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Leden
Lidstvo se opět chystalo na konec světa. Ten měl nastat v den zimního slunovratu 21. 12.
2012. Ale zánik lidské společnosti se opět nekonal. Ani my jsme nepanikařili, zachovali jsme
si jasnou hlavu, ani jsme nepropadli skepsi. Ba naopak, do nového roku jsme vykročili s
optimismem. Tedy až do té chvíle, co president Václav Klaus vyhlásil novoroční amnestii. Ta
sice udělala radost 111 tisícům delikventů, věznice se vyprázdnily, aby se do roka zase rychle
naplnily.
A co potěšilo na prahu nového roku naši obec? Určitě výsledky sociálního programu, který
motivoval 900 vesteckých občanů, aby si podali v minulém roce přihlášku k trvalému pobytu.
Vestec má v tomto roce kolem 2 500 přihlášených obyvatel. Na program bylo vyplaceno
kolem jednoho milionu korun. Počet popisných čísel v obci se přiblížil k šestistovce.
Co se týče počtu přihlášených cizinců, vyjádřeno čísly, tak jsme dospěli k číslu pět set. Na
pomyslné první příčce figurovali tradičně Vietnamci, pak Slováci a Ukrajinci.
Jak naši občané vnímají Vietnamce? Většinou jako obchodníky, kteří původně prodávali ve
stáncích, ale v současné době se přesunuli do kamenných obchodů. Oceňována je jejich
pracovitost, houževnatost, někteří se bohužel prosazují i v obchodu s drogami. I když se s
nimi dennodenně setkáváme, vnímáme je spíš jako uzavřenou komunitu. Starají se sami o
sebe, pomoc hledají v okruhu svých vietnamských přátel. Svoje děti posílají do českých
školních zařízení, ale nevyhledávají nás v našich domovech. Pronajímají si na zápasy hrací
hřiště pro sebe. Velice rádi vyhledávají pro vylepšení fyzické kondice venkovní posilovnu nad
hřištěm (hlavně ráno). Vietnamci ctí svoji širokou rodinu, o své blízké, o své prarodiče se
starají sami, nechápou tedy, k čemu máme u nás domovy seniorů.
Co naopak obec nepotěšilo? Vestec se, bohužel, nedočkala požadované dotace tři miliony
korun na projekt Vestecký rybník. Nicméně, kolem největší vestecké vodní plochy se
nezahálelo. Louka za rybníkem, navážka u hřiště se vybarvila do zelena. Stromy prošly
očistným průřezem, některé byly vykáceny, přibyly nové výpěstky. Zmizela invazivní rostlina
křídlatka česká.
Na co si stěžovali vestečtí občané? Pravda je, že těch, co si stále stěžují je docela dost.
Připadá mi to jak nemoc. Někteří z nich se dostali už do chronické fáze. Stěžují si stále, ale
řečmi jen popuzují a nic neřeší. Každopádně platí ověřená věta, že všemu se vyhovět nedá.
Na čem se ale většina v obci shodla, byla nespokojenost s autobusovou linkou č. 326 nebo
nedostatek laviček v obci. Každopádně vadí občanům trestná činnost, která díky Klausově
amnestii narostla a od června díky obecní policii poklesla.
Jaké projekty si obec na tento rok naplánovala? Lednové Vestecké listy zmiňují tyto
projekty:
Projekt cyklostezka Vestec – Zdiměřice: náklady tři miliony korun.
Ve spolupráci s Jesenicí chce vedení vesteckého obecního úřadu propojit cyklostezkou Vestec
se Zdiměřicemi. Úsek od Restaurace u Klimešů až po současnou panelovou cestu, ulici Ke
Skále a tím by byl tak zajištěn i bezpečnější přístup k Průhonickému parku.

Intenzifikace čistírny odpadních vod
Plánuje se vybudování úplně nové čističky. Původní domeček zůstane, ale výrobní linka by
měla být úplně vyměněna a měla by finální kapacitu. V budoucnosti by už nemělo docházet
k další intenzifikaci.
Vznik obecní policie Vestec od června 2013, přístavba mateřské školy.
Dále rekonstrukce Průběžné ulice, výstavba v lokalitě u Hrnčíř, výstavba venkovní
posilovny, práce okolo rybníka.
Co jsme my všichni a hlavně fotbaloví fanoušci nečekali, byla smutná událost. Vestecký
občan, Miroslav Janů, který několik let hrál i za Viktorii Vestec, zastihl na svém trenérském
angažmá v daleké, exotické Indonésii infarkt, který nepřežil. Bylo mu pouhých 53 let.
Miroslav Janů se narodil 8. 11. 1959. Byl trenérem I. třídy. Hrál za Slavii a Bohémku a na
OH v Soulu 1988 se se svými spoluhráči radoval z olympijského titulu.
Jaký projekt obec Vestec ukončila? Od 1. 1. 2013 byla ukončena spolupráce s o. s. Most k
domovu. Klienty, seniory si převzalo nové občanské sdružení Hewer, Praha 10, Pod
Strašnickou vinicí 13/191.
Co se ve vesteckém zastupitelstvu obce změnilo? Dne 11. 1. byla přijata rezignace čtyř
zastupitelů: Barbora Bucharová, Otakar Janata, Alena Machová (všichni ODS) a Jan Buchar
(Náš domov Vestec).
Zápisy do škol, kde mohli vestečtí rodiče přihlásit své ratolesti: ZŠ Campanus, ZŠ Mikulova,
ZŠ Květnového vítězství, ZŠ Jesenice, ZŠ Kunratice, ZŠ Meteorologická.
Na první uvedenou spádovou školu ZŠ Campanus přišlo k zápisu 40 vesteckých dětí, z toho
28 by mělo od 1. 9. do tohoto školního zařízení nastoupit. Pro pohodlné a bezpečné cestování
chce obec zajistit speciální autobusovou linku se samostatnými zastávkami.
8. 1. – jsme mohli vzhlédnout na ČT24 reportáž o Obecní Policii Vestec. Starosta obce
Tibor Švec informoval: Obce Dolní Břežany/Vestec – obě těsně leží u Prahy a obě trápí
vysoká kriminalita. Proto se starostové z obcí v okolí Dolních Břežan a Vestce rozhodli
odehnat zloděje s pomocí vlastních strážníků. Zřídili si vlastní obecní policii. A protože
náklady byly vysoké, čtyři obce v okrese Praha-západ – Dolní Břežany, Ohrobec, Vestec a
Zlatníky – Hodkovice, budou mít spojení strážníci sídlo ve Vestci. Celkem dohlížet na
bezpečnost asi osmi tisíc lidí.
13. 1. Klub seniorů navštívil představení Kouzelný cirkus v Laterně Magice.
Tentýž den a den následující se konalo historicky první kolo přímých presidentských voleb.
Kandidáti: K. Schwanzenberg získal od vesteckých voličů 430 hlasů, M. Zeman 178 hlasů.
Druhé kolo se konalo 25. 1. a 26. 1. Z počtu 1267 voličů bylo 902 platných hlasů. K.
Schwarzenberg dostal 623 hlasů, což bylo 69% a jeho protivník Miloš Zeman, získal 279
hlasů, což se rovnalo 31%.
Presidentem České republiky byl zvolen Miloš Zeman, který začal na Hradě vládnout od
března 2013.
A kolik peněz obec rozdělila mezi spolky? 450 tisíc Kč rozdělila mezi Viktorii Vestec
(největší částka), RC Baráček, Klub seniorů, Sdružení dobrovolných hasičů, Sdružení
chovatelů a ostatní.
Místní akční skupina aneb MAS Dolnobřežansko, (článek ”Evropské peníze transparentněji a
efektivněji”, z VL)

Evropská unie od roku 2014 bude rozdělovat své prostředky nejen přes Regionální operační
program, ale i přes Místní akční skupiny. Tyto organizace byly v eurodotacích přítomny již
v období 2007- 2013, ale EU na ně nedávala příliš velký důraz, tudíž obce dotoval hlavně
kraj. Proto i obec Vestec vstoupila do Místní akční skupiny společně s dalšími jedenácti
sousedními obcemi a mohla by tak díky tomuto vstupu více dotýkat evropských peněz.
Očekává se, že MAS bude rozdělovat dotace rovnající se tisícovce na jednoho občana MAS
ročně. Podle počtu obyvatel by pak na Vestec vyšlo 2,5 milionu korun ročně.
Zaměstnanci Restaurace u Klimešů rozšířili své služby o rozvoz jídla do vzdálenosti deseti
kilometrů.
Počasí, jak se podařilo zaznamenat.
Počasí počátkem ledna bylo pro tento měsíc nestandardní. S přibývajícími dny a minutami
světla stoupaly stupně na teploměru paradoxně do plusových hodnot. Deštivá a zatažená
obloha se na nás mračila 4., 5. a 6. ledna, bílá zima nastoupila až od čtrnáctého. Ten den
dopoledne začalo chumelit, napadlo asi 20cm sněhu, který se udržel. A v noci na 17. 1.
přibylo dalších 10 - 20 cm. Mráz výrazně přituhnul v sobotu 25. 1., až na – 17, 8° C. Led
dychtivé bruslaře ujistil, že plocha rybníka je bezpečná, a tak se o víkendu vesele bruslilo.
Konec měsíce však patřil oblevě, bylo větrno a všechen sníh zmizel.

