KRONIKA
Vestec 2009
Leden
Počet obyvatel přihlášených ve Vestci dosáhl k 31. 12. 2008 čísla 1585. Během roku se
narodilo 46 dětí, zemřeli čtyři lidé, odstěhovalo se 97 osob. V obci přibylo sedm popisných
čísel, takţe číslo 546 bylo konečné.
Na obecním úřadě se přihlásilo 523 cizinců převáţně vietnamské (313), ruské nebo ukrajinské
národnosti (150).
Uzavřelo se 13 manţelství. V současné době převládá fakt, ţe zhruba více neţ 30 % dětí se
rodí mimo manţelství. Jako důvod mladých lidí, proč nevstupují do manţelství, bývá často
uváděn systém sociálních dávek, protoţe se vyplatí ţít takzvaně na hromádce a do manţelství
nevstupovat. Příjmy ze státní sociální podpory pro takovéto ţeny či otce jsou vyšší.
Nejstarším obyvatelem Vestce byl do 6. února pan Karel Štich (1913 - 2009). Prvenství po
něm převzal pan ing. Miloslav Fügner, narozený 1917. Paní Růţena Budařová (1920)
zemřela v únoru 2008. Její dům byl poté zbourán. Nebyl elektrifikován a hlavně mu chybělo
stavební povolení. Na místě zůstal jen smrk a pár topolů.
Fa Zvonovec a. s., České Budějovice provádějící bagrování Vesteckého rybníka měla přes
zimu pracovní pauzu. Stroje u rybníka odpočívaly. Práce byly obnoveny aţ počátkem března.
Občanské sdruţení Vestecká zvonička reprezentovalo obec na putovní výstavě s názvem
„Výroční obyčeje ve středních Čechách”, pořádané Regionálním muzeem v Kolíně.
Prostřednictvím kronikářky byl organizátorům pro tuto výstavu poskytnut materiál týkající se
snahy udrţovat tradiční lidovou kulturu v naší obci. Jednalo se o dokumentaci předvedení
tradičního posvícenského obyčeje - tzv. stínání kohouta, které bylo zařazeno do programu
vesteckého posvícení pořádaného sdruţením v minulých letech.
Vestecké listy začaly vycházet jako dvouměsíčník.
Jaké byly v tomto měsíci ceny pohonných hmot? Benzin kolem 22,90 Kč a Diesel 21,90 Kč.
Cena elektrické energie se opět navýšila.
Příchod nového roku jako by s přísunem sněhu a mrazivého počasí otálel. Sníh sice poletoval,
ale souvislé bílé plochy jsme se dočkali aţ 5. ledna. Současně i rtuť na teploměru začala
klesat víc do minusových hodnot. Nejniţší teploty byly naměřeny dne 9. 1., a to -15 °C. Silné
mrazy se udrţely jen několik dní. O víkendu jsme mohli zahlédnout na ledové miniploše
vypuštěného Vesteckého rybníka pár malých bruslařů. Konec měsíce byl charakterizován
nadílkou sněhu, ten ale neměl dlouhého trvání.

Únor
Zastupitelé obce Vestec schválili Smlouvu o spolupráci při výstavbě vodovodu a splaškové
kanalizace mezi Obcí Vestec, D-ANA, s. r. o., ANA-B, a. s. a Smlouvy o budoucí smlouvě
darovací s D-Nou, s. r. o., za podmínek, ţe smlouva bude doplněna o věcné břemeno a dále o
technickou úpravu vodovodního přivaděče, včetně napojovacího bodu. Tyto smlouvy by měly
zajistit dovedení inţenýrských sítí do nové průmyslové zóny vznikající pod motelem U Krbu
v severní časti obce.
Další smlouvou, která byla schválena poté, co se obec po více neţ ročním soudním jednání
mimosoudně dohodla na vyrovnání, byl Dodatek ke Smlouvě o dílo s J.L.T. - stavební
společnost, s. r. o. – výstavba dešťové kanalizace K Jahodárně. Dodatek č. 1 dle nové
projektové dokumentace byl ve výši 4 708 205 Kč včetně DPH. Obec následně po podepsání
tohoto Dodatku učinila zpětvzetí ţaloby u příslušného soudu, přičemţ následně bylo
usnesením soudu řízení zastaveno. Obci by se měl vrátit soudní poplatek ve výši 23 480 Kč.
Dále je v Dodatku ošetřena povinnost zhotovitele přemístit nepouţitý výkopek na řádnou
skládku a šetrně vyjmout původní kanalizaci a část kanalizace uloţené v roce 2007. Mnohé
příznivce cykloturistiky jistě potěšilo, ţe byla schválena navrţená studie cyklostezek,
která propojuje Prahu s naší obcí po stávajících polních cestách a navrhuje jejich úpravu do
asfaltového povrchu, včetně nové výsadby zeleně.
K projektu Vestecký rybník byl podepsán dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 208689 s firmou
Zvánovec a. s., o celkové nové ceně 4 028 900 Kč z důvodu navýšení mnoţství vytěţeného
sedimentu oproti údajům z původního projektu.
Vzhledem k problematickému parkování a průjezdu v ulici Javorová bylo přistoupeno ke
změně reţimu v této ulici, a to tak, ţe nově bude ulice ve směru od severu na jih jednosměrná.
Během února se pořádal v zasedací místnosti OÚ fotokurz. Řídil ho fotograf Vít Švajcr. Jedna
pracovní hodina (workshop) se konala v Průhonickém parku.
Cena kurzu: 890 Kč.

Březen
Od 1. 3. se téměř po tři týdny překopávala kanalizace kolem hlavního vchodu hypermarketu
Albert.
Ještě dva dny před prvním jarním dnem jsme si mohli uţít ještě trochu sněhu. Na první jarní
den jsme se sice mohli chvíli radovat ze sluníčka (+10 °C), ale po větší část dne bylo spíš
zataţeno.
V noci z 28. 3. na 29. 3. - přechod na letní čas.

