Kronika 2012
Leden
Co se dělo ve Vestci během roku 2012, v obci s téměř 2,5 tisíci obyvateli?
Jak se žilo v lokalitě, která má na dosah hlavní město nejen se svými pozitivy, ale i negativy,
která se díky mimořádnému sociálnímu programu rozrostla o více než sto občanů. Vesnice ve
Středočeském kraji, která byla oceněna 3. místem v soutěži Zlatý erb za nejlepší internetové
stránky obce. A nejen to. Rok 2012 byl na události každopádně pestrý a bohatý.
Počet popisných čísel se přiblížil k šestistovce. V obci bylo přihlášeno přes dva tisíce
obyvatel. Ve skutečnosti jich žije jednou tolik. Další dva tisíce však bydlí ve Vestci
anonymně. To znamená, že obec tak přichází ročně o částku 15 milionů korun. A tak se
zastupitelstvo obce na svém lednovém zasedání usneslo přijmout nový sociální program,
který by zajišťoval finanční pomoc občanům trvale bydlícím ve Vestci a zároveň motivoval
anonymní občany k přihlášení. Zastupitelstvo vyčlenilo finance z rozpočtu obce a rozhodlo,
že každý občan Vestce dostane roční příspěvek na bydlení 800 korun, děti do osmnácti let
1000 korun. Senioři za dovršení životní jubilea (70 let, 75 let atd.) částku 1000 korun.
Program zahrnoval i nepřímou bezhotovostní pomoc.
Již na posledním prosincovém zasedání v roce 2011 vznikly po mateřské škole další dvě
příspěvkové organizace: Technické služby Vestec a Sportoviště obce Vestec včetně rybolovu.
Ředitel příspěvkové organizace Sportoviště obce Vestec Václav Drahoš tuto změnu
zdůvodnil těmito slovy: Obec zřídila příspěvkovou organizaci kvůli samostatné
hospodářské činnosti, zprůhlednění účetnictví a majetkové správě.
Příspěvková organizace Sportoviště obce Vestec měla nastavený vyrovnaný rozpočet pro
rok 2012 v hodnotě 1.3 milionů korun a zaměstnávala šest zaměstnanců na pracovní poměr
a tři lidi na dohodu o provedené práci.
První výroční valná hromada hasičů Vestec se konala dne 21. 1. v Restauraci Na hřišti za
účasti hasičů z okolních SDH, představitelů 14. okrsku, zástupců profesionálních hasičů i
místních představitelů obce. Na programu byla zpráva o činnosti SDH Vestec, revizní správa
o hospodaření a v diskuzi zazněly zdravice okolních sborů. Sešlo se kolem padesáti hostů.
Hasičská základna se početně se rozrostla a hasiči se mohli těšit zánovnímu zásahovému vozu
Avia, které jim poskytla Safina a. s. Svoje dočasné místo zatím našla v hasičské zbrojnici
SDH v Osnici.
Na koncert pořádaný v sobotu 21. 1. v Restauraci u Klimešů pozvala TJ Viktoria Vestec
skupinu” Sweet Pain”, jejímž členem a hlavním tahounem je bývalý občan Vlastimil
Moutelík.
Dne 31. 1. se v úterý ve 14h na OÚ pod vedením paní Líby Jarolímkové rozběhl další
semestr Univerzity třetího věku. Téma – po úvodní astronomii nastoupila etika. Poslední
jmenované se všem velmi zamlouvalo.
Zápis do prvních tříd vesteckých prvňáčků probíhal na spádových základních školách Prahy
4 – ulice Mikulova, Květnového vítězství a v Kunraticích. Prvňáčci se mohli nechat zapsat i
v ZŠ Jesenice.
S čím nás překvapili senioři? Předsedkyně Alena Dostálová informovala ve Vesteckých
listech o aktivitách dobře fungujícího klubu. Připomněla jarní rekreaci v penzionu
v Jizerských horách (CK Kitty Tour), návštěvy pražských divadel, kulturních zařízení a

plavání ve Sport klubu Průhonice.
Motoristům se prodražila jízda autem. Lednová cena za Natural 95 - 36,90 Kč za litr.
Nabízí se porovnání z roku 2009, kdy například v březnu stál litr pouze 24,90 Kč.
Vývoj počasí tak, jak se podařilo zaznamenat.
Na Nový rok ráno naměřeno +8° C, celý den bylo zataženo, v odpoledních a večerních
hodinách pršelo. Ale 4. 5. a 6. 1. nás překvapil silný vítr s bohatou nadílkou sněhu. V mediích
jsme mohli slyšet a vidět, že 5. 1. orkán Andrea, extrémní vítr (rychlost zhruba 70km/h)
bičoval po celý den republiku, a to hlavně na Ústecku. Bohatá sněhová nadílka uzavřela
některé hraniční přechody.
9. 1. - druhý lednový týden byl ve znamení zatažené oblohy a srážek, které byly ve vyšších
polohách sněhové. 12. 1. večer větrno, místy i bouřka, 14. 1. - ráno ležela na zemi nepatrná
sněhová pokrývka.
18. 1. - ráno slunečno, mrazivo, mizivě sněhu. Mrtvý bezdomovec, Ukrajinec Luboš byl
nalezen v boudě u Vesteckého rybníka.
V sobotu 21. 1. začalo odpoledne chumelit. Vločky padaly až do pozdního večera. Sněhu
přibývalo, ale druhý den ráno nezbyla po něm ani stopa.
Od 27. l. - nástup holomrazů - k velké nelibosti zahrádkářů a zemědělců, kteří by rádi dopřáli
přírodě sněhovou peřinu, která by půdu přikryla a uchránila.
Únor
Rada obce na konci ledna schválila kalkulaci vodného a stočného na rok 2012. Od 1. února
2012 činila cena vodného 34,46 Kč včetně DPH za m3 (1000 litrů) a cena stočného činila
47,07 Kč včetně DPH za m3. A jak starosta Tibor Švec vysvětlil občanům zvýšení cen?
Zvýšení ceny stočného je způsobeno tím, že do 31. 12.2011 obce nevykazovaly v účetnictví
odpisy. Od 1. 1.2012 se odpisy zavádějí povinně i u obcí a všech státních subjektů.
18. 2. ve 14 hodin - Kulturní komise a vestečtí hasiči spolupořádali oblíbený masopustní
průvod masek. Pestrý roj maškar, malých, velkých i těch nejmenších, měl sraz už ve 13h u
sportovního centra. Aby se náročný program podařilo zvládnout, bylo třeba si dát na úvod
něco posilujícího, například ovarovou polévku. Hasiči upravili vozík jako ARO a vyjeli v čele
průvodu. Zástup masek doprovázela živá hudba, nechybělo focení a samozřejmě veselá
nálada. Občas se zastavil u některého domku, kde na maškary čekalo malé občerstvení nebo
přípitek. Provoz na Vestecké ulici byl omezen. Projíždějící řidiči jen tak snadno neunikli
pozornosti všudypřítomných masek. Museli se nějak vykoupit. Závěr akce skončil opět na
hřišti, kde čekaly všechny příznivce masopustu vepřové hody.
Veřejné osvětlení ve Vestci se komplexně zmodernizovalo. Ve spolupráci se společností
Eltodo, s níž má obec dlouhodobou smlouvu nájmu veřejného osvětlení, se dočkala ulice
Na Spojce konečně veřejného osvětlení. Občané si stěžovali hlavně na problematickou cestu
z autobusové zastávky Safina, která byla ve večerních hodinách v naprosté tmě.
Rekonstrukce lamp či instalace nových proběhla již v minulém roce v ulicích K Rybníku,
K Vodárně, K Jahodárně, Krátká, U Parku a Průběžná.
Při jiném osvětlení se po dva ledové pátky scházeli občané v hojném počtu na Vesteckém
rybníku. Veřejné bruslení se poprvé konalo 3. února. Bruslilo se po celém, upraveném a
osvětleném rybníku. U improvizovaného stánku se prodávalo něco na zahřátí. Odtud byla
ledová plocha nasvícena. Celou akci pořádal zastupitel Vašek Drahoš. O akci se doslechli i

