Kronika obce Vestec 2005
Rok 2005 ve Vestci - co nám přinesl? Především nového starostu, rekonstrukci Obecního úřadu,
dokončení první etapy projektové dokumentace
na intenzifikaci čističky, dokončení výstavby dalších rodinných domů Na Suchých, první vesteckou
výstavu a instalaci zvonu do zvoničky. Tolik v krátkosti na úvod. Rok byl na události bohatý a
pestrý. Vestec se rozvíjela a rozrůstala. K 31.12.2005 bylo v obci trvale přihlášeno 1340 obyvatel,
narodilo se 37 dětí, zemřelo 10 lidí. Uzavřelo se 10 sňatků, přihlásilo se k nám 257 cizinců, coţ je
o 200 osob více neţ v minulém roce. Největší skupinu tvořili Vietnamci (106). Nezaměstnanost
byla minimální.
A teď k událostem.

Leden

Na prvním zasedání zastupitelstva v tomto roce bylo schválen vstup naší obce do Svazku obcí pro
dopravu v praţské jiţním regionu. Podnětem pro vznik Svazku byla a je kritická dopravní situace
zejména na „ staré benešovské“
a Vídeňské ul. Toto nově vzniklé dobrovolné sdruţení obcí tak očekává, ţe bude moci rovnocenně
vést dialog se Středočeským krajem a hlavním městem, lépe prosazovat prospěšné dopravní
projekty a v neposlední řadě se i účinně společně bránit.
Nový rok přinesl i změnu ve funkci starosty. Karel Douda přešel do reţimu „neuvolněný“ a byla
provedena reorganizace úřadu, která vyplynula z nárůstu administrativy, týkající se obsluhy
zvětšujícího počtu obyvatel a agendy související s intenzivní činností v obci – obecní, občanskou a
firemní. Byly prodlouţeny i úřední hodiny úřadu. Část práce a zodpovědnosti z funkce starosty
byla převedena na novou funkci – na tajemníci, Taťánu Lejnarovou. Do její kompetence spadají
technické sluţby, hospodářsko správní odbor a stavební dohled OÚ.
První měsíc v roce byl tradičně také ve znamení zápisů budoucích prvňáčků do prvních tříd.
Spádovými školami byla ZŠ Jesenice a ZŠ Květnového vítězství 1554 na Praze 11. Jedině praţská
škola však vyšla našim dětem vstříc. Počáteční nevstřícnost jesenické ZŠ byla zdůvodněna její
omezenou kapacitou. Nově postavená škola jiţ nestačí do svých tříd pojmout děti z okolí. V
příštích letech proto hodlá vybudovat přístavbu, která by mohla navýšit kapacitu školy aţ o 300
dětí. Nicméně několik prvňáčků nakonec bylo do Jesenice přece přijato. Jedinou spádovou školou,
s kterou má obec smlouvu, tak zůstala ZŠ Květnového vítězství.
Dne 28.1.2005 se v Restauraci „ U Klimešů” konala zábava Viktorie Vestec. K poslechu hrála
skupina Fragment. Sál byl nápaditě - fotbalově vyzdoben, nechyběla tombola (výherní pokutové
kopy) a ani dobrá nálada při hojné účasti.

Únor
V únoru se ujala funkce předsedkyně kulturní komise pí Alena Šedivá. Dále došlo k uzavření
smlouvy na pořízení webových stránek s firma. Česká vydavatelská pro internet a v průběhu roku
dochází k její realizaci (VISMO - Redakční systém s metodikou zveřejňování informací v obcích
přes internet).
V témţe měsíci byla v rámci Společného programu pro rozvoj obcí na projekt Cyklostezka
uzavřena smlouva s firma.Europartners Consulting s.r.o. Nicméně dotační titul neuspěl, bohuţel v
1. ani v 2. kole. Peníze vynaloţené do projektu by měly být vyuţity v dalších kolech.
V rámci doporučených dotací byl Vestci doporučen dotační titul na vyčištění Vesteckého rybníka.
Zadání projektu k ţádosti o dotaci byl odhlasován zazatupiteli obce a v průběhu roku byla pak
schválena nová dotační agentura YALEPERRY EU Projekt. I zde nám štěstí nepřálo. Prvním kolem
schvalování jsme neprošli.
S firmou Prisvich byla uzavřena smlouva na dokončení činnosti výkonného pořizovatele v
souvislosti se změnou č.3 územního plánu sídelního útvaru obce Vestec. Jednalo se o rozšíření
zastavěných ploch.