Únor
2. 2. - Výroční valná hromada hasičů se konala v Restauraci Na Hřišti. Přítomno 15 členů.
2. 2. - Slavnostní zahájení prodeje s předváděcí jízdou nové ŠKODy Auto Brejla na
Hodkovické ulici.
Po odstoupení zmiňovaných zastupitelů na vlastní žádost složili na řádném zasedání
zastupitelstva dne 5. 2. Ondřej Janů, René Tůma, Jiří Zeman, Mgr. Jaroslava Kalaninová slib
zastupitele.
9. 2. - Veselé barvy společně s maškarami dominovaly na plakátech, které nás vyzývaly
k účasti na vesteckém masopustním průvodu. Nejinak, ale daleko pestřeji a radostněji
vypadala realita. Opentlené vozy, pindruše, zvířátka, cikánky a poustevníci měly sraz ve 13h
na hřišti. Ovarová polévka zahřála na úvod. Průvod v čele vyrazil s muzikou ve 14h. Nejdříve
ale starosta musel laufrovi, resp. Vašku Drahošovi propůjčit klíč. Z masek musíme
připomenout pašův harém (loni to byly jeptišky se svým otcem) a rodinku tučňáků. Po
kolečku, které podnikl rozverný průvod přes obec, jsme se sešli opět na hřišti, kde nás čekaly
bohaté vepřové hody. Veselice pokračovala ještě hodně dlouho do večerních hodin. Akci
připravili TJ Viktoria Vestec, Hasiči Vestec a Obec Vestec.
18. 2. - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení vedoucí úřadu - tajemník Obecního úřadu
Vestec. Do funkce tajemníka OÚ byla ustanovená ing. Kateřina Vokounová.
V úterý 18. 2. ve 14h opět patřila zasedací místnost OÚ vzdělání dychtícím seniorům.
Odstartoval další cyklus šesti přednášek Virtuální university třetího věku, tentokrát na téma
”Dějiny oděvní kultury”. Pod vedením Líby Jarolímkové se sešlo 15 zájemců. Nestárnoucí
studenti již mají za sebou témata: Astronomie (7), Kouzelná geometrie (8) a Etika jako
východisko z krize společnosti (12 studentů).
U3V začala ve Vestci roku 2011 pilotním semestrem Astronomie, který měl jen čtyři přednášky.
Ostatní semestry již byly po šesti přednáškách. Prvních cyklů přednášek se zúčastnilo více cizích
studentů než těch místních. Dojížděli zájemci např. z Prahy 4 a 8, Jílového, Mnichovic, Dolních
Břežan, Pyšel. Postupně se stav zájemců vyrovnával.

19. 2. Valentinská party v Restauraci u Klimešů. Účast jedině ” v červeném”.
20. 2. Turnaj v ”Člověče, nezlob se” v SCTJVV.
22. 2. Senioři uskutečnili exkurzi v České televizi.
23. a 24. 2. proběhly zápisy do mateřské školy.
Obec se snaží v komplexu redukovat dopravu, resp. činit ji méně škodlivou. U Vídeňské ulice byly
umístěny měřiče, které zaznamenávaly rychlost a hluk zároveň. „Momentálně sbíráme data,

která nám poslouží ke snížení hlučnosti na Vídeňské," vysvětloval starosta ve VL. Ten by
zároveň chtěl co nejvíce omezit průjezd kamionů obcí. „Pracujeme na tom, aby od Kunratic
až po Jesenici byl zákaz vjezdu kamionům nad dvanáct tun."
Výsledky měření prozradily, že po Vestecké projelo za týden 30 670 vozidel, přičemž 8 334
překročilo rychlost, z toho například 307 jelo nad 70 km/h. Po Vídeňské projelo za týden 118
681 vozidel, přestupek spáchala více než polovina - 62 797 aut. Z toho 2 654 jelo nad 70
km/h, 440 dokonce nad 90 km/h. (vyňato z VL).
AGRO a. s. v katastru obce Vestec spravuje dvě divize, mrazírnu a mechanizační středisko.
Jako celek zahrnuje živočišnou a rostlinnou výrobu, mrazírnu, dvě bioplynové stanice,
středisko dopravy v Osnici s prodejem štěrku, písku a recyklací stavební suti, kovovýrobu a
PHM či mléčné automaty. Jeden mléčný automat byl umístěn v hypermarketu Albert. Roční
výkony akciové společnosti jsou okolo 700 milionů korun, zaměstnává 165 pracovníků. Od
roku 1990 je předsedou představenstva ing. Josef Kubiš. Mrazírnu čeká rozšíření a zavedení
nových technologii, mechanizační středisko provozuje zámečnické práce, jinak jsou prostory
pronajímány jiným firmám. Čerpací stanici v areálu klesají tržby, jelikož se v okolí nachází
deset dalších stanic. V únorových Vesteckých listech nás mohl na straně šest upoutat nadpis
článku: ” Konečně! Obce Vestec a Břežany vyhrály boj o zprovoznění sjezdu z Pražského
okruhu”.
Obec Vestec vybrala projektanta dvou nových cyklostezek - jedna povede od Klimešů do
Zdiměřic, druhá ulicí Na Průhonu k jesenické základní škole. Plán nových tras namaluje
společnost Cityplan za 116 tisíc korun.
Rada obce schválila žádost TJ Viktoria Vestec o změnu využití travnaté plochy za rybníkem
ze psího cvičiště na fotbalové hřiště pro narůstající základnu fotbalové mládeže. Kynologové
ale o svoje místo nepřijdou, jen bude přesunuto do prostoru v lokalitě Na Skále - tedy u
průsečíku trianglu vestecké cyklostezky.
Dne 12. 2. dopoledne opět začal padat čerstvý sníh a 19. 2. už měla celá republika problémy
s bílým přídělem. Tímto dnem tak odstartovala skutečná bíla zima. Sněhové vločky padaly od
rána do večera, teplota kolem nuly. Bílé nadělení pokračovalo i 22., 23. a 24. 2. I víkend se
prezentoval podobně, i když rtuť na teploměru mířila do plusových hodnot. Nicméně bílá
deka se udržela do konce února. Pracovníci technických služeb obce nezaháleli a v kalamitní
situaci odvedli pořádný kus práce. V době největšího zasněžení obce zasahovali v nočních a v
časných ranních hodinách. Obec Vestec celkově investovala do úklidu 158 tisíc korun, z toho
98 tisíc spolkla největší zimní kalamita ve dnech 22. - 24. února.
Loňský únor 2012 se sice prezentoval silnými mrazy, ale na sníh tak nějak zapomněl.
Doplatila na to řada rostlin a keřů. V zahrádkách vymrzly např. růže, česnek. Sníh mizel
stejně rychle, jak se objevil.

Březen
Vestecká spojka nebude, upoutal čtenáře zvýrazněný nadpis, který půlil titulní stranu Vesteckých
listů. Jednoznačně nejdůležitější událostí uplynulých týdnů bylo bezesporu rozhodnutí

Krajského soudu v Praze, který svým verdiktem definitivně utnul plány postavit Vesteckou
spojku. Zrušil dlouho diskutovanou trasu Vestecké spojky v územním plánu. Naše obec proti
výstavbě dlouhodobě protestovala.
7. 3. - Den otevřených dveří v mateřské školce dovolil návštěvníkům nahlédnout do
jednotlivých tříd a seznámit je s prací s dětmi.
Cílem exkurze vesteckých seniorů se stalo 8. března Muzeum gastronomie a pohostinství na
Starém Městě v Praze, stojící pár desítek metrů od obchodního centra Kotva.
Vynášení Morany na zahradě MŠ od 16h.
Je první jarní den. Venku ale fouká silný vítr severák, vzduchem poletují sněhové vločky, zem
je zmrzlá a po začínajícím jaru zatím ani památky. Možná jen pár bílých sněženek rychle
odkvetlo nebo spíše omrzlo.
Přesto se schází rodiče s dětmi, pedagogové i ostatní zaměstnanci školky tento den na zahradě
mateřské školy, aby již druhým rokem vynesli ze vsi Mořenu, symbol zimy a přinesli do vsi
Líto (ozdobenou větvičku barevnými stuhami), symbol jara. Než jsme se vydali na cestu, řekli
jsme si pár zajímavostí o této lidové tradici. S Mořenou v čele pokračujeme za zpěvu zimních
písniček na fotbalové hřiště a dále k vesteckému rybníku. Na břehu rybníka jsme milé Mořeně
ještě a rozloučenou zazpívali a pak ji vhodili do vody. Zlatým klíčem jsme na podzim
vestecký rybník uzamkli a nyní je na čase jarní říkankou o zlatém klíči zase jaru symbolicky
odemknout hladinu rybníka. Poté jsme společně ozdobili barevnými stužkami větvičku
Lítečka. Za zpěvu jarních písniček jsme se vydali zpět na zahradu školky.
Jak si vede po podzimní sezóně fotbalová Viktorka? Vestec je ve III. třídě momentálně na
třetím místě, na první Štěchovice ztrácí čtyři body. Viktorka vyhrála všechna přátelská utkání
až na jedno, kdy nestačila na velmi kvalitní tým Hájů hrajících pražský přebor. Do týmu
přišlo celkem sedm nových hráčů, z nichž minimálně tři budou patřit do základní sestavy.
Konec března je zpravidla charakterizován startem fotbalové sezóny. A-mužstvo Viktorie
Vestec do ní vstoupila s jasným cílem, který bohužel, slibují již nějaký ten rok – postup.
Zimní přípravu měla za sebou i sportovní mládež. Obě přípravky po celou zimu trénovaly
střídavě v krásné hale v Popovičkách a v našem sportovním centru. Starší kluci trénovali také
podle možností a počasí na multifunkčním hřišti, popisoval situaci Jiří Zeman a pochvaloval
si další nárůst počtu kopajících prcků: Zvlášť v mladší kategorii máme do budoucna na čem
stavět. Přes zimu se nám také podařilo doplnit mužstva o nové hráče a hráčky. Cvičit by se
mělo i na bývalém psím cvičišti za rybníkem.
Rada obce na svém jednání schválila investici ve výši 500 tisíc korun do nerezového potrubí v
automatické tlakové stanici (vodárně), nacházející se v areálu společnosti Safina, která
zásobuje celou vesteckou průmyslovou zónu a také obce Dolní Břežany a ZlatníkyHodkovice, s nimiž má Vestec ve stanici třetinový podíl. „Proběhlo výběrové řízení, které
organizovaly Dolní Břežany. Jde o definitivní výměnu potrubí.
Budování inženýrských sítí v lokalitě u Hrnčíř. Stavbu provádělo Sdružení EKIS spol. s.r.o. a
stavební společnost Šlehofr s.r.o. za celkovou částku 22,4 milionu korun. Současně začala
s výstavbou sítí i developerská společnost Sheridan, která vlastní sousedící pozemky a její
stavbu realizuje firma JLT.