Duben
Aţ v neděli 5. 4. jsme konečně mohli vítat první, opravdový jarní den. Sluníčko nás vytáhlo
z domovů, pracovali jsme na zahrádkách, stříhali ovocné stromy, vyhrabovali trávníky,

v oknech domů a na parapetech se objevily truhlíky s jarními květinami, obcí projíţdělo
hodně cyklistů v helmách, ať uţ skupinky nebo rodiče s dětmi. Nechyběli nadšenci na
kolečkových bruslích. Samozřejmě jezdilo i více aut. Pole byla osetá, zazelenala se. Na
Vesteckém rybníku opět začaly pracovat bagry a těţké stroje.
Po zimní přestávce nám opět začala fotbalová sezona, do které TJ Viktoria Vestec vstoupila
na třetím místě ve IV. třídě, skupině A. Sezona začala prvním jarním zápasem v Průhonicích,
které muţstvo prohrálo 3:1.
Dne 11. 4. od 20 hodin se konala v Restauraci u Klimešů velikonoční zábava. Pořádaly ji OÚ
Vestec a kulturní komise. K tanci a poslechu hrála kapela WAT.
Vstupné: 100 Kč.
Ve dnech 12. 4. – 13. 4. jsme si uţili nejteplejší Velikonoce od roku 1962. Všechny dny byly
prosluněné, bez mráčku, rozkvétaly meruňky, broskve, magnólie. Teploty: + 20 °C
aţ +23 °C setrvaly po celé tři dny.
Velikonoční svátky a s tím spojené pondělní koledování probíhaly více v duchu komerčním
neţ podle křesťanských tradic. Ty se více dodrţují v moravských dědinách. Celé dopoledne
na velikonoční pondělí chodili koledníci. Malé, větší děti, ale i dospělí. Jejich košíčky se
plnily vajíčky, sladkostmi, ovocem. Někteří koledníci by nejradši dostali peníze.
Symbolem Velikonoc jsou vejce. Staročeská velikonoční jídla jako pučálka nebo pálenec
bychom těţko hledali v jídelníčku. Ale pečené jehně, nádivku s uzeným masem a kopřivami,
jidáše s medem a mazance bychom na svátečním stole určitě našli. V minulosti hojnosti jídla
o svátcích jara však předcházel půst.
V praţském Klementinu padl v pátek 11. 3. více neţ 130 let starý teplotní rekord. Rtuť
teploměru se tam v 15 hodin vyšplhala na +23,3 °Celsia. Původní maximum vydrţelo od roku
1877 a mělo hodnotu +22,4 °C.
Řada lidí byla přesvědčena, ţe po zimě nastalo rovnou léto. Počasí bylo v takovém předstihu,
ţe ani včeličky nestačily opylovat rychle rozvinuté květy. Vypadalo to, ţe zaspaly nástup jara.
Sdruţení zdravotně postiţených v Jesenici svolalo na den 18. 4. od 14:00 hodin členskou
schůzi do sálu OÚ Jesenice. Zúčastnili se jí i vestečtí členové.
Na základě letákové akce, kterou zpracovali členové komise, byl odhalen pravděpodobný
pachatel sprejování, který poškozoval majetek obce i soukromých vlastníků.
Obec vyhrála po několika stáních v novém právním zastoupení advokátní kanceláře Petra
Jahody soudní spor se ţalobcem společností T.L.S. property investment, a. s., o částku
4 696 108 Kč za vybudované komunikace, ţalobce se ale odvolal a je nařízeno jednání před
odvolacím soudem.
Další soudní spor vyvolaný obcí pod vedení starostky A. Šedivé s dodavatelem stavby
multifunkčního hřiště byl také mimosoudně vyrovnán a stavba byla dokončena i řádně
zkolaudována včetně osvětlení, které rozšíří vyuţití pro zájemce i ve večerních hodinách.
Konec měsíce patřil tradičnímu pálení čarodějnic za fotbalovým hřištěm.
Program: soutěţe, volba Miss čarodějnice (I. místo získala malá Michaela Pálková), opékání
vuřtů. Kolem osmé večerní sice lehce sprchlo, ale to nevadilo, aby průvod dětí svírajících
v ručičkách lampiony a pochodničky dospěl aţ ke hranici. Neţ oheň vzplál, situaci ještě

zkontrolovala pravá nefalšovaná létající jeţibaba na koštěti, kterou navigoval modelářský
nadšenec pan Sedláček.
Oficiální část večera ukončil starosta Miroslav Pašek zapálením hranice s čarodějnicí.
Poté se malé děti i s rodiči se odebrali k domovům, hranice pozvolna dohořívala a nastal ten
správný čas na pár písniček s kytarou. Ti nejskalnější prý vydrţeli aţ do východu slunce.
Čarodějnici zhotovily paní E. Ziková, paní D. Zemanová a paní T. Lejnarová.

