té době zmizela z mapy silnice 
č. 3 do jižních Čech, která procházela 
Vestcem a byla nahrazena číslem 603 
(to je běžná praxe), protože číslo 3 bylo 
přenecháno dálnici D3, která začne 
v  Mirošovicích a  okruh kolem Prahy 
povede mezi Prahou a Vestcem. Tento 
záměr je znám pod pojmem „krátká va-
rianta“. V roce 1967 začala výstavba D1 
Praha – Brno a v  té době se počítalo 
právě s  touto krátkou variantou okru-
hu kolem Prahy. Po mnoho let brali lidé 
ve Vestci i v okolí na vědomí, že mezi 
Kunraticemi a Vestcem jednou povede 
dálnice (od začátku se jí říkalo Vestecká 

spojka), žádná jiná varianta kolem Jese-
nice tehdy nebyla. Proto se také podle 
tehdejších socialistických plánů nesmě-
lo na pozemcích kolem dálnice nic sta-
vět, aby byly volné, až se jednou začne 
okruh budovat. Když režim v roce 1989 
padl, vypukla velká sháňka po volných 
pozemcích ke komerčnímu využití. Ne-
jinak tomu bylo u nejfrekventovanější-
ho úseku nejvytíženější dálnice – tady 
na prvních kilometrech D1. Ovšem po-
zemky na  jihovýchodním okraji Prahy 
měly jednu podstatnou vadu – nebyly 
napojené na dálnici. A bez toho by zů-
stala jejich potenciální hodnota v řádu 
miliard jen na papíře. Téměř celá deva-
desátá léta byla ve hře původní „krátká 
varianta“, že dálniční okruh protne vol-
né lány, na  čtvrtém kilometru se  pro-
pojí s dálnicí a okruh odtud povede dál 
na severovýchod. To by bylo pro maji-
tele pozemků příznivé, vždyť komerční 
zóna u křižovatky dálnice s městským 
okruhem by měla velký potenciál. 
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Obce protestují proti

„krátké variantě“, vzniká 

„Jihovýchodní dlouhá“ 

Proti „krátké variantě“ se  však hlasitě 
postavily některé obce na druhé straně 
dálnice, kam měl okruh pokračovat. Zá-
roveň se Praha rozrůstala a s tím vzni-
kala myšlenka posunout okruh kolem 
Prahy jižněji, až za Jesenici. Na přelomu 
tisíciletí tato varianta zvítězila a  vznikl 
záměr „Jihovýchodní dlouhá“ (JVD). To 
znělo logicky, ovšem měla zaniknout 
původní myšlenka, tedy „krátká varian-
ta“. Nikdy se nemluvilo o tom, že se po-
staví obě, „krátká“ i „dlouhá“, ta původní 
krátká varianta mezi Vestcem a Kunra-
ticemi měla zaniknout. Ovšem z územ-
ních plánů Prahy a Středočeského kraje 
původní varianta nikdy úplně nezmizela. 
Z původního záměru zatím zůstal a rea-
lizoval se úsek, kterému se říká „Vestec-
ká spojka 1. etapa“, tedy přivaděč mezi 
Pražským okruhem a Vídeňskou, který 
byl uveden do provozu v září roku 2010. 
Pár let se opravdu zdálo, že na jihový-

chodním okraji Prahy zůstanou dál jen 
pole. Na přelomu tisíciletí přece padlo 
konečné rozhodnutí a  dálniční okruh 
okolo Prahy se posunul víc na  jih, za 
Jesenici, a  nová křižovatka s  dálnicí 
D1 vznikla až  na  desátém kilometru. 
To se zdálo, že je to konečná pro exit 4 
i  pro plány majitelů pozemků. Bez exi-
tu 4 a tedy bez možnosti hladkého pří-
jezdu by žádná komerční zóna  mezi 
Šeberovem a  Průhonicemi nemohla 
vzniknout. 