Přechod měsíce března na duben nebyl spojen jen se změnou času, ale i s oslavou
pohyblivých velikonočních svátků.
Tak jako v minulých letech, tak i letos se sešla na velikonoční neděli kulturní komise
v prvním patře SCTJVV. Po 14hodině se začaly trousit první dětičky s rodiči a vůbec jim
nedělalo problém se zapojit do zdobení vyfouklých vajíček, tvoření a vymýšlení různých
ozdůbek. Táňa Lejnarová, Dana Zemanová, Ivanka Opltová, děvčata z DC Baráček kolem
sebe soustředily zvídavá děcka, ale i rodiče a z různých materiálů vznikaly pomocí
zajímavých technik roztomilé symboly velikonoc. Drobné občerstvení přinesla paní Alena
Dostálová, která přítomným ukazovala, jak se pletou pomlázky.
Počasí, jak se podařilo zaznamenat.
Od 11. 3. - nástup chladnějšího, po ránu mrazivějšího počasí, ráno -5 ° C až - 8° C, které
vydrželo téměř celý týden i týden následující. Takže, trochu s nadsázkou, by se dalo říci, že
vánoční koledou ”Nesu, nesu, koledu, upad´ jsem s ní na ledu”, by se dalo charakterizovat
velikonoční pondělní koledování. Koledníky to však neodradilo. Svátky jara tento rok
dorazily brzo. Jen malé porovnání: Teplo o velikonocích bylo zaznamenáno v roce 1994.
Tehdy prý teploměr vytáhl rtuť až na úctyhodných + 22° C. Nicméně v roce 1852 bylo
zaznamenáno jen - 6° C.

Duben
Praha láká nejen turisty, ale i nadšence pro vytrvalostní běh. Největšího běžeckého závodu
v ČR, Hervis půlmaratónu, konaného 6. 4. v srdci Prahy přilákalo celkem 12 500 závodníků.
Na trasu vyběhlo i 12 mužů a čtyři ženy- zaměstnanci firmy Safina.
6. 4. – vestečtí volejbalisté ve sportovní hale v Bystřici skončili pátí. Soutěžilo 10 týmů.
Dne 9. 4. byla otevřena veřejnosti venkovní posilovna. Byla umístěna na zámkové dlažbě a
vybavena moderním, solárním, úsporným LED osvětlením. Vybavení se setkalo s velkým
zájmem obyvatel. Jak bylo již uvedeno, občané vietnamské národnosti každý den obsazují
nářadí v ranních hodinách a pilně na nich cvičí.
13. 4. odpoledne proběhlo na OÚ tradiční vítání 30 vesteckých občánků na OÚ. Ti obdrželi
vouchery a dárkové balíčky. Kulturní kulisu vytvořily děti z mateřské školky.
Obec má první cukrárnu. Usídlila se v domě č. 12, na Vestecké ulici, v bývalém statku u
Skřivanů. Prostory i v minulých letech fungovaly, jednak jako prodejna pracovních oděvů, či
obchůdek s dětským textilem, ale živnostem se nedařilo. Věříme, že sladké dobroty přitáhnou
víc zákazníků. A na co nás majitelky cukrárny H § H (Petra Hrabánková, Zuzana Heroldová)
nalákaly? Na výborné dorty vlastní výroby, skvělou kopečkovou zmrzlinu, ale i chlebíčky,
vynikající kávu značky Tonino Lamborghini v příjemném nekuřáckém prostředí, které nabízí
i dětský koutek nebo ve venkovním sezení v oplocené předzahrádce s květinami nedaleko
stanice autobusu č. 326.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu probíhal ve dnech 26. 4. - 29. 4.
Příznivá zpráva přišla z Ministerstva životního prostředí: obec Vestec se dodatečně dočkala
schválení dotace na projekt Revitalizace rekreačně - přírodního parku u Vesteckého rybníka.
Jde o částku 3,2 milionu korun. „Tento projekt ležel v dotačním zásobníku Operačního
programu životního prostředí. Jelikož v rozpočtu OP2P zbyly ještě nevyčerpané finanční
prostředky, byly dodatečně schváleny projekty z uplynulé výzvy. Ten náš dostal plný počet
bodů a byl schválen". Obec návrh na dotaci podala již v roce 2011 s tím, že případná realizace

začne na konci roku 2012. Vzhledem k tomu, že projekt neměl v původním hodnocení
dostatečný počet bodů, skončil v „šuplíku". Obec pro jistotu podala ještě jeden návrh na konci
roku 2012 a podařilo se. (vyňato z VL)
Od 15. 4. začala rybářům sezóna. S čím se může rybář kromě rýmy u Vesteckého rybníka
ještě setkat? Na podzim byl do vody vysazen ” strážce rybníka ” sumec Tonda. Pěkný macek,
albín, stáří 8 let, míra 113 cm a váha 10kg. Pocházel ze soukromého revíru z Polánky u
Vlašimi. Při případném vylovení se musí stejně jako ryby nad 65 cm vrátit zpět do vody.
Jinak je možné kromě kapříka ulovit třeba candáta, kterého nebylo vůbec jednoduché sehnat.
Povolenky na rok 2013 si mohli zakoupit ve Sportovním centru TJ Viktoria Vestec u správce
J. Zemana nebo v podatelně Obecního úřadu Vestec.
Cena na rok 2013 je stanovena na 3000Kč, v případě trvalého bydliště ve Vestci a pro
zaměstnance OÚ je poskytnuta sleva 66.6% (cena je 1000Kč/rok). Správci mají povolenku
zdarma. Ceny pro mládež do 15let za 1500Kč, v případě trvalého bydliště ve Vestci, zakupuje
povolenku jeho zákonný zástupce a je poskytnuta sleva 66.6% (cena je 500Kč/rok).
Víkendová povolenka je stanovena v ceně 300Kč (od pátku 16:00 do neděle 23:00). Dále je
nabízen dárkový poukaz v hodnotě 1000Kč pro nákup povolenky.
Poslední dubnový den od 17h. za rybníkem byl určen sletu čarodějnic a čarodějů různých
věkových kategorií. Místo lítání mohli volit jízdu na kolech a koloběžkách. Nechyběl ani
lampiónový průvod a další akce.
Počasí, jak se podařilo zaznamenat.
Období od 13. 4. – 18. 4. bylo velmi teplé, skoro letní dny, hlavně 16., 17. a 18. 4.
(Dobřichovice hlásily rekord, bylo naměřeno dokonce +26.8° C). Obdobně jsme si užívali od
22. 4. do 26. 4. V sobotu 27. 4. nastalo ochlazení, večer bouřka. Dne 25. 4. jsme mohli
zaregistrovat částečné zatmění měsíce v úplňku. Nejlépe bylo viditelné v 22h.
Od 22. 4. jsme se těšili téměř letnímu počasí. Slunečno po celý den, teploty +25° C – +27° C.
Právě takové počasí si vybrali senioři ke svému výletu, který si naplánovali na 25. dubna.
Navštívili Muzeum toalet v Třebotově, obec a kostel s jeskyní Sv. Jan pod Skalou, město
Beroun a Automuzeum Praga ve Zbuzanském dvoře.

Květen
Někde ještě doznívaly oslavy čarodějnic, ale nám ráno 1. 5. vyrazila dech zpráva o tragické
havárii osobního auta AUDI na Vídeňské ulici, nedaleko motelu U Krbu se šesti mladými
lidmi. Ti místo, aby respektovali kruhový objezd, jeli rovně, do středu a narazili do retenční
nádrže. Tři nepřežili, další tři s těžkými zraněními byli odvezeni do nemocnice. Podle policie
je jednou z možných příčin vysoká rychlost. Nebyla to první nehoda na velkém kruhovém
objezdu. Retenční nádrž už dříve „navštívila" dvě vozidla - avšak bez tragických následků.
Ten po poslední tragédii inicioval schůzku s Ředitelstvím silnic a dálnic, jejichž majetkem je
kruhový objezd a také Správou a údržbou silnic Středočeského kraje, jež má ve vlastnictví
Vídeňskou ulici. Kruhový objezd splňuje všechny technické požadavky, přesto bylo třeba
jednat.

