
 
 

Kronika 2010 
 
Krátký pohled na závěr minulého roku 

Dne 26. 12. 2009 ve 03:14 hodin byl nahlášen operačnímu středisku HZS poţár, který byl sice 

zlikvidován, ale byl poznamenán ztrátami na ţivotech. Obec pomohla obyvatelům postiţeným 

poţárem bytového domu v ulici Javorová finančně tak, ţe uhradila přistavení kontejnerů a 

schválila poskytnutí finanční pomoci ve výši 30 000 Kč na kaţdou bytovou jednotku 

zasaţenou poţárem. 

Na podporu obyvatel postiţených o vánočních svátcích poţárem bytových jednotek  

v Javorové ulici v současné době zahájila sbírku i Vestecká zvonička. 

 

Dne 28. 12. 2009 podala obec Vestec ţádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst - dopravně bezpečnostní opatření. Cílem projektu 

byla komplexní rekonstrukce ulic Na Hřišti a U Hřiště jakoţto páteřních komunikací 

k objektům občanské vybavenosti, hlavně budované mateřské školce a sportovním zařízením. 

Výše poţadované dotace činila 3 989 116 Kč.  

 

L e d e n 
 

Úvod roku patří zpravidla statistickým údajům. Ve Vestci bylo k 31. 12. 2010 přihlášeno  

1588 občanů české národnosti (76 muţů, 825 ţen).   

Počet cizinců se oproti minulému roku navýšil na 615 (cca 60 % Vietnamců, 35 % Ukrajinců, 

5 % různých národností). Celkový počet obyvatel za rok 2010 je roven číslu 2203. Během 

roku se narodilo 34 dětí, zemřelo osm občanů, uzavřelo se 14 sňatků a šest manţelství se 

rozpadlo.  

Do obce se přistěhovalo 65 občanů a 83 se odstěhovalo.  

Skutečný počet obyvatel obce je v posledních letech podstatně vyšší, ale ne všichni jsou 

k pobytu v obci přihlášeni. Tím sniţují příjmy obce, a tedy i moţnosti jejího rozvoje. 

Nástup nového roku byl spojen s nevlídným počasím. Nikomu se nechtělo ven. Ani na 

veřejných komunikacích nebylo vidět mnoho vozidel. Teplota  kolem +5 °C, po ránu mlhavo i 

deštivo, celý den byla obloha zataţená. Aţ následující dny přinesly mírné ochlazení do 

minusových hodnot (-2,5 °C) a mírný příděl sněhu vytvářející souvislou bílou vrstvu. 

Od  8. 1. aţ do neděle 10. 1. nepřetrţitě padal jemný sníh. Nastala opravdová bílá zima.  

Ještě v pondělí 11. 1. ráno kolem 6. hodiny nám mohlo připadat, ţe nikoho mimořádný přísun 

sněhu nezajímá, ačkoliv meteorologové včas upozorňovali na vydatnou sněhovou nadílku. 

Podobnou kalamitní situaci můţeme vysledovat v historii obce v roce 1993, dále začátkem 

března 1970 (tato nadílka byla snad, co pamětníci pamatují, největší) a samozřejmě v roce 

1929 s polárními, dlouhotrvajícími mrazy. 

Ale jak se den probouzel a přibývalo světla, sněhová pohroma prověřila připravenost našich 

občanů. 

Obecní úřad se pod vedením Tibora Švece, s výrazným posílením mechanizace a všemi 

moţnými prostředky, vyhlásil bílému nadělení boj. 

Do odklízecí akce byly zapojeny dva traktory s radlicí, dva nakladače JCB, dva malé bobcaty, 

tři nákladní vozy a obecní technické sluţby. Sníh byl odváţen na zemědělské, či obecní 



pozemky. Moţnost sypat sníh do rybníka byla prověřena jako první, ale bohuţel daná situace 

neumoţňovala jeho vyuţití. Odklízecí technika se k němu nedostala. 

Dne 15. 1. byl kalamitní stav odvolán. Maximální výška sněhové pokrývky v obci dosahovala 

38 cm. 

V prostorách praţského kostela sv. Šimona a Judy proběhl za účasti mnoha občanů obce dne 5. 

1. absolventský koncert našeho spoluobčana Lukáše Jindřicha, dirigenta a sbormistra dětského 

pěveckého sboru Bambini di Praga. Zcela zaplněný kostel, zejména vesteckými spolubčany, 

odměnil na závěr vystoupení Lukáše Jindřicha a další pozvané účinkující, ovacemi a potleskem 

ve stoje. 

Dne 14. 1. byl poloţen základní kámen mateřské školky ve Vestci. Slavnostního obřadu se 

zúčastnili zástupci Regionálního operačního programu pro Střední Čechy a zástupci našeho 

zastupitelstva v čele se starostou Miroslavem Paškem. Výstavba nové mateřské školy s 

kapacitou 75 dětí by měla zajistit předškolní docházku pro děti ve věku 3 - 6 let s trvalým 

pobytem v obci Vestec. Zároveň by měla být stavebně řešena tak, aby v případě potřeby bylo 

moţné realizovat její rozšíření o dalších 25 dětí. Součástí mateřské školy by mělo být i 

stravovací zařízení, školní zahrada a další technické zázemí nezbytné pro chod školy.  