Březen
Březnová schůze zastupitelstva nám představila nového člena. Byl jím
p. František Šimeček (nar.1943)., který nahradil odstoupivší JUDr. Věru Babíčkovou.

Ve dnech 18.3.- 20.3 , týden před velikonocemi, se zasedací místnosti OÚ změnila ve výstavní
síň. Konala se zde první velikonoční výstava. Iniciátorem projektu byla kulturní komise a pí. Alena
Dostálová. Kromě jejích výrobků byly další vystavované exponáty dílem vesteckých občanů a dětí
a ty společně s citlivě vkomponovaným stylovým nábytkem a odpovídající dekorací, které
ing. Bára Bucharová zapůjčila z Filmových atelierů Barrandov, tvořily zajímavý celek.

Duben
Dne 23. dubna se konalo v pořadí jiţ třetí vítání vesteckých občánků tentokrát narozených v r.
2004. Kulturní komise pozvala do zasedací místnosti OÚ celkem 24 dětí. Ti v doprovodu svých
rodičů obdrţely pamětní certifikát se zlomkem ryzího zlata, blahopřání a květiny. Program byl
zpestřen pěveckým vystoupením, přípitkem a občerstvením.
Z důvodu zklidnění dopravy v obci byl v průběhu dubna přednesen návrh zastupitele E. Jarolímka
uzavřít komunikaci Na Průhoně. Ten se setkal s kladnou odezvou u občanů a zastupitelů, ale obec
Jesenice s opatřením nesouhlasila. Nicméně orgány na odboru dopravy rozhodly pouze o omezení
šířky komunikace pomocí betonových zátarasů. Provoz na ulici Na Průhoně tedy byl omezen, lépe
řečeno zúţen, aby zde nemohla projíţdět nákladní auta. Přesto se našli narušitelé a snaţili se
betonové překáţky odsunout.
Několik měsíců se řešila problematika i jiné vestecké komunikace, a to v ulici Průmyslová s
majiteli a investory přilehlých pozemků. Obec nakonec se souhlasem zastupitelů zastřešila
dokončení této komunikace, jejíţ finále se plánuje na jaro 2006.
30.duben patřil odjakţiva čarodějnicím. Místem jejich likvidace byla jako v minulých letech
hranice u hřiště Viktorie Vestec. Neţ však čarodějnici ve večerních hodinách pohltily plameny,
odehrál se na zelené ploše hřiště nelítostný fotbalový zápas muţi versus ţeny. Děvčata měla na
sobě sportovně netradiční dres - pyţamo. Snad proto, ale samozřejmě díky bojovnému nadšení
ţeny vyhrály 3:1. Zbytek odpoledne a večer pak nabízel pestré, sportovní a zábavné vyţití pro
všechny věkové kategorie. Barevně zde vynikal skákací hrad, byly nachystány soutěţe pro děti a
poraţení muţi byli přesvědčeni, ţe příští zápas určitě vyhrají.
Jaro bývá vţdy ve znamení úklidu, úprav veřejného prostranství. Jako minulý rok tak i letos
zdárně proběhla humanitární sbírka pro Diakonii Broumov ( koná se 2x do roka), kde jsme měli
moţnost věnovat přebytečné ošacení, textilie, předměty. Dále byly ve stanovených dnech po obci
rozmístěny velkokapacitní kontejnery na odpad, které byly aţ po okraj naplněny. Bohuţel i
pouţitými pneumatikami. Tento fakt si můţeme vysvětlit i tak, ţe někteří naši spoluobčané jsou
stále málo poučeni o třídění odpadů. Anebo jsou nepoučitelní? A tak i
z tohoto důvodu se ve Vesteckých listech rozběhl několikadílný seriál o třídění a recyklaci odpadů
(spolupráce se společností EKO-KOM), kde nám bylo podrobně vysvětleno jak a proč třídit odpad
a samozřejmě kam s ním. Odpadům bylo a i bude v budoucnosti věnováno stále více pozornosti,
jelikoţ se stále více stává součástí našeho ţivota a nerudovská otázka „ kam s ním“ je a bude
stále aktuálnější. Náklady na zpracování odpadu jsou významnou poloţkou v rozpočtu obce a z
toho vyplývá i snaha podnítit zájem veřejnosti o správné nakládání s odpady. To byl i cíl soutěţe „
My třídíme nejlépe”, kterou vyhlásil Krajský úřad Středočeského kraje. Vestec se umístila na 12.
místě z 302 obcí Středočeského kraje s výtěţností 24,36 kg na obyvatele.