Na středu 22. 5. si senioři naplánovali exkurzi do dendrologické zahrady v Průhonicích.
Předpověď počasí nebyla příznivá, ale skupinka šesti lidí se nenechala odradit a určitě
nelitovala.
Web obce své čtenáře 28. 5. informoval: V nejbližších měsících dojde k rozšíření herních
prvků na dětském hřišti na Vestecké ulici. Mělo by být instalováno dalších šest kusů dětských
herních prvků a k celkovému uklizení hřiště. Náklady se pohybují v částce 500 000Kč.
Vestecké technické služby se stěhovaly do zrekonstruovaných prostorů v areálu AGRa
Jesenice. Hala (plocha 280m2, strop čtyři metry) vyhovovala potřebám techniky a nářadí.
Obec za pronájem bude platit 23 300Kč měsíčně. Pozemek je obce, která platila jen materiály
na rekonstrukci. Samotná práce na hale byla odvedena pracovníky technických služeb v rámci
bezplatné brigády. Celkově bylo odpracováno 900hodin. Šéfem technických služeb je Zdeněk
Cihlář. Místnost někdejší garáže a sídla technických služeb na OÚ se stane novým zázemím
vestecké obecní policie. Rekonstrukce nových policejních prostor měla přijít na 150 tisíc.
Cvičení s Evou zdarma, každé úterý od 18 do 20hodin a ve čtvrtek od 17-19hodin.
Tak zněla pozvánka, kterou od 28. 5. do 20. 6. zprostředkoval obecní úřad. Nabídl celkem 16
hodin ukázkového cvičení s odborným trenérem na strojích, které jsou rozmístěny ve
venkovní posilovně nad hřištěm. Nabídka strojů (celkem osm) byla rozmístěna tak, aby
zaměstnala postupně všechny svaly na těle. Na každém stroji je přesný návod, jak na něm
efektně cvičit (zařízení na běh, žebřík, stroje na posílení bicepsů a prsního svalstva).
Venkovní posilovna vyšla celkem na 202 tisíc korun a vyrobila jí jihokorejská firma.
Zprávičky ze školky
Vestecká mateřská škola se přihlásila do programu Zdravá mateřská škola (ZMŠ). Cílem
programu je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu a podpora zdraví. Součástí Školního
programu EWO je tříletý tematický celek „Hádanky vodníka Vestíka, téma, které má v
prvním roce dětem přiblížit svět přírodních živlů.
RC Baráček nabízelo během května nejen pro rodiče a děti, ale i veřejnost tyto aktivity:
Seminář první pomoci s MUDr. Rapantovou (18. 5.), přednášku s pedagožkou a
psychoterapeutkou ”Samostatné dítě” (20. 5.), a pro nejmenší ve věku od 1,5 - 8 let, závody
odrážedel, kol a koloběžek na cyklostezce u rybníka. (30. 5.).
Víte, co je to supercela - konvektivní bouře tvořená jednou dominantní konvektivní buňkou.
Tak bychom mohli odborně charakterizovat mimořádný meteorologický jev, který jsme měli
možnost zažít 4. 5. večer ve 20.30. Je to vlastně přívalový déšť s mohutnou bouřkou,
provázený zpravidla i kroupy. Hasiči museli vyrazit do Hrnčíř k vytopeným domům a
inženýrským sítím. Nános z vesteckých polí a staveniště se splavil do hrnčířských zahrad.
Počasí, jak se podařilo zaznamenat.
To si umí s námi pohrát. Ve dnech 24. 5. a 25. 5. nás ráno pro změnu překvapily přízemní
mrazíky- +2° C, místy museli řidiči škrábat námrazu z aut.
Ve dnech 25. 5. a 26. 5. víkend propršel. Následující týden nabízel stejně mokrý scénář.
Pouze v úterý 28. 5. se počasí umoudřilo a zářilo sluníčko. Pohoda vydržela ještě následující
den do oběda. Nicméně do konce května jsme si užili od počátku roku jen 80 slunečních dnů.
Na několika místech republiky byl vyhlášen povodňový stav bdělosti.

31. 5. Počasí u nás nadále ovlivňovala tlaková níže nad Slezskem, frontální vlna postupovala
přes naše území k západu. Takže nám 1. 6. a 2. 6. opět celý víkend propršel. Na několika
místech byla vyhlášena povodňová pohotovost. Již 2. 6. vláda vyhlásila povodňový stav.

Červen
1. ročník "Vestecký vodník" - akce hasičů, měl mít premiéru 8. 6. od 10 hodin v požárním
útoku družstev na fotbalovém hřišti. Ale pro nepřízeň počasí a s ohledem na činnost sborů
SDH na odstraňování následků povodní se po dohodě s okolními SDH akce zrušila.
Trochu s nadsázkou by se dalo říct, že vestecký vodník si užíval jinak. Následující článek
z VL to plně potvrzuje a popisuje, co deštivý víkend dokázal způsobit.
Za jeden den (od sobotních 12 hodin do nedělních 12 hodin) spadlo na území Vestce odhadem
neuvěřitelných 715 tisíc kubíků vody (Vestecký rybník má maximální kapacitu 35 tisíc
kubíků). Naštěstí - velké komplikace, které pocítily okolní obce, se Vestci vyhnuly. I tak byly
zaplaveny některé sklepy, garáže a skladové prostory. Záplavy rovněž smetly lávku v ulici
Krátká. Rybník mohutně přetékal bezpečnostním přelivem a vyléval se do přilehlého pole a
louky, retenční nádrž se naplnila poprvé v historii na své maximum. Došlo k drobným
poškozením na komunikacích způsobených podemletím vodou, urgentně musel zasahovat
bagr v ulici V Úhoru, kde prohluboval dešťovou strouhu. Záplavy způsobily největší škody v
obci na splaškové kanalizaci, která byla totálně zaplavena, včetně čistírny odpadních vod, jež
byla dočasně mimo provoz. Škody na čistírně převýšíly200 tisíc korun. Obec čekal následně
velký úklid. (vyňato z VL).
V pondělí 3. 6. proběhlo slavnostní zahájení a přivítání Obecní policie Vestec. Starostové obcí
a přizvaní hosté si prohlédli vybavení, špičkový kamerový systém. Od 1. 6. obecní policie
Vestec tvoří samostatnou jednotku, která již nespadá pod detašované pracoviště Černošice.
Momentálně slouží šest strážníků, kteří se střídají v nepřetržité službě čtyřiadvacet hodin
denně. I díky tomu se kriminalita v obci rapidně snížila. Zřízení policie přišlo OÚ na 2,5
milionů korun, roční rozpočet byl pak 4 miliony, přičemž milion dodávaly obce Dolní
Břežany, Ohrobec a Zlatníky - Hodkovice, kam policisté rovněž zajíždějí. Do moderního
vybavení vestecké policie patří i defibrilátor, na jehož používání mají muži zákona
profesionální školení. Zasahují tedy i jako složka Integrovaného záchranného systému
Středočeského kraje.
Očkování psů a koček proti vzteklině bylo určeno na 6. 6., a jako každý rok proběhlo na
prostranství před Restaurací U Šimečků.
Aby měli kde občané odpočívat a nemuseli si už stěžovat, přibylo zvláště v rekreační a
sportovní zóně celkem 33 nových laviček a několik stolů. Náklady včetně zámkové dlažby
vyšly obec na 450 tisíc korun.
V sobotu 8. června se konal volejbalový turnaj, který tradičně organizovala sportovní komise
společně s volejbalisty ze Lhoty a Dolních Břežan. Z důvodu podmáčeného kurtu a jeho okolí
ve Lhotě se turnaj uskutečnil ve sportovním areálu TJ Viktoria Vestec. Letošní akce měla za
cíl také pomoci postiženým povodní z Jarova. Čistý výtěžek ze startovného turnaje 2.700,- Kč
doplnila sportovní komise na celkovou částku 5.000,- Kč, oddíl volejbalistů TJ Viktoria
Vestec poskytl finanční dar ve výši 10.000,- Kč. Všechny tyto prostředky poputují na
„povodňový účet“ obce Dolní Břežany určený na pomoc obyvatelům Jarova. Turnaje se
zúčastnilo sedm týmů, v celkovém pořadí byla Viktoria Vestec na druhém místě.

Od druhé poloviny června jsme mohli platit v podatelně obecního úřadu bezhotovostně,
přibyl platební terminál. A nejen poplatky, další terminál u sebe mají i policisté, tudíž rovněž
pokuty lze platit kartou.
Počasí, jak se podařilo zaznamenat.
V kalendáři se přehouplo deset dní a my jsme si po deštivém úvodu užívali od 17. června až
do dvacátého letních teplot (+30° C – +34° C). 20. 6. padaly na řadě míst České republiky
teplotní rekordy. Nejtepleji naměřili v Praze, Na Karlově, +36,5 stupně Celsia.
Ale už 28. 6. byla pro nepřízeň počasí zrušena další akce, slavnostní otevření dětského hřiště.
Oslava se přesunula na začátek školního roku. Dětské zařízení na Vestecké ulici dostalo
novou podobu. Funguje od roku 2006, kdy jej obec pronajala za symbolickou korunu (a
opravení plotu) od soukromých majitelů (sourozenci ing. Tmějová a MVDr. Preininger).
Obec nedávno prodloužila s nimi nájemní smlouvu o dalších deset let. V polovině června se
rekonstrukce rozjela, instalovalo se dalších šest nových herních prvků a byla opravena
původní herní zařízení. Finanční náklady se pohybovaly ve výši 500 000Kč.
Za vesteckým rybníkem se konal Vestecký rockáček s Kabát, ”Semeno ”Revival a Too Long
Too Loud od19:00– 2:00, s občerstvením a radou ”Deky s sebou”, což bylo na plakátě
červeně zvýrazněno.
Vysvědčení s sebou si pro změnu si měli vzít školáci, když si kráčeli 28. 6., v doprovodu
svých rodičů na sladké občerstvení do vestecké cukrárny. Doklad o prospěchu byl důvod ke
slevě na účtu.
Na konci měsíce se fanoušci fotbalu potěšili vydařeným turnajem malých fotbalistů. Bojovalo se
o ohromný Putovní pohár starosty Vestce. Vestecký tým po dobrém úvodu, horší prostřední části
a opět dobrých výsledcích v posledních zápasech nakonec stejně jako tým mladší přípravky
obsadil celkové 5. místo.

