
Kronika 2006 
  
Obec Vestec měla k 31.12. 2006 přihlášených 1468 obyvatel. Během roku se narodilo 29 dětí, 
zemřelo 6 lidí a uzavřelo se 20 sňatků. Nejstarším obyvatelem byl jako v předešlých letech pan 
Karel Štich (1913) a paní Budařová (1913). Počet popisných čísel se pohybuje kolem 540. 
Přihlásilo se k nám dalších 76 cizinců. Svou činnost zde provozovalo 47 firem. Nezaměstnanost 
byla minimální. 
Rok 2006 byl ve znamení komunálních voleb a celý průběh roku byl tímto fenoménem 
poznamenán. 
Leden 
Zimní měsíc leden v zásadě dostál svému jménu a obdařil nás ve svém průběhu dostatečným 
přísunem sněhu a mrazivého počasí. A to nejen u nás. Celá Evropa se ocitla v ledovém sevření a 
pod velkou vrstvou sněhu. 
Nic nezbývalo a museli jsme vytáhnout hrábla a lopaty a odhazovat sníh před domem. Veřejné 
komunikace na hlavních tazích (Vestecká, Vídeňská ul.) obhospodařovala SUS (Správa a údrţba 
silnic Středočeského kraje), úklid místních komunikací zajišťovali čtyři pracovníci OÚ. V časných 
ranních hodinách buď technikou, nebo ručně zprůchodňovali zaváté chodníky a zajišťovali přístup 
k autobusovým zastávkám. 
Příznivou tvář nastavila zima dětem, nadšencům pro zimní sporty a zemědělcům. Lyţování na 
běţkách jsme si mohli vychutnat i v našem rovinatém terénu a zamrzlý Vestecký rybník se těšil 
mimořádnému zájmu bruslařů. Potvrzoval to o víkendu (14. 1. a 15. 1.) nebývalý počet 
zaparkovaných osobních aut kolem rybníka a plné kluziště místních dětí, dospělých, ale i těch, 
kteří k nám dorazili z Prahy a okolí. 
Ani tým fotbalové Viktorie Vestec nezahálel. Zimní přípravu si zpestřil přátelskými utkáními, která 
se hrála na umělé trávě v Praze –Petrovicích. 
Ve Vesteckých listech proběhla novoroční anketa, která se obracela na veřejnost s otázkami typu: 
Co se vám v obci líbí, co byste chtěli změnit, které změny v obci vás potěšily či naopak a co 
chcete vzkázat starostovi obce. 
Rodiče prvňáčků přihlašovali své ratolesti do základní školy v Jesenici a v Praze 4 (Květnového 
vítězství, Kunratice, ul. Mikulova). 
Aby se zvýšila bezpečnosti v obci, iniciovala se jednání o kamerovém systému v obci. 
Od 1.ledna byly zvýšeny poplatky za odvoz odpadu. Od tohoto kroku si zastupitelstvo slibovalo, 
ţe se tím sníţí dotování likvidace odpadu z rozpočtu obce. Poplatek byl vázán na popelnice nikoli 
na trvale hlášené osoby. 
Únor 
Jako reakce na četné dotazy a petice proběhlo v pondělí 13. 2. 2006 na 
OÚ neformální fórum na téma „Zklidnění dopravy ve Vestci”, a to zejména ve Vestecké ulici a v 
ulici U Parku. Účast místních byla nadprůměrná (převáţně starousedlíci), coţ svědčilo o zájmu 
situaci řešit. Na druhé straně účast pozvaných byla minimální. Dostavila se pouze vedoucí odboru 
dopravy paní Sémová, zástupce policie a dopravního inspektorátu Prahy– západ a odborník ze 
stavební fakulty ČVUT pan Doc. Slabý. Ten shromáţděným prezentoval svoji studii, která však 
nenalezla u zainteresovaných souhlas a vyvolala dvouhodinovou diskusi, nepřinášející 
jednoznačný závěr. Řada občanů společně s členy občanského sdruţení Vestecká zvonička by 
radši prosazovala represivní opatření neţ realizaci prezentovaných nákladných stavebních úprav. 