Květen
Jarní část fotbalové sezóny Viktorie Vestec se vydařila. Devět vyhraných zápasu posunulo tým na
7. místo.
I hospoda na hřišti jakoby oţila. Po úpravách nabídla příjemné posezení venku na terase anebo
uvnitř,kde byla instalována velkoplošná televize. Dík za vše patří předsedovi oddílu Tiboru Švecovi
a spol.
Během května byla pod vedením pí Barbory Bucharové a OÚ vedena diskuse
na téma obnovy diskusního fóra na webových stránkách Vestce. Většina zastupitelstva nakonec
tento poţadavek neschválila.

Červen

Dne 5.6. 2005 se na vesteckém hřišti konal dětský den. Akci pořádala kulturní komise Vestce.
Účast velká, program pestrý, počasí příznivé. Soutěţe, vystoupení klauna, nafukovací klouzačka,
projíţďka na koníčku pod dohledem
Ludmily Hašplové a občerstvení, to byly hlavní body náplně příjemného odpoledne.
Obdobné dětské odpoledne, tentokrát formulované jako rozlučka fotbalovou sezónou a školním
rokem bylo motivováno ve sportovním duchu a konalo se
25. 6. od 15 h. Dopoledne byl sice zápas s Unionem Ţiţkov, ale hlavní program začal odvíjet
odpoledne. Děti soutěţily ve vybíjené, fotbalu, střílely na branku, mohly se povozit na kolotoči,
skákat ve skákacím hradě, ochutnat cukrovou vatu nebo se těšit z opečeného prasete. Představili
se nám i pejskaři se svým programem, kterým však počasí trochu nepřálo. Po dešti a bouřce (
v16h) opět sluníčko vysvitlo a tehdy na zelenou plochu hřiště, na slíbený odvetný zápas,
nastoupili muţi v modrých dresech proti zeleně oděným fotbalovým amazonkám. Vzhledem k
terénu se hrálo naboso, výsledek 3:O vyzněl opět jasně ve prospěch ţen. Jeden gól sice muţi dali
, ale ten byl vlastní. Počasí bylo proměnlivé, ale dětský den se vydařil
Na zasedání zastupitelstva dne 30. 6. 2005 odstoupil z funkce starosty
Karel Douda, který tuto činnost vykonával od roku 1991. Na uvolněné místo byl zvolen p. Eduard
Jarolímek (nar.1947). Od roku 2002 byl členem zastupitelstva. Tato změna nebyla záměrem ani
výsledkem nějakého komplotu. Nově jmenovaný starosta se minimálně 1/2 roku seznamoval s
problematikou této funkce právě od odstoupivšího starosty. Byl volen tajnou volbou a získal 6 z
8mi hlasů.
Co se dělo dále v průběhu léta?