Červenec - Srpen
Obec koupila nákladní vůz a 11 kontejnerů v hodnotě 1,6 milionu korun na leasing. Budou
prioritně sloužit na svoz bioodpadu. ”Bude nás to stát menší peníze, momentálně už jsou
všechny pronajaté zelené kontejnery vyměněny za bílé kontejnery, které vlastní obec. V
minulosti jsme platili za svoz bioodpadu ročně 700 tisíc korun, nyní očekáváme pokles
nákladů na 300 tisíc. Avia je navíc k dispozici i občanům Vestce ke svozu velkoobjemového
odpadu zdarma pro trvale hlášené. Nepřihlášení občané budou muset za přistavení zaplatit 300
Kč.”, vysvětloval ve Vesteckých listech starosta Tibor Švec. Od 1. července se staly kontejnery
na bio odpad vlastnictvím obce. Posekaná tráva se bude svážet do bioplynové stanice
v Hodkovicích a z větví se nadrtí štěpku.
30. 7. Zápis do Mateřské školy, od 8 – 16 hodin.
Počasí, jak se podařilo zaznamenat.
Od počátku července počasí až do 17. 7. teplé počasí. Teploty se pohybovaly kolem +24° C –
+28° C, předpověď počasí nám však nenabízela žádné srážky. Do konce měsíce přes +30° C.
Teplý vítr z Afriky nám přivál horký víkend - zatím nejteplejší víkend v roce. Tropické
teploty kulminovaly kolem +36° C.
29. 7. V pondělí v podvečer dorazily do Čech silné bouřky, před nimiž varovali
meteorologové. Zatímco na východě republiky ještě padaly teplotní rekordy (tropická noc na

100 místech ČR), v Čechách se po přechodu fronty ochladilo a večer k nám konečně od
západu dorazil déšť s bouřkami. Pršelo celý večer.
Další dny provázelo ochlazení, nicméně o víkendu, tedy již v prvních srpnových dnech se k
nám vrátily opět teploty kolem +30° C.
Rozkopaná Průběžná ulice, pokládání elektriky do 25. 7.
Regionální týdeník Náš Region zveřejnil článek Václava Drahoše, ředitele Sportoviště Vestec.
Nadpis článku zněl ”Klokanky se zabydlí ve Vestci”. Poněkud exotický nádech má prozaické
vysvětlení. Po zdlouhavém vyjednávání se konečně podařilo najít konsensus ohledně spolupráce
s DFK Bohemians 1905, kdy juniorky a ženy zmíněného klubu se dělily s vesteckými
fotbalisty dělit o hřiště během sezóny 2013/2014.
Počasí, jak se podařilo zaznamenat.
Suché, slunečné počasí umožnilo, že se začátkem srpna v podvečer se objevily na polích za
Drahošovými kombajny. Že nastaly žně, nám připomněl hluk ale i prach, který se od
kombajnů valil z polí do vsi.
Pouze jeden den, a to 19. 8., po řadě teplých, nikoliv tropických dní, k nám dorazil
meteorology dlouho avízovaný déšť, který potěšil především zahrádkáře.
V sobotu 24. 8. se konal první zápas nové sezony. Viktoria hrála s Libří A. V neděli
odpoledne se konalo fotbalové utkání žen Bohemky Praha 1905 s Vonoklasy. Bohemka
vyhrála 1: 0.
Od srpna se museli naši fotbalisté dělit o vestecké hřiště s juniorkami a ženami DFK
Bohemians 1905. Tréninky probíhaly vždy v podvečer v úterý a čtvrtek, zápasy přátelské a
mistrovské v neděli.
Každoroční vestecký příměstský tábor, který pořádaly Viktorie Vestec a sportoviště Vestec,
přilákal desítky ratolestí. Téměř všechny turnusy byly zaplněny. Stravování bylo zajištěno,
pitný režim byl dodržován. Děti se bavily v tělocvičně, a pokud vyhovovalo počasí, zábava se
přesouvala na hřiště a k rybníku. Nechyběl maškarní průvod i výlet, který se konal 9. 8. Cílem
se stal zámek Konopiště a farma Čapí hnízdo.
Počasí, jak se podařilo zaznamenat.
Letní bouřka, resp. vichr smetl střechu čistírny odpadních vod. Škoda se vyšplhala na
100tis.Kč. Peníze uhradila pojišťovna.
Druhý prázdninový měsíc již provázela chladnější rána, přes den +20° C – +23° C, polojasno.
Díky tomu, že během měsíce trochu víc zapršelo, zaradovali se konečně i houbaři a vozili si
své úlovky z lesů, spíš z těch vzdálenějších. Kolem Prahy nic moc.
Předposlední prázdninový týden nás potěšil teplotami kolem +25 ° C. V neděli 25. 8. byla od
rána obloha zatažená, odpoledne dešti
Během léta byl zbourán dům č. 66, kde bydleli Špačkovi a Cickovi. Domek nechal zbourat
nový majitel, pan Jirák, fí JIVA. Zčásti zůstalo pouze oplocení kolem objektu.

Září
Prázdniny skončily a dětem opět začala škola. Tentokrát nový školní rok přišel se změnami,
od kterých se očekávalo, že potěší nejen děti, ale jejich i rodiče. Od září byla navýšena
kapacita mateřské školy o přístavbu pro dalších padesát dětí. Celkem školka přijala 71

nových dětí. Objekt architektonicky, jak zvenku tak zevnitř, navazuje na stavbu původní
mateřské školy. Celkem je ve školce pět tříd pro 125 dětí. Rozrostl se počet učitelů.
A školáci? Ti se se vozí do školy ve speciálním školním autobusu, který zařídila obec a sváží
děti do spádové školy ZŠ Campanus.
Jaký program nabízelo SCTJVV od podzimu?
Dětské centrum Baráček
Provoz se naplno rozjel ve čtvrtek 5. září dopolední Miniškoličkou pro děti ve věku 2 - 5 let a
odpolední atletikou pro děti ve věku 5-8 let. Milovníky pohybu určitě mohly zaujmout i kurzy
Cvičení rodičů s dětmi ve věku 1-2 roky a 2-3 roky, cvičení na míčích pro děti ve věku osmi
měsíců až 2,5 roku nebo nově Jóga pro děti od 4 let. Malí kutilové mohli navštěvovat
výtvarný kroužek pro nejmenší Barvička. A příznivcům rytmu a písniček - kromě známých
kurzů hudební školy Yamaha, mohli přijít vhod nové kurzy pro předškoláky (Zpívánky). V pátek
4. 10. a v sobotu 5. 10. proběhla oblíbená Burza podzimního a zimního oblečení a sportovního
vybavení.
Jelikož do mládežnických kategorií Viktorky Vestec přibývají každou sezónu desítky nových dětí,
rozhodlo se vedení klubu zavolat na pomoc experta: někdejšího profesionálního fotbalistu a legendu
Sparty Jiřího Novotného, který prožil většinu svého fotbalového života ve Spartě, kam přišel už
ve čtrnácti letech. Odehrál za ní 366 zápasů, v nichž vstřelil 31 gólů, což je skvělý počet na to,
že hrával klasické „libero“. Posbíral i 32 startů v československé a české reprezentaci, dva
roky působil v ruském Rubinu Kazaň.
FAJN- název fotbalové akademie Jiřího Novotného. Od září přijímala nové členy narozené
(chlapce i děvčata) v roce 2002 -2008.
Příprava betlému, modelování figurek svaté rodiny a dalších postaviček tradičního betlému
včetně kulis, zaneprázdnila cvičitelku Alenu Dostálovou natolik, že se cvičení žen odložilo na
příští rok.
Stolní tenisté nabývají. Více členů, více síly (z VL)
Oddíl stolního tenisu ve Vestci má zatím jen krátkou historii, byl založen teprve v roce 2010 po
dokončení nových šaten a tělocvičny TJ Viktoria Vestec, ale přesto již v rámci okresu Praha-západ
dosáhl zajímavých úspěchů.
V první soutěžní sezóně 2011/2012 měl jen OPIU (okresní přebor) a podařilo se mu, že jedno
mužstvo, které nastoupilo v soutěži hned v první sezóně postoupit do OPII. Mezitím se
rozšířil kádr hráčů natolik, že pro další sezónu 2012/2013 bylo možné do okresních soutěží
přihlásit dvě družstva, Áčko tedy hrálo OPII a Béčko OPIU. Obě mužstva skončila ve svých
třídách shodně na pěkném pátém místě. Navíc se dvě mužstva nad naším áčkem v OPII
vzdala postupu do OPI z důvodu nedostatečného počtu hráčů pro tuto soutěž a tak byl postup
do OPI nabídnut našemu áčku, které tuto možnost po krátkém zvážení přijalo jako novou
výzvu a bude tak hrát v další sezóně OPI. Přes tento administrativní postup lze dosavadní
působení našich hráčů v soutěžích hodnotit velmi pozitivně, ve dvou sezónách áčko dvakrát
postoupilo a má tak před sebou velký úkol se v sezóně 2013/2014 v OPI udržet. Béčko Věštce
bude hrát opět OPIU a snažit se o postup do OPII. Předpoklady pro úspěšné působení ve
svých třídách pro to obě naše družstva mají, kádr se podařilo rozšířit o další kvalitní hráče,
celkem má oddíl 15 aktivních hráčů, kteří budou bojovat v sezóně 2013/2014 v OPI a OPIU o
úspěšné umístění.