Na našich komunikacích by radši uvítali spíš menší stavební úpravy, přítomnost obecní policie, 
spínač červeného světla semaforu, měření radarem atd. 
Nepříjemnou informací pro obec byl fakt, ţe nedostala dotaci na vyčištění Vesteckého rybníka. 
Upřednostněny byly projekty s větším vlivem na ţivotní prostředí, a tedy i s vyšším počtem bodů. 
Vestecké listy dostaly novou podobu a dočkaly se vylepšení. Od února jsou v barevném přebalu, 
prošly grafickou úpravou a nákladem 1000 ks byly distribuovány kaţdý měsíc zdarma do všech 
vesteckých schránek. 
V sobotu 11.2. 2006 večer pořádala TJ Viktoria Vestec v restauraci  
„U Klimešů” taneční zábavu. K tanci a poslechu hrála skupina Fragment Band. Pro všechny zde 
bylo nachystána bohatá tombola. 



Poctou Mozartovi, který v tomto roce slavil 250. výročí narození, ale i potěšením pro 
hudbymilovné občany, byl koncert tria ARCO COLLEGIUM. Hudebně laděné setkání nazvané 
„Hold Wolfgangu Amadeu Mozartovi” se konalo v neděli 12. 2. 2006 v zasedací místnosti 
obecního úřadu. Dobové kostýmy, citlivě volená dekorace, kouzlo smyčců umocnily zvuky z violy 
d ‘amore. Zásluhu na tom, ţe se Vestec dočkal prvního koncertu váţné hudby, má bezesporu paní 
Alena Šedivá, předsedkyně kulturní komise,  
a její manţel Karel, který je členem zmíněného tria. 
Během měsíce byla v ulici Chmelová uvedena do provozu další vestecká restaurace ”Siesta”, která 
patří Ing. Bohuslavu Strnadovi a Petru Babickému. Objekt stavěli dobrých deset let svépomocí. 
Zařízení nabízí domácí českou kuchyni i ubytování. 
Vyhodnocení novoroční ankety 
Respondenti pozitivně hodnotili Vestec jako obec, která je sice v těsné blízkosti velkoměsta, ale 
zachovává si svůj vesnický ráz. Dále oceňovali dokončení křiţovatky u Safiny, které odlehčilo 
provozu na frekventované Vestecké ulici. Ta je denně přetěţována kamiony, bezohlednými řidiči, 
nerespektující rychlost povolenou v obci. 
A co trápí vestecké občany? V prvé řadě absence mateřské školy, zvýšení cen za odpad, 
dostupnost k metru a nedostatek zeleně v obci. 
  
Březen 
Snad díky blíţícímu se jaru byl průběh března poznamenán nárůstem aktivit. Hned 2. března 
2006 byla po dvouletém projednávání a bouřlivých diskusích schválena 3. změna územního plánu 
obce. Součástí dokumentu se stala i vyhláška o stavební uzávěře, která uzavírá vybrané části 
obce, určené pro novou výstavbu. Platnost uzávěry bude trvat do doby, kdy na ně bude 
vypracována a obcí schválena urbanistická studie nebo regulační plány. 
Dne 8. 3. 2006 proběhla v zasedací místnosti OÚ veřejná diskuse o úpravách zeleně a prostor 
kolem Vesteckého rybníka. Diskusi vedla odborná firma, která chtěla skloubit názory občanů se 
svými odbornými znalosti a navrhnout tak obci optimální řešení. O setkání neměli místní 
obyvatelé zájem. Dále probíhala jednání o intenzifikaci čistírny odpadních vod a příznivě probíhala 
jednání ohledně pronájmu pozemku na vybudování dětského hřiště v centru staré zástavby. 
Naprosto nečekaně překvapil 8. 3. 2006 zaměstnance restaurace  
”U Klimešů” vzácný host. Po tenisovém turnaji v Tenis Head Centru 
přijel na večeři se svou ochrankou sám president Václav Klaus. Jelikoţ naše hlava státu je častým 
hostem zmíněného centra ve Vestci, nebyla jeho návštěva restauraci tohoto roku poslední. 