Červenec

Během letních prázdnin bylo dokončeno osvětlení křiţovatky Vídeňská - Na Spojce. Hlavní břímě - financování a organizaci projektu vzala na sebe
firma Safina. Začátek akce: 23. - 24 .7. 2005.
Dále byla zahájena rekonstrukce Obecního úřadu, která zahrnovala přístavbu sociálního zařízení
pro zaměstnance, výměnu oken, přeloţku kabelu včele budovy. Část akce byla financována z
dotace.
Přeprogramování semaforu Na Šátalce ( hl. v době dopravní špičky) usnadnilo řidičům snadnější
výjezd vozidel z Vestce a Hodkovic .
Dále byl vyměněn hlavní vodoměr obce, který způsoboval nerovnoměrné výkyvy tlaku vody,
hlavně v patrech bytových domů a na konci vodovodního řádu.
Smluvní vztah s bezpečnostní agenturou Sistel byl ukončen. Noční bezpečnostní projíţďky autem
zůstaly, skončily obchůzky se psem. Nicméně trestné činnosti, korupce neubývá.
Z proběhlé kontroly orgánů ţivotního prostředí vyplynulo, ţe je třeba vzhledem
k nárůstu obyvatel v obci zintenzívnit provoz čističky a byla doporučena denitrifikace.
Obec podepsala smlouvu o spolupráci s obcí Jesenice při správě a uţívání veřejného pohřebiště
za úplatu 12 tis.Kč ročně.
S Jesenicí a s dalšími okolními vesnicemi se téţ podílí na přípravě koridoru pro hromadnou
dopravu, tzv. „metrobusu” a také na propojení sítí cyklostezek.

Srpen
Druhý prázdninový měsíc byl ve znamení jednání k přípravě projektu rozšíření čistírny odpadních
vod. Dotace na ČOV je přidělována obcím s počtem ekvivalentních obyvatel nad 2000 a to byl
důvod, proč právě nám nebyla přidělena. Ve Vestci ve skutečnosti ţije kolem 3 000 obyvatel , ale
jen 1 300 je jich přihlášeno. Je to velmi bolestivá skutečnost, která tak obci brzdí příliv financí.
Během měsíce proběhlo čištění potoka od rybníku kolem ČOV a retenční nádrţe aţ na hranici
našeho katastru. Čištění provedla firma Blaser s.r.o., práci hradilo „Povodí Vltavy“.
Dne 11.8. byla po tříměsíčním sloţitém jednání podepsána smlouva o sdruţené investici na
vybudování křiţovatky Vestecká - Na Spojce. Účastníci smlouvy: Safina a.s., Vestecká stavební
s.r.o., SK- Invest s.r.o. a T.L.S. s.r.o. slíbily, ţe výstavbu křiţovatky uhradí. Musím zdůraznit, ţe

největší podíl na realizaci tohoto projektu Safina a.s. Dne 22.8.2005 stavební práce na křiţovatce
začaly a byly rozděleny na 2 etapy.
Po jednání se zástupci policie, kraje, správy silnic, odborníky z ČVUT a zástupci stavební komise,
která byla ve znamení zpomalení dopravy v obci, byla celá obec označena jako „zóna 30 ”. K
zajištění lepšího pořádku a pravidel byla s Jesenicí podepsána smlouva o působení městské
policie na území Vestce.