Květen
Krátká víkendová procházka po Vestecké ulici.
Dvě vlajky - symbol státnosti a symbol obce nad vchodem obecního úřadu připomínají, ţe je
státní svátek.
V místech, kde hlavní vestecká tepna ústí na Vídeňskou ulici, zapůsobí na naše smysly,
především zrakové, zářivé ţlutě kvetoucí zemědělské plochy, které jsou osety řepkou olejkou.
Tato zemědělská plodina, pěstovaná hlavně pro biopaliva, zaţívá obrovský boom. Během
posledního desetiletí se osevní plochy řepky olejky zvětšily o několik set procent. Ţluté lány
této rostliny rozjasňují krajinu v celém regionu. Celé Česko je ţluté, jak nikdy předtím.
Volební plakáty s usměvavými politiky, s jejich plamennými sliby a jistotami jsou vylepeny
na stromech a na telefonní budce u Tradimexu.
Plochu před tímto podnikem zcela zaplňuje několik kamionů.
V blízkosti telefonní budky nás nemile překvapí, ţe nějaký vandal přerazil mladý letorost.
Nad vchodem hospody „U Šimečků” visí slávistická vlajka. Snadno pochopíme, jaký
sportovní klub majitel podporuje.
Mladé stromky na Vestecké ulici (i ty, které byly vysázeny vloni) jsou obaleny květem.
Dětské hřiště ţije přítomností malých capartů.
Hned naproti hřišti se u domu č. 14 nabízí nevšední obrázek. Za plotem se pasou ovce Pepy
Skřivana, které poutají pozornost kolemjdoucích, hlavně dětí.
Silniční komunikace je po zimě dosti poškozená.
Pozornému oku neujde, ţe u pomníku padlým byl poloţen nový věnec.
Kolem Restaurace u Klimešů parkuje mnoho automobilů. Hospoda, která má dlouholetou
tradici, se těší velkému zájmu návštěvníků. Vůně linoucí se z kuchyně prozrazuje, ţe zájem je
oprávněný.
Během naší krátké procházky jsme potkali pana Dvořáčka ze Šátalky, který pravidelně objíţdí
na kole naše domácnosti a zapisuje stav vodoměrů. Tuto činnost provozuje více neţ deset let.
Nepotkali jsme však přepravce osobních aut firmy Kukačka. Transportní vůz s nákladem šesti
aţ deseti osobních vozidel si absenci vynahradí v pracovních dnech, kdy brázdí obcí i
několikrát denně.
Dne 18. 5. proběhla schůzka dopravní komise iniciovaná občany ulice Javorová ohledně
dopravních opatření realizovaných v této ulici. Zpočátku bouřlivou atmosféru se podařilo
členům komise pod vedením starosty uklidnit a vysvětlit.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu probíhal ve dnech 22. - 25. května.
Většina občanů se s potěšením přebytečného haraburdí ráda zbaví, a proto přistavění
kontejnerů vítá.
Kontejnery bývají velmi brzy naplněny aţ po okraj. Jsou ale mezi námi i takoví spoluobčané,
kteří právě na tuto chvíli čekají a pak z odpadu vybírají, co se jim líbí. S jistou dávkou radosti
nad úlovky pak s naplněnými vozíky spěchají ke svým domovům.

Během měsíce se prováděly výkopové práce směrem od Safiny (pokládání kabelů)
k vojenským objektům, dříve k Müllerovým vilám. Nově vznikla i objíţďka z důvodu
rozkopané silnice k Jahodárně (akce obce - dešťová kanalizace).
Zpráva Městské policie Černošice za měsíc květen 2009
V uvedeném období bylo na území obce odslouţeno celkem 152 hodin, z toho 57 hodin
zahrnovalo autohlídku, 38 hodin dopravní dohled (veškeré dopravní přestupky včetně
alkoholu) a 57 hodin pěší hlídkovou činnost. V tomto období bylo na území obce Vestec
zjištěno celkem 49 skutků.
Vídeňská ulice: Vandalismus a nepořádek reprezentuje i zničená tabulka jízdních řádů a
nepořádek v autobusové čekárně na Šátalce.
Dne 8. 5. nás ve 22 hodin překvapila bouřka s vydatným přídělem blesků. V rybníku je ale
stále velmi málo vody. Ţabích pulců je tam jiţ dost, i kukačka se ozývá.
Dne 21. 5. byl velmi pěkný, teplý den. V noci z 26. 5. na 27. 5. nás zastihla opět bouřka.
Víkendový konec května byl deštivý. Dětský den plánovaný na hřišti na 30. 5. se nekonal.
Celý den propršel.
Nad hřištěm byl rozestavený lunapark, vyhrávala hudba z reproduktorů, ale zájemci se
nedostavili, takţe v následujících dnech lunapark zase odjel.

Červen
Dne 1 .6. bylo zprovozněno multifunkční hřiště, které je v areálu fotbalového hřiště. Nově
otevřená sportovní plocha je určena k provozování malé kopané, tenisu, volejbalu a košíkové.
Od počátku tohoto měsíce začal na OÚ pracovat nový asistent starosty pan Tibor Švec, který
nahradil odstoupivšího tajemníka.
Ve dnech 4. a 5. 6. se konaly volby do Evropského parlamentu. V obci volilo 507 voličů
z očekávaných 1186. Výsledky: ODS: 279, ČSSD: 50, KSČ: 36.
Na pátém místě na volební kandidátce kandidovala ve volbách do Evropského parlamentu za
Stranu svobodných občanů paní Alena Šedivá, naše bývala starostka. Členství v ODS
ukončila v roce 2008.
Dne 9. 6., jako kaţdoročně, probíhalo očkování domácích zvířat proti vzteklině před
Restaurací u Klimešů.
Dne 12. 6. byla většinou přítomných zastupitelů odsouhlasena smlouva o spolupráci se
zájmovým sdruţením právnických osob BIOCEV, která stanovuje pravidla a podmínky
spolupráce tohoto sdruţení a obce při výstavbě „Biotechnologického a biomedicínského
centra“. Vznik centra v průmyslové zóně za Safinou byl podpořen z důvodu očekávaného
přílivu špičkových odborníků, vzniku zajímavých pracovních míst a moţného rozvoje
navazujících potřebných sluţeb.
Od 14. 6. proběhla změna jízdního řádu, ale i barev autobusů č. 326. Namísto červených
začaly projíţdět obcí autobusy modré. Ke změně došlo proto, ţe ROPID, jakoţto organizace
zajišťující provoz veřejné dopravy v našem regionu, vybral nového dodavatele, kterým se
stala Veolia Transport. Díky jednání mezi OÚ Vestec a ROPID zůstaly zachovány stejné
intervaly, linka nebyla prodlouţena do dalších obcí. Také byla definitivně vyřešena kvalita
autobusů.