S účinností od 1. ledna 2006 byl v Jesenici zřízen matriční úřad, do jehoţ správního obvodu spadá 
Vestec a Psáry. 
V sobotu 18.3.2006 uspořádalo občanské sdruţení Vestecká zvonička v restauraci ” U Klimešů” 
dětský karneval. Místo vstupenek odevzdávaly děti při příchodu obrázek, který nalezly ve svých 
poštovních schránkách a který musely pečlivě vybarvit. Sedmdesát vesteckých dětí se tak 
radovalo při diskotékovém reji a soutěţení, s napětím sledovalo losování tomboly a netrpělivě 
očekávalo vyhlášení deseti nejlepších masek. Do karnevalového veselí byli zapojeni i rodiče jako 
porota. Na realizaci akce se podílely nemalou měrou sponzoři (Jíva Jirák, Filmdekor, Tradimex, 
Vyktera, Vrňata, Čalounictví Průběţná ulice). 
Členové občanského sdruţení Vestecká zvonička zveřejnili na svých webových stránkách 
představu o vzhledu a uspořádání budoucích rozvojových lokalit určených územním plánem k 
obytné výstavbě. Je v ní kladen důraz na výstavbu pouze izolovaných rodinných domů, na 
návaznost stávajících, komunikace a na kompaktní plochy veřejné zeleně propojené pěšími a 
cyklistickými trasami. 
Jako kaţdoročně ve dnech 30. 3. 2006 a 31 3. 2006 probíhala sbírka pro Diakonii Broumov, která 
se pak opakovala ještě na podzim. 
Obec vydala pokyny pro chovatele drobného zvířectva v souvislosti s ochranou před šířením ptačí 
chřipky. 
Hodnocení za 1. čtvrtletí roku 2006 pod titulem ”Černá kronika” nás seznámilo s počtem 
spáchaných trestných činů na území obce (23). Převaţují krádeţe a vloupání do bytů a objektů 
podnikání. K tomu musím dodat, ţe černá statistika se mohla chlubit i jednou kuriozitou. 
Do rodinného domu Jany Zemanové (č. 157) se na začátku března vloupal alkoholem posilněný 



sedmadvacetiletý cizinec (Ukrajinec) a místo, aby místo činu rychle opustil, tak tu s lupem na 
místě padl a usnul. Měl u sebe kradené věci za 30 tisíc a neprobudila ho ani přivolaná policejní 
hlídka. Probudil se aţ v nemocnici. Nakonec skončil v cele předběţného zadrţení. 
Duben 
Letošní zima se nerada vzdávala své vlády a dlouho nechtěla své ţezlo předat tolik očekávanému 
jaru. Příroda tak měla nejméně tři týdny zpoţdění. Zbavit se zimních nečistot a upravit terén 
kolem domu, byl úkol, který snad nikoho neminul. Pravidelný jarní úklid obce byl zaměřen na 
vymetání inertního posypového materiálu na chodnících, byla provedena kontrola kanalizačních 
šachet splaškové kanalizace, byly vyčištěny kanálové vpusti dešťové kanalizace, příkopy a strouhy 
byly zbaveny odpadků atd. 
V polovině dubna se fotbalový oddíl FK Junior Vestec vypravil poměřit síly do Itálie na Pisa Wordl 
Cup. Prezentovaly nás přípravné ročníky 1996 a 1997. Skvělí malí reprezentanti skončili v 
semifinále. Rozhodly penalty ve prospěch italského soupeře, kaţdopádně však bylo úspěchem, ţe 
naši vestečtí reprezentanti byli všem rovnocenným soupeřem. 
Členové sdruţení zdravotně postiţených se vypravili ve čtvrtek 20. 4. 2006 na výlet na Kunětickou 
horu. Provázelo je příznivé jarní počasí. 
V sobotu 22. 4. 2006 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu v pořadí jiţ čtvrté vítání 
vesteckých občánků. Kulturní komise v čele s 
paní Alenou Šedivou nachystala pro 18 chlapečků a 20 holčiček, narozených v roce 2005, pamětní 
certifikát s destičkou ze zlata a květiny. Nechyběl přípitek a pohoštění. 
