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K 31.12.2003 je ve Vestci přihlášeno 970 obyvatel, coţ je proti roku 1970 víc neţ dvojnásobek 
(410). Počet popisných čísel je 362. Na tomto nárůstu má velký podíl poloha obce (těsná blízkost 
hlavního města), ale především politické události v listopadu 1989 a další léta poté. V roce 1992 
se obec osamostatnila (odtrţením od Jesenice) a pod vedením starosty Karla Doudy bylo 
započato s plynofikací obce, výstavbou kanalizace, čističky úpravou veřejných komunikací a s 
následnou rekonstrukcí veřejného el. osvětlení. 
Místní populace se skládá z tzv. starousedlíků a dále z nově přistěhovalých obyvatel, kteří si ve 
Vestci buď postavili vlastní rodinné domky či bydlí v nové bytové zástavbě, která se nachází 
zejména v severní části obce a dále směrem k Jesenici. V obci našli ubytování i osoby, které jsou 
v ČR přechodně. Pochází většinou z východní Evropy (Slováci, Ukrajinci, ale i Vietnamci, Číňané) 
a nachází zde pracovní příleţitost. 
Velká část vesteckých obyvatel je v produktivním věku. Dojíţdí za zaměstnáním do hlavního 
města nebo do méně vzdálených lokalit. Dopravují se především vlastními vozidly nebo vyuţívají 
příměstských autobusů (č.326, 332,335, 337,339), dojíţdí na kole nebo dochází pěšky. Doba, kdy 
obyvatelé Vestce převáţně ţivili zemědělstvím a nebo docházeli do nedaleké Safiny vzala za své. 
V současné době někteří samostatně podnikají, ostatní pracují např. ve státní správě, dopravě, ve 
sluţbách, obchodě, zemědělství, průmyslu, zdravotnictví, školství, stavebnictví, kultuře a v 
mediální sféře). Místní podnikatelská, výrobní a obchodní zóna zajišťuje zaměstnanost nejen pro 
místní, ale i obyvatele z nedalekého okolí. V obci je t.č. přihlášeno kolem 55 firem. 
Nezaměstnanost v této oblasti tedy vykazuje malé procento (do 2%). 
V roce 2003 přibylo do obce nových občánků. V roce 2002 jich bylo 13 Zemřeli 4 lidé. Dva 
nejstarší vestečtí obyvatelé jsou narození v roce 1910 Jesle se ve Vestci nenachází, ani mateřská 
škola zde nemá své místo. Děti ve věku od 3 - 6 let dojíţdí se svými rodiči buď do školky v 
Jesenici či v Praze 4 (Hrnčíře, Kunratice aj.). Výběr zařízení je individuální. Totéţ platí i o dětech 
školou povinných. Většina jich dojíţdí do ZŠ Praha 4 (Šeberov, Háje nebo Květnového vítězství 
aj.) nebo do nově otevřené ZŠ školy v Jesenici, U Rybníka (9/2003). 
Preventivní a léčebnou péči našim obyvatelům poskytuje praktický dětský lékař v Jesenici, 
Šeberově aj. I zde platí, ţe si kaţdý můţe vybrat svého lékaře. Nejbliţší spádové nemocniční 
zařízení je od Vestce vzdáleno několik km a jedná se o Fak.Thomayerovu nemocnici v Praze 4 - 
Krči. 
Politická aktivita místních obyvatel se nijak nezvýrazňuje. Spolková činnost je vykazována myslivci 
a chovateli drobného zvířectva (Honební společnost Jesenice - Vestec). Hasičský spolek, který se 
těšil v minulých desetiletích dobré pověsti, se rozpadl. Invalidé jsou organizováni ve Sdruţení 
zdravotně postiţených, který sídlí v Jesenici. Velké zásluhy na kulturním vyţití má kulturní komise 
(Mgr. Smutná) při obecním úřadě a aktivity pí.Jiřiny Králové a jejího pěveckého sboru. Zajišťují 
akce pro děti ( vítání občánků, pálení čarodějnic, dětské dny, Mikulášské setkání, burzy dětských 
oděvů), ale i akce pro dospělé (posvícenská a Mikulášská zábava, Betlémské světlo), která jsou 
vedena v duchu znovuobnovení zašlých tradic. 