Dne 20. 6. od 15 hodin se konalo setkání dětí na fotbalovém hřišti. Soutěţily hlavně malé děti,
ale došlo i na rodiče. Počasí během akce bylo proměnlivé, ale po 16. hodině se nakonec
obloha umoudřila.
Jaký byl program? Soutěţilo se v hodu míčkem, skákání v pytli, přetahování, střílelo
paintballovými puškami, jezdilo autíčky na vysílačku. Kdo skončil soutěţení, rychle spěchal
nad hřiště na houpačku či kolotoč. A aby ani dospělí nepřišli zkrátka, byly pro ně nachystány
také soutěţe. Zejména sloní běh a házení vajíčkem sklidily opravdu velký úspěch. Například
v házení vajíček byli velmi úspěšní manţelé Karbulkovi.
Dne 21. 6. se odehrál poslední fotbalový zápas Viktorie Vestec versus. Dolní Jirčany.
V uplynulé sezoně se muţstvo TJ Viktoria Vestec umístilo na 4. místě ve IV. třídě skupině A
v soutěţi OFS Praha–západ. Nejlepší hráči: Jiří Sýkora a Pavel Balihar.
Dne 24. 6. se konal výlet invalidů (Jesenice, Vestec) na zámek Opočno a do Nového Města
nad Metují. Po celý den akce bylo zataţeno a deštivo.
Celý červen byl deštivý. Ke konci měsíce se rozvodnily řeky na Valašsku. Povodně na
Moravě si opět vyţádaly lidské ţivoty. Média uvedla dva důvody, proč bylo deštivo: Buď to
způsobila tzv. Medardova kápě, nebo reakce na erupci sopky na Aljašce. Uţ v dubnu vznikla
teorie, podle níţ by mohly severní polokouli ochladit velké sopečné výbuchy. V
březnu vybuchla na Aljašce sopka Mt. Redoubt. Prach, který byl při erupci vychrlen, mohl
ovlivnit i českou oblohu. Naposledy byl podobně nestálý a chladný červen v roce 2004.

Červenec
Po dlouhém úsilí věnovaném vyřízení dotace schválil Výbor regionální rady ROP střední
Čechy dne 8. 7. dotaci pro naši mateřskou školu. Získali jsme historicky nejvyšší dotaci pro
naši obec a to ve výši 35 532 878,75 Kč. Nic uţ výstavbě mateřské školy nebrání.
Soudní spor – T.L.S. property investment, a. s.,versus Obec Vestec
K soudní kauze, která byla v minulé době několikrát zmiňována, především zastupitelkou
Šedivou jako zděděná kauza po minulém vedení, kdy mělo obci hrozit zaplacení částky
4 696 108 Kč + příslušenství, které ţalovala výše uvedená společnost. Poté, co kauzu převzal
současný právník, Mgr. Jahoda, obec vyhrála tento spor jak soudu I. stupně, tak zvítězila i
v odvolacím řízení, ve kterém jí navíc byla přiznána náhrada nákladů na řízení v celkové výši
2811 173,50 Kč.
Zároveň, pravděpodobně v návaznosti na výsledek této kauzy, stáhla i další společnost
Vestecká stavební s. r. o., svou ţalobu na částku 3 733 141 Kč s příslušenstvím.
K diskuzi na téma Vestecká spojka, která se uskutečnila ve čtvrtek 16. 7. od 18 hodin, jsme
byli pozváni do zasedací síně obecního úřadu. Bouřlivá diskuze kolem potřebnosti a vlivu
silničního obchvatu severně od zastavěné části obce se nakonec uklidnila a mnozí účastníci si
i poopravili svoji představu o této stavbě.
Osm z devíti členů Zastupitelstva obce Vestec korespondenčně odsouhlasilo účast naší obce
na zmírnění důsledků povodní, které v minulých týdnech ve velkém rozsahu postihly řadu
obcí, a to poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50 tisíc Kč. Členové zastupitelstva uloţili
starostovi neprodleně poukázat dohodnutý finanční příspěvek na účet obce Šenov u Nového
Jičína.

V sobotu 11. 7. od 19 hod. se konal na hřišti (vedoucí restaurace Javůrek Josef), tak jako
v minulých letech, zabavní večer „Country”. Vstupné 50 Kč, tombola, grilování. Hudbu
zajistil Petr Dvořáček a spol.
Dne 29. 7. se konala brigáda fotbalistů na vesteckém hřišti. Ve večerních hodinách pod
vedením Jaroslava Málka se uklízelo v prostorách kolem tribuny.
Nestačilo, ţe konec června byl deštivý. Jiţ 1. 7. v 18:45 nás zastihla vydatná bouřka. Téměř
kaţdý následující den se denní teploty pohybovaly kolem 15 °C, bylo spíš zataţeno, deštivo,
provázel nás výskyt častých bouřek, vysoká vlhkost, místy v ČR i přívalové deště a povodně
(hlavně na Moravě). Aţ datum 16. 7. přineslo příjemný, velmi teplý letní den, teploty se
pohybovaly kolem + 30 °C, ale uţ v sobotu 18. 7. bylo zase deštivo po celý den.
V pátek 3. 7. kolem 17. hod. udeřil blesk do smrku v blízkosti Restaurace u Klimešů a
způsobil takové problémy, ţe byl po celý týden přerušen provoz zařízení kvůli opravě
elektrického a počítačového systému.
Ve dnech 22. 7. a 23. 7. jsme si uţívali horkého léta. Ve čtvrtek 23. 7., po parném dusném
dni ( přes 30 °C), dorazila do Vestce vydatná bouřka a zanechala po sobě po celé ČR velké
škody (oběti na ţivotech, vyvrácené stromy, domácnosti bez proudu apod.). Přelom července
a srpna vrcholil teplotami kolem +30 °C, bez sráţek.
Vlhké počasí velice vyhovovalo slimákům. Nacházeli jsme je všude, na chodnících, v trávě.
Bohuţel, dělají vrásky zahrádkářům. Jsou to houţevnatí ţrouti zahrady. Pochutnávají si
hlavně na salátu, kapustě, aksamitníku, astrách a jiřinách. Nejagresivnějším plţem a
likvidátorem úrody je plzák španělský, zavlečený k nám v roce 1991.

