Kronika obce Vestec 2004
Ve roce 2004 nás zase o něco přibylo. K 31.12.2004 měla Vestec 1167 trvale přihlášených
obyvatel. Je to o 197 více než v loňském roce. Na tomto nárůstu mají zásluhu i přistěhovalci ze
zahraničí. Tento fenomén, který je celostátní, se hlavně odráží ve struktuře obyvatel. U nás v obci
tvoří největší skupinu Vietnamci (33 osob), dále Němci, Ukrajinci, Slováci, Rusové, Číňané a další.
Celkem bylo ke konci roku v obci přihlášeno 55 cizích státních příslušníků. Nejstarší obyvatelkou
byla pí. Jiřina Košťálková, nar.1910., dále p. Josef Štich, nar.1913. V obci se nacházelo přibližně
435 popisných čísel. Statistika udává asi 820 osob v produktivním věku, průměrný věk byl 40,1
let.
Během roku se narodilo 24 dětí (14 chlapců a 10 děvčat), uzavřelo se 8 sňatků a zemřeli 4 lidé.
Vestec mládne. Tento fakt potvrzuje i skutečnost, že během roku se obec rozšířila o další bytovou
zónu vybudovanou fi. Hardest. Zemědělská plocha se ale zmenšila a pomyslná vzdálenost např.
mezi Vestcí a Jesenicí se zkrátila již na stovky metrů.V demografické tabulce zaujímala naše obec
pozoruhodné 6. místo v ČR jako nejrychleji rostoucí sídlo. (Jesenice byla na 2.místě). Tento
ojedinělý demografický skok však spolu s sebou přinesl i kalamitní stav na „staré benešovské
ulici“, kde intenzita dopravy rok od roku stoupala a nadále narůstá a při hranici s Prahou dosáhla
neuvěřitelných 20 000 vozidel denně. Očekává se bohužel, že realizace Pražského silničního
okruhu celou situaci nezlepší a musí se proto hledat nové varianty řešení ( např. kolejová
doprava).
Události, ke kterým došlo během roku, nejsou sestaveny podle významu či pozoruhodnosti, ale v
chronologickém sledu.
Dne 26.1. byly zaregistrovány „Vestecké listy“, které nahradily měsíčník „Vestecký zpravodaj“,
vydávaný pí Šedivou. Nové periodikum je v souladu se zákony ČR.
Během února se obec připojila k jednotnému systému varování Siréna, které je umístěno na
střeše OÚ, a bylo každou první středu v měsíci podrobeno zkoušce funkčnosti.
12.2. byla na veřejném zasedání zastupitelstva zrušena přestupková komise (převedena do
Jesenice) a dále byl přijat název nové ulice - Lipová.
Od 15.3 zahájila bezpečnostní činnost nová firma SISTEL INTERNATIONAL namísto firmy SAFE
GUARD, která se neosvědčila. Během roku jmenovaná společnost provedla 1925 kontrolních
výjezdů k preventivní prohlídce obce a 1790 kontrolních pochůzek psovoda. V několika případech
se předešlo páchání trestné činnosti, dále došlo k zadržení pachatelů při činu. Oceňováno je
napojení objektů na pult centralizované ochrany.
Na stránkách únorových „Vesteckých listů“ se představila pí Bára Bucharová s myšlenkou obnovy
„Božích muk“.Seznámila nás se svým plánem , iniciovala veřejnou finanční sbírku.
30.3. zastupitelstvo na veřejném zasedání schválilo pronájem pozemku místním kynologům
(lokalita za rybníkem o rozloze cca 3000 m2) za 1Kč /rok .
Do finančního výboru byl zvolen nový předseda – p. Zdeněk Zeman namísto ing Hrobského. Byl
akceptován nový název ulice – Sportovní. Pí. Šedivá nebyla schválena do funkce místostarostky.
24.4. starosta Karel Douda a členové kulturní komise přivítali na obecním úřadě 18 nových
vesteckých občánků. Akce byla zpestřena pěveckým vystoupením skupiny „Klíček“ a zakončena
přípitkem a občerstvením.