Obchvat Šeberova a exit 4 

Vraťme se ale ke dlouhé variantě. 
Přibližně v  době, kdy se tato dlouhá 
varianta (JVD) kolem Jesenice schvá-
lila, vstoupila do jednání Městská část 
Praha Šeberov a  navrhla využít této 
příležitosti i územní rezervy a vybudo-
vat obchvat Šeberova, což jistě dávalo 
smysl. Ovšem co už takový smysl ne-
dávalo, bylo oživení záměru vybudovat 
exit 4 dálnice D1. Pro koho ovšem toto 
oživení exitu 4 smysl dávalo, zjistíme, 
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když se podíváme na pozemky kolem 
dálnice a řekneme si, komu patří a jaké 
komerční plány se tu chystají. Stále 
se pohybujeme v  období kolem roku 
2006, kdy bylo stále i oněch pět kilo-
metrů za Prahou součástí D1. V té době 
se Eurospektrum, jedna ze společností 
vlastnících pozemky, obrátila na teh-
dejší vedení Ředitelství silnic a  dálnic 
(ŘSD) s nabídkou, že celý sjezd zaplatí 
sama. To sice byla lákavá nabídka, ale 
v cestě stálo několik vážných překážek, 
kvůli kterým, nebo lépe řečeno díky 
kterým, nešlo exit  4 realizovat. Podle 
Zákona o pozemních komunikacích lze 
totiž vybudovat sjezd z dálnice jedině 
na jinou dálnici a nebo na silnici 1. či 2. 
třídy. Tato podmínka ale splněna ne-
byla, a tak se hledala další řešení. Dál-
nice a silnice 1. třídy spadají pod ŘSD, 
ale silnice 2. třídy pod kraje, a proto se 
zmíněná společnost obrátila na tehdej-
ší vedení Středočeského kraje (kdy byl 
hejtmanem Petr Bendl) a dokonce byla 
podepsána smlouva, že tato společ-
nost vybuduje za pouhou jednu korunu 
nejen exit 4, ale celou Vesteckou spoj-
ku – to proto, aby byla splněna pod-
mínka sjezdu z dálnice na silnici 2. třídy. 
A tak vznikl plán na dvě stavby. Jedna 
„stavba Vestecká spojka“, a druhá jako 
„stavba exit 4“. Myšleno to bylo tak, že 
se vybuduje exit 4 a na zbytek, tedy na 
Vesteckou spojku „nedojde“ a zdůvod-
ní se to tím, že ji „nikdo nechce“. Do-

konce oproti všem předpisům se i EIA 
(posuzování vlivů na životní prostředí) 
projednávala samostatně na každou 
stavbu „exit 4“ a  na „Vesteckou spoj-
ku“ zvlášť. Ostatně stejná blamáž se 
už v minulosti stala na Černém mostě 
… A možná by se to stalo i s Vesteckou 
spojkou, kdyby se nevyměnilo vedení 
ŘSD. Nový ředitel neznalý souvislostí, 
objevil při revizi smluv onu „smlouvu 
o dvou stavbách za korunu“ a veřejně 
vyhlásil v médiích, že taková smlouva 
rozhodně nebude naplněna a doslova 
řekl, že „exit 4 bude jen přes jeho mrt-
volu“. Na to byl odvolán. A aby nevy-
šel najevo původně plánovaný záměr, 
musely se stavby sloučit v jednu a obě 
musely splnit podmínky EIA. A  tady 
se začíná psát příběh, který nic neříká 
o pozemcích u dálnice, ale mluví o tom, 
že exit 4 se musí vybudovat kvůli Ves-
tecké spojce, která se stává „veřejným 
zájmem“. V roce 2008 sice tento záměr 
vybudování „spojky a exitu 4 za koru-
nu“ nechal spát David Rath, když byl 
hejtmanem Středočeského kraje, ale 
to neznamenalo, že majitelé pozemků 
přestanou hledat nová a nová řešení. 

Další komplikace pro exit 4

Když už to vypadalo, že jsou všichni na-
kloněni údajnému „veřejnému zájmu“ 
a  že se vlastně nejedná o  soukromý 
zájem vlastníků pozemků, přichází další 

Téma
Vestecká spojka
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problém. Sjezdy na dálnici totiž musí být 
od sebe vzdáleny minimálně 4 kilomet-
ry, protože každý sjezd potřebuje připo-
jovací a odbočovací pruh a ty musí mít 
určitou délku a tudíž se nemohou pře-
krývat. Takže, světe div se, tak v tomto 
úseku dálnici prostě zrušíme! A přichází 
řešení v podobě dohody s Prahou, že 
hlavní město převezme tento úsek D1 
do svého majetku, z  dálnice se stane 
místní komunikace a hranice dálnice se 
posune až do Čestlic. Tím se problém 
vyřeší. Z původního exitu 6 bude nově 
první sjezd z  dálnice a  všechno před 
ním se nepočítá. A  to právě nastalo 1. 
ledna 2023. Oněch pět kilometrů dálni-
ce se změnilo v silnici 1. třídy ve správě 
hlavního města Prahy. 

O tom, že ani tato cesta k řešení neby-
la snadná, svědčí fakt, že od myšlenky 
k souhlasu vedení Prahy a Středočes-
kého kraje uběhlo tři a půl roku. Ani na 
jedné straně nebylo nadšení, poprvé 
jednání pražského  zastupitelstva za-
blokoval klub TOP 09 a podruhé klub 
STANu. Nicméně ani to nestačilo a na 
potřetí bylo vše schváleno. A od 1. ledna 
letošního roku už není pětikilometrový 
úsek dálnicí, ale „jen“ silnicí 1.  třídy ve 
vlastnictví hlavního města Prahy. 

Zdá se, že plánovanému exitu 4 už nic 
nestojí v cestě. U něho jsou momentál-
ně rozsáhlá pole bez zástavby, většinou 
s  ornou půdou. Bez exitu na nich ale 
nelze stavět. Ovšem z  některých pro-
hlášení lze odvodit, že lokalitu mohou 
v budoucnu čekat změny. 