Srpen
Na vesteckém hřišti se dne 8. 8. od 20 hodin v restauraci U Pepíčka pořádala Disco party.
Hudba byla produkována z magneťáku. K tanci se měla spíš děvčata a pan Pepa Hochmann,
který nevynechá ţádnou zábavu.
Jiná setkání uskutečňují bývalí zaměstnanci Safiny. Pravidelně se schází řadu let jedenkrát
měsíčně v salonku U Klimešů k přátelském posezení.
V sobotu 15. 8. se uskutečnil na multifunkčním hřišti 1. rekreační volejbalový turnaj pod
záštitou TJ Viktoria Vestec, financovaný startovným jednotlivých týmů a z vlastních
prostředků nadšenců TJ Viktoria Vestec. Do turnaje se přihlásila čtyři muţstva sloţená ze
všech moţných kamarádů a přátel. Týmy Alvako, Siesta OO, Siesta WC a Smog předvedly
krásné výkony. Hrálo se systémem kaţdý s kaţdým a následně po obědě, který měli všichni
hráči v ceně startovného, si to mezi sebou rozdala muţstva Alvako a Siesta OO o třetí místo.
Výhra se usmála po nervy drásajícím výkonu na tým Alvaka, který byl sloţen převáţně
z našich spoluobčanů z Vestce. Krásný den završili příznivci volejbalu v místní hospůdce
„U Pepíčka“, kde se dospělí i jejich děti pobavili a osvěţili, ať jiţ v bazénku, či na dětském
hřišti.
Finálovou bitvu si mezi sebou rozehrály týmy Smog a Siesta WC. Výhru si zcela zaslouţeně

odnesl tým Smogu. Zaslouţeně také byla oceněna nejlepší hráčka z týmu Smog paní Alena
Mašková, která všechny nadchla svým přehledem a fér hrou, a také proto dostala pamětní
trofej. První tři týmy byly oceněny medailemi v barvě tradičních kovů.
Jako kaţdoročně se ve dnech 12 .8. – 14. 8. konala humanitární sbírka Diakonie Broumov
Sběrným místem byla zasedací místnost obecního úřadu.
Dne 13. 8. se konal koncert zpěvačky Madony v Praze 4 - Chodově. Počasí bylo příznivé,
vynikající byla i slyšitelnost.
Na srpnovém zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno přijetí dotace na výstavbu
mateřské školy a zahájeno výběrové řízení na dodavatele a byl také schválen prodej pozemků
kolem okálů, který se vlekl jiţ několik let. Dále byla schválena dotace na absolventský
koncert Lukáše Jindřicha se sborem Bambini di Praga v kostele Šimona a Judy v Praze.
V průběhu léta se podařilo dokončit dešťovou kanalizaci (kolem 13. 8. ) v ulici K Jahodárně,
proběhla oprava zastávky u Safiny.
Realizovaly se přípravné práce na cyklostezkách a cyklotrasách v obci.
.
Rozkopáno bylo i před autobusovou zastávkou Safina-Vestec (podnik). Tato oprava proběhla
díky jednání OÚ se společností Safina, náklady se pohybovaly v částce cca 200 000 Kč.
Safina celou tuto částku uhradila.
V sobotu večer 29. 8. od 19 h. se opět U Pepíčka na hřišti konala DISCO party.
Začátek poslední srpnové dekády byl deštivý. Obrat nastal od 23. 8. Aţ do konce měsíce jsme
se mohli těšit z teplých a slunečných dnů s teplotami kolem +30 °C. Aţ v sobotu 29. 8.
nastalo ochlazení, denní teplota kolísala kolem +20 °C, polojasno. Houby zatím nerostou.

Září
Komise pro dopravu a bezpečnost zprovoznila pro občany od 1. 9. informační SMS systém,
který nahrazuje obecní rozhlas. Ten slouţil dlouhá léta místním občanům. Starší občany, kteří
obsluhu mobilních telefonů či internetu neovládají, však tato sluţba neuspokojuje.
„ Miniškolka Kačenka ”( firma Kateřina Šídlová), to je název soukromého zařízení v Krátké
ulici č. 85, které bylo uvedeno do provozu od.1. září. Kapacita dětského zařízení je 20 dětí.
Dne 3. 9. proběhlo na OÚ zasedání zastupitelstva obce, které bylo věnováno výhradně
problematice Vestecké spojky. Zúčastnilo se ho všech devět zastupitelů, dále pozvaní hosté a
asi pět desítek občanů. V úvodní části byly prezentovány ze strany OÚ a pozvaných hostů
informace k výstavbě Vestecké spojky. Zasedání se zúčastnili jak zástupci petičního výboru,
tak občané, kteří naopak ţádali o co nejrychlejší vybudování Vestecké spojky. Zasedání byli
přítomni i členové Komise pro dopravu a bezpečnost. Z této schůze vyplynuly následující
závěry: Nesouhlas zastupitelstva s vybudováním Vestecké spojky ve formě komunikace
dálničního typu. Objednání expertní studie, která zhodnotí moţné alternativní řešení této
komunikace. Poţadovat v rámci řízení EIA minimalizaci negativních vlivů na obec Vestec.
Z diskuze dále vyplynulo, ţe je nutno řešit odvedení dopravy z katastru obce Vestec silnicí II.
nebo III. třídy tak, aby se ulevilo nejen Vestecké ulici, ale i místním komunikacím (ulicím),
které někteří řidiči vyuţívají pouze k průjezdu naší obcí.