Volejbalisté se 7. 9. těšili velikému úspěchu. Ve Lhotě vyhráli zlatou medaili. Družstvo ve složení Vláďa,
Miloš, Jarda, Honza, Lenka U. a Lenka W. vybojovalo nejvyšší medaili. Další vestecký tým
Siesta Vestec obsadil velmi pěkné 4. místo.
Nová spádová škola na Chodově přivítala celkem 25 vesteckých prvňáčků. Jejich třídy (s
písemným pojmenováním E a F) byly kompletně nově vybaveny. Hlavním tahákem byly dvě
interaktivní tabule v hodnotě 150 tisíc korun. Samotný autobus sváží všechny vestecké děti,
které ZŠ Campanus navštěvují - nejen prvňáčky. „Kapacita autobusu je 49 dětí, z toho 25
prvňáčků, takže se zatím vejdou všechny děti,“ popisoval ve VL starosta Tibor Švec. Autobus
byl vybaven čtečkou elektronického čipu, který slouží jako identifikační prvek. Rodiče tak
mohou online kontrolovat, zda a kdy dítě nastoupilo do autobusu. Zastávky jsou celkem na
čtyřech místech v obci - ulicích U Parku, Na Spojce, Nezvalova a Vestecká. Jsou navrženy
tak, aby nedocházelo ke křížení s běžnými zastávkami MHD.
Nejen škola, ale i zábava, hlavně pro děti čekala po prázdninách. Plakáty a SMS zprávy nás
zvaly na slavnostní otevření zrekonstruovaného dětského hřiště. Společná oslava se konala 6.
9. na dětském hřišti na Vestecké ulici. Hřiště se mohlo chlubit novým vybavením. Dětské
hrací prvky v podobě balanční žirafy, lanové dráhy, balančního krokodýla, dvojhrazdy, síťové
spirály nebo specifické houpačky přezdívané „hnízdo”, bylo třeba otestovat. Na úvod obdržel
každý malý návštěvník zákusek Brumíka a tužku. Pak si mohl u každé atrakce zasoutěžit.
Výherci byli po zásluze odměněni. A hlavně, co bylo pro ty nejmenší hodně přitažlivé, že
měli zadarmo zmrzlinu, kterou si mohli vyzvednout naproti v cukrárně.
O silniční nehody nebyla poslední dobou nouze. Ještě jsme se nevzpamatovali od tragické
nehody v Horních Jirčanech, která se stala 1.září v ranních hodinách a měla za následek tři
mrtvé, již 7. 9. před 14hodinou, přímo na přechodu u Safiny se odehrála srážka motocyklu
s dodávkovým autem. V krátké době dorazili na místo policajti i hasiči.
Projet Průběžnou ulicí vyžadovalo na řidičích hodně trpělivosti. Na poničené vozovce se
během prázdnin kopalo a v září měla komunikace za sebou první fázi rekonstrukce, kdy se za
2,3 milionu korun převedly během prázdnin nadzemní kabely pod zem, a bylo provedeno
osazení trafostanice u školky. Samotné práce na povrchu komunikace byly vzhledem k
přicházející zimě odloženy na další rok.
Podél cyklostezky probíhaly od 2. 9. do 6. 9. zemní výkopové práce zajišťované stavební
společností JLT s.r.o., se sídlem v Jesenici. Pro položení kabelu NN pro pozemek č. p. 888/1
(louka za rybníkem) zajišťovala společnost AZ Elektrostav, a. s., Bobnická 2020, 288 01,
Nymburk.
Zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech se konal dne 17. 9. Senioři (10) společně
s chovateli drobného zvířectva zaplnili autobus.
Příprava na pouť, tentokrát za rybníkem, začínala trochu komplikovaně. Promočená půda
zavinila, že se vozidla Lunaparku zabořila do bláta ještě před vjezdem na plochu a bylo
zapotřebí techniky, která pomáhala ve vyprošťování. Nicméně takto zablácený terén a
promáčená louka neodradila o víkendu 20. 9. – 22. 9. stovky pouťových návštěvníků. Zábavu
nabízel Lunapark Helter a kromě známých pouťových atrakcí jako jsou střelnice, kolotoče si
mohly děti vyzkoušet i projížďku na živém koni nebo se povozit na loďce po Vesteckém
rybníku? Tradičně patří ke každé pouti stánky. Ty byly rozmístěny podél cesty u rybníka.
Závěr poutě patřil velice působivému ohňostroji.
Plátna, oleje, akryly byly u příležitosti vestecké pouti vystaveny v 1. patře SCTJVV. Konala
se zde první vestecká výstava amatérských výtvarných prací. Atmosféra exotických zemí
sálala z obrázků Václava Šedivého, do české krajiny nás vracely zpět obrazy od krbaře Miloše

Kessla a pestrá a bohatá paleta obrázků Aleny Dostálové (která celou akci organizovala),
korunovala příjemnou pohodu akce.
V posledním zářijovém týdnu zmizela stodola u Drahošů, poslední relikt z objektu č. 7, který
dříve obývala rodina Šlingrova a Novákova.
V lokalitě Nad kopcovitými lukami byly dokončeny téměř veškeré inženýrské sítě. Během dvou
měsíců se očekává, že by měl ČEZ realizovat rozvod nízkého napětí a stavbu trafostanice.
Poté budou dokončeny chodníky v celé nové lokalitě. Zasíťování vyšlo obec celkem na
patnáct milionů korun, další desítky milionů zaplatili soukromí vlastníci okolních pozemků. V
obci je tak připraveno k výstavbě několik desítek nových pozemků. Obec Vestec, která
některé vlastní, je prodává za 4900 Kč za m2. „V současnosti jsou prodány tři z patnácti
pozemků, tudíž už nyní se nám zaplatilo financování zasíťování“. (vyňato z VL)
V sobotu 28. 9. se naši členové soutěžního družstva SDH zúčastnili oslav 130. let od založení
sboru sousední Osnice. Akce se vydařila a družstvo se ve složení útok 1 Jarda Skřivan, útok 2
Milan Petrus, útok 1 Jarda Skřivan, útok 2 Milan Petrus, rozdělovač Miloš Kesl, David Palek,
strojník u čerpadla Dan Miler, savice + koš Slávek Bohuslav, savice 2 Mirek Pašek, se
postavilo na start soutěže v požárním útoku. V soutěži úspěšně dokončili zásahem na terče.
Obsadili 4. místo s časem 42,72 s. a získali další pohár do své sbírky.
Multifunkční hřiště dostalo nový povrch i díky brigádníkům. Změna povrchu multifunkčního
hřiště ve vesteckém sportovním. Práci specializované firmy předcházelo několik brigád, kdy
dobrovolníci vlastními silami dodělali oplocení hřiště, opatřili ho novým nátěrem, odstranili
starý povrch hřiště a zajistili ekologické zlikvidování. Pomocnou ruku dali členové Viktorky,
kdy převážně pomáhali nohejbalisté, volejbalisté, fotbalisté a kluci z technických služeb, díky
jejichž pomoci jsme vše úspěšně zvládli. Touto dobrovolnou činností se ušetřilo více než 50
tisíc korun a to je skvělé,“ pochvaluje si radní Václav Drahoš, který byl jedním z brigádníků.
Následovaly specializované práce firmy SIBERA SYSTEM, s. r. o, tedy vyrovnání povrchu
na některých místech i o 8 cm, vyspádování, pečlivé válcování, položení moderního
dvoubarevného povrchu, vyřezání potřebných lajn a zapískování více než 11 tunami
křemičitého písku. Povrch Juta Grass splňuje nejnáročnější podmínky pro sport a při kvalitní
údržbě obzvláště v počátku používání by měl vydržet několik dalších let. Na nové hřiště je
umožněn vstup pouze v obuvi s hladkou podrážkou a maximálně s turami a po každém použití
se musí zamést. Celkové náklady na rekonstrukci činí cca 360 tisíc korun. Zároveň došlo k
rozšíření nočního osvětlení o další sloupy, které zajistily vlastními silami Technické služby
Vestec v celkové hodnotě 24 tisíc korun.
V posledním zářijovém týdnu zmizela na Vestecké ulici stodola u Drahošů, poslední relikt
z objektu č. 7, který dříve obývali Šlingrovi a Novákovi.
Počasí, jak se podařilo zaznamenat.
Datum 7. 9. byl hodnocen meteorology jako poslední letní den. A dá se říct, že měli pravdu.
Hned v pondělí 9. 9. ráno v 5h nás probudila bouřka, déšť a příliv chladného vzduchu
nenechal na sebe dlouho čekat. 10. 9. odpoledne deštivé počasí mělo své další pokračování a
tak vyhlížel téměř celý týden, prakticky až do pátku 20. 9. Na avizovanou vesteckou pouť
22. 9. se už mohlo usmívat sluníčko. Svátek Svatého Václava vyšel na sobotu a už ohlásil
nízkými ranními teplotami, které v jiných koutech republiky klesly i do minusových hodnot.

Říjen
Dne 7. října proběhlo za účasti předsedy vlády v demisi Jiřího Rusnoka slavnostní poklepání
na základní kámen vědeckého centra. Tímto významným okamžikem odstartovala stavba
BIOCEVu . Ještě doplním pár čísel. Téměř 25 500 m2 nových laboratoří a dalších pracovních
prostor pojme v budoucnu na 600 zaměstnanců, z toho 450 vědeckých pracovníků včetně
téměř dvou stovek studentů magisterských a doktorských programů 1. lékařské fakulty a
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Strážníci z Obecní policie Vestec v současnosti tento měsíc stávali u velkého kruhového
objezdu na Vídeňské. Chytají tu kamiony, které si chtějí zkrátit cestu do Prahy. Obci se totiž
podařilo vyřídit nové dopravní značení, kdy směrem do Prahy nemohou jet vozidla těžší než
12 tun. Týká se to pouze kamionů, které tranzitují a chtějí si přes Kunratickou spojku zkrátit
cestu. Policisté dodržování nového značení pravidelně hlídají. Jelikož každý řidič by měl mít
ve voze doklady o nákladu včetně cíle dopravy, je jednoduché zjišťovat, zdali se provinil, či
nikoliv. V případě porušení pravidel mu hrozí pokuta až dva tisíce korun. Nemáme zájem
vydělávat na pokutách pro kamiony, chceme jenom, aby nejezdily přes naši obec a tím se
uvolnila Vídeňská, hlavně směrem do Prahy. (vyňato z VL)
Další informace z ranku dopravy však nás a vestecké řidiče nepotěšila. Zatarasený exit z
Pražského okruhu na Dolní Břežany, který by ohromně ulevil frekventovanému provozu na
Vídeňské, zůstane uzavřen. Pražský magistrát sice zrušil nesmyslný požadavek městské části
Praha-Libuš na vybudování obchvatu kolem Písnice (byla to podmínka pro otevření sjezdu),
ale Ministerstvo dopravy toto rozhodnutí nepřijalo a vrátilo zpět magistrátu. „Rozhodnutí
magistrátu bohužel obsahovalo mnoho faktických chyb a nedostatků, takže se musí celé
přepracovat”.
Po zdlouhavém dotačním procesu byla konečně zahájena stavba sběrného dvora. Zahájení
výstavby sběrného dvora se protáhlo o dva roky, kdy Státní fond životního prostředí
vyhodnocoval žádosti obcí o dotace. Sběrný dvůr by měl vyjit na necelé dva miliony korun,
stavbu realizuje společnost SWIETELSKY stavební s. r. o., technologii by měla dodat
společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o..
Datem 9. 10. odstartovala sklizeň kukuřice ve vesteckém katastru. Poměrně velké procento
z celkově obdělávané plochy zabírá právě tato plodina. Letošní nepříznivé podmínky
způsobily, že proti jiným letům byly výnosy silážní kukuřice menší.
Obrátila jsem se na inženýra, rostlináře Františka Němce z AGRA s tímto dotazem:
Kolik ha obdělává váš podnik ve vesteckém katastru? Jeho odpověď zněla:
Přesně nevím kolik ha polí v Katastru Vestce obděláváme, protože to podle katastru
nesledujeme. Navíc spojením polí došlo k tomu, že pole jsou na dvou i více katastrech.
Kukuřici (odrůda Limagrain LG 30290) pěstujeme především pro chov dojnic, kterých
chováme 1100 ks v Hodkovicích a denně prodáváme cca 30 000 l mléka. Na dotaz, proč se
kukuřice pěstuje stále na stejném místě, dotazovaný odborník odpověděl: Kukuřici na jednom
pozemku pěstujeme maximálně třikrát po sobě z důvodů přerušení přenosu škůdců a chorob.
Dala by se pěstovat i více let po sobě, v USA se pěstuje i desítky let po sobě. Je to jedna z
mála plodin, kterou lze takto pěstovat.
Na polích ve Vestci střídáme obiloviny, kukuřici, řepku olejnou. Letos se díky nepřízni počasí
protáhlo setí jařin až do konce dubna a setí kukuřice až do poloviny května. Pole ve Vestci
mají horší bonitu, proto tu nepěstujeme všechny plodiny.