30.4. se konal na hřišti rej čarodějnic a byla ukončena sbírka na „ Boží muka“. Prostřednictvím
veřejné sbírky se nashromáždily finanční prostředky ve výši 23 180 Kč.
Na květnovém veřejném zasedání zastupitelstvo schválilo smlouvu s fi. INKOMA STAV s.r.o. na
rozšíření a intenzifikaci čističky odpadních vod.
Dále byly přijaty názvy dalších ulic – Chmelová a Rákosová.
7.5. se v hostinci „ U Klimešů“ konala májová veselice. Výzdobu sálu deštníky originálně
vymyslela pí Bucharová a nápad realizovaly s pí A. Dostálovou a pí A.Šedivou a dalšími.
Ve dnech 11.6. a 12.6. se konaly volby do Evropského parlamentu. Voličská účast byla 46.12%,
bylo voleno 17 stran z celkového počtu 32 a nejvíce hlasů obdržela ODS (166) dále SNK sdružení
nezávislých (72), KSČM (44), a Nezávislí (32) a ČSSD 18 hlasů. Místo konání voleb bylo na OÚ
Vestec.
26.6. byly slavnostně posvěceny farářem p. Krajlem „Boží muka“- železný krucifix na betonovém
podstavci. Jsou umístěny před domem č.167, na křižovatce v blízkosti hostince „U Klimešů“. V

odpoledních hodinách se zde tohoto dne sešli vestečtí občané, vyslechli barokní skladby v
provedení smyčcového tria Arco Collegium (p.K.Šedivý a spol.) a nakonec slavnostně připili na
zdařilé dílo. Následující den, 27.6 se vestečtí opět sešli , tentokrát na zábavném leč deštivém
odpoledni pro děti. Na travnaté ploše hřiště byl opět skákací hrad, bazén plný kuliček. Nechyběla
ukázka cvičených psů a závěr byl korunován opékáním vuřtů.
Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 10.8. navrhla pí A. Šedivá vyhlášení nových obecních
voleb. Návrh byl vzat na vědomí a bylo o něm hlasováno, ale neprošel.
Během prázdninových měsíců probíhala v sousední obci Zdiměřice rekonstrukce silnice. V
důsledku této akce došlo k nárůstu projíždějících vozidel přes obec, která již vysokou
frekventovaností tak jako tak hodně trpí.
18.9. jsme si na vesteckém hřišti připomněli vestecké posvícení. Slavilo se sice po svátku Marie,
nicméně datumový posun nic nezměnil na faktu, že hospodyňky napekly posvícenské koláčky,
přinesly a jiné dobroty. K chuti bezesporu přišlo i opečené vepřové maso, které se zapíjelo
dobrým mokem.
6.10 a 7.10 .probíhala opět jako v minulém roce humanitární sbírka Diakonie Broumov. Sběrová
místnost byla na obecním úřadě.
V průběhu první poloviny října byl nainstalován na Šatalce tlačítkový semafor na přechodu pro
chodce. Realizaci prováděla fi.ELTODO. Přibližná cena činila cca 580 tis. Kč. Semafor je opatřen
akustickými návěstidly pro nevidomé.
17.10 probíhala ve vsi železná neděle a 20.10 bylo po obci rozmístněno 5 velko- kapacitních
kontejnerů na svoz odpadu. a 23.10 se konal svoz nebezpečného odpadu .Tyto akce probíhaly 2x
do roka.
Na veřejném zasedání zastupitelstva 21.10. byla přednesena a pak odložena smlouva a AGRO
Jesenice - Jahodárna o připojení čističky odpadních vod. Byla projednána a uskutečněna až na
prosincovém zasedání.
Dále bylo jednáno o dalším rozvoji obce s ohledem na vybudování mateřské školy , kterou obec
při zmíněném počtu obyvatel citelně postrádá.