Kulturní komise a fotbalový klub TJ Viktoria Vestec nás pozvali na Mariánské slavnosti,
které proběhly na místním fotbalovém hřišti dne 12. 9. od 13 hodin.
Jiţ od pátku 11. 9. byly pro děti připraveny kolotoče a houpačky. Sobotní program byl
oficiálně zahájen ve 13 hod. vystoupením skupiny Maxim Turbulenc. Mezi 14. a 15. hodinou
proběhl tradiční zápas mezi muţi a ţenami a poté program pokračoval soutěţemi pro děti i
dospělé. Sourozenci Jaroslav a Martin Málkovi nás překvapili svým velmi vtipným nápadem
s kolečky. Mladší Martin v bílém jako zdravotník s nezbytnou první pomocí a starší bráška
Jaroslav jako člen pohřební sluţby. Občerstvení bylo zajištěno ve formě grilovaných
pochoutek, piva, burčáku.
Fotbalový zápas TJ Viktoria Vestec „ţeny” versus. TJ Viktoria Vestec „starší páni” skončil
poměrem 5:4, (na penalty potvrzené vítězství 2:1). Od 17 hodin hrála k poslechu i tanci
skupina WAT.
Od středy 16. 9. probíhala oprava Vestecké ulice, která byla spojena s průběţnými uzavírkami
části komunikace včetně autobusových zastávek. V souvislosti s opravou komunikace se před
Tradimexem na čas usadila modrá bytová buňka a stroje. Právě v těch místech,
kde v 80. létech stávaly vestecké ţeny a očekávaly pojízdnou prodejnu.
Dne 23. 9., jako kaţdoročně, Sdruţení zdravotně postiţených Jesenice – Vestec
zorganizovalo zájezd do Litoměřic – na výstavu „Zahrada Čech”. Další výlet byl uskutečněn
30. 9. na hrad Český Šternberk.
Dne 26. 9. večer se konala zábava „Country” na vesteckém hřišti.
V pozdních večerních hodinách 10. 9. se konečně dostavil dlouho očekávaný déšť.
Naposledy pršelo 17. 8., 21. 8. a 22. 8. Tolik ţádoucí vláha nás potěšila, ale neuspokojila.
Prodlouţený víkend 26. – 28. 9. byl teplý, slunečný, teploty kolem +20 °C.
V noci a v ranních hodinách 30. 9. se dostavil nepříliš vydatný déšť.
Listí na stromech ţloutne a padá ze stromů. Není jasné, zda je to tím, ţe se blíţí podzim, nebo
ţe uţ je dlouho sucho. Listí padá i z ořešáků. Řada těchto stromů trpí chorobou, tzv.
antrakózou ořešáku. Na listech vznikají různě veliké hnědě ohraničené skvrny, které jsou
nejprve ţlutohnědé, později od středů hnědé. Skvrny se postupně zvětšují a spojují. Napadené
listy se deformují, zasychají a jiţ koncem léta předčasně opadávají. Napadené plody jsou
deformované.
Náš starousedlík, pan Josef Skřivan ( dům č. 14 na Vestecké ulici), má konečně ostříhané
ovce (12 ks). Jak nám sdělil, nebyla to vůbec jednoduchá záleţitost, protoţe sehnat někoho na
ostříhání prý dá dost práce. Dodal, ţe by ho daleko víc potěšilo, kdyby si někdo vlnu odvezl,
třeba i zadarmo.
V průběhu měsíce proběhla oprava Vestecké ulice, kdy byly opraveny poškozené části v
úseku od Restaurace U Klimešů po Vídeňskou ulici. V návaznosti na tuto opravu bylo
v následujícím měsíci provedeno nové vodorovné značení. Zbylý úsek Vestecké ulice aţ po
hranici obce směrem ke křiţovatce na Hrnčíře a Zdiměřice byl také opraven, zde však jen
lokálně v několika místech. Celkové náklady na opravu dosáhly výše cca 1,5 milionu Kč, na
kterých se obec podílela částkou ve výši cca půl milionu Kč. Správa a údrţba silnic Kladno
uhradila zbylou částku. Opravu provedla společnost Praţské silniční a vodohospodářské
stavby, a.s.

Říjen
Vestecké ţeny pod vedením Aleny Dostálové po tříměsíční přestávce opět začaly cvičit
v zasedací místnosti OÚ.
Vyvrcholení oslav 130. výročí jesenické školy se uskutečnilo v pátek 9. října.
Toto datum bylo symbolické, neboť v tento den byla v roce 2003 slavnostně otevřena nová
budova jesenické školy navazující na tradici původní jesenické školy vysvěcené 24. srpna
1879. V nové škole byly vystaveny dobové fotografie, kroniky, symbolická stará škamna ze
staré budovy.
Dne 17. 10. se konalo tradiční vítání občánků. Tentokrát jsme přivítali 35 vesteckých dětiček.
Vítání proběhlo v zasedací místnosti OÚ ve dvou etapách, a to od 13 a 15 hodin. Nekonal se
přípitek ani občerstvení, tak jak tomu bylo v minulých létech. Výzdobu vkusně zajistila paní
Hana Příkopová. Den byl deštivý, obloha zataţená.
V průběhu měsíce proběhla úspěšně kolaudace Vesteckého rybníka.
.
Rekonstrukce dětského hřiště v Javorové
Vzhledem k tomu, ţe stávající dětské hřiště v Javorové ulici bylo jiţ delší dobu v
nevyhovujícím stavu, vyčlenili zastupitelé z rozpočtu obce prostředky na jeho rekonstrukci,
která proběhla v tomto měsíci. V rámci rekonstrukce byla instalována nová, certifikovaná
hrací sestava, byl proveden nový povrch hřiště a také vybudováno nové oplocení. Celková
cena rekonstrukce byla ve výši cca 206 tisíc Kč.
Výběrové řízení na dodavatele mateřské školy
Do tohoto výběrového řízení se přihlásilo celkem sedm uchazečů, (jejich nabídky byly
vyhodnoceny dne 2. 11. hodnotící komisí). Čtyři nabídky byly vyloučeny a ze tří
hodnocených nabídek byla poté jako ekonomicky nejvýhodnější varianta jednomyslně
doporučena nabídka společnosti AVERS, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 47 196 764 Kč.
Dešťová kanalizace v ulici K Jahodárně
Po třech letech od zahájení byla konečně dokončena i tato akce. K původní smlouvě o dílo z
roku 2006 byl uzavřen ještě jeden dodatek, a nic tedy nebránilo v obnovení prací. Vlastní
realizace byla zahájena v měsíci dubnu, vzhledem k nepříznivému počasí se realizace o něco
prodlouţila. Celková cena činila 4 708 205 Kč.
Nákup pracovního vozidla
Vzhledem k potřebám obce při úklidu bylo na veřejném zasedání zastupitelstva obce
schváleno nakoupení repasovaného vozidla Multicar 25, a to včetně radlice na úklid sněhu a
zametacího kartáče pro zimní údrţbu, za celkovou cenu ve výši 492 303 Kč. Vozidlo bylo
obci předáno v předposledním listopadovém týdnu.
Dne 31. 10. se konalo „Dlabání dýní s TJ Viktoria Vestec” na vesteckém fotbalovém hřišti.
V chladném počasí se sešlo asi 50 sousedů s dětmi a dlabalo se ostošest, všechny věkové
kategorie. Po vytvoření neuvěřitelně strašidelných výtvorů došlo na opékaní vuřtíků a vše se
chystalo na noční bojovku, kdy děti procházely mezi svými výtvory a viktoriánskými
strašidly.