známí z Jesenice, Hrnčíř, Kocandy i Zdiměřic. A tak se sešlo na Vesteckém rybníku více než
250 lidí.
Nadšení v podobě večerního bruslení v extrémních mrazech mělo další pokračování za týden
v pátek, v sobotu i v neděli. I tentokrát se nadšenci sešli opět v hojném počtu. Vymetené
cestičky byly osvětleny loučemi, opět občerstvení za lidové ceny a spousta muziky. Jako zlatý
hřeb večera byl vytyčen vestecký rekord v hadovi z lidí, který objede rybník. Rekord činil 35
bruslařů. Jako perličku a zlatou tečku večera nelze nezmínit extrémní polární výkon jednoho
účastníka, který na svůj nástroj zahrál všem přítomným ukolébavku na dobrou noc a to odděn
do půli těla a to teplota dosahovala -15° C.
15. 2. se konala informativní schůzka vesteckých seniorů na OÚ. O týden později, 22. 2. byla
zorganizováno další setkání. Tentokrát městská policie instruovala na OÚ přítomné, jak
používat defibrilátor a jakým dalším nebezpečím se může ohrožený senior bránit.
18. 2. a 25. 2. - Šipkový turnaj v nálevně na hřišti od 16h. Startovné 80Kč. Vítěz obdržel
putovní pohár.
Počasí - od 27. 1. do 12. 2. jsme se probouzeli do nejmrazivějších dnů roku. Například 1. 2.
jsme naměřili -19.4° C. Jako nejmrazivější den byl všeobecně uváděn 6. únor.

Březen
3. 3. – SCTJVV- Sobotní řádění se Zuzkou od 10h. DanceAerobic, bosubodyform,
strečink, cena 190,- Kč.
13. a 14. 3. – Cirkus Kellner se usídlil v ulici Ve Stromkách. Program byl pestrý,
atraktivitou byla hadí a krokodýlí show. Cena vstupenky: 120 - 150Kč, účast: 70 - 100
lidí.
Jak to vypadá s kriminalitou ve Vestci? (z VL)
Nejvážnější událostí bylo již zmiňované umrznutí ukrajinského občana, který byl
nalezen v boudě za hřištěm. Jinak se kriminalita v obci skládala především z vykrádání
aut (velice rizikové místo je parkoviště u Alberta). V únoru bylo zaznamenáno také
několik krádeží měděných okapů z rodinných domů. Je neuvěřitelné, kam až sahá drzost
zlodějů. Mají odvahu se vracet na místo činu a následující den odnést zbytek okapů,
které nestihli ještě ukradnout.
16. 3. - fotbalová slučka před sezónou od 18 hodin, společná večeře u Dejva - Davida,
v nálevně na hřišti, rozhovory s novináři.
20. 3. - Den otevřených dveří v mateřské škole
Datum 20. 3. si určila TJ Viktorie Vestec pro odvoz sbírky pro Fond ohrožených dětí
Klokánek. Občané mohli přinést vysavače, lampy, struhadla, kufry na kolečkách příbory,
židle apod. Darované věci se shromažďovaly v SC TJ Viktorie Vestec u Jirky Zemana.
Během měsíce proběhlo v parku před obecním úřadem kácení starých dřevin.
Někteří členové Klubu seniorů strávili téměř jarní, ale i příjemný týden v penzionu
Kitty v Jizerských horách. Všichni, kdo se zúčastnili, byli nadšeni, uvedla ve
Vesteckých listech Alena Dostálová, předsedkyně Klubu seniorů. Vše bylo za nízkou
cenu, doprava z Prahy do Lučan byla v ceně pobytu. I když nebyly v tomto období ještě
zpřístupněné rozhledny, podívali se senioři alespoň pod Bramberk, Nisanku i Černou

studnici. Navštívili i zámek Sychrov a jablonecké muzeum skla.
Dne 24. 3. se sešli na kopci za hřištěm naši hasiči. Za účasti valné většiny členů hasičského
sboru byla oseta trávou severní strana kopce za fotbalovým hřištěm. Aby se tráva mohla
zazelenat, musela být osetá plocha postříkána vodou. A tak se našel důvod, aby si hasiči
procvičili spojování hadic, připojení na nadzemní hydrant a ujasnili si orientaci v zásahovém
voze.
Rybářům začala sezona už na počátku března a na konci března začala druhá část fotbalové
sezóny 2011 /2012, která dle všech plánů a předpokladů měla být pro vesteckou Viktorku sezonou postupovou. Jenže naděje, které přinesl minulý ročník (Viktorka těsně nepostoupila
do okresního přeboru), se začaly bortit vlastně už na podzim, respektive na jeho konci, kdy
Viktorka ztrácela důležité body a nechala si uniknout první Psáry na nepříjemný pětibodový
rozdíl
Dne 28. 3. od 17h na OÚ se sešel klub seniorů. Byly nabízeny lístky do divadla, pořádala se
burza rostlinek.
Počasí, tak jak se podařilo zaznamenat
Víkend: 16., 17. a 18. 3., ale i následující dny do 28. 3. nám přivál teplý vzduch z jihozápadu
Evropy jarní, slunečné počasí, teploty kolem 20° C. Následující týden se nic nezměnilo, snad
jen, že bylo dosti sucho. Až 29. březen přinesl změnu, odpoledne se objevily lehké přeháňky.

Duben
Zápis do mateřské školy - 10. 4. a 11. 4.
Do čtrnáctého ročníku soutěže Zlatý erb se do kategorií obci přihlásilo 24 soutěžících.
Vestecké webové stránky byly třetí nejlepší ve Středočeském kraji. Před nimi se umístil
Vysoký Chlumec a Jíloviště.
Jako každý rok zjara, tak i tento rok, se konalo v sobotu 14. dubna vestecké vítání
občánků, které společně s obecním úřadem pořádala mateřská školka. Noví občánci
(celkem jich dorazilo 22) se dočkali milého přivítání a programu, který připravila kulturní
komise a mateřská školka. Občánci obdrželi dárkový poukaz v hodnotě 1000Kč do
Obchodního centra Chodov. Na rozdíl od minulých let však akce závisela na tom, jaký
bude zájem ze strany rodičů, neboť již nebylo možné z evidence obyvatel získávat
informace o nově narozených dětech. Informace o datech nelze získávat ani uvádět. A tak
na rozdíl proti minulým letům nemohu čtenářům například sdělit zajímavou informaci,
kdo je nejstarší občan v obci. Jediné, co mohu uvést, že jím je občan narozený v roce
1917.
Od 1. 4. do 29. 4. probíhala výstavba přípojek inženýrských sítí pro vojenský areál na
Vídeňské ulici, silnice II/603, úsek 1,317 - 1,374km směrem k Jesenici.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se konal ve dnech 6. 4. – 9. 4. Po vsi bylo
rozmístěno sedm kontejnerů.
Dne 7. 4. se od 14 hodin konalo v SCTJVV velikonoční zdobení. Akce byla určena
hlavně těm nejmenším. Ti měli šanci rozvíjet svou fantazii. Pod dohledem zkušenějších
tvořily hnízdečka, učily se plést pomlázky. Akci zajišťovala kulturní komise. Dopoledne,
od 11 do 14 hodin proběhly na hřišti i jiné soutěže pro děti s velikonoční tematikou.
Například: Hledání slepičího hnízdečka.