Realizované právní 

kroky obce Vestec 

Vestecká spojka by významně narušila 
ráz krajiny a život především u nás ve 
Vestci a  proto vedení obce podnikalo 
a podniká aktivity, aby k tomu nedošlo. 
Stručně shrnujeme hlavní právní kroky 
obce Vestec v  rámci přípravy stavby 
Vestecké spojky od roku 2012:

 Záměr Vestecké spojky byl v procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí 
(EIA) rozdělen na dvě části: 

• EXIT 4 D1 a  dopravní připojení 
Západní komerční zóny Průhonice

• Vestecká spojka v  úseku Západní 
komerční zóna Průhonice – silnice 
II/603

Obec Vestec v roce 2012 vznesla opa-
kovaně připomínky a nesouhlasná sta-
noviska k  dokumentacím doloženým 
k  prodloužení platnosti Stanoviska 
k posouzení vlivu provedení záměru na 
životní prostředí (EIA) na stavby „Ves-
tecká spojka v úseku Západní komerční 
zóna Průhonice - silnice II/603“ a „EXIT 
4 D1 a dopravní připojení Západní ko-
merční zóny Průhonice“. 

Prodloužení platnosti stanoviska EIA 
přes připomínky obce Vestec a dalších 
subjektů bylo pro stavbu „EXIT 4 D1 
a dopravní připojení Západní komerční 
zóny Průhonice“ vydáno v  říjnu 2012. 
V  roce 2018 bylo vydáno prodloužení 
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platnosti stanoviska do 15.  10. 2022, 
investor požádal o další prodloužení.

Prodloužení platnosti stanoviska EIA 
pro stavbu „Vestecká spojka v  úseku 
Západní komerční zóna Průhonice – sil-
nice II/603“, tedy úsek přes území obce 
Vestec, bylo vydáno v lednu 2013. Obec 
Vestec podala v  únoru 2020 podnět 
k neprodloužení závazného stanoviska 
EIA. Závazné stanovisko bylo prodlou-
ženo Ministerstvem životného prostředí 
v dubnu 2020 do roku 2025. 

V  roce 2013 se obec Vestec připojila 
k žádosti Městské části Praha-Křeslice 
o  zrušení Vestecké spojky v územním 
plánu Středočeského kraje, tzn. Zása-
dách územního rozvoje Středočeského 
kraje (ZUR Středočeského kraje).

V únoru 2013 byl koridor Vestecké spoj-
ky soudem vymazán z  původních Zá-
sad územního rozvoje Středočeského 
kraje (ZUR).

Středočeský kraj zahájil práce na 2. ak-
tualizaci ZUR s cílem zařadit zpět kori-
dor Vestecké spojky.

Obec Vestec v  letech 2015 až 2018 
podávala opakovaně námitky k návrhu 
2. AZUR. Koridor Vestecké spojky byl 
zařazen zpět do ZUR Středočeského 
kraje, aktualizace nabyla účinnosti dne 
4. 9. 2018.

Obec Vestec podala žalobu ke Kraj-
skému soudu v  Praze proti schválené 
2. AZUR, soud v prosinci 2020 žalobu 
zamítl (sp.zn. 55 A 70/2019). Vestecká 
spojka je od září 2018 znovu zanesena 
v ZUR Středočeského kraje.

Obec Vestec v  letech 2011 až 2018 
zpracovávala nový územní plán obce. 
Z důvodu, že Vestecká spojka nebyla 
obsažena v  nadřazené plánovací do-
kumentaci (ZUR Středočeského kraje) 
v době vydání nového územního plánu 
obce Vestec, obec neměla povinnost 
zanést koridor Vestecké spojky do 
svého územního plánu. Obec vydala 
územní plán bez zakreslení Vestecké 
spojky v lednu 2018. 

V letech 2019 až 2022 probíhalo řízení 
o  výjimkách z  ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů živočichů 
z  důvodu realizace akce „Vestecká 
spojka II. etapa včetně napojení na D1“. 
Obec Vestec podávala námitky v řízení 
a  následně podala odvolání proti roz-
hodnutí Krajského úřadu Středočes-
kého kraje v únoru 2020. Ministerstvo 

Téma 
Vestecká spojka
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životního prostředí jako odvolací orgán 
rozhodnutí zrušilo a vrátilo věc k nové-
mu projednání. V dubnu 2021 byla po-
dána námitka podjatosti a  řízení bylo 
přebráno Krajským úřadem Jihočeské-
ho kraje. Obec opět podávala námitky 
do řízení a  následně podala odvolání 
proti rozhodnutí o  povolení výjimky, 
které bylo vydáno v říjnu 2021. Minis-
terstvo životního prostředí rozhodnutí 
zrušilo a vrátilo věc k novému projed-
nání. Krajský úřad Jihočeského kraje 

vydal v červnu 2022 nové rozhodnutí 
– povolení výjimky. Obec opět poda-
la odvolání do rozhodnutí, v  listopadu 
2022 bylo rozhodnutí Ministerstvem 
životního prostředí z  části změněno 
a v ostatních částech potvrzeno.