Další sobotu, 29. dubna, dopoledne probíhala akce o. s. Vestecká zvonička. Na pořadu byl 
šestihodinový úklid okolí Vesteckého rybníka. Pestrá sestava místních starousedlíků i těch 
novějších čistila břehy rybníka a plastové pytle se plnily odpadky. Dva přistavené velkokapacitní 
kontejnery byly brzy zaplněny. Následující den jarní úklid pokračoval výsadbou devíti lipových 
odrostků podél cesty k rybníku K Jahodárně. Lipky byly získány zdarma z lesní školky. 
Současně na návsi, nedaleko od domu č. 4, zapustil své kořeny do vestecké půdy namnoţený 
památný strom - lípa srdčitá. Výsadba probíhala v rámci výzkumného projektu 0014: ”Záchrana 
genofondu památných stromů¨ u příleţitosti volební akce MS ODS Vestec. Lipka byla zakoupena 
v dendrologické stanici v Průhonicích a je opatřena certifikátem. 
Tyčí se nedaleko od dvou vzrostlých lip (jejich stáří se odhaduje na 60 aţ 80 let) u pomníku 
padlých, které se od této doby mohou chlubit vizitkou ”památné stromy”. Vzhledem ke svému 
věku byly stromy zařazeny do juniorské kategorie C – čekatelé. Iniciátorem této akce bylo 
občanské sdruţení Vestecká zvonička. 
V Jesenici proběhlo výběrové řízení na dva stráţníky obecní policie, kteří by po proškolení měli 
během prázdnit začít svoje působení v obci. 
Kontejnery na velkokapacitní odpad byly na určených místech od 28. 4. 2006 do 30. 4. 2006. 
Neděle 30. dubna nás po ránu přivítala chladem a deštěm. Typicky aprílové počasí však vůbec 
neodradilo vestecké děti a rodiče, aby se odpoledne (16hodin) přišli pobavit na hřiště, kde TJ 
Viktoria Vestec ve spolupráci s obecním úřadem pořádala jiţ poněkolikáté pálení čarodějnice. Pro 
děti zde byly připraveny soutěţe, byla ohodnocena nejlepší čarodějnice. Přítomní zde mohli 
sledovat cvičení psů, opéct si na ohýnku buřta nebo zaskákat si ve skákacím hradu. Jako nové 
zpestření pořadu byl večerní lampiónový průvod dětiček. V doprovodu harmoniky pak všichni 
dospěli k připravené hranici, kde čarodějnice v plamenech ukončila svou existenci. 
Květen 
Na vyhlášené výběrové řízení na realizaci druhé etapy rozšíření a intenzifikace ČOV (čističky) se 
přihlásily tři firmy. Vítězem se stal fi. INKOMASTAV s. r. o. Úspěšně probíhala jednání o pronájmu 
pozemků 
na zřízení dětského hřiště ve Vestecké ulici. 
Deštivá sobota a neděle 20. a 21. května byla spojena s událostí, kdy měli čtyřnozí přátelé 
člověka svůj závod – coursing. Akci pořádal Český coursing klub společně s vesteckou 
kynologickou společností. Závodili psi mnoha plemen a velikostí. Dráha měla 580 m, byla sice 
trochu blátivá, byla plná změn a obtíţných překáţek. Obec k tomuto účelu zapůjčila pozemek za 
Vesteckým rybníkem, naproti kynologickému cvičišti. Místní fotbalový klub nabídl celodenní 
občerstvení. 



Na vesteckém hřišti 20. května od 14 hodin proběhl fotbalový turnaj v rámci předvolební akce 
ODS za účasti Viktorie Vestec a členů Místního sdruţení ODS. Zápas měl zábavnou formu, menší 
herní pole a kratší poločasy, nebyla určena věková ani výkonnostní hranice. Předseda TJ Viktorie 
Vestec Tibor Švec převzal před zahájením turnaje od kandidáta do poslanecké sněmovny Aleše 
Rádla (ODS) poukaz v hodnotě 10 tisíc Kč. 