8. 4. - od 14h - setkání seniorů v hospůdce na hřišti. Pohodové odpolední čaje, živou hudbu
zprostředkovala dechovka.
Během měsíce bylo do rybníka puštěno 500kg nových ryb, ale i opravdu obrovští, trofejní
kapři.
Povolenky na chytání ryb na rok 2012 bylo možné zakoupit ve Sportovním centru TJ Viktoria
Vestec u správce Jiřího Zemana a v podatelně obecního úřadu. Cena na rok byla stanovena
na 3000Kč, v případě trvalého bydliště ve Vestci a pro zaměstnance OÚ byla poskytnuta
sleva 66.6% . Rybářská stráž měla povolenku zdarma. Nově byly zavedeny i další výhodné
cenové nabídky.
Aprílové počasí: O Velikonocích 8. a 9. 4. byla obloha zatažená, teplota od nuly do +8° C,
občas i zachumelilo. Velikonoční pondělí se koledníkům vydařilo. Po celý den jim svítilo
sluníčko, ráno sice bylo -0,2° C, ale jinak celý den ovládlo příjemné počasí.
Od 27. 4. až do 1. 5. do Čech dorazily léto. Ani v Itálii nebylo takové teplo jako u nás.
Počasí přálo i o Valpuržině noci.
Dne 30. 4. se odpoledne v prostoru za rybníkem, u kynologického cvičiště uskutečnilo
tradiční pálení čarodějnic. Ty, bez ohledu na věk, mohly dorazit i na kole a měly šanci
vyzkoušet novou cyklostezku k Hrnčířům.
A hasiči? Ti v prvé řadě dohlíželi a bezpečnost. U svého stánku nabízeli občerstvení nebo
jsme si mohli sami opéct buřta. Čarodějnický den byl plný různorodých akcí, soutěží.
Hasiči prezentovali svoji techniku, lidé proudy vody metali balónky, vozili se loďkou.
Zajímavostí byla i ukázka hasičského zásahu na maketu domku, kterou si pánové sami
vyrobili, sami zapálili a samozřejmě i sami uhasili.
.K v ě t e n
Vestecké zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání 21. 5. o prodeji pozemků u Hrnčíř.
Těsným rozdílem nebyl schválen projekt přístavby MŠ. Obec nedostala potřebnou dotaci
a úvěr, kterým by přístavba byla zatížena. Potřebný úvěr (15 miliónů), nedostal podporu
většiny zastupitelů.
Klub seniorů Vestec nabídl svým členům vybraná divadelní představení (Braník, Karlín,
U Hasičů), dále návštěvu muzea A. Dvořáka v Praze, přednášku nutriční terapeutky na
OÚ. Dne 13. 5. se konal výlet do Jabkenic, do Muzea Bedřicha Smetany a pak následovala
návštěva Dětenic s prohlídkou zámku a oběd ve vyhlášené středověké restauraci.
Dne 24. 5. se senioři sešli opět, tentokrát na výroční členské schůzi. Setkání se konalo
v Restauraci U Klimešů. Ve vedení KSV nastala změna, která si vynutila volby.
Odstoupila předsedkyně Alena Dostálová. Vznikl nový výbor. Předsedkyní byla zvolena
Marta Belháčová, místopředsedkyní Marie Mařáková, pokladní, Jitka Drahošová.
26. 5. - Oslava 100. výročí založení prvního SDH Vestec
Není tomu tak dlouho, co hasiči obnovili ve Vestci svou činnost a už se tu nabízela oslava
stoletého výročí od založení prvního sboru dobrovolných hasičů. Nebyly to jen VL, plakáty,
ale i týdeník Náš region, které nás předem zvaly na oslavu kulatého výročí. Současně se konal
i dětský den. V průběhu oslav jsme mohli vzhlédnout zásahovou techniku, např. zlatnický
trambus, vesteckou Avii, průhonický LIAZ a dvě cisterny TATRY z Dolních Břežan a

Osnice. Na navážce byla vystavena ruční stříkačka z Průhonic, kterou už známe jen
z fotografií či z filmů. Musela být tažena koňmi. Oslavu doprovázela živá hudba a nechybělo
občerstvení. Grilovalo se celé prase. Po ukončení programu se zájem účastníků přemístil za
rybník. Zde se prezentovali členové Městské policie ČR, kynologové a profesionálních hasiči
z Jílového, pod které naše obec spadá. Děti se mohly navíc těšit z pouťových atrakcí. Závěr
oslav vyvrcholil bohatou tombolou (prase, pohonné hmoty 20l, mléko 20l a další). Soutěž
tohoto typu se ve Vestci nekonala více než 25 let.
Sport
Vestecká Viktorka byla od února posílena novým trenérem, kterým se stal Jan Herman.
Příchodu do Vestce předcházelo dlouhodobé angažmá v Motorletu Praha.
A jak si stála Viktorka na začátku jarní sezóny? Jiří Zeman, předseda TJ Viktorie Vestec se
vyjádřil o týmu ve VL takto: Vestecký A-tým byl v tu dobu momentálně druhý ve III. třídě,
na první Psáry ztrácel pět bodů, ale věřil, že dokáže dobře hrajícího rivala dohnat. Vždyť
minulou sezónu byla ztráta na první místo ještě větší, sedm bodů. Na jaře se Viktorka rozjela,
porážela všechny a o senzační postup přišla až v posledním zápase v Jesenici (remíza 2 : 2) a
místo Vestce postoupily Krňany.
Májové počasí: Jako nejteplejší květnový den byla vyhodnocena středa 2. května. Avšak
následující dny přinesly už ochlazení. Víkend 5. a 6. byl zatažený, deštivý s bouřkami. Ve
dnech 8., 9., 10. a 11. se obloha vyčistila a nás začalo znovu těšit příjemné, teplé počasí.
Konec měsíce přinesl kýžený déšť. Po dlouhém suchém období pořádně zapršelo. Dne 5. 5.
byl k vidění největší úplněk v roce.

Červen
Vestecké ulice zkrásněly. V průběhu tohoto letního měsíce vyzdobil obecní úřad ulice
Vestce květinovou výzdobou. Na sloupy veřejného osvětlení bylo zavěšeno 30 květináčů s
pelargoniemi. Dále došlo i k pokročení v revitalizace parčíku u obecního úřadu, kde byly
vysázeny nové stromy.
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemků v lokalitě Nad kopcovitými lukami u
Hrnčíř. Tento rok byla zpracována projektová dokumentace, lokalita by mohla být do
konce roku 2013 zasíťována. V rámci zasíťování byla vypsána i veřejná zakázka na
vybudování kanalizace do hrnčířské lokality. Rozpočet projektanta předpokládal částku
kolem 14 milionů korun bez DPH. Nakonec bylo soutěží získáno necelých devět milionů
korun bez DPH. Kanalizaci by měla postavit firma JLT financovaná z peněz soukromého
španělského investora SHERIDAN, který vlastní pozemky v této lokalitě a tuto investici
pak bezúplatně převede na obec. (VL).
Sport
Stolní tenis: Stolní tenisté tento rok rovněž zažili zklamání z absence ve vyšší soutěži.
Vedoucí oddílu Jiří Řízek uvedl: Začínali jsme od nejnižší soutěže OPIII. Naší silnou
ambicí bylo postoupit do vyšších pozic. To se nám bohužel nepovedlo a náš oddíl skončil
na třetím, tedy prvním nepostupovém místě, což je na první působení nového týmu v
soutěži možné považovat za úspěch. (VL).
Volejbal: MUDr. Eleni Ziková, místostarostka obce a členka týmu volejbalistů
komentovala situaci v červnových VL takto: Setkala se zde výborná parta, muži a ženy a
naše řady se dále rozrostly o nové členy. Máme svoje dresy, na které jsme se složili. Takže