Obec i nadále bude bojovat proti tomu, 
aby se Vestecká spojka (alespoň na 
území Vestce) postavila. A i když stojí-
me proti silným soupeřům, tak rozhod-
ně boj nevzdáváme.

Při přípravě tohoto článku jsme vycházeli z informací účastníků mnoha jednání, z veřejně 
dostupných zdrojů a článků v médiích, z nichž za přečtení stojí především tyto: 

https://reportermagazin.cz/a/
pP8c4/druha-pruhonicka-pro-
hra-andreje-babise

https://reportermagazin.cz/a/
paEnX/budovani-kapitalismu)
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Novinky v Baráčku 
od února

Ve druhém školním pololetí pro vás chystáme pár 
novinek – nabídneme dva nové kurzy, několik 
seminářů pro rodiče a také se uskuteční tradiční jarní 
burza oblečení a potřeb. Veškeré informace najdete 
na našich webových stránkách www.rcbaracek.cz 
a nezapomeňte sledovat také náš facebook. 

Kurzy

Máme radost, že se nám opět podaři-
lo zařadit do nabídky kurz Cvičení dětí 
s  rodiči, který se v  minulých letech 
setkal s velikou oblibou. Kurz je určen 
pro všechny chodící děti do cca 3 let 

věku za doprovodu rodičů a probíhat 
bude každou středu 9.00 až 9.45 hod. 
v tělocvičně. 

Další novinkou je všestranně rozví-

jející sportovní kroužek pro skupinu 

dětí 4 až 7 let, Sportík. Probíhat bude 
každou středu 15.30 až 16.15 hod. 
v  tělocvičně. Kroužek je vhodný pro 
všechny holky i kluky, kteří rádi běha-
jí, skáčou a  radují se z pohybu. Těšit 
se můžou na pohybové a míčové hry, 
honičky, opičí dráhy a nácvik gymnas-
tických a atletických dovedností.

RC Baráček
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Herna

Herna prošla na podzim drobnou 
rekonstrukcí a  doufáme, že se vám 
v novém prostředí líbí. Navštívit hernu 
můžete v pondělí, ve středu a v pátek 
v čase 9.30 až 12.00 hod. 

Ve středu jsme nově zařadili do pro-
gramu Anglickou herničku. Obsluhující 
maminka na vás i vaše děti bude mluvit 
anglicky a je nachystán i anglický mini-
program. 

Miniškolička

Těší nás, že Miniškolička má kladné 
ohlasy u rodičů dětí, kteří ji navštěvují. 
Velikou zásluhu na tom mají naše vý-
borné lektorky, které pro děti připravují 
zajímavý a hravý program. 

Miniškolička je určena pro děti od 22 
měsíců bez rodičů a  probíhá každé 
úterý a čtvrtek 8.15 až 12.15 hod. Rádi 
bychom nabídli ještě posledních pár 
volných míst, především bychom po-
třebovali doplnit čtvrteční docházku. 
V případě zájmu nebo dotazů pište na 
náš email.

Akce a semináře

14.  března nás čeká zajímavý večer 
při setkání na Rodinných konstela-
cích. Pokud máte v  životě jakékoli 
téma, které potřebujete pochopit, 
objevit pravou příčinu toho, proč co-
koli neplyne a  nefunguje harmonic-
ky, ať už v  oblasti vztahů rodinných 
nebo partnerských, vnitřních pocitů, 
hojnosti, práce či zdraví jste vítáni. 
Registrace místa nutná předem na 
rcbaracek@gmail.com.

Jarní Burza oblečení a potřeb pro děti 
se bude konat v  sobotu 1. 4. 2023. 
Opět je možné prodávat dvojím způ-
sobem – osobně nebo prostřed-
nictvím členů RC Baráček. Více se 
dozvíte v pokynech. Nebojte se o ně 
požádat na našem e-mailu. Registrace 
prodávajících je již spuštěna.

Pokud máte jakékoliv rady, připomín-
ky, nápady na zlepšení či podněty 
k  zamyšlení, nebojte se nám napsat. 
Chybí vám u  nás nějaký kroužek? 
Máte zajímavý tip na seminář nebo 
sami můžete nabídnout zajímavou čin-
nost nebo přednášku? Budeme rádi 
za kontaktování.

Nezapomeňte sledovat naše webo-
vé stránky www.rcbaracek.cz, jsme 
i  na facebooku (RC Baráček Ves-
tec). Můžete nám také volat na tel.: 
777  129  542 nebo psát na e-mail: 
rcbaracek@gmail.com.

Pavla, RC Baráček
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littlefoxkunratice.cz

SPORTOVNÍ HALA VE VESTCI,  U HŘ IŠTĚ  575 

BURZA DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ

Přihlaste se k prodeji - prodávejte osobně nebo prostřednictvím členů
RC Baráček.
  

Nabídnout můžete dětské oblečení od miminek po školáky ve velikostech 50 - 170, boty, hračky,
potřeby pro miminka ale i sportovní potřeby, vše na období jaro-léto. 
  

Více informací a přihlášky na rcbaracek@gmail.com do 30. 3. 2023 nebo do zaplnění kapacity
prodejních míst. Těšíme se na vás!