Září

Na zasedání zastupitelstva obce 5.9. oznámilo svou činnost občanské sdruţení „Vestecká
zvonička“.
Redakční rada Vesteckých listů se stala opět kompletní a novým členem je počítačově schopný
Marek Kowalewski, který nahradil jiţ dříve odstoupivší
Marii Vobeckou.
V první polovině září dostala budova OÚ novou fasádu. Pozitivně jsme mohli hodnotit i okolnost,
ţe se podařilo dokončit bezbarierový vstup do budovy OÚ
a tím umoţnit telefonní kontakt těm, kteří mají omezenou hybnost se zaměstnanci OÚ.
Výstavba křiţovatky Vídeňská – Na Spojce probíhala podle harmonogramu. Dále byly v obci
vyměněny staré dopravní značky za nové - reflexní. Akci zafinancovali místní podnikatelé, hlavně
firma Rupexim s.r.o.
Kurs orientálního tance jsme mohli navštěvovat od 6.9. pod vedením
pí Sedláčkové v zasedací místnosti OÚ.
Dne 17.9 se konalo v hospodě „ U Šimečků sousedské „vestecké posvícení” Akci zorganizovalo
občanské sdruţení „ Vestecká zvonička“. Výzdobu zajistila scénografka B. Bucharová a další.
Hospodyňky napekly koláčky a jiné dobroty, příchozím byla nabídnuta grilovaná krůta, soutěţilo
se ve stínání kohouta - coţ byl starý zvyk, který byl oţiven. Šavli nahradil cep a kohouta starý
dţbánek a mládenec se zavázanýma očima měl kohouta setnout. Hody sponzorsky zajistila firma
JIVA - Jirák a František Šimeček.
Dne 30.9. – 1.10 probíhala v Dolních Břeţanech výstava králíků, holubů a drůbeţe, na které se
aktivně podíleli i vestečtí členové ZO ČSCH (Libor Drahoš, Josef Skřivan). Výstava se jako vţdy
těšila velkému zájmu dospělých i dětí.

Říjen

Tento měsíc byl na OÚ ve znamení schůzek. Jednak se státním podnikem Lesy České republiky a
jednak v obstarávání dokladů nutných k podání ţádosti o vyčištění Vesteckého rybníka. Zmíněný
podnik Lesy České republiky s.p. jsou vlastníkem tzv. Jelínkovy zahrady (cca 2 ha). Obec má
zájem, aby se tento
zpustlý prales na konci vsi, který byl více neţ 55 let neudrţovaný, se změnil v příjemnou rekreační
oblast.
Prodejna Julius Meinl na Vídeňské ulici zaznamenala v rámci změn v řetězci supermarketů
reorganizaci. Meinl odešel z českého trhu a objekt převzala AHOLD – Hypernova. Po určitých
úpravách v nákupním prostředí byla dne 8.10. slavnostně otevřena. Vítala nás kolem štěstí a
mimo jiné nabízela denně
od 8 – 20 h čerstvé pečivo, 20 000 druhů zboţí, teplý pult s grilem, vlastní výrobu masa, textilní
zboţí a bílou techniku.
Od tohoto měsíce prováděla v obci občasné kontroly vozidel a namátkovou hlídkovou činnost
Obecní policie Jesenice a udílela pokuty. Bohuţel i Policie ČR byla častým hostem ve Vestci.
Nezvané návštěvy do bytů našich občanů byly opět častým jevem - bohuţel.
Od 12.10. začala fungovat v obci Obecní policie Jesenice. Prováděla kontroly se zaměřením na
vjezd vozidel nad 6 t a nešetřila pokutami. Policie účinkuje zatím jen tři hodiny týdně a v plné
reţii obce Jesenice. Dne 20.10, tedy 11 dnů před termínem byla uvedena do předběţného
provozu křiţovatka u Safiny. Vylepšila se tak dopravní obsluţnost obytných prostor na severu
Vestce a zároveň se tak sníţila frekventovanost Vestecké ulice.

Kulturní komise pořádala 20.10 v zasedací místnosti OÚ zatím první setkání občanů se zajímavými
lidmi tzv. „Křeslo pro hosta” na téma „ Nominace na cenu Emmy v USA”, na kterou byla
scénografka Bára Bucharová z Vestce navrţena.
V neděli 23.10. uspořádali kynologové 693 ZKO Vestec soutěţ pro pejsky a jejich majitele. Klání
„O Vesteckého šikulu ” zatím nemělo moc soutěţících, ale
o to s větším nasazením pejskové bojovali.
Podzimní část sezóny 2005 / 2006 pro vesteckou Viktorku skončila umístěním na 6.místě III.třídy,
skupiny A. Ještě neţ však vestečtí fotbalisté provedli poslední výkop v sezóně, členové a příznivci
Viktorie Vestec zorganizovali na neděli 16.10. na hřišti brigádu, při které vykopali 230 děr pro
sazenice okrasných dřevin a stromků a osázeli jimi přilehlou stráň.