  
Červen 
Ve dnech 2. 6. - 3. 6.2006 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Počet 
zapsaných voličů byl 1086, voleb se zúčastnilo 867 voličů, coţ bylo 79,6 %. Volby se konaly v 
zasedací místnosti OÚ. 
ODS dostala 531 hlasů (61,3 %), ČSSD 151 hlasů (17,4 %), Strana zelených 67 hlasů (7,7 %), 
KSČM 49 hlasů (5,7 %). 
Dne 3.června zorganizovala kulturní komise Vestec a TJ Viktoria Vestec dětský den. Původně byla 
akce plánovaná na čtvrtek 1. 6. 2006 pro nevlídné počasí byla přeloţena na neděli. Zábavné 
odpoledne neztratilo na svém lesku, i kdyţ se konalo místo na hřišti v restauraci  
”U Klimešů”. Vestecké děti se dobře bavily s pozvaným klaunem  
(Zd. Loníček), soutěţily a těšily se z obdrţených cen. 
Sdruţení zdravotně postiţených ve Vestci, se sídlem v Jesenici, pořádalo dne 13.června zdařilý 
výlet na hrad Svojanov a do města Poličky. 
Obec Vestec se zapojila do projektu Bezpečná města. Tento pilotní plán umoţňuje městu a obci 
pořídit stacionární radar, který by byl schopen kontrolovat rychlost kaţdého projíţdějícího vozidla. 
Instalace měřicích zařízení je zdarma, náklady na provoz jsou kryty z pokut vybraných od 
neukázněných řidičů. Instalací tohoto zařízení si obec slibuje zklidnění dopravy, a tím i vyšší 
bezpečnost z autobusové zastávky Na Šátalce. 
Na sobotu 17.6. zorganizovalo občanské sdruţení Vestecká zvonička akci ”Úklid Jelínkovy 
zahrady”. Téhoţ dne odpoledne byl v Bojanovicích odehrán poslední zápas TJ Viktoria Vestec v 
sezóně. Na konci sezóny skončila naše fotbalová jedenáctka na 8. místě III. třídy, A skupiny.  
První místo v tabulce přesvědčivě obhájilo muţstvo Jesenice B. 
Červenec - Srpen 
Dalo by se očekávat, ţe tyto letní měsíce byly ve znamení odpočinku. Nikoliv, v obci se vůbec 
nezahálelo. 
Od 1.července se sníţila rychlost jedoucích vozidel (na Vestecké 30 km/h, na Vídeňské 50 km/h). 
Vozidla musí svítit i ve dne (zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.). 
Naplno pokračovala stavba intenzifikace čistírny odpadních vod, projekt za více neţ 8 mil. Kč. 
Akce byla dokončena na konci prázdnin. 
Probíhala závěrečná jednání před podpisem soustav smluv k zajištění přístupové cesty k 
obecnímu pozemku, určenému na veřejně prospěšnou stavbu, tedy školku, případně další 
občanskou vybavenost. 
Vrcholily finální úpravy před otevřením dětského hřiště v centru obce. Probíhaly terénní a 
zahradnické úpravy, starý a zchátralý plot byl nahrazen novým. 
V srpnu jiţ mohli chodci v ulici U Parku otestovat nově vybudovaný oboustranný chodník, jehoţ 
dokončení přispělo ke zvýšení bezpečnosti v lokalitě. 
Dále probíhaly přípravné práce na výstavbě prozatímního chodníčku do Jesenice, který by byl 
pokračováním ulice Ve Stromkách (300 m).  
Na základě smlouvy s Jesenicí si od konce léta začala obec platit dva obecní stráţníky, kteří 
dohlíţeli na dodrţování předpisů a pořádek v obci. 
Připravovaly se kandidátní listiny do komunálních voleb (říjen 2006). 
Byly posekány veřejné travnaté plochy. 
  
Září 
Dne 4. září se zúčastnil zahájení školního roku v Jesenici prezident Václav Klaus. 