Přibliţná cena benzinu a nafty u benzinové pumpy ve Vestci v říjnu: natural : 28,60 Kč,
diesel 27,90 Kč.
Seno je nahoře, jablka a bandory ve sklepě, zelí naloţené, můţe začít zima, říkávali naši
dědečkové.
Jak se chystáme na zimu my? Zazimujeme zahradu, přihrneme hlínu k růţím a dalším keřům,
hrabeme napadané listí, přikrýváme chvojím choulostivé rostliny, vyprazdňujeme vodní
nádrţe, bazény.
Brambory na uskladnění ve větším mnoţství nakupují ti, co mají dobrý sklep a chtějí mít
brambory doma. Lze je koupit např. u Dvořáků v Jesenici, v obchodech zeleniny nebo si
můţeme pro ně dojet přímo na Vysočinu, kde rostou nejjakostnější. Jiní spotřebitelé
upřednostňují koupi menšího mnoţství brambor průběţně během roku.
Co se týče ovoce, nedá se říci, ţe by nebyl rok pro úrodu nepříznivý. Ale blízkost velkoměsta
příliš nevyhovuje pěstování ovoce, nedovoluje sadaření v takovém rozsahu, jak tomu bylo
např. před 20 léty.
Na plochách v katastru Vestce, které obhospodařují soukromí zemědělci a které byly zjara
osety řepkou olejkou, jsme mohli registrovat zelený nízký porost – tzv. výdrol ze semen
řepky.
První říjnový den se přihlásil zataţenou oblohou, k večeru se krátce objevil drobný déšť, ale
7. října padly teplotní rekordy. V praţském Klementinu meteorologové naměřili +24,8 °C,
tedy o 0,2 stupně více neţ v dosud rekordním říjnu 1966.
Uţ od pondělí 12. 10. se začala připomínat zima, nastalo ochlazení. Následující dny jsme
zaznamenali ráno niţší teploty, které však neklesly pod nulu. Po všechny dny zůstala obloha
zataţená, nechyběly deštivé přeháňky s větrem a sněhem. Vrcholky našich hor se pokryly
sněhem. Motoristé začali vyhledávat pneuservisy a měnili letní pneumatiky za zimní.
Dne 15. 10. jsme ráno naměřili +1.5 °C, přes den se mísil déšť se sněhem, ale ten hned
roztál. Na silnicích ČR nastal kalamitní stav. Některé kraje byly i několik dní bez elektrického
proudu (Jablonecko).
Koncem měsíce se dostavilo další citelnější ochlazení. V pátek 30. 10. večer byla jasná
obloha, teplota - 2,6 °C, následující den ráno – 1,3 °C.
Přechod na zimní čas.
Praţská plynárenská, a. s., která zásobuje zemním plynem hlavní město Prahu a příměstské
části okresů Praha-východ, Praha-západ a Kladno, sníţila od 1. října své prodejní ceny
zemního plynu pro praţské domácnosti v průměru o 4,4 %.

Listopad
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhl ve dnech 6. 11. a 7. 11.
Kaţdé ráno v pracovních dnech docházelo ke sloţité dopravní situaci v oblasti Praha - Opatov
– Šeberov – Průhonice.V hodinách ranní dopravní špičky autobusy na linkách č. 165, 326,
327, 328 a 385 nabíraly velké zpoţdění. Důvodem tvorby dlouhých kolon vozidel na příjezdu
do Prahy bylo dopravní omezení z důvodu frézování vozovky a staţení provozu do jednoho
jízdního pruhu.
Od 11.11.– „Hospoda „U Šimečků”omezila provoz. Znovu byl otevřen kuřácký koutek.

Chovatelé drobného zvířectva Vestec nás pozvali na tradiční podzimní výstavu, která se
tentokrát konala v obci Libeň, a to ve dnech 14. 11. – 15. 11. v hale bývalého kravína.
Nechybělo občerstvení ani bohatá tombola.
V průběhu měsíce probíhala výsadba nových stromů na pozemku parcely č. 417/3 mezi
ulicemi Vídeňská a Nad Jezerem.
Na uvedeném pozemku bylo vysázeno 24 stromů. Náklady spojené s touto výsadbou uhradila
z větší míry společnost T-LAND, a. s., která realizovala výstavbu na sousedních pozemcích.
V podniku AGRO probíhala sklizeň špenátu. Dopravu a svoz zajišťovaly traktory, které
projíţděly obcí po celý den.
U hypermarketu Albert umístila firma Potex červený kontejner na textil. Je však velmi
nevkusné, kdyţ se kolem něj povalují čas od času na zemi haldy staršího šatstva, ve kterých
se v časných ranních hodinách, za svitu veřejného osvětlení, prohrabují někteří občané.
Bilance honební, jak sdělil František Šimeček, byla velmi slabá. Zajíce a baţanty jsme mohli
počítat stěţí na desítky. Stav černé a spárkaté zvěře je naopak vyšší.
Našim fotbalistům skončila podzimní sezona, kterou zakončili na vynikajícím 1. místě
v tabulce. Na hřišti se ale nehrál pouze fotbal. Za účasti jak fotbalistů i občanů obce a také za
přispění obce Vestec byly uspořádány v průběhu podzimu další akce, jako bylo například
dlabání dýní, nohejbalové a volejbalové turnaje, brigáda, úprava hrací plochy a další.
V neděli 17. 11. bylo převáţně zataţeno i deštivo, avšak teplota se nečekaně vyšplhala aţ na
+15 °C.
Druhá dekáda listopadu byla neuvěřitelně teplá. Dne 25.11. v praţském Klementinu ve dvě
hodiny odpoledne naměřili +14,5 °C. Padl tak teplotní rekord z roku 1944, kdy bylo
naměřeno +13,2 °C.
Není divu, ţe některé okenní parapety dosud stále zdobily bohatě kvetoucí převislé
pelargónie.
Navzdory neobvykle teplým dnům se posledního listopadu před OÚ rozzářily na smrku
barevné svíčky. Následující den jsme zaregistrovali další vyzdobený jehličnan, tentokrát u
pomníku padlým. Světelná vánoční dekorace na sloupech nám připomněla, ţe za několik
týdnů budou Vánoce.