V programu zasedání byl též vznesen záměr zřízení hospodářsko správního odboru a zřízení
stavebního úřadu. Stavební úřad nebyl schválen, obec má jenom stavební dohled v rámci
hospodářsko správního odboru.
Bylo ukončeno členství s TDO Zlatníky. Skládka pro tuhé domácí a komunální odpady ukončila
provoz. Lokalita byla rekultivována.
5.11 a 6.11 probíhaly na obecním úřadě volby do zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu
Parlamentu ČR. Z 921 očekávaných voličů volilo 293 občanů.
Nejvíce hlasů - 198 získala ODS, další byla KSČM s 28 hlasy.
11.11 odstoupila ze zastupitelstva Mgr. Jana Smutná. Novou členkou se stala ing. Renáta
Bohatsch- Kocourková.
Během listopadu skupina „ nadšenců“ (manž. Bucharovi a manž. Dostálovi, Fr.Šimeček
,r.Šedivých a další) opravili a připevnili kovový krucifix na vrchol zvoničky u pomníku padlých.
Tento skutek byl zároveň jakousi výzvou k zamyšlení, že zvonička postrádá zvon, který byl za
světové války přetaven.
A tak se zrodil další nápad.
Během listopadu byly na Vestecké ulici prořezány a pokáceny staré stromy. Tato kontroverzní
akce se setkala s reakcí, ale zároveň i vstřícnou nabídkou pí B.Bucharové na provedení
dendrologického průzkumu včetně koncepce údržby zeleně v obci Vestec.
V podzimním fotbalovém kole III. třídy se TJ Viktoria Vestec umístila na posledním 14. místě s
pěti body. První místo v tabulce patřilo Zlatníkům se 30ti body. Fotbalový klub vedl p. Tibor Švec.
Během listopadu bylo na hlavní komunikaci Vestecká, v místě kde se kříží ulice Ve stromkách a
ulice K Jahodárně , instalováno světelné výstražné znamení.
3.12. se v restauraci u Klimešů konala Mikulášská zábava s výstižnou výzdobou pí Bucharové a pí
Dostálové a dalších. Hrála a zpěvem provázela tradičně hudební skupina VAT.
5.12. byly pozvány vestecké děti na odpolední mikulášské setkání ve Společenském centru
Jesenice. Děti se těšily ze slíbeného divadélka , soutěží, her a občerstvení a bezesporu z nadílky
od Mikuláše , čerta a anděla.

Tradiční byla i výzva k soutěži o nejlépe vánočně vyzdobený dům a následné setkání v neděli
19.12 u Betlémského světla u obecního úřadu. Světélko k nám tentokrát doletělo z kostela sv.
Tomáše v Praze. Překvapením pro všechny byla expozice jesliček (nápad pí Bucharové).
Betlémské figurky z hlíny, vytvořené především vesteckými dětmi, byly ve skleněné vitríně před
obecním úřadem k vidění ještě během ledna.
Jinak se po celý rok pravidelně první čtvrtek v měsíci setkávaly v hospodě „U Šimečků“ vestecké
ženy a dívky k nevázanému debatování. (pí.Dostálová a pí.Bucharová .
Pod vedením cvičitelky Aleny Dostálové se na obecním úřadě zase setkávaly ty, které bez ohledu
na věk měly radost z pohybu a cvičením si vylepšovaly svoji kondici. Chlapci a muži se mohli pro
změnu pobavit rekreačním fotbalem, ke kterému byly a jsou zváni každou neděli od 10 do 12
hodin.
TJ Viktoria Vestec byla oslovena členy klubu HC Vestec v čele p.Janem Reindlem o podporu a
záštitu pro založení mládežnického hokejového oddílu. Vestec. Myšlenka se nesetkala s kladnou
odezvou.
Sportovní centrum „HEAD“ ve Sportovní ulici, které navštěvují i celebrity naší vrcholné politiky
včetně s presidentem Václavem Klausem, nám nabízelo cvičení rodičům s dětmi, tenis a další
sportovní aktivity. Od p. presidenta získala obec i podpis, který je k vidění na obecním úřadě.