1.dubna 2023
13:00 - 16:00
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PROSTOR PRO 
Reného Tůmu, 
místostarostu obce Vestec
Do Vestce se přistěhoval na přelomu roku 2000. Dříve 
bydlel v Praze, ale nechal se zlákal životem tady u nás. 
Má bohaté manažerské zkušenosti, které sbíral na 
různých pozicích v tuzemských fi rmách i nadnárodních 
korporacích, pracoval jak v ČR, tak v zahraničí. Souhrn 
znalostí zúročil ve vlastní fi rmě, která se věnovala 
především problematice nákupů, veřejných zakázek 
a evropských fondů. S přistěhováním do obce se začal 
postupně začleňovat do jejího života. 

Čím déle ve Vestci žiji, tím více se za-
pojuji do místního dění. Začal jsem na 
spolkové úrovni jako spoluzakládající 
člen nohejbalového vesteckého týmu, 
ale stále jsem se snažil nějakým způ-
sobem přispět svému okolí. Přiroze-
ným vyústěním této snahy bylo mé 
zapojení do obecního života, ať už 
jako člen kontrolního výboru TJ Vikto-
ria Vestec, nebo pak na obecní úrov-
ni jako člen kontrolního výboru obce 
a zastupitel.

Podílet se na řízení obce, jejím rozvoji, 
a zdokonalování místa, ve kterém žiji, 
byla pro mě velká výzva. Obzvláště 
zdůrazněna tím, když jsem poznal, ja-
kým způsobem zastupitelstvo pečuje 

o rozvoj obce. Uvědomil jsem si, jaká 
je to dobrá příležitost podílet se na 
projektech vedoucích k rozvoji obce.

Zároveň s funkcí zastupitele jsem za-
čal působit ve fi nančním výboru, nej-
prve jako jeho řadový člen a poslední 
volební období jako jeho předseda. 
Mám tak možnost sledovat hospoda-
ření obce z  bezprostřední blízkosti. 
A obec si podle mě vede dobře a prá-
vě dobrým hospodařením se nám 
otevírají další možnosti, jak můžeme 
zlepšovat okolí a život v obci.

Postupně přibývalo projektů, a  čím 
více jsem se zapojoval do dění v obci, 
tím větší a náročnější úkoly související 
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Prostor pro

s rozvojem obce jsem měl na staros-
ti. A to byl vlastně rozhodující impuls, 
proč jsem dnes místostarostou – stal 
jsem se vlastně projektovým manaže-
rem velkých projektů důležitých pro 
rozvoj Vestce. Dovolte mi představit 
vám nejprve projekty, které jsou klíčo-
vé pro rozvoj obce v tomto volebním 
období. Těší mě, že se budu na jejich 
realizaci významně podílet:

Krajinné a územní plánování

V roce 2014 vedení obce Vestce zada-
lo zpracování studie – tzv. krajinného 
plánu, aby sloužil jako podklad pro 
začlenění úprav v krajině v Územním 
plánu. Jeho cílem bylo především 
ochránit prostor s  fragmenty původ-
ní krajiny. Díky tomu vznikla studie, 
která se mohla zapracovat do Územ-
ního plánu v duchu Evropské úmluvy 
o  krajině. Velmi důležitou součástí 
bylo zapojení široké veřejnosti - oproti 

obecným zvyklostem se místní obča-
né všech věkových skupin mohli sami 
podílet na plánování změn v prostoru, 
kde žijí. A tím začal příběh Krajinného 
plánu a jeho Zelené páteře ve Vestci. 

Jedinečnost tohoto projektu je v mno-
ha ohledech, nejen způsobem zpraco-
vání, který není běžný  i v rámci celé 
České republiky, ale hlavně pro jeho 
přesah. Současně s ochranou původní 
krajiny tvoříme Zelenou páteří prostor 
pro rekreaci obyvatel, ale i  zdravou 
přírodu, jenž sama dokáže úsporně 
zadržovat dešťovou vodu. Za roky, po 
které se na tomto projektu pracuje, se 
dostal do povědomí nejen mého, ale 
mnoha mých spoluobčanů a  přátel. 
Zelená páteř se od roku 2017 začíná 
realizovat postupnými kroky a  to jak 
aktualizacemi projektu, tak výkupy 
a  pronájmy pozemků a  zezelenáním 
původně hospodářských ploch nejen 
v okolí našeho rybníka. 

Je třeba říci, že v krajinném a územním 
plánování budeme pokračovat i v dal-
ších letech, protože jde o dlouhodobý 
projekt, závazek, i výzvu pro nás i další 
generace, jak dosáhnout změny, která 
nám vytvoří příjemný prostor k životu 
a přírodě pomůže k zotavení.