Listopad
V listopadu proběhla úspěšně pouze kolaudace křiţovatky u Safiny. Navazující ulice zůstaly
nezkolaudovány.
Nově zveřejněná vyhláška o odpadech vyvolala v řadách našich občanů vlnu překvapení a diskusí.
Změnu placení za opady si vynutil fakt, ţe rozdíl mezi výběrem poplatků a stále narůstajícími
náklady na sběr odpadu jsou stále vyšší. Principem změny bylo vybrat poplatky za popelnice od
všech občanů, kteří zde odpad skutečně produkují, tedy i od osob nepřihlášených. V r. 2003 činila
ztráta 81.120 Kč, v roce 2004 jiţ 435.456 Kč a v roce 2005 ztráta činila jiţ 745.776 Kč a to bylo
jiţ 47,5% z vynaloţených nákladů na svoz a likvidaci TKO. V uplynulých letech i letos byla
likvidace tuhého komunálního odpadu činností, která pro obec znamenala výraznou ekonomickou
zátěţ.
Dne 24.11. pozvala kulturní komise do křesla pro hosta MUDr. Bartošovou z Dolních Jirčan (obor
pediatrie).

Prosinec
Během posledního měsíce v roce byla ukončena jednání s obcí Psáry, která byla započata jiţ v
říjnu a byla završena uzavřením Partnerské smlouvy za účelem vybudování cyklostezek
nazvaných „Z metropole do kraje zlatokopů”. Další novinkou, kterou začala OÚ organizovat pro
občany a která bude slouţit k větší informovanosti, je nový způsob předávání informací a to
pomocí SMS zpráv rozeslaných bezplatně do našich mobilních telefonů
Jinak prosinec a konec roku patřil vánočním setkáním, nadílkám a rekapitulacím.
V pondělí 5.12 v 17 h se v Tenis centru Head uskutečnila besídka s nadílkou pro vestecké děti ve
věku od 2 do 12 let. Bylo připraveno 120 balíčků. Akce byla zpestřena cvičením děvčátek.
Vyhrazený prostor byl vyzdoben dekoracemi scénografky B.Bucharové.
Občanské sdruţení vestecká zvonička bylo iniciátorem myšlenky i realizace, ţe kamenná zvonička
na návsi byla osazena novým zvonem, který zde chyběl od války.Ten nový vzešel ze zbraslavské
dílny rodiny Manoušků a byl to poslední zvon, který tato firma předala veřejnosti. Vynaloţené úsilí
zmíněného sdruţení bylo korunováno dne 17.12. v 17 h malou oslavou spojenou s prvním
zazvoněním ( provedl p. Jiří Peták senior, coby pokračovatel rodinné tradice) a expozicí
znovuobnoveného vánočního betlému s novou kolekcí figurek. Sváteční atmosféru doplnila
nabídka vánočních cukrátek, teplé doušky svařeného vína a koledy. V hospodě „U Šimečků ” jsme
pak vzhlédli malou výstavku předmětů s vánoční tématikou, na které se podíleli vestečtí občané.
Aby se mohl zvon znovu rozeznět, musela zákonitě předcházet veřejná sbírka za účelem výroby a
osazení nového zvonu. Kasička, zabudovaná ve dvoumetrové zmenšenině našla své místo ve
vchodu do hostince „ U Klimešů”. Sbírka však byla záhy na výzvu starosty zastavena pro
nesplnění procesních náleţitostí. Ve snaze, aby od prosince mohla sbírka pokračovat, byly proto
učiněny náleţité kroky. Nedopatření bylo napraveno a na zvon bylo vybráno 21 077 Kč. Občanské
sdruţení vzniklo v září a tvořili ho odborníci z řad ekologie, stavebnictví, ekonomie, kteří svým
jednáním, postupy a medializací nastavovali vesteckým občanům jiný úhel pohledu na události a
problematiku v obci. Pro prezentaci svých názorů zaloţili svoje webové stránky, v domovních
schránkách jsme nacházely jejích informační letáky.
Mezi zmíněnou Zvoničkou a OÚ však sílilo napětí a ani dohodnutá setkání obou stran nevedla ke
zklidnění nebo ke konstruktivnímu řešení problematiky.