Od počátku tohoto měsíce začal probíhat zkušební provoz ČOV, která prošla druhou etapou 
rekonstrukce a intenzifikace. (první etapa proběhla v létech 2004 – 2005.) 
Dalším dokončeným projektem byla výstavba a vybavení dětského hřiště ve Vestecké ulici v 
centru obce. Slavnostní otevření proběhlo 2. září  



v 15 hodin. Místostarostka MUDr. Eleni Ziková, která se na celém projektu nejvíce podílela, 
přivítala pozvané hosty a širokou veřejnost. Byli jimi především Ing. Eva Tmějová s manţelem a 
dále JUDr. Věra Babíčková, která smluvně zajistila celou akci. Ing. E. Tmějová a její bratr Luděk 
Preininger jako majitelé pozemků 15/1 a 15/12 souhlasili s jejich pronájmem. Oba jsou potomci 
selského rodu Preiningerových, kteří se museli v 50.letech minulého století z Vestce vystěhovat 
(zákon č. 50/47 Sb.). Dalšími pozvaným hostem byl i starosta Jesenice  
Ing. Vít Libovický. 
V ulici Ve Stromkách se na několik dní (5. 9.) zabydlel cirkus Kellner. 
. 
Po letní přestávce opět začala fotbalová sezona, do které vstoupila 
TJ Viktoria Vestec nejen s A muţstvem, ale také s B muţstvem. To hrálo IV. třídu, také ve 
skupině A. Zásluhu na tom, aby ve Vestci vyrostli další nástupci, má fotbalový oddíl OPTIMUM 
SPORT Vestec, který prováděl na počátku září nábor chlapců narozených v roce 1998 i mladších 
ročníků. 
Ţeny všech věkových kategorií opět začaly docházet do zasedací místnosti obecního úřadu na 
pravidelná cvičení s Alenou Dostálovou. V jiný čas, ale na témţe místě se scházely účastnice 
kurzu orientálního tance. Do tajů exotických pohybů je zasvěcovala a své zkušenosti předávala 
paní Sedláčková. 
Sdruţení zdravotně postiţených jako kaţdý rok zorganizovalo dne 15. září výlet autobusem do 
Litoměřic na výstavu ”Zahrada Čech”. 
V pořadí jiţ 3. obnovené vestecké posvícení, laděné ve staročeském duchu, se konalo za 
slunečného počasí v sobotu 16. 9. 2006 na dětském hřišti ve Vestecké ulici. Ochutnat jsme mohli 
pečenou šunku, zapít ji zlatavým mokem a pochválit posvícenské sladkosti místních hospodyněk. 
Pro děti byl připraven zábavný program. V zadním konci areálu jsme obdivovali králíky a další 
drobné zvířectvo, které zapůjčili místní chovatelé. Zdařilou akci zorganizovala kulturní komise 
vedená Alenou Šedivou. 
Chovatelé drobného zvířectva Vestec pořádali ve dnech 29 a 30.září okresní výstavu v Dolních 
Břeţanech (Libor Drahoš, Jiří Sedmík, Josef Skřivan, Josef Hašpl, Antonín Vrňata). 
Černá kronika uvádí, tentokrát bez kuriozit, ţe na území Vestce bylo za druhé čtvrtletí roku 2006 
spácháno 18 trestných činů (vloupání do motorových vozidel, bytů a krádeţ motocyklu). 
Říjen 
Mezi Vestcem a Jesenicí byla vybudována a otevřena nová cesta pro pěší  
a cyklisty. Nová komunikace navazuje na ulici Ve Stromkách, je dlouhá asi 300 metrů a vede přes 
pole mezi Vestcem a Jesenicí. 
Jelikoţ populační křivka ve Vestci zaznamenává nárůst, musela kulturní komise vedena paní A. 
Šedivou ještě tento rok zorganizovat vítání občánků. 
Během měsíce probíhalo zatrubnění dešťové kanalizace v ulici K Jahodárně (firma J.L.T.). 
Na počátku měsíce vyšlo speciální číslo Vesteckých listů, ve kterém prezentovaly všechny volební 
strany své kandidáty a volební program. 