Jsem ofi ciálním zástupcem krajinného 
plánu obce pro toto volební období.
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Veřejné zakázky

Každý významnější projekt musí projít 
výběrovým řízením. Všechny zakázky 
se zpracovávají v  souladu se zásada-
mi transparentnosti a  zákonem o  za-
dávání veřejných zakázek (zákon č. 
134/2016 Sb.) Chci zdůraznit, že každá 
veřejná zakázka má dvě základní pravi-
dla – chovat se transparentně a nedis-
kriminačně. Všechny zakázky jsou zve-
řejněné a  přezkoumatelné. Obec se 
musí chovat jako řádný hospodář a já 
kladu obrovský důraz na to, abychom 
dobře hospodařili. Když budeme dob-
ře hospodařit, budeme mít dostatek 
prostředků a můžeme si dovolit rozvoj 
obce.

Sport a volný čas

Na starosti budu mít výstavbu nového 
sportoviště Viktoria Vestec u vodárny. 
Plánuje se vybudování multifunkční 

haly s  parkováním a  velkorysým zá-
zemím zejména pro naše fotbalisty. 
Zároveň již řeším projekt dostavby 
stávajícího objektu šaten a vybudová-
ní druhého cvičebního sálu nad novou 
hospodou. Celý objekt s  oběma sály 
je plánovaný jako zázemí pro minorit-
ní sporty a aktivity ve Viktoria Vestec, 
zatímco fotbalistům bude nově sloužit 
nové sportoviště u vodárny.

Dalším projektem, za který jsem zod-
povědný, je volnočasový areál se ska-
teparkem. Je pro mne důležité, aby 
byl vhodným způsobem začleněn do 
sportovně rekreační zóny v  pásu Ze-
lené páteře mezi mateřskou školou 
a areálem Agra. Také oblast cyklostez-
ky na Kunratice a lokalita u rybníka si 
vyžadují vybudování slušného zázemí 
v podobě občerstvení, sociálního zaří-
zení a místa k zastavení a odpočinku. 
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jsme jako obec výjimeční a protože se 
nám to daří už několik let, je to na naší 
obci znát. Některé projekty přesahují 
jedno volební období, ale v budoucnu 
přinesou obci další rozvoj, prestiž i fi -
nance. Chtěl bych vám alespoň struč-
ně zmínit i tyto projekty.

Vídeňská

Ve spolupráci s hlavním městem Pra-
ha a  Středočeským krajem bychom 
chtěli docílit vytvoření obchvatu Vest-
ce a  Jesenice tak, aby doprava ze 
Středočeského kraje byla svedena na 
tuto „obchvatovou“ komunikaci s  na-
pojením na P+R parkoviště na koneč-
né stanici metra D, které se plánuje 
u  Písnice v  blízkosti katastru Vestce. 

Investiční projekty

Sušárna kalů – jako projektový ma-
nažer mám na starosti organizaci 
projektování a výstavbu sušárny kalů. 
Povinné nakládání s  kaly, které vzni-
kají v čistírnách odpadních vod, bude 
brzy upravovat zákon o  odpadech 
a my chceme být připraveni. Sušárna 
se navíc může stát důležitým zdrojem 
dalších příjmů pro obec Vestec. 

Služby obyvatelstvu

Významným projektem v  tomto vo-
lebním období je výběr nového svo-
zového subdodavatele ve spolupráci 
s Technickými službami Dolnobřežan-
ska. To ve výsledku umožní pokračo-
vání současné politiky bezplatného 
odpadového hospodářství v naší obci.

Za naprosto klíčové považuji zprovoz-
nění komunitní energie. Zajištění ze-
lené energie bude další významnou 
úsporou v peněženkách všech obyva-
tel Vestce.

VIZE DO BUDOUCNA 

Je důležité mít vizi, abychom se uměli 
podívat s  nadhledem do budoucna, 
abychom věděli, kam směrujeme. 
K tomu zároveň potřebujeme i syste-
matičnost, abychom dokázali jednot-
livé věci krok za krokem realizovat 
a  přitom dodržovat postupy v  rámci 
stanovené vize. Řekl bych, že v  tom 

Prostor pro
Reného Tůmu, místostarostu obce Vestec
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Tím se uvolní doprava na Vídeňské 
pro hromadnou dopravu i  rezidenty 
Vestce. Vídeňská v  katastru Vestce 
tak dostane příležitost stát se obchod-
ním bulvárem s  pěším napojením na 
metro.

Vestecká

Mojí velkou ambicí je zklidnění dopra-
vy v ulici Vestecká. Omezit v maximální 
míře tranzitní dopravu přes obec tak, 
aby centrum obce bylo bezpečné pro 
pěší provoz.

Školství

Intenzivně vnímám přínos výzkumné-
ho centra Biocev, budoucí přesun bio-
technologického a  biomedicínského 
centra Univerzity Karlovy a  zároveň 
rozvoj fi rem navázaných na tento vý-
zkum. Tak jak jsou v jiných částech ČR 
budovány industriální zóny, naším zá-
měrem je budovat vědecko-výzkum-
nou zónu. To je také příležitost pro 
vznik střední školy polytechnického 
směru, což může být prvotřídní sym-
biózou vědy, výzkumu a  vzdělávání 
v  obci. Takováto škola v  nejbližším 
okolí není a může být další příležitostí 
ke zvýšení prestiže obce Vestec.