Viktorka nemusela nic platit. V květnu odehrál tým dva turnaje. 19. května se konal turnaj
v Mezihoří. Na hřišti s umělým povrchem obsadili volejbalisté 4. místo. Hrálo se na dvě
skupiny a po tuhém boji o finále se hrálo pouze o bronz. Ale po zranění naší trenérky
Aleny Maškové a zároveň nejsilnější hráčky nebylo i této mety dosaženo. I tak skvělý
pocit zůstal.
Nohejbal:	
  Informace byly získány z webu vesteckých nohejbalistů, napsal Mirek Kos.
I když koncem sezóny potrápila tým různá zranění, podařilo se ukončit sezónu 2012 na
skvělém 3. místě a získat vytoužený pohár.
Po předposledním místě v roce 2011 to znamenal velký krok kupředu. Boj o postup do vyšší
soutěže však hráčům unikl na hřišti Nové Vsi, kde se jim opravdu nedařilo. Doma sice
soupeře porazili, ale celkový součet setů byl nepříznivý. Koncem sezóny ukončil svou činnost
Tomáš Pešava, kterého nahradil Václav Kolín. Ten není v nohejbalu žádný nováček, ale
početní stav nebyl stále naplněný. V roce 2013 máme zdaleka vyšší ambice než jen 3.
nepostupové místo v soutěži. Zimní příprava probíhala v tělocvičnách stejně jako každý rok.
Během zimy jsme se zúčastnili dvou turnajů, kde se nám nepodařilo postoupit do finálových
zápasů. Sehráli jsme dvě přátelská utkání s týmem Maestro Kolovraty a s týmem Horních
Jirčan. Je pravdou, že jsme z utkání odešli poraženi. Na druhé straně ale bylo pro nás
pozitivní, že naši hráči vyzkoušeli nové varianty jednotlivých sestav.
Během letních prázdnin byla plánovaná výměna povrchu multifunkčního hřiště. Všichni
nohejbalisté se aktivně podílet na připravovaných brigádách, které budou probíhat před
výměnou povrchu. Jarní, letní a podzimní tréninky budou probíhat v úterý a ve čtvrtek na MF
hřišti.
První den šestého měsíce sice provázely přeháňky a obloha byla zatažená. Nebylo tomu ale
23. 6. Tehdy nám počasí nabídlo příznivější tvář a nic už nebránilo oslavám 80. výročí TJ
Viktoria Vestec. Od rána probíhal v areálu Viktorky bohatý program, který se skládal z
několika významných bodů.
Oblíbený fotbalový klub, který vždy patřil mezi nejpevnější pilíře vesteckých tradic, svůj
pokročilý věk začal slavit s těmi, jejichž roky jsou naopak nízké - se žáčky Viktorky Vestec.
Program zahájili naši nejmenší, v podání mladší a starší přípravky. Kluci a holky sehráli
přátelské turnaje s mužstvy Kazína a Libuše. Nabízel se krásný pohled, když na třech hřištích
běhalo více jak 100 špuntů a ti bojovali jak o život. Přes nohejbalový turnaj, který společně s
vesteckými hráči sehráli známí baviči z Hrnčíř a Osnice, došel den k poledni, kdy se
představil revival skupiny ABBA. Čeští Švédové pobavili hlavně děti a udělali dobrý předvoj
k dalšímu vrcholu dne - souboji vestecké staré gardy a mladých (minimálně duší) dam. Utkání
řídil starosta Tibor Švec, studovaný rozhodčí, který si ale ve vší té vřavě nevšiml mužského
podvodu - chlapi nasadili dvanáct hráčů! Když však ženy elegantně rozpohybovaly nohy, bylo
jasné, proč se k tomu pánové odhodlali, protože by jinak asi nestíhali! Utkání, v němž se
logicky hrálo hodně na tělo, skončilo 4:4. A ženy si ihned po zápase zaslouženě užívaly
domácí slivovice v připravených kelímcích.
V odpoledních hodinách se představili i vestečtí volejbalisté, jejichž čtyři mužstva v turnaji
doplnil ještě celek Kunratic.
Po těchto dvou sportovních zábavách nastoupilo ke svému zápasu béčko vesteckých mužů,
které si pozvala na oslavy tým Kotva Vršovice 1985, za nějž hrají kotelníci Bohemky.
Vestečtí předvedli moc pěkný fotbal a vyhráli 5:1. Sportovním vrcholem celého dne pak bylo
utkání vesteckého Áčka s výběrem hokejových hvězd, kde hrál třeba mistr světa Marek
Židlický, opory hokejové Slavie Petr Kadlec a Marek Tomica či tenisový daviscupový

reprezentant Jan Hernych. Utkání, které symbolizovala absolutní absence obran, skončilo 7 :
7, vestečtí nakonec vyhráli na penalty. Po sportovním programu následovala večeře ve
stáncích na navážce nebo v hospůdce Na Hřišti. Závěr oslav patřil koncertu skupiny
ABRAXAS." (z VL)
Kolem 20. června zmizel křížek před Restaurací U Klimešů. Kolemjdoucí měli i podezření, že
byl ukraden. I této verzi by se dalo docela dobře věřit. Vše bylo jinak. Nejprve byl z návsi
přemístěn betonový podstavec. Kam? Za Vestecký rybník. Tam byl odjakživa. Pak
následovaly restaurátorské práce a koncem měsíce byl i křížek v novém hávu definitivně
přemístěn mezi stromy směrem k Hrnčířům. Křížek bezplatně zrekonstruovala firma Rogi.

Červenec–Srpen
Zastupitelé schválili formu financování prostřednictvím investičního úvěru, protože obec na
patnáctimilionový projekt již dříve nedostala dotaci. Tato forma financování je naprosto
schůdná, a to ze dvou důvodů. Za prvé: Obec očekává desetimilionové zisky z prodeje
pozemků u Hrnčíř, který už probíhá. Za druhé: Podobnou úvěrovou zátěž už máme a aktuálně
nám končí. Brali jsme si půjčku na stavbu komunikací. Spláceli jsme 1,2 milionu korun ročně
a nedělalo nám to žádný problém. Teď to bude 1,7 milionu. Starosta je přesvědčen o
ekonomické nezávadnosti celé myšlenky. úvěr je určen na přístavbu mateřské školy, pro
dalších padesát dětí, kterou budou rozmístěny ve dvou třídách. ( z VL)
Mateřská škola byla přes prázdniny mimo provoz. Obec, jakožto zřizovatel, uvažovala o
letním provozu, ale školkou navrhované termíny nebyly naplněny.
12. 8. – neděle odpoledne - hořelo strniště na poli, směrem k Jesenici. Na vině byla
nedbalost jednoho vesteckého občana, starousedlíka. K ohni dojeli hasiči, profesionálové s
cisternou. Místní dobrovolní hasiči nebyli přizváni. To neznamená, že nemají zásluhy jinde.
Jejich pomoc v lokalitách zasažených povodní a při kalamitách je chvályhodná.
Počasí.
Od začátku července jsme se těšili velmi teplému letnímu počasí – teplotám přes 30° C, které
byly prostřídány téměř každodenními srážkami, přeháňkami, občas provázené poryvy větru a
bouřkami. Toto období trvalo až do 16. 7., naštěstí od 17. 7. se počasí začalo stabilizovat.
Nejteplejší dny v roce. Ve Středočeském kraji padaly rekordy. Ve dnech 17. - 19. 8. - +33° C
a 20. 8. – téměř +40° C, (naměřeno v Dobřichovicích). 26. 8 - již od noci vydatný déšť, který
vydržel po celý následující den. Po dlouhé době konečně zapršelo.
Sobota 25. 8. – zahajovací zápas v nové fotbalové sezóně. Viktoria Vestec v. Černošice: 2 :1.
Příměstský tábor na Vesteckém hřišti fungoval od pondělí do čtvrtka, v pátek byl pro déšť
zrušen. Akci měl na starosti Jiří a Martin Zeman.
Koncem srpna se konalo rozloučení s prázdninami. Spalo se ve stanech na hřišti, tak jako
vloni.