Malé žluté cedulky, kterých si můžeme povšimnout podél Vestecké ul. nás informují, že obcí vede
cyklotrasa. (8100)
Na projekt „Chodník a cyklostezka Na Průhoně (mezi Vestcí a Jesenicí) bylo vydáno stavební
povolení a až bude hotový, bude se žádat o dotaci a zřejmě proběhne výběrové řízení.
Jiná cedule, tentokrát dobře viditelná, se znakem Vestce vítá na začátku obce každého, kdo ves
navštíví nebo ji jen projíždí. Jsou na ní symboly obce, které byly schváleny 28.11.2003
Parlamentem ČR, a pí Aleně Šedivé, která celý projekt iniciovala, byl dne 5.3.2004 předsedou
Parlamentu ČR Lubomírem Zaorálkem předán dekret o znaku a praporu obce.
V průběhu roku 2004 započala fi INKOMA STAV s.r.o. rekonstrukcí čističky odpadních vod. Projekt
by měl být dokončen v únoru 2005. Finanční náklady by neměly přesáhnout 7mil.Kč. Cílem je
rozšíření, intenzifikace, automatizace, zvýšení kapacity o cca 70% , zlepšení jakosti
přečišťovaných vod, zneškodňování splašků především z živnostenských provozů v obci, kterých
každým rokem přibývá. Zájem na připojení mělo i AGRO Jesenice , které sídlí v nedaleké blízkosti
ČOV a vyrábí spotřební balení čerstvé a zmrazené zeleniny. Odpadní vody zmíněného podniku se
vyznačují deficitem nutrientů.
V obci se během roku 2004 usídlilo 63 firem, což je o 8 více než roce 2003.
V územním plánu obce, který vypracovává ing. arch. Jan Buchar a ing. Martin Samohrd ,se počítá
se zřízením mateřské školy. Pozemek č.124/4 o rozloze 3 482 m2, na kterém by měl objekt stát,
by měl být bezúplatně získán od Pozemkového fondu ČR. Finanční otázka zatím nebyla vyřešena,
jelikož obec splácí dluhy za opravu komunikací z roku 2003 ( fi SKANSKA), takže i Šatalka se
doposud připojení na vodovodní řád nedočkala.
Povětrnostní podmínky v roce 2004 nijak nevybočovaly ze svého normálu oproti roku
předcházejícímu, který patřil k patnácti nejteplejším za 232 let a byl chudý na srážky. Leden se
prezentoval sněhovou nadílkou, 23. 24. a 25. klesala rtuť až na -18°C. počátek února byl naopak
teplý (5.2 až +14,8°C), jinak zimní počasí nemělo extrémní výkyvy, sněhová pokrývka
přiměřená.. Celý rok byl srážkově bohatší než rok 2003, povětrnostně vyrovnaný a ani letní
teploty nešly do extrému. Jen 30.8. jsme zaznamenali větší bouřku, s vydatným deštěm a
větrem, který lámal větve stromů. Nezanechala však po sobě žádné mimořádné škody, i „Boží
muka“ zůstala polámanými větvemi nedotčena. Někteří meteorologové se domnívají, že naše
planeta se otepluje, čímž vysvětlují neobvyklé klimatické změny v různých oblastech světa.
Ti co rádi hledí na noční hvězdnou oblohu, mohli vidět najednou během jednoho večera současně
pět naší Zemi nejbližších planet. Tuto ojedinělou možnost měli od konce března do 5.dubna. Ve
dnech 4.5 a 27.10. došlo k zatmění Měsíce. 29.9. proletěl blízko naší planety obří asteroid 4179
Toutatis (jeden z největších za posledních sto let). Jen o 1,5miliónu kilometru minul naší planetu.
Zemědělská plocha, obdělávaná AGREM Jesenice a soukromníky byla oseta hlavně řepkou
olejkou, kukuřicí a obilninami.
Události v obci nepřesáhly rámec celostátního nebo mezinárodního charakteru.
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