Hasičská zbrojnice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Vestec disponuje profesionály ve svém 
oboru a  špičkovou technikou. Logic-
kým krokem je proto výstavba nové 
hasičské zbrojnice na ulici Vídeňská, 
která pomůže zajistit ještě lepší do-
stupnost služeb hasičů v obci.

Spolkový život

Spolkový život vnímám jako koření ži-
vota obce. Chci ho v  maximální míře 
podporovat a  to znamená, že obec 
musí nadále dobře hospodařit, aby-
chom mohli stále pomáhat nejen stá-
vajícím spolkům, ale abychom mohli 
podpořit i zakládání nových.

V tomto volebním období jsem se také 
stal předsedou pracovní skupiny kul-
turní komise a  podílím se na organi-
zaci všech kulturních akcí v obci. Naší 
první velkou letošní akcí byl Masopust 
a já myslím, že se vydařil, i když poča-
sí nám příliš nepřálo. Přečíst si o něm 
můžete i v samostatném článku a bu-
jaré veselí si připomenout v  pestré 
fotogalerii.

Mým mottem je: Bude-li obec 

dobře hospodařit, bude se nám 

všem žít v obci lépe. Obec bude 

pěkná, uklizená, s fungujícími 

službami a bude v ní bezpečno.
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Dítě odmítá 
nového partnera 
exmanžela/exmanželky 
Adriana (45 let): Exmanžel od nás odešel už před 
čtyřmi lety. Nejednalo se o žádný bouřlivý rozvod, 
prakticky jsme se na něm domluvili, protože náš 
vztah nefungoval na více frontách. Moje dcera zůstala 
u mě a exmanžel si ji brával pravidelně na víkendy, 
někdy i přes týden. Jenže nedávno si exmanžel 
našel novou partnerku, nebudu lhát, že mě to 
nezamrzelo, ale na druhou stranu jsem za něho byla 
vlastně ráda. I já jsem se občas s někým stýkala, ale 
žádná vážná známost z toho nikdy nevzešla. Dcera 
to takhle ovšem nebere. K exmanželovi teď vůbec 
nechce jezdit, jeho přítelkyni neustále pomlouvá 
a o komunikaci s ní se ani nepokusila, i když jsem se 
ji vše snažila vysvětlit.

V  příběhu zmíněném výše se mož-
ná najde více čtenářů, ať už se bude 
jednat o  matky či otce. Prakticky ani 
tolik nezáleží na tom, zda dítě nepřijí-
má nového partnera vašeho ex nebo 
se jedná přímo o vaši novou známost. 
Pro děti obecně nový partner může 
znamenat nového nepřítele. Je to úpl-
ně cizí člověk, který najednou začne 
narušovat jeho soukromí. Děti se také 
samozřejmě obávají toho, že pro rodiče 
přestanou být důležití a  budou odsu-
nuti na druhou kolej. S novým partne-

rem se tak pomyslně přetahují o přízeň 
rodiče. Přinášíme vám proto pár tipů, 
jak takovou situaci lépe zvládnout.

I  v  případě, že se situace nezlepšuje 
tak rychle, jak byste si představovali, 
buďte trpěliví. Děti potřebují na tako-
vou životní změnu dostatek prostoru 
a času. Pokud tedy vaše dítě nechce 
k vašemu exmanželovi jet z tohoto dů-
vodu, nenuťte ho. Pokuste se mu ale 
situaci vysvětlit a mluvit o ní. Ptejte se 
dítěte, jak celou situaci vnímá, jaké má 
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Psychologická poradna

on/ona vztahy s  lidmi kolem sebe. Je 
důležité podávat vše v pozitivním du-
chu, pokud totiž dítě uvidí, že ani vy no-
vou partnerku příliš neberete, situace 
se akorát zhorší.

Podstatnou úlohu hrají také pocity. 
Měli byste proto zjistit, jaká emoce se 
skrývá za negativním postojem vaší ra-
tolesti. Může to být vztek, zklamání, ale 
také strach nebo určité obavy. Násled-
ně se můžeme pokusit tyto pocity od-
bourat, případně dítěti vysvětlit, že se 
nemusí bát. Nezapomeňte také vyjád-
řit i ty vaše vlastní, ať dítě vidí, že v tom 
není samo. Stejně tak by se k tomu měl 
postavit i  váš exmanžel. Není radno 
na dítě vychrlit všechno naráz, pro-
to je dobré se předem domluvit, kdo 
a kdy se čeho dotkne. Pokud vám to 
není vyloženě proti srsti, můžete využít 
i společnou schůzku, na které budete 
vy, váš exmanžel, případně i jeho nová 
partnerka a vaše dítě.

Není důležité pouze to, jak tuto situaci 
zpracuje vaše dítě, ale také, jak se k ní 
stavíte vy sami. Pokud s ní totiž nejste 
tak úplně ztotožněná vy, jen těžko něco 
takového můžete chtít po vašem dítěti. 
Vhodné je vše probrat s  vaším býva-
lým partnerem a najít společnou cestu.