V pátek 20.10. a v sobotu 21. 10. se konaly komunální volby do zastupitelstva Vestce pro volební 
období 2006 – 2010. V naší obci byly zaregistrovány čtyři strany: ODS, Sdruţení nezávislých 
kandidátů, Strana zelených, Sdruţení nezávislých kandidátů, „Vestec – náš domov”. Všechny 
strany seznámily veřejnost se svými kandidáty a volebními programy prostřednictvím letáků a 
hlavně se pak prezentovaly na svých předvolebních setkáních. 
Dne 14.10. proběhl den otevřených dveří v čistírně odpadních vod ve Vestci 
. 
Výsledky komunálních voleb ve Vestci 
Hlasy: Nezávislí kandidáti - 31,93 %, ODS - 29,45 %, „Vestec – náš domov” SNK – 23,82 %, 
Strana zelených - 14,80 %. 
Bylo rozdáno 1125 volebních lístků, voleb se zúčastnilo  
701 voličů. 
Počet volených členů do zastupitelstva – 9 
Dne 25.10.2006 Místní sdruţení ODS Vestec a občanské sdruţení ”Vestec – náš domov ”uzavřely 
dohodu o koaliční spolupráci pro volební období listopad 2006 – říjen 2010. 



Listopad 
  
Proběhlé komunální volby měly odraz v nové sestavě zaměstnanců obecního úřadu i v 
zastupitelstvu. 
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Vestec dne 6.11. zvolilo zastupitelstvo novou 
starostku Alenu Šedivou nar.1954. 
1. místostarostou byl jmenován Ing.Ludvík Vopálenský (1947), 
2. místostarostou František Šimeček (1943). 
Dále byl volen pětičlenný kontrolní a finanční výbor a jmenovány komise: stavební, pro vyuţívání 
dotačních titulů, kulturní, pro dopravu a bezpečnost a komise pro tvorbu Vesteckých listů. 
Kontejnery na velkokapacitní odpad byly jako kaţdoročně rozmístěny na sběrných místech ve 
dnech 24. 11. – 26. 11.2006. Dne 25. 11. probíhal svoz nebezpečného odpadu. 
Prosinec 
Jako kaţdoročně obdrţely děti ve věku 2 - 12 let, trvale hlášené ve Vestci, pozvánky na 
Mikulášskou besídku, která se konala tentokrát ve velkém kulturním sále v Jesenici. V příjemném 
prostředí bylo pro děti připraveno představení ”Čert a Káča”, soutěţe a nadílka, jako odměna za 
nezbytnou recitaci. Akci zajišťovala kulturní komise Vestec s novou předsedkyní Zuzanou 
Mlejnkovou. O působivou výzdobu se postarala Bára Bucharová. 
Abychom mohli o Vánocích opět obdivovat vestecké jesličky před OÚ, byl nejdříve vyhlášen 3. 
ročník modelování Vesteckého betlému. Zájemci si nejdříve museli vyzvednout balíček s 
modelovací hmotou a obálku s názvem a popisem figurky. Pak uţ jen tvořily šikovné prsty a 
fantazie. 
Jako kaţdoročně se v sobotu 23. 12. od 16 h. uskutečnilo páté vánoční setkání před obecním 
úřadem. U vystavených jesliček, tentokrát s postavičkami v orientální třpytivé krajině, ocenila 
kulturní komise 12 nejlépe vyzdobených domů, zahrad a balkónů. Odměněni byli i tvůrci figurek 
Vesteckého betléma. Pak jsme ochutnávali vánoční cukrovinky, popíjeli čaj nebo svařené víno, 
zanotovali jsme si vánoční koledy. Světélko, které k nám dorazilo aţ z Betléma, jsme si pak v 
lucerničkách odnesli do svých domovů. Mile a překvapivě zapůsobila na kaţdého zmenšená 
ukázka betlémů z předcházejících let, instalovaná v přízemním okně OÚ. 