Září
Od 1. 9. byly navýšeny veškeré ceny o 10%. Ke změnám došlo i v SCTJVV. Vlivem
neustálého zdražování energií bylo nutné po dvou letech provozu upravit ceny jednotlivých
sportovišť s platností od září.

7. 9. - Podobně jako v minulém roce, tak i tento rok se v areálu autoservisu Ford Kačmáček
konal koncert populární kapely Tři Sestry.
21. 9. Večer - zábava v Restauraci U Klimešů. Hudbu zajistila skupina WAT.
Vestecká pouť
Dne 22. 9. nás sice probudilo deštivé ráno, nicméně přes den se nakonec vyjasnilo. Na návsi,
na ploše již zbouraného statku, kde se říkalo ”u Hrubých” byly rozmístěny pouťové atrakce.
Akce si vynutila omezený provoz přes Vesteckou ulici. Odhadem přišlo po celý víkend na
atrakce i k občerstvení kolem 3500 lidí. Účastnili se jí hlavně občané Vestce, ale i lidé z
okolních obcí. Obdobná pouť se v okolí konala nejblíže v Jílovém.
Vesteckým starousedlíkům není ale jasné, proč se akce nazývá vestecká pouť a ne posvícení.
Pamětníci pamatují, že odjakživa se v září, po svátku Marie, slavilo ve Vestci posvícení. A
kdy byla pouť? Protože farní kostel v Hrnčířích, ke kterému obec patřila, byl zasvěcen
svatému Prokopovi, tak oslava pouti připadla vždy na začátek července.
A jaké máme pro současnou skutečnost vysvětlení? S oblibou se říká: ”Cherchez la femme” –
”Za vším hledej ženu”. Já bych toto známé a osvědčené sousloví poopravila a napsala bych
spíš ” Za vším hledej peníze”. A tak je tomu v tomto případě. Prostě ”Vestecká pouť”
znamená pro obec nižší finanční náklady a započala se tak zřejmě nová tradice v moderním
pojetí.
25. 9. – vestečtí senioři si vyjeli do Prahy a navštívili Břevnovský klášter. Odvezli si odtud
příjemný zážitek. Účastnící prohlídky hlavně ocenili výklad zkušeného průvodce.
Počasí ze záznamů: Ve dnech 9., 10. a 11. 9. - velmi hezké letní počasí. Ale od večera
nastala změna k horšímu, ochlazení a 12. 9. už skoro celý den pršelo. Koncem září a
počátkem října nás provázely příjemné podzimní	
  dny, babí léto.	
  

Říjen
V pátek 5. 10. proběhlo v Kunraticích téměř tříhodinové veřejné projednání posudku a
dokumentace EIA záměru Vestecké spojky v úseku Západní komerční zóny Průhonice-silnice
11/603. Za účasti pracovníků Ministerstva životního prostředí, oznamovatele projektu
Středočeského kraje, společnosti Eurospektrum Group a. s. a zpracovatele posudku byla
přednesena stanoviska přítomných dotčených obcí, zástupců občanských sdružení i občanů.
Za Vestec přednesl nesouhlasné stanovisko starosta Tibor Švec: Nesouhlasíme mírným
zásahem do krajiny. Na našem katastru vede Vestecká spojka téměř v celém úseku nad
terénem a to rozhodně krajinu výrazně negativně ovlivní. Dále nemůžeme souhlasit s
výsledky hlukové studie, která také zlehčuje současné hlukové zatížení území i negativní
dopady na zdraví občanů. Starosta závěrem doporučil společnosti tuto dokumentaci
přepracovat a požádal ministerstvo životního prostředí, aby k dokumentaci vydalo negativní
stanovisko a vrátilo ji oznamovateli k přepracování. (z VL).
Vestecká cyklostezka se konečně proměnila na plnohodnotný okruh. Starou panelovou cestu
totiž nahradil asfalt, čímž byl dokončen „triangl", na kterém mohou (nejen) vestečtí občané
sportovat. Přestavění panelové cesty na asfaltku bylo podmínkou pro developera, firma
Sheridan, která vlastní některé pozemky u Hrnčíř. Cyklostezka nyní měří 2,5 km a je jakýmsi

„bonusem", vydobytou součástí dohod o zasíťování těchto pozemků. Kanalizace byla první
etapou tohoto zasíťování. Sheridan na ně obci přispěl 6,8 miliony korun, samotná Vestec
zaplatila 1,4 miliony korun (za prodej pozemků obec následně vyinkasuje desítky milionů).
5. šipkový turnaj v nálevně na hřišti - 6. 10. v 17h.
Setkáni po letech v Hospodě u Šimečků
Nejdříve se zrodila myšlenka na setkání s vesteckými přáteli, a to v hlavě paní Heleny
Drábkové, rozené Tykalové. Jmenovaná žije v Praze a obec Vestec, kde strávila mládí,
opustila před mnoha lety. Nápadu se chopil pan František Šimeček a pozval sousedy na
odpoledne 12. 10. do své restaurace. Nad černobílými fotografiemi, u poháru zlatavého moku
či šálku voňavé kávy zúčastnění na chvíli zapomněli na každodenní starosti, zavzpomínali na
staré časy a strávili tak příjemné odpoledne.
Den seniorů připadl na prvního října. Obecní úřad s klubem Senim zařídil pro seniory 6. 10.
výlet do Prahy, na výstaviště. Několik seniorů se akce zúčastnilo. Daleko větší účasti se
dočkal výlet, který se uskutečnil 20. 10. Vyrazilo se ráno v 8 hodin autobusem od OÚ. Ten
zavezl účastníky nejdříve do kostnice v Sedlci. Po prohlídce se pokračovalo návštěvou
nedaleké Kutné Hory. Akci provázelo příznivé podzimní počasí.
Během měsíce probíhala každoroční sbírka pro Diakonii Broumov.
26., 27. a 28. 10. byly po vsi rozmístěny velkoobjemoé kontejnery a konal se sběr
nebezpečného odpadu.
Volby - čím dál od Prahy, tím více doleva. Toto pravidlo platilo při letošních krajských
volbách, v nichž se z vítězství radovala ČSSD, která získala 21% hlasů. Druhá skončila
KSČM (20 %), třetí ODS (18 %), čtvrtá TOP 09 (12%). Z levicového volení se, jak již
zmíněno, vyjímaly okresy nalepené na Prahu.
Mateřská škola - zařízení přivítalo nové děti, které vystřídaly řady těch, kteří zasedli poprvé
do školních lavic. Školní kuchyně má kapacitu pro vaření a výdej obědů i pro strávníky mimo
školu. Školka uskutečnila, tak jako v minulém roce v tuto dobu, na ploše za školkou,
oblíbenou drakiádu.
Obecní policie shrnula pro Vestecké listy trestné činy a přestupky. Celkem bylo za měsíc
evidováno devět trestných činů, osm přestupků a dvě další události. Pro srovnání: V
sousední Jesenici došlo k 33 trestným činům, v Dolních Břežanech - k šestnácti.
Při příležitosti spuštění prvního výzkumného programu „Funkční genomika" byl 30. 10.
slavnostně zahájen projekt BIOCEV.
Vestečtí myslivci po honu, jako každý rok, bilancovali. Informace v číslech jsem získala od
zkušeného myslivce Františka Šimečka: 33 srnek, 50 zajíců, 150 bažantů, 10 divokých prasat,
několik lišek a jeden jezevec. Loni bylo z umělého chovu zakoupeno 10 zajíců a vypuštěno do
volné přírody, aby se tzv. naředila místní krev. Myslivci jen nostalgicky vzpomínají na dlouhé
výřady zajíců a bažantů. To je už minulost. Polní zvěře je málo, nepříznivé vlivy uplynulé
sezony jejich už tak nízké stavy ještě zdecimovaly. Potvrzují to i statistiky. Počty úlovků
divočáků, ale stále rostou. Zemědělci naříkají nad škodami, jež jim černá zvěř působí.
Myslivci opakovaně argumentují, že dostat divoká prasata z velkých lánů kukuřice je náročné,
a to i se psy.