Pokud nic nepomáhá a situace se ne-
zlepšila ani po několika týdnech či 
měsících, je nejspíš na čase navštívit 
odborníka. Nejčastěji tyto problémy 
řeší rodinná poradna, případně psy-
cholog nebo terapeut, který se zabývá 
psychologií rodiny a rodinnými vztahy. 

Online psychologická poradna MOJRA.cz
www.mojra.cz
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Spolek Junák ve Vestci

Poměrně krátké, ale na aktivity dosti bohaté období, 
zažil spolek Junák ve Vestci.

Nejdříve několik vět z historie.

Spolek Junák – český skaut byl zalo-
žen už 15. června 1914 v Praze Antoní-
nem Benjamínem Svojsíkem. V  roce 
1919 se Junák stal zakládajícím kolek-
tivním členem Svazu junáků – skautů 
a  skautek republiky československé. 
Po nacistické okupaci republiky na po-
čátku roku 1939 se Junák snažil v no-
vých politických podmínkách nějak 
fungovat, ale nakonec byl po 28. říjnu 
1940 z nařízení K. H. Franka rozpuštěn 
jako protiokupační nepřátelská organi-
zace. Majetek spolku byl konfi skován. 

Po válce se na svém II. sněmu v září 
1945 stal Junák na kolektivním sně-
mu členem komunisty řízeného  Sva-
zu české mládeže  s  dílčí autonomií 
a vlastními stanovami. 

Po  únorovém převratu  v  roce 1948 
vedení Junáka pozbývalo svou au-
tonomii a  spolek byl postupně ru-
šen akčním výborem v rámci SČM.

Druhá obnova Junáka proběhla mezi 
lety 1968–1970. A další po roce 1990.

Junák ve Vestci

Díky zápiskům pana Jiřího Petáka, 
který byl členem Junáka ve Vestci, se 
zachovalo písemné svědectví o  ak-
cích, které v prvních poválečných le-
tech členové uskutečnili.

Nahlédněme tedy společně do zápisů:

Ještě než se ve Vestci sestavilo první 
poválečné zastupitelstvo obce, spo-
lek Junák byl na světě.

V  červnu 1945 byl založen 1. oddíl 
spolku Junák. Zakládající členové 
byli: Antonín Habětín, Jiří Zouzal, Jiří 
Peták, Luděk Burša, Emil Skřivan, Ja-
roslav Skřivan. Junácké schůze se ko-
naly 2x týdně, ve středu a sobotu. 

V listopadu 1945 se odehrálo divadel-
ní představení ”Sportu zdar”. Hrálo se 
odpoledne i večer v hospodě Na Ša-
talce a vybralo se 1 665 Kč.
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Ještě v  témže měsíci stihli Junáci 
uskutečnit polní hry a koncem měsíce 
tábořili v  psárských lesích společně 
s oddíly z Pyšel, Nové Hospody a Je-
senice. Konec roku patřil hokejovým 
hrám.

V únoru 1946 proběhly nové volby.

Kromě velitele Josefa Zouzala a  jeho 
zástupce Jiřího Zouzala měl oddíl své-
ho rádce, samaritána, písaře, poklad-
níka, trubače, kuchaře a zapisovatele.

V roce 1946 organizovali členové ves-
teckého Junáka tyto akce:

14. února lovení bobříků

24. února účast na maškarním prů- 
 vodu, vybráno 706,60 Kč

6. března hasičský sbor pořádal  
 vatru v předvečer výročí  
 narození TGM. Pochod  
 obcí směřoval k hrázi  
 u rybníka, k vatře, kde  
 zazněly oslavné projevy,  
 básničky.

7. března v hostinci Na Šatalce byla  
 uspořádána oslava  
 narození TGM.

Historie obce
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24. března celodenní výlet na  
 Žampach, táboření, hry.

19. dubna úprava kolem pomníku  
 padlých

5. května čestná stráž u pomníku,  
 večer vatra u rybníka

9. května průvod obcí, položení  
 věnce u pomníku a před  
 skončením slavnosti  
 v 15 h se vypravila štafeta  
 do Jesenice

11. května divadelní představení  
 ”Sirotek z Radhoště”,  
 hlavní postava: Jiří Peták,  
 představení prý mělo  
 velký úspěch. 

28. května v hostinci Na Šatalce pro 
 běhla oslava k výročí  
 narození presidenta  
 dr. E. Beneše

1. - 2. června  dvoudenní výlet pěšky  
 na Žampach, prý to byl  
 bezva vandr

21. července 1946 byl 1. oddíl Junáka 
ve Vestci rozpuštěn

Vestečtí junáci jistě znali slib a stanovy, 
znak. Ty byly nedílnou součástí organiza-
ce a oni je ctili. Členové nebyli rozděleni 
do věkových skupin, neměli specifi cký 
název, ani logo.

Možná neměli ani skautský kroj, přes-
to zápis pamětníka pana Petáka končí 
slovy, která vystihují vše.

”Za více jak jeden rok jsme 
toho zvládli poměrně dost 
prožít.”

Blanka Pašková
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