Dne 30. 12. 2006 v 15.30h pořádala starostka obce paní Alena Šedivá  
jiţ druhé setkání vesteckých seniorů. Pro dvě desítky občanů zde bylo nachystáno občerstvení a 
přípitek. Příjemnou atmosféru podvečera podtrhlo vystoupení Karla Šedivého, který v doprovodu 
kytary zpíval oblíbené hašlerky. 
Počasí 
Nový rok nás přivítal spíš oblevou stávajícího sněhu, nicméně průběh ledna se vyznačoval 
sněhovými přeháňkami i nízkými teplotami (22. 1. – 30. 1. aţ – 16 oC). Průběh února i března byl 
obdobný, tedy s dostatečným mnoţstvím sněhu. Sněhu bylo v některých oblastech naší země aţ 
příliš, takţe některé řeky např. Morava, Sázava, Dyje atd. se rozvodnily a kraje hlásily povodňový 
stav. Skutečné jaro se přihlásilo o více neţ tři týdny později neţ určoval kalendář. Duben poskytl 
aprílové počasí, na Velikonoce bylo spíš zataţeno, deštivo. Začátek května konečně nabídl 
slunečné počasí, 13. 5. bylo +25 oC. Zbytek měsíce byl spíš chladnější a deštivý, takţe v 
některých oblastech hrozily opět povodně. Dne 6. 6. jsme ráno naměřili pouhých +2,7 °C. Vlna 
vyšších teplot prorazila aţ po 12. červnu - aţ na 30 oC. Ty se udrţely zhruba týden, který byl 
zakončen bouřkami. Od 23. 6. do 27. 6. tropické teploty vrcholily. 
Letní měsíc červenec nezklamal a prvních deset dnů nás obdařil horkým letním počasím. Od 10. s 
vrcholem 20. července jsme mohli vysledovat nejteplejší dny v roce. Prakticky celý červenec byl 
spojen s vedry. Krátkodobé ochlazeni přinesly občasné bouřky. Ve čtvrtek 7. září jsme zaţili velmi 
teplý den a v noci jsme mohli na obloze pozorovat zatmění Měsíce. Průběh září měl podzimní 
atmosféru podbarvenou babím létem nicméně byl sráţkově chudý. Aţ 27. 9. jsme se dočkali 
vydatného deště. 
Začátek listopadu nám přinesl první sníh, který se neudrţel, a tak v dalších dnech jsme 
zaznamenali jen nevýrazné dešťové sráţky. Celý měsíc byl popisován jako nejteplejší listopad od 
roku 1926 a období podzimu bylo povaţováno jako nejteplejší za 45 let. Stejným průběhem 
počasí byl poznamenán i prosinec – místo sněhu se bělaly na trávě sedmikrásky. Kontinuální 



počasí bez mrazu ovlivňovala mohutná tlaková výše nad Atlantikem, která přetrvávala aţ do 
konce roku. 
  
Příroda a zemědělství 
Polnosti v katastru obce obhospodařuje AGRO Jesenice se sídlem v Hodkovicích, dále Zemědělské 
druţstvo vlastníků se sídlem v Dolních Břeţanech a soukromí zemědělci. AGRO Jesenice 
hospodařilo ve Vestci  
na 177 ha orné půdy. Na polích jsme mohli vidět ozimé obilniny, hlavně řepku, kukuřici a na malé 
ploše špenát, který byl zpracován v Mrazírně Vestec. 
V katastru naší obce jsou lehké, písčité půdy, které neudrţí vlhkost. Proto kukuřice trpěla na snětí 
kukuřičnou a významně se tak sníţily její výnosy. Na neobdělaných plochách se stále více 
objevovaly krtiny, tedy znamení, ţe krtkům se u nás daří dobře a ţe je nikdo neomezuje. 
AGRO Jesenice se velkou měrou finančně podílelo na projektu intenzifikace ČOV, zejména na 
denitrifikaci nádrţe. Sousední Mrazírna AGRO produkuje ve svém odpadu velké mnoţství nitrátů. 
Stav vody ve Vesteckém rybníku je rok od roku niţší a niţší. Během roku 2006 bylo ve Vestci 
vysázeno 200 stromů. 
 