Podzimní počasí, tak jak se podařilo zaznamenat.
4. 10. - podvečer větrno, pak deštivo, ochlazení. 6. 10. teplý, příjemný den, místy padaly i
teplotní rekordy, večer větrno. Víkend 21. a 22. 10.- ráno mlhavo, vlhko, zataženo. Inverzní
počasí, tedy na horách slunečno. Díky poměrně teplému počasí rostou ještě houby.
26., 27. a 28. října, zataženo, přechod na zimní čas, na horách se objevil první sníh.
Sobota 27. 10. - zataženo, deštivo, chvílemi padal mokrý sníh, ochlazení. Ve obci se
objevuje první souvislá pokrývka mokrého sněhu. Poslední den měsíce byl ve znamení
příjemného, slunečného dne. Ale ten nasledující, již listopadový, bylo zase deštivo.

Listopad
1. 11. - ATS – na Vídeňské ulici v blízkosti firmy Rupexim vzniká nové dílo pro posílení
dodávky pitné vody pro celou komerční zónu v hodnotě dvou milionů korun. Financování
zajišťovaly firmy sídlící v nové severní průmyslové zóně u kruhového objezdu.
9. 11. v 16.30. Ve školce je stále rušno. Tento den si rodiče a prarodiče nevedou své ratolesti
k domovu, nýbrž jejich cesta vedla k rybníku. Podzimní sluníčko se chystá k spánku, o to víc
v přibývající tmě vynikají barevné lampiónky, které dítka svírají v ruce. Jejich cílem je
Vestecký rybník. Tam je čeká opravdový vodník. I bílá paní Zima je připravena. Proto i
rybník musí být připraven. Musí se ztišit a uspat. Děti to svými písničkami dokázaly. Vodník
má zimní klid a paní Zima je spokojena. (z VL).
Zimě už nic nebrání, aby se ujala svých povinností, přesto 11. 11. svatý Martin na bílém koni
nepřijel.
Během měsíce probíhala sklizeň vysušené kukuřice. Na dotaz, proč se pěstuje kukuřice již
několik let stále na stejném místě, mi inženýr František Němec z AGRA, odvětil těmito
slovy: Ve Vestci konkrétně pěstujeme hybrid kukuřice od firmy Limagrain LG 30290.
Pěstujeme ji především pro chov dojnic, které chováme (1100 ks) v Hodkovicích a denně
prodáváme cca 30 000 l mléka. 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 podobně jako na ostatních polích střídáme obiloviny, řepku olejnou. Pole
ve Vestci jsou zde horší bonity, proto tu nepěstujeme všechny plodiny.
Během měsíce probíhalo frézování silnice u Okálů. V této lokalitě, v zatáčce byla otevřena
nová čerpací stanice.
Dne 15. 11. navštívil vestecký obecní úřad archivář Dr. Pavel Buchtele ze Státního archivu
Praha-západ. Na programu byla beseda s občany o vestecké minulosti. Sešly se více než tří
desítky zájemců, především seniorů. Zaujala je nejen slova, ale i dovezené archiválie.
Zažloutlé dokumenty, které pamatovaly minulá století, promlouvaly o historii obce. Nahlížení
do plánů staveb, map, prohlížení fotografií a videoprezentace staré, změněné i nové Vestce,
kterou uvedla kronikářka Blanka Pašková, tvořily průběh zajímavého večera.
V blízkosti cyklostezek se objevily lavičky. Zmizela kompostárna AGRA, která byla
zamaskovaná mezi stromy.
Vestečtí chovatelé pozvali, jako každý rok, všechny občany na výstavu drobného

zvířectva, která proběhla 2. - 3. listopadu v areálu zemědělského družstva Dolní
Břežany v Libni. Vystaveno bylo minimálně 200 ks králíků, 250 ks holubů a 80
ks drůbeže různých plemen. Byla zde tak velká možnost nákupu kvalitních
chovných zvířat. Součástí programu byla bohatá tombola a občerstvení.
Dnem 27. 11. byla zahájena přístavba mateřské školky. Z výběrového řízení, kterého se
zúčastnilo 13 firem, byla vybrána společnost Warex. Firma by měla postavit přístavbu za 12
milionů korun (s DPH).
Dne 30. 11. - akce seniorů – návštěva Státní opery v Praze, opera ” Nabucco” od 19h. Odjezd
a návrat byl zajištěn sjednaným autobusem od obecního úřadu.
Během letních prázdninových měsíců nechtěli řidiči věřit, když se ceny pohonných hmot
vyšplhaly v průměru až 38,50, místy na 40 Kč za litr. Konec roku rozjasnil jejich oči nad
cenami zhruba o 3Kč méně.
Přípravy na trošku opožděnou oslavu Halloweenu propukly ve sportovním centru už po
obědě, kdy se chystalo ohniště, místo pro dlabání dýní, program pro naše nejmenší
občerstvení naší hospůdky a ozvučení akce. Kolem třetí hodiny začali přicházet první
návštěvníci, které vítaly písničky z pohádek, hromada dýní a něco teplého na zahřátí.
Výtvory, více než 30 kousků, vznikaly buď podle předloh či podle vlastní fantazie. Děti si
užívaly nabídky sportovního centra osvíceného loučemi, rodiče si spolu popovídali a strávili
příjemné odpoledne. Za odměnu si zájemci mohli opéci buřtíky na ohni. A do postupující
tmy pak zářily osvětlené výtvory z dýní. ( VL).
Zatímco ani jedna ze sousedních či blízkých obcí nemá stoprocentně pokryté osvětlení
obytných a průmyslových zón, Vestec se touto skutečností může chlubit. Poslední
neosvětlenou ulicí byla ulice Na Spojce. Celkové náklady na dodání světla poměrně
frekventované komunikaci se pohybovaly kolem 750 tisíc korun. Splňovala nejpřísnější
pravidla. Nachází se tam tři osvětlené přechody pro chodce, ulice je osvětlená nejmodernějšími světelnými prvky. Nainstalovány jsou nízkotlaké výbojky.
Zima každý rok na několik měsíců přeruší fotbalové soutěže. Předseda fotbalu TJ Viktoria
Vestec Jiřím Zeman jako loni, informoval ve VL: Viktorka skončila na třetím místě
tabulky. Na první Štěchovice B ztratila čtyři body, na druhou Libeř jeden bod. „Béčko"
bylo po podzimu osmé, s vírou, že se na jaře hráči vyhnou zranění. Letošní sezónu nás
potrápily dvě operovaná kolena a jedna zlomená noha.
Vestecká mládež září ( VL)
Ohromnou radost dělaly vesteckému fotbalu děti. Naše mládežnická základna se rozrostla o
další mladé, nadšené a bojovné fotbalisty. Na podzimních trénincích se po hřišti pohybovalo
najednou až padesát fotbalistů a další si již vychováváme společně s naší školkou na
takzvaných „sportovkách" pro nejmenší, kam chodí v průměru kolem dvaceti ” špuntů," uvedl
ve Vesteckých listech Jirka Zeman, který se společně se synem Martinem, Pavlem Baliharem
a od podzimu Luďkem Paškem, na tréninku podíleli.
Začátkem roku 2012 byl schválen již zmíněný sociální program pro občany Vestce. Od 19.
11. do 19. 12. bylo zahájeno hotovostní vyplácení příspěvku.