V září se konala posvícenská zábava, v prosinci Mikulášská, uskutečnilo se několik setkání 
místních ţen v hostinci " U Šimečků", došlo i společný výlet na kole po okolí. Akce jistě přispěly k 
vzájemnému poznání obyvatel a jejich vzájemnému sblíţení. V současné době se scházejí na 
hodiny cvičení v prostorách obecního úřadu (pod vedením pí. A. Dostálové) 
Muţská populace preferuje především kopanou, která má ve Vestci dlouholetou tradici. Na valné 
hromadě TJ Viktorie Vestec byl zvolen předsedou Fr. Šimeček (st). V současné době jsou naši 
fotbalisté umístěni ve 3.třídě. Hráčská základna se rozšiřuje díky novým oddílům ţáků a dorostu. 
Jde o oddíl FK Junior Vestec, který byl zaloţen v r.2002 (p.Broţ,p Zeman, p.Fořt). A pokud si 
chcete zahrát tenis, tak na ten se můţete vypravit do haly VIS Tenis Centrum na Budějovické ul. 
nebo i na vestecké hřiště. 
90 léta a roky následující po roce 2000 jsou ve znamení velkého rozvoje ve výstavbě. Souvisí s 
tím příliv nových obyvatel ,rozvoj podnikatelské sféry, obchodní sítě , ale i větší počet automobilů 
a parkovacích ploch. Bohuţel, tento fakt je spojen s i s negativními jevy. Velkou frekventovaností 
na hlavních komunikacích a s tím související větší nehodovostí. Tato skutečnost samozřejmě 
neprospívá ţivotnímu prostředí kolem nás. 



Jistě významným projektem pro Vestec je retenční nádrţ - ochranná meliorační stavba, která 
zajišťuje regulaci přívalové a sráţkové vody a chrání danou oblast před záplavami. Nachází se 
pod Jahodárnou - U Pískovny. 
O čistotu a pořádek v obce se dbá pracovní tým obecního úřadu. V ulicích, které jsou 
pojmenovány, najdeme koše na odpadky a psí exkrementy, ohrádky na posečenou trávu. 
Nechybí zde ani lavičky a vývěsné informační skříňky. Opravená komunikace je lemována novými 
chodníky ze zámkové dlaţby, zrcadly dopravními značkami a prosklenými čekárnami. Na 
některých místech vozovky najdeme retardéry. Aby obec nebyla zavalena odpadky, jsou na 
určených místech barevně odlišené kontejnery na tříděný odpad. Během roku byl v obci 3x 
přistaven velký kontejner na svoz objemného odpadu a pořádají se tzv. Ţelezné neděle. 
O bezpečnost obce a podniků se stará fi. Save Guard. Nezbytnost ochrany vychází ze skutečnosti, 
ţe bezpečnost, klid a jistoty občanů jsou často narušovány krádeţemi, vloupáními a jinými 
neţádoucími rušivými jevy. Sociální struktura obyvatel je na dobré úrovni. A pokud se nějaké 
problémy vyskytly, vstřícně byly řešeny obecním zastupitelstvem. Organizují se humanitární akce. 
Občané jsou informování o dění v obci prostřednictvím místního rozhlasu, veřejných schůzí, 
písemnými informacemi na vývěsní tabuli a díky Zpravodaji, který se jim dostává do rukou kaţdý 
měsíc. 
Od 14.12.2003 došlo k posílení autobusové linky č.326. Plynofikace obce je v podstatě ukončená. 
Na kanalizaci a vodovod čekají ještě na Šátalce a bytová zástavba Hrnčíř (za Agrem). Provoz 
čističky se musí zintenzívnit. Tyto informace jasně hovoří o tom , ţe se Vestec stále rozrůstá. 
13.-14.6. proběhlo referendum o vstupu ČR do EU. 383 kladných hlasů ze 463 platných vyjádřilo 
podporu pro zařazení naší země do evropského společenství. 
Obec nemá ve svých řadách ţádné významné osobnosti politického ani jiného charakteru a není 
poznamenána událostmi širšího nebo dokonce mezinárodního rozsahu. 
V prosinci byl schválen Poslaneckou sněmovnou návrh na vlajku a znak obce. Myšlenka, aby 
Vestec měla své symboly, vzešel z iniciativy pí. Šedivé. 
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