Prosinec
I

V naší obci bylo nově zřízeno pracoviště Czech POINT.
Na posledním prosincovém zasedání byly schváleny rozpočty a rozpočtové výhledy s dosti
nákladnými investicemi. Z těch nejvýznamnějších je třeba zmínit cyklostezky - 9 mil. Kč,
revitalizace rybníka- 1 mil. Kč, komunikace k MŠ - 14 mil. Kč, kanalizace Šátalka – 6 mil.
Kč., šatny a úprava okolí – 5 mil. Kč., územní a regulační plány – 700 tis. Kč., MŠ – 46 mil.
Kč. Z toho důvodu byl schválen prodej obecního pozemku ve výši 6 mil. Kč.
Kulturní komise a obec Vestec připravily pro vestecké děti dne 5. 12. od 14 hodin v motelu

„U krbu” mikulášskou nadílku. Pozvání na tuto předvánoční akci přijala i herečka a zpěvačka
Míša Dolinová.
Mikulášská zábava pro dospělé se konala tentýţ den večer v Restauraci u Klimešů od 20 hod.
K tanci a poslechu hrála skupina WAT.
S parní mašinkou si vyrazili vestečtí rodiče s dětmi v sobotu 5. 12. v 9:40 hod. z Bráníka.
V parních vlacích procházel Mikuláš se svoji druţinou. Všechny hodné děti dostaly od
Mikuláše malý dárek. Pro ty zlobivé měl čert připravené uhlí z lokomotivy. Vagóny byly
vytápěné. Předprodej lístků zajistil Zdeněk Roţánek.
Dne 5. 12. - Mikuláš a jeho doprovod prošli celou obcí. Navštívili řadu dětí, aby nadělovali,
ale také pomohli řešit rozličné rodičovské trampoty. (akce o. s. Vestecká zvonička).
Komise pro dopravu a bezpečnost přistoupila k rozhodnutí, ţe většina ulic v obytných
lokalitách bude jednosměrných.
Co si od tohoto kroku slibuje?
Sníţení počtu vozidel, která by vyuţívala naše obytné lokality pouze k tranzitu, zvýšení
bezpečnosti v ulicích (vyhýbání se protijedoucím vozidlům a chodcům), moţnost legalizace
parkovacích míst v ulicích.
Dne 23. 12. v 16 hod. se konalo u obecního úřadu předvánoční setkání s občany. Pro rodiče i
děti byl připraven sváteční program „Putování za Jeţíškem” s ţivou hudbou, občerstvením.
Všude vládla vánoční nálada zakončená přivezením pravého betlémského světélka od skautů.
Setkání se zúčastnilo skoro 300 občanů.
Škoda, ţe v současně probíhala uprostřed vsi obdobná předvánoční akce, takţe se nedalo
stihnout obojí. Kompletní vestecký betlém ve staročeském pojetí ( akce o. s. Vestecká
zvonička) byl vystaven při vánočním zvonění na návsi u vestecké zvoničky. Slovem
prováděla paní Jana Smutná.
Za doprovodu koled budil obdiv Vestecký betlém, vytvořený společnými silami místních
modelářů. Po zahajovacím, svolávacím zvonění vyuţily děti příleţitosti rozeznít zvon
starobylé zvoničky. Betlémské světélko, jiţ dopoledne dovezené z Českého rozhlasu, poskytlo
plamínek mnoha lucerničkám. Poté byl betlém přemístěn před dům manţelů Bucharových. Na
přípravě akce se podíleli manţelé Janatovi, p. Jiří Sedmík, p. Ing. Miloš Koc, paní Zdeňka
Štojdlová, rodina Dolejších/Boháčova, paní Jana Smutná, p. Zdeněk Roţánek a rodina
Bucharova.
Při poţáru zemřeli v noci na sobotu 26. 12. dva lidé, starší muţ a ţena. V rodinném domě
v Javorové ulici začalo hořet po třetí hodině ráno. Hasiči evakuovali na několik hodin okolní
byty a sousední dům. Dva lidi hasiči zachránili pomocí ţebříku z balkónu. Ti se nadýchali
zplodin a byli odvezeni do nemocnice.
V naší obci se rozmáhá nešvar některých majitelů psů, kteří necítí potřebu po nich uklidit.
Nejen ţe tím porušují platné právní předpisy, ale především všem občanům znepříjemňují
pohyb po obci. Přestoţe obec nechala nainstalovat pytlíky na psí exkrementy, je
nepochopitelné, ţe někteří z majitelů psů se je rozhodli ignorovat nebo neví, k čemu slouţí.
Restaurace „ U Klimešů ”měla po Vánocích, tak jako v minulých létech v tento čas,
dovolenou. Zpravidla je tato doba určena pro vymalování provozních místností.

Dřevěné informační tabule, umístěné nedaleko hospody U Šimečků, se pokusil někdo zapálit.
Komu asi vadily?
Z 12. 12. na 13. 12., po dlouhé odmlce, poklesly noční a ranní teploty pod nulu. Ráno 13.12.
jsme měli na teploměru -20 °C, přes den bylo mrazivo, ale bez sněhu.
V neděli 27.12. večer se kolem Měsíce vytvořil obrovský bílý kruh, tzv. měsíční halo. Tento
unikátní a krásný jev je vidět zhruba jednou za rok a v některých letech vůbec ne.
Mezi Vánoci a Silvestrem bruslilo Vesteckém rybníce pár dětí.
Dne 31.12. - bez sněhu, přes den zataţeno, teploty od +5 °C aţ +10 °C, večer deštivo, vlhko,
částečné zatmění Měsíce.
Závěr roku, „ Silvestr 2009” jsme mohli oslavit v restauraci na vesteckém hřišti. Za 500 Kč
jsme si mohli dopřát kýtu či ovar, řízečky se salátem, chlebíčky a připít na úspěšný rok 2010
šampaňským. Sešlo se zde asi 40 osob, v místnosti se smělo kouřit, chyběla však hudba.