Na konci listopadu se tradičně rozsvítily vánoční, barevné žárovky na smrcích, dále pouliční
výzdoba vánočními prvky. Začal každoroční prodej vánočních stromků u Hypermarketu
Albert.
Počasí: 21. a 22. 11 – mlhavé, dusivé, smogové počasí. Dne 28. a 29. 11. – deštivo, ve
vyšších polohách sníh, hlavně na západě republiky.

Prosinec
První prosincový den vyjasnil oblohu. Po dvou zachmuřených listopadových, sluníčko opět
nabídlo své paprsky.
Obec Vestec v listopadu ukončila výběrové řízení na dodavatele přístavby mateřské školky.
Řízení se zúčastnilo celkem 13 firem. "Hlavním hodnotícím kritériem byla z devadesáti
procent cena, z deseti procent pak termín výstavby," vysvětluje ve VL starosta Tibor Švec.
Nejlépe tyto podmínky splnila společnost Warex, která ze všech soutěžících nabídla nejnižší
možnou cenu a i termínově byla nejvýhodnější," Warex postaví přístavbu za 10,2 milionu
korun bez DPH (s DPH to bude okolo 12, 2 milionu korun). Stavět už se začalo na konci
listopadu. Předpokládaný nástup dětí do školky, pokud vše půjde dle plánu, je v dubnu roku
2013. Přístavba bude sloužit dvěma třídám pro pětadvacet dětí. Zároveň vzniknou prostory
pro mimoškolní aktivity. Obec si na stavbu musela vzít úvěr, jelikož již další dotaci nebylo
možné získat a financování z rozpočtu nestačilo. Výběrové řízení na úvěr vyhrála Česká
spořitelna s velmi výhodnou úrokovou sazbou 1,16%. (z VL)
Dne 2. prosince se konala tradiční Mikulášská besídka pro vestecké děti. Konala se Motelu u
Krbu. Začátek setkání byl stanoven na15 hodinu. Zábavu zajistila rodina klaunů s Cecilkou a
se svými pejsky. Mikuláše ztělesnil František Špaček, anděla Iva Opltová. Nakonec se děti
občerstvily zmrzlinovým pohárem.
Mikulášský spinning maratón se konal 6. 12. od 19 hodin v SCTJVV. Zorganizovala Zuzana
Doudová.
Mikulášská zábava se jako každoročně konala v Restauraci u Klimešů, a to 7. 12. od 20h
Akci zajistila Kulturní komise a OÚ. Vstup 50Kč, tombola, k tanci a poslechu hrála skupina
WAT.
8. 12. od 15h – čertovský mejdan v SCTJVV- vstup v černém nebo červeném oblečení.
14. 12. od 17h. – vánoční posezení seniorů v Restauraci u Klimešů. Předsedkyně Marta
Belháčová informovala přítomné o stavu financí a o dalších plánech. Poté se podávala večeře.
Pro všechny byl nachystán kuřecí řízek s bramborem.
Dne 14. prosince od 14.30 proběhlo ve sportovním areálu TJVV vypouštění balónků s
přáníčky k Ježíškovi. Každoročně se v obcích a městech v celé naší zemi sešly v jeden den
děti a jejich rodiny. V určenou hodinu na pokyn z rádia Impuls vypustil k Ježíškovi balónky,
na nich jsou zavěšeny lístečky s přáními a touhami dětí. V dnešní době je tak tato akce
vedena snahou podpořit obecnou vzájemnost, soužití se svou obcí. Jako každoročně je za
centrum celostátního vypouštění balónků vybráno jedno z míst, které se k této roli přihlásí.
Letos to bylo jihočeské město Milevsko. Odtud akci moderoval herec Václav Vydra, který
dal v 15.15 hodin pokyn ke společnému vypuštění balónků prostřednictvím rádia Impuls. Na

tuto pěknou akci nás upozornila děvčata z Baráčku. (z VL).
23. prosinec, 16 hodin. Tento čas byl vyhrazen tradičně předvánočnímu setkání u příležitosti
předání Betlémského světla. A opět, jako v loňském roce, při této příležitosti, zazpívaly dívky
ze sboru Cancioneta Praga pod vedením sbormistra Lukáše Jindřicha – rodáka a občana z
Vestce. Počasí nebylo akci nakloněné., V jedné ruce jsme svírali deštník, v druhé světýlko.
Navzdory nepohodě se sešlo hodně lidí a poselství z Betléma nehřálo nejen v ruce. Hřála nás
příjemná předvánoční atmosféra.
Prodej ryb u Hypermarketu Albert. 1kg kapra stál 89Kč.
Počasí před vánoci
6. 12. – po delší odmlce se objevil sníh, teplota kolem - 0,3 °C. a v následujících dnech do
9. 12. - ranní teploty klesly až na -8 °C. Český hydrometeorologický ústav vydal v neděli
výstražnou informaci, ve které varoval hlavně motoristy před sněžením a tvorbou náledí. Ve
dnech 10. a 11. a 12. už musela sněhová technika vyjet do ulic.
Počasí o vánocích
23. 12. - celý den zataženo, smíšené srážky, teplota + 5°C, sníh brzy zmizel, zůstalo jen bláto.
24. 12 - teploty +8 °C – + 11 °C, sluníčko zářilo, počasí jako na jaře.
25. a 26. 12. – polojasno, teplota +8 °C - +10° C. Dne 27. 12. +8° C, celý den zataženo,
večer pršelo.
Půlnoc 31. 12. – velmi působivý, barevný ohňostroj odrážející se na hladině Vesteckého
rybníka, byl tečkou za rokem 2012 a zároveň vítal nadcházející rok 2013.
Krátké ohlédnutí za tím, co jsme nestihli udělat nebo co nás čeká příští rok?
Nestihlo se dokončit vybudovat venkovní posilovnu u hřiště. Její realizaci brzdilo nepříznivé
počasí. Můžeme se však radovat z vybudované sítě cyklostezek, dokončení tzv. vesteckého
trianglu. Cyklisté jedoucí z Prahy, in-line bruslaři mají asfaltovou trasu dostupnou až do
Vestce.
Obec nedostala dotaci na tři miliony na úpravu rybníka (byla v zásobníku projektů na kraj,
byla tedy něco jako náhradník). Přesto v okolí vodní plochy proběhly úpravy – zatravnění
louky za rybníkem, kde bylo do té doby oraniště. Dále byly vykáceny některé stromy kolem
rybníka, zlikvidovaná invazivní Křídlatka česká, zazeleněna byla navážka kolem fotbalového
hřiště.
Nepodařilo se zprovoznění sběrného dvora. Realizace projektu se především protáhla díky
zákonu o státních zakázkách.
Jelikož byl během roku stále uzavřen exit na Dolní Břežany na Pražském okruhu, obec Vestec
společně s dalšími stále bojuje za jeho otevření. Díky této skutečnosti je provoz na Vídeňské
ulici značně přetížený. Vinu na této realitě má zastupitelstvo městské části Praha - Libuš,
které si podmínilo otevření sjezdu vytvořením obchvatu kolem Písnice, což se ale jeví jako
nereálné.
Závěrem by bylo vhodné se zmínit o vesteckých firmách, které s obcí spolupracují v různých
oblastech. Ať už poskytují své prostory pro technické služby, pronájem pozemků pro nový

chodník v ulici Průmyslová nebo nasvětlení křižovatky a přechodu u Safiny. Velmi dobré
vztahy existují se Safinou, která mimo jiné slavila kulaté výročí od svého vzniku. Založena
byla v roce 1952. Dále s firmou Jíva – Jirák, ale i s novějšími firmami jako jsou Auto Kurtz,
Auto Brejla, Florplant, Ford Kačmáček. V neposlední řadě nelze zapomenout na Tradimex,
Aseko a Motorest u Krbu. Firma Rogi na Vídeňské ulici například několikrát zapůjčila obci
vysokozdvižný vozík.