Penzion Kitty - týden v Lučanech nad Nisou nabídl týdenní rekreaci seniorům s programem
v termínu od 7. 10. do 14. 10., a to v penzionu Kitty, v Jizerských horách. Někteří už měli
s tímto pobytem dobré zkušenosti z minulých let.
Senioři, kteří nenechávají svůj mozek zlenivět, rozjeli od 8. 10. další cyklus šesti přednášek
univerzity třetího věku na téma ”Zdraví”. Účast: 12 studentů.
Říjnový týdeník Náš region nás informoval ve svém článku, který byl nadepsán ”Zveřejňovat
data je normální” o umístění Vestce v soutěži organizace Veřejná společnost, o. p. s. Ta
informuje o otevřenosti veřejné správy. V kategorii ” Zavřeno ”se Vestec umístila na předním
místě, hned za pražským magistrátem a Šestajovicemi. Údajně za cenzuru v místním
periodiku.
Technické služby obce Vestec rozšířily svůj vozový park o dvanáctitunovou Avii s nosičem
vanových kontejnerů. Obec koupila nákladní vůz a 11 kontejnerů v hodnotě 1,6 milionu korun
na leasing. Budou prioritně sloužit na svoz bioodpadu. „Bude nás to stát menší peníze,
momentálně už jsou všechny pronajaté zelené kontejnery vyměněny za bílé kontejnery, které
vlastní obec. V minulosti jsme platili za svoz bioodpadu ročně 700 tisíc korun, nyní
očekáváme pokles nákladů na 300 tisíc,“ vysvětloval starosta Tibor Švec a dodal: „Investice
do nákupu tohoto vozu by se tedy měla do čtyř let vrátit.“ Avia bude navíc samozřejmě k
dispozici i občanům Vestce ke svozu velkoobjemového odpadu zdarma pro trvale hlášené.
Nepřihlášení občané budou muset za přistavení zaplatit 300 Kč. Případní zájemci nechť kontaktují
přímo ředitele technických služeb Zdeňka Cihláře. (z VL),
To byly fotbalové žně. Takto by se daly nazvat úspěchy fotbalistů Viktoria Vestec v sobotu
12.10. Vyhráli zápas s Davlí 8:2 a následující den opakovali sukces s Měchenicemi 8: 0.
25. 10. a 26. 10. – Volby do Poslanecké sněmovny. Volební účast je ve Vestci vždycky
vysoká, tentokrát 73%, oproti celorepublikovému průměru, který nedosáhl ani na 60%.
Nejvíce hlasů dostala TOP 09 – 26, 3%, druhé bylo ANO s 25,4%., ČSSD – 9,39%.
Dýně, tykve se v ČR pěstují už hodně dlouho, ale ne v takové míře, jako dnes. V posledních
letech získává oblibu dýně Hokkaido, kterou není nutné na rozdíl od ostatních nutné loupat a
může se jíst i syrová. Donedávna skoro neznámá plodina, v současnosti její oranžová barva
vyniká na skalkách, různě velké tvary zdobí zahrádky a ty jsou i vítaným obohacením našeho
jídelníčku. Dlabání dýní se letos, tak jako v minulých letech, uskutečnilo 26. 10. ve
Sportovním centru VV. Slunečné podzimní odpoledne přitáhlo na akci hodně zájemců. Malí,
velcí, prostě ti, co chtěli dlabat, si s sebou přinesli nožík, lžíci nebo naběračku. Řadu dýní,
kterou dodala školka, obohatily výtvory dalších nadšených tvůrců. Nezůstalo jenom u
dlabání. Mohli jsme se na vlastní oči přesvědčit a ochutnat, že se z dýní dá uvařit výborná
polévka, upéct moučník nebo vyrobit jednohubky. Byly to vlastně ochucené plátky tykve,
rychle opečené v troubě. Atmosféru podzimu připomínalo i posezení s Alenou Dostálovou,
která pomocí jednoduchých rekvizit vytvářela se zájemci pozoruhodné předměty z listí.
Oblíbená hospoda Na hřišti bude mít nového nájemce. Obec se po dohodě rozešla se
současným provozovatelem Milanem Mickou, který odevzdal klíče obci na konci října. K
ukončení spolupráce se současným provozovatelem došlo z důvodu odlišných představ o
dalším směřování tohoto zařízení. Obec by ráda měla v hospodě více akcí pro občany a také
třeba větší nabídku jídel.
Nástup desátého měsíce se ohlásil ranními mrazíky. 1. říjen: -3° C. Další mrazivá rána i více
pod nulou. Tráva zešedla a houbaři se mohli pomalu loučit se sezónou, která vrcholila hlavně
v druhé polovině září. Nicméně, právě tito nadšenci neztráceli naději a věřili, že houbařským
dnům není konec. A vyšlo jim to.

L i s t op a d
Pátý listopad byl určen návštěvě Státní opery Praha. Akci zorganizoval klub vesteckých
seniorů. 35 zájemců vzhlédlo operu Rusalka, v režii Zdeňka Trošky. A aby byl kulturní
zážitek dokonalý, nechali se k divadlu a zpět pohodlně dopravit sjednaným autobusem od OÚ.
V pátek 8. listopadu školka převzala z rukou náměstka hejtmana pro oblast školství Dr.
Němce ocenění „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje I. stupně“. Tento titul byl
školce propůjčen na tři roky, poté co splnila vypsaná kritéria: Škola musí mít zkušenosti
s realizací environmentální výchovy, kde jsou zapojeni všichni pedagogové. Na škole působí
koordinátor - absolvent specializačního studia, škola má zpracován dlouhodobý i krátkodobý
školní program a realizuje své aktivity pro veřejnost. MŠ byla oceněna mezi 42 přihlášenými
školami jako jediná samostatná mateřská škola. Velkou zásluhu má na tom naše paní učitelka
a zároveň koordinátorka EVVO - Enviromentální výchovy ve školce Iva Valtrová, Dis., která
naší školku a školní vzdělávací program environmentální výchovy ve školce prezentovala
ostatním školám.
Pečovatelská služba ve Vestci rozšířila své služby. Pomoc těm, kdo ji potřebují, nabízela
Lenka Klestilová z Vestce. Při ceně 60 Kč/hodinu, objíždí seniory, vozí jim nákupy,
dopravuje je do zdravotnických zařízení. Neomezuje se jen na materiální pomoc. Tito lidé
čekají na milé slovo a vlídné zacházení. Obec tuto záslužnou činnost dotuje z vlastního
rozpočtu.
13. 11. – Senioři navštívili Muzeum čokolády v Praze.
15. 11. - Taneční party v zeleném, U Klimešů, od 20h. hudba DJ Honza, vstup 100Kč,
tombola.
12. 11. - O pronájem fotbalové hospody byl pořádný zájem. Proto se obec rozhodla vypsat
výběrové řízení. To probíhalo s jediným kritériem nabídnuté ceny. Podmínky nájmu byly
vyvěšeny na úřední desce a ve středu 6. 11. za přítomnosti zájemců a zástupců obce byly
obálky v zasedací místnosti obecního úřadu rozlepeny. Soutěž nakonec vyhrála společnost
Moderní kuchyně.cz s.r.o., která nabídla 254.100 Kč. Obec při výběrovém řízení stanovila
všeobecné podmínky, za kterých může hospodu její nájemník využívat: Na čem trváme a co
musí být dodrženo pod pokutou, je otevírací doba a striktní rozdělení hospody na kuřáky a
nekuřáky. Dále požadujeme denní nabídku alespoň jednoho teplého jídla, nabídku studené
kuchyně a podporu akcí pořádaných ať už Viktorkou Vestec či obcí. To vše bylo zajištěno
kaucí 50 tisíc korun. Bývalý nájemník platil roční nájem 75 tisíc korun, obec si tak polepšila o
179.100Kč. (vyňato z VL).
V sobotu 23. 11. se zúčastnili volejbalisté Vestec tradičního podzimního turnaje amatérských
smíšených týmů v Bystřici u Benešova. Dva vestecké týmy, z celkového počtu 12 týmů, po
těžkém boji trvajícím deset hodin, nakonec získaly 8. a 9. místo.
Na konci podzimu měli příznivci fotbalu důvod k velké radosti. Fotbalisté Viktorie Vestec po
tříletém snažení pod vedením Ládi Kargla skončili podzimní kolo III. třídy na příčce nejvyšší.
Mají tak skvěle nakročeno na příští rok.
A jak bilancovali stav zvěře myslivci po dvou honech? S tímto dotazem jsem se obrátila na
pana Františka Šimečka staršího. Ten spočítal, že se ulovilo šest divočáků, 13 bažantů a
bohužel, ani jednoho zajíce. I když bylo vypuštěno v minulém roce 50 nových zajíců pro
oživení, mláďata nestačila vyrůst, protože je sežrali divočáci. A co neřekl pan Šimeček, to

nám napoví samotný pohled do polí. Zemědělské plochy k obdělání ubývá, zastavuje se,
civilizuje se.
Drakiáda, lampionový průvod, uspávání rybníku. Nelze zpochybnit, že tyto akce, které jsou
neodlučně spjaty s podzimem a odehrávají v blízkosti rybníka, byly spojeny s velkou účastí a
zájmem dětí a rodičů.
Od 30. 11. má Hospoda Na Hřišti nového nájemce. Stala se jím společnost Moderní kuchyně
CZ s. r. o.. Reprezentují ji Miroslav Pašek a Martin Křivánek. V rozšířené denní nabídce by
neměla chybět polévka, jedno hotové jídlo, minutky a pestrá paleta nápojů. Zařízení bylo
znovu vymalováno a dostalo nové vybavení.
19.11. Tlakové níže, cyklonová bouře Cleopatra nad Sardinií, přenesla na naše území srážky
v podobě prvního sněhu ve vnitrozemí ČR. Bílá pokrývka neměla dlouhého trvání.