(územní plán, webové stránky, zeleň v obci atd.).
Jiţ čtvrté setkání u Betlémského světla se konalo 21.12. 2005 u Obecního úřadu u jiţ zmíněných
jesliček a bylo spojeno s vyhlášením 12 ti nejlépe vánočně vyzdobených domů, zahrad či balkónů.
Vítěz nebyl určen, všichni byli oceněni stejnou měrou. Akci pořádala kulturní komise.
Definitivní konec roku patřil setkání jubilantů seniorů v zasedací místnosti OÚ (29.12.2005). Tuto
kulturní akci zavedla předsedkyně kulturní komise Alena Šedivá. Na programu setkání byly
Hašlerovy písničky v podání p. Karla Šedivého, prohlídka kroniky, fotografií a nezbytný přípitek s
občerstvením.
Při této příleţitosti bych chtěla doplnit, ţe nejstaršími občany obce byli tento rok
p.Josef Štich ze Šátalky (nar.1913), ing. Miloslav Fügner (nar.1917)
a pí Růţena Budařová (nar.1920).
Dne 31.12 večer jsme se na zábavě na hřišti rozloučili se starým rokem, jehoţ součástí byl
silvestrovský ohňostroj a připili jsme na úspěšný rok příští.
Rok přinesl hodně nového. Vestec rozrostla, narodilo se 37 dětí během roku. Tolik dětí se ve
Vestci ještě nenarodilo. Se svým nárůstem obec aspirovala na celorepublikové prvenství, bohuţel
její vývoj není vyváţený. Chybí vybavenost , která je nutná pro pokrytí potřeb současného
obyvatelstva. Postrádáme školu, školku, poštu, zdravotní zařízení,sluţby seniorům, kulturní
zařízení, sluţby atd.
Povinností kronikáře je podat i informace o počasí a přírodních jevech během roku v naší lokalitě.
Leden byl neobvykle teplý. Dne 8.1 jsme v poledne naměřili +15 0 C, stále bez sněhové
pokrývky. Aţ konec měsíce přinesl sníh a teploty klesly na minusové hodnoty. Nejmrazivější rána
jsme zaznamenali aţ v březnu : - 14,40 C
( 2. a 3. března), a to i s přísunem sněhu.
2.květen byl povaţován jako velmi teplý den. V Praze, v Klementinu naměřili rekordních +29,70C.
Aţ v závěru měsíce se rtuť opět vyšplhala na 300 C (28. 5 a 29. 5)
Začátek července byl dosti deštivý aţ konec měsíce byl ve znamení veder
(28, 29. 7 – aţ 350 C ve stínu). Kdyţ tyto údaje shrneme, můţeme konstatovat, ţe téměř
polovina prázdnin byla pod teplotním průměrem.
První sníh napadl 19. listopadu, týden před vánoci bylo sněhu dost, ale vánoční svátky byly
nakonec bez sněhové pokrývky. Od 28.12. se sněhové přeháňky se opět přihlásily a bílá plocha
se udrţela aţ do konce roku.
Dne 3.10.05 v 11.15 h proběhlo prstencové zatmění Slunce, ale v ČR nebylo vidět. Bránila tomu
zataţená obloha, poškození zraku tedy nehrozilo. Nejlépe bylo vidět v Portugalsku.
Zemědělské plochy ve Vestci, obhospodařované AGREM Jesenice a soukromými zemědělci byly
osety převáţně řepkou - olejkou , dále kukuřicí a obilninami. V blízkosti hranic Prahy se nalézají
jahodová pole. Podle mého názoru mi však připadá, ţe nedochází k tradiční a dříve tak
doporučované obměně plodin, která zajišťuje regeneraci půdy.