Jeden všední listopadový den ve Vestci
V následujícím textu bych se chtěla vyhnout číslům a faktům. Naopak, chtěla bych trochu víc
přiblížit a popsat jeden všední listopadový den ve Vestci, a to od brzkého rána od pozdního
večera.
Život v obci nepřerušuje, jak by si mohl někdo myslet, dlouhá podzimní noc. I když v tu dobu
většina z nás spí, jsou tady ti, kdo buď bdí, protože to mají v pracovní náplni nebo ti, co trpí
poruchami spánku. K těm druhým se řadí občané, kterým vadí hluková vlna, šířící se
z nedalekého Pražského okruhu R1. Problém se hlavně týká severozápadu a severu obce.
Ti co nesmí v noci spát, jsou zaměstnanci Městské stráže Černošice, kteří mají svou služebnu
na obecním úřadě. Jejich pracovní náplní jsou mimo jiné pravidelné obchůzky, projížďky
obcí. Strážci veřejného pořádku zaměřují svou pozornost v noci hlavně na ty, kteří také nespí,
ale bohužel, páchají nezákonnou činnost. Ti tvoří měsíčně poměrně slušný seznam.
Pátá ranní hodina zimního času je sice ponořená do tmy, nicméně na chodnících můžeme
potkat první chodce a na silnicích první motoristy, jejichž cesty vedou zpravidla do práce.
Objevují se tu a tam řádně osvětlení cyklisté, jejichž cíl je stejný jako u těch předcházejících.
S přibývajícími hodinami provoz na komunikacích výrazně sílí. Kolem sedmé jsou pouliční
světla ještě v provozu, rozbřesk je na dohled a v ulicích jevíc než živo. Rodiče s malými
dětmi spěchají do školky, školáci míří do škol, dospělí do zaměstnání, ale i občané jedoucí
k lékaři či nákupy. Někteří využívají dopravy autobusem č. 326, jiní upřednostňují dopravu
autem. Těch je ale poměrně víc a výsledkem je, že kolem sedmé až deváté hodiny jsou
všechny komunikace ucpané. Ať se jedná o hlavní - Vídeňskou, obec protínající Vesteckou
nebo spojku Na Průhoně, kterou jeseničtí používají jako tranzit a zkracují si cestu z Jesenice
do Prahy. Odtud vyjíždějí i autobusy, které mají v prostorách AGRA smluvené parkoviště.
V tu dobu se otvírají obchody, ožívá průmyslová zóna podél Vídeňské, ale i podniky uvnitř
obce jako JIVA, Tradimex, Nerez, AGRO.
Důležitost hlavní Vestecké ulice nebude jistě snížena, když připomenu, že i vedlejší ulice,
jako je K Jahodárně, Průběžná, K Dubu, Ke Školce jsou výrazně živější. Zmínka o školce
napovídá, kam kroky některých lidí směřují. Před nástupem do práce řada občanů dopravuje
své ratolesti do školky. Jiní zase využívají cyklostezek k cestě do Prahy. Nepřehlédnutelný je
i fakt, že jízdenka z Vestce do ”sousední ” Prahy 4, Hrnčíř (přechod přes jedno tarifní pásmo),
stojí 12Kč.
Prostě severní část obce, díky školce, cyklostezce, sportovnímu centru s přilehlou hospůdkou
výrazně ožila. Nemalou zásluhu na tom má i Vestecký rybník se svým okolím. Přitahuje nejen
maminky s kočárky, rybáře, bruslaře na in- linech, cyklisty, sportovně laděné občany, ale i ty,
kteří zde hledají klid a relaxaci.
Vrátíme se znovu do centra obce. Kolem desáté hodiny nastává na komunikacích mírné
zklidnění. Pravidelné intervaly autobusu č. 326 se prodlužují. Život v obci se jeví v jiném,
klidnějším obraze. Poštovní doručovatelka přebíhá v ulicích od jednoho domu k druhému,
vozidlo pečovatelské služby Most k domovu s pečovatelkou rozváží obědy a zajišťuje služby

seniorům. Naše oči určitě upoutají reflexní vesty, které mají na sobě zaměstnanci úklidové
čety (zaměstnanci OÚ). Zametají, hrabou listí, využívají techniky, která jim usnadňuje práci.
Během podzimu zmizely z veřejného osvětlení květiny. V předvánočním čase jsou nahrazeny
vánočními prvky. Rovněž i dva mohutné smrky zdobí vánoční světla. Nicméně v některých
oknech stále přežívají převislé pelargonie, které soutěží s módní oranžovou módní dekorací
dýní, umístěných na terasách a v zahradách.
Pokud zrovna neprší, ožívá dětské hřiště vedle Hospody U Šimečků. Maminky s kočárky, ale
i děti ze školky rády zavítají v dopoledním čase na hrací koutek uprostřed vsi. Nebo do
přírody za rybníkem. Pokud je hezké počasí, mohou zastihnout na lodičce Toníka Papírníka,
jak brázdí Vestecký rybník. Společnost mu dělají labutě a divoké kachny. Toník nadšeně
dětem mává na pozdrav. V polední čas, kdy nám žaludek připomíná svou přítomnost, se
otevírají dveře restaurací U Klimešů a Siesta. Přilehlé parkoviště u restaurace na návsi se
zaplňuje prvními zájemci o teplé jídlo. Nicméně dobrý pozorovatel nejen pozoruje, ale i
porovnává a konstatuje, že chodí na obědy méně lidí než v minulých létech. Snad je to tím, že
je v obci a okolí větší počet stravovacích zařízení, tedy i větší konkurence. Významnou roli
hrají i ekonomické důvody a kvalita.
V odpoledních hodinách přichází další vlna podobná té ranní. Dalo by se říci, že v opačném
směru. Dospělí se vrací z práce, děti ze školních zařízení, ze zájmových kroužků, ti nejmenší
v doprovodu dospělých opouští školku. Rodiny začínají žít naplno, věnují se dětem. Většina
se chystá ke společné večeři. Vesměs se uzavírají do svých domovů, věrným společníkem jim
jsou televizor, počítač. Jiní vyhledávají společnost. Blízké velkoměsto nabízí bohaté kulturní
vyžití. Některým však stačí další místní hospůdky. Společenský život je hlavně soustředěn do
Sportovního centra, které širokou škálu sportovních aktivit a dále posezení v hospůdce Na
Hřišti, která se otevírá dopoledne v 11hodin.
Běžný pracovní den se blíží ke konci, život ve vsi se zklidňuje. Obec nám nehlídá ponocný
jako před sto lety. V pozdních večerních hodinách ještě můžeme na ulicích potkat pejskaře,
kteří před spaním venčí své miláčky. Světla v oknech pomalu zhasínají, tma zahaluje obec do
nočního pláště, ukládáme se k spánku. Obcí projíždí v daných časových intervalech opět
strážci pořádku a zanedbané ovečky Josefa Skřivana (za dvojitým plotem na návsi) tráví další
noc pod širým nebem.