Prosinec
Vestec má opět betlém. První den posledního měsíce patřil oslavě, která se konala u obecního
úřadu. Občany a zvídavé oči těch nejmenších přilákal rozsvícený betlém, vánoční stromek a
zapálení první svíčky na adventním věnci. Pod taktovkou sbormistra Lukáše Jindřicha
zazpíval sbor Cancioneta Praga a sbor MŠ Vestec pod vedením lektorky Karolíny Ruppert.
Celé dílo vytvořila a zkomponovala místní amatérská umělkyně Alenka Dostálová, která se
podílela na modelování většiny postaviček betlému z modelovací hmoty keratoplast. Další
figurky z téže hmoty tvořili vestečtí nadšenci, ovečkám daly vzniknout děti z MŠ. Ale Betlém
- to nejsou jenom figurky. Zakomponované kulisy, které představovaly zvoničku, obecní úřad
a Hospodu U Šimečků, nenechaly nikoho na pochybách, že betlém je vestecký. Hlavními
iniciátory akce byli Alena Dostálová, Tibor Švec a Eleni Ziková. Skleněnou vitrínu s
dřevěnými schůdky, osvětlení a technické doladění si vzali na starost Tibor Švec, Zdeněk
Cihlář a Vašek Drahoš.
Čertovský mejdan - 7. 12. od 16 hodin, v SCTJVV, čerti a Mikuláši, jinak vstup pouze
v červeném, bílém a černém.
5. 12 . - v podvečer svátku sv. Mikuláše, po setmění, za zvonění zvonků vyšla trojice
tradičních postav, aby mohla podle zásluh děcka pochválit, pokárat či obdarovat. Mikuláše
ztělesnil Tibor Švec, anděla Radka Vávrová, čerta Táňa Lejnarová. Rodiče si mohli
mikulášský tým předem objednat.
Mikulášská besídka v Motorestu U Krbu. Sešlo se asi 80 dětiček, slovem i milým úsměvem
je přivítala Iva Opltová a hned po ní se ujalo dětí animační duo čert a anděl, které si rychle
dokázalo získat na svou stranu nejmenší návštěvníky. Mikuláše ztělesnil Tibor Švec, anděla
Radka Vávrová, čerta Táňa Lejnarová. (akce kulturní komise).
Pomyslnou tečkou za akcemi seniorů za rok 2013 byl datum 16. 12., kdy se v 19 h senioři
sešli (15 lidí) na koncertě zpěvačky Petry Černocké ve Společenském a kulturním centru
v Jesenici.
V lokalitě Nad kopcovitými lukami, kde jsou nové stavební pozemky (některé z nich vlastní a
prodává obec), byly dokončeny inženýrské sítě. Obec za ně zaplatila 15 milionů korun.
Vedení OÚ si pak stanovilo jasný cíl: prodat v roce 2013 minimálně tři z patnácti pozemků.
Prodaly se čtyři.
A co děti, které se aktuálně sdružovaly v nově vzniklé Akademii Jiřího Novotného?
Nejmladší soutěžní tým vestecké Viktorky, mladší přípravka, své soupeře po celý podzim

válcoval a drtil. Ve všech turnajích potvrzovali kluci a děvčata výbornou hrou své kvality a
jejich obranná hra byla ze všech týmu zdaleka nejlepší. K tomu přidali spoustu gólů a
zaslouženě vedli s velkým náskokem podzimní tabulku. Tým mladších žáků byl poprvé
přihlášen do soutěže společně s kluky z Průhonic. Důvodem byl malý počet kluků příslušného
ročníku v obou sportovních klubech. První zápasy ještě nebyly to pravé, ale v posledních
zápasech starší přípravky hráli celý podzim o čelo tabulky a své kvality potvrzovali ve všech
zápasech. Nevyšel jenom jeden zápas, a to na půdě týmu Průhonic, který všem svým
podzimním zápasům dominoval a zaslouženě přezimoval na prvním místě tabulky.
DC Baráček pořádalo 17. 12. od 9.30. dva kreativní semináře Vánoční hvězda, cena 160 Kč.
Mohli jsme nahlédnout do dílny rodinné firmy Rautis a seznámit se zajímavou výrobou
vánočních hvězdiček ze skleněných dutých perel. Ve středu 18. 12. v čase 20:00 - 22:00 se
konal interaktivní seminář s rodinnou psychoterapeutkou Mgr. Z. Hruškovou
Psychosomatické poruchy a onemocnění nejen dětí,
23. 12. v 16h – SCTJVV - Betlémské světlo,
Vánoční světlo z Betléma, které přivezli jako v minulých létech skauti ze 172. skautského
oddílu Protěže a kormoráni, čekala velká lucerna a malý betlém v košíku, který zaranžovala
Alena Dostálová. Hudební doprovod v podobě vánočních písní zajistil s týmem svých děvčat,
sbormistr Lukáš Jindřich, sbor Cancioneta Praga. O občerstvení se postaral nový personál
Hospody na hřišti.
28. 12. Ceny pohonných hmot v Česku se v uplynulém týdnu vyvíjely takto: Zatímco
nejprodávanější benzín Natural 95 zlevnil průměrně o haléř na 36,14 Kč/l, nafta dál podražila,
a to o šest haléřů na 36,32 Kč/l.
Honci uskutečnili na konci roku hon. Cílem jim byli vypuštění bažanti. 15 (patnáct)kousků
byla konečná bilance. Pokud se mihl nějaký zajíc, zůstal naživu. Zaječí základna se potřebuje
rozmnožit, ušáků je tuze málo, Takže takový zajíc na smetaně, který býval často součástí
silvestrovského jídelníčku, tentokrát na stolech chyběl.
31. 12. – Silvestrovská party 2014 v Restauraci Na Hřišti. Start v 18 hodin. Hudbu
zprostředkoval DJ Venca.
Dům č. 71, nedaleko rybníka, po Halousových, koupili Jirákovi ( fi JIVA).
Počasí, jak se podařilo zaznamenat.
Kvetou sedmikrásky, v rozpuku jsou petrklíče i čemeřice. Houbařům se prodloužila sezóna.
Od počátku prosince se ranní teploty posunuly mírně do minusových hodnot. Ve středu 5. 12.,
na Mikuláše, ukazoval teploměr večer sice +3,5° C, ale pěkně foukalo. Večerní silný vítr
dosahoval místy rychlosti 70km/h a byl jakousi větrnou ozvěnou orkánu Xaver, který se
proháněl nad severní Evropou. Skotskem Nizozemím, Německem a Velkou Británií.
7. 12. - první sníh ve Vestci, jen několik centimetrů. Slabá bílá pokrývka neměla dlouhého
trvání.
11., 12. a 13. 12. od rána zataženo, mlhavá deka celý den, nevlídné vlhké počasí vydrželo.
23. 12. - ráno +7° C, větrno, přes den slunečno, vpodvečer ještě + 10° C. Na Štědrý den ráno
jsme na teploměru zaznamenali teplotu kolem nuly, námrazu na trávě, přes den se teploty
vyšplhaly až na +10° C, polojasno. Obdobně bylo i v následujících svátečních dnech. Prostě
jsme si museli na vánoce odmyslet závěje sněhu, netvořil se led, neklouzali jsme se, ani jsme
nestavěli sněhuláky. Svátky zimního slunovratu jsme mohli nazývat svátky jara. Příroda se
zbláznila.

A jak vypadal takový poslední den v roce? První polovina dne jako všední, pracovní den. Děti
sice měly prázdniny, řada dospělých si na tento den vzala dovolenou, některé rodiny odjely za
sněhem do hor. Ti co museli pracovat, měli toho dne pracovní dobu zkrácenou. Jiní ještě
sháněli po obchodech hlavně potraviny a nápoje, zábavní pyrotechniku. Odpoledne dostává
den druhou podobu. Provoz na silnicích se zklidňuje, autobusy jezdí poloprázdné. Hospoda U
Klimešů má jako každý rok dovolenou. Doma v kuchyních voní ovar s hořčicí a křenem,
zdobí se chlebíčky, v lednici se chladí víno. Televize nabízí řadu zábavních pořadů, které
jsou zpravidla archivní. SMS info obce nás zvalo do SCTJVV na 10 hodinu na Silvestrovský
fotbalový turnaj a na 18 hodinu na Silvestra v Hospůdce Na hřišti.
Večerní tmu protínaly zvuky rachejtlí a dělobuchů. Pejskaři ještě musí vyvenčit své miláčky a
pak je připravit na noc, protože více než polovina pejsků patří mezi ty, jimž světelné a hlavně
zvukové efekty způsobují opravdový stres. Na zvuk reagují rozrušením. Mohou se třást,
kňučet, být agresivní a dezorientovaní. Psi, kteří přebývají venku, pak mohou zdemolovat
svůj výběh ve snaze se dostat k rodině. Někdy dojde i na to, že vylekaný pes svému pánovi
uteče a ztratí se a vrátí se na Nový rok.
Silvestrovská noc. Vzduchem nelétaly jen špunty od šampusu. Rachejtle, dělobuchy,
pestrobarevná zábavní pyrotechnika ozářily noční prosincové nebe. Nepřetržitá podívaná
trvala se zvukovými a světelnými efekty téměř do druhé hodiny následujícího roku.