 

V průběhu ledna byly spuštěny nové webové stránky obce.  

  

Supervolební rok nám přinesl mírnou slevu v platbách za plyn a elektřinu, nikoliv však za 

vodné a stočné. Zároveň se zvedla spotřební daň a DPH. 

 

Počasí: Na většině území ČR byl nejmrazivější den tohoto roku 27. leden nebo dny krátce 

před tímto datem, kdy teplota mnohde klesala hluboko pod -20 °C. 

 

 

Ú n o r  

Únorová příroda připomínala starou známou pranostiku: Únor bílý, pole sílí. Zemědělské 

plochy, kde se prohánělo více běţkařů neţ zajíců, byly pokryty bílou sněhovou peřinou aţ do 

23. února. 

TJ Viktoria Vestec nás pozvala na taneční zábavu, která se konala 6. 2. v Restauraci u 

Klimešů. 

Český svaz chovatelů drobného zvířectva Vestec nás tradičně pozval na ples, který se konal v 

sobotu 13. 2. od 20 hodin v Kulturním centru Jesenice. K tanci a poslechu hrála Malá muzika 

Nauše Pepíka. Vstup: 200 Kč, ţivá tombola.  

Ceny pohonných hmot: Natural 29.90 Kč, Diesel 28,90 Kč. 

V hypermarketu Albert bylo v sobotu 21. 2. z důvodu poţáru zavřeno. 

B ř e z e n 

Dne 13. 3. Kulturní komise Vestec zorganizovala jako kaţdoročně dětský maškarní bál, který 

se konal v motelu U Krbu. Akci moderoval Jirka Cívka. 



 

Dne 16. 3. se v zasedací místnosti OÚ konalo setkání vesteckých seniorů. Malá cestovní 

kancelář KATU zde představila svůj katalog se zájezdy, vhodnými především pro starší 

generaci (bez nočního cestování). 

Součástí předváděcí akce byla i ukázka keramických výrobků, o které byl velký zájem. V 

přestávkách hrál Kuba Rous na akordeon písničky, které byly jako ušité pro tuto věkovou 

kategorii. Hned druhý den se sešlo několik zájemců a obdivovatelů květin, kteří společně 

odjeli do FATA MORGÁNY (Praha-Trója) na výstavu orchidejí. Tímto výletem však nebyl 

program vyčerpán. V následujících dnech se cestovalo opět na totéţ místo, tentokrát na 

prohlídku líhnoucích se motýlů. 

 

Obec zajistila navýšení počtu autobusových spojů do Vestce.  

 

D u b e n  

Na velikonoční neděli 4. 4. proběhly na fotbalovém vesteckém hřišti vepřové hody. Počasí 

přálo, pokud pomineme krátký jarní deštík. Naštěstí se i s touto moţností počítalo. Zábava pro 

děti probíhala na multifunkčním hřišti ve velkém stanu. Zde se mohla mladší generace 

s pomocí starších a zkušených učit splétat pomlázky z vrbových proutků, zdobit 

polystyrénová vajíčka, vytvářet formičky s velikonoční tematikou či vymalovávat velikonoční 

omalovánky.  

Hlavním lákadlem však pro všechny byla vesnická zabíjačka, která zde probíhala jiţ od  

7 hodin ráno pod vedením pana Javůrka a pana Jindřicha. Obdobné zabíjačky bývávaly ve 

Vestci na kaţdém statku. Od rána bylo co dělat. Maso se porcovalo, krájelo, jitrnice se ručně 

špejlovaly, vařily. Kaţdý se mohl na vlastní oči podívat a přesvědčit, kolik práce taková 

zabíjačka obnáší.  

Na hřišti se tento den sešlo hodně lidí. Hodování bylo večer zakončeno posezením u 

harmoniky.  

 

Dne 10. 4. obec zprostředkovala vesteckým občanům (seniorům nad 60 let zdarma) návštěvu 

divadelního představení „Sugar“ v divadle Pod Palmovkou, ve kterém hrál jednu z hlavních 

rolí vestecký občan pan Jindřich Hrdý. 

Zcela naplněný autobus odvezl a přivezl diváky zpět k obecnímu úřadu. 

Naše obec se umístila v soutěţi o nejlepší Internetovou stránku obce v soutěţi „Zlatý Erb 

2010“ na pěkném druhém místě za nejlepší elektronickou sluţbu, a to MMS závady. Cenu 

předával zástupcům naší obce náměstek hejtmana Středočeského kraje a odborná porota 

Zlatého Erbu. Velkou zásluhu na tomto úspěchu má pan Václav Drahoš. 

Rekonstrukce koryta strouhy v ulici U Strouhy. 

Uzavření smlouvy na financování projektové dokumentace na kanalizaci Hrnčíře – Vestec, 

poslední lokality, kde dosud není kanalizace vybudovaná (p. Fořt a spol., Sheridan). 

Na sobotu  24. 4. od 15 hodin připravila Petra Málková společně s TJ Viktoria Vestec pro 

vestecké děti ruční výrobu malých čarodějnic. Akce byla určena pro děti od 5 do 14 let a 

konala se v zasedací místnosti obecního úřadu. 

http://www.vestec.cz/obecni-urad/mms-zavady.html


V úterý 27. 4. navštívili vestečtí senioři divadelní představení v Branickém divadle. Je škoda, 

ţe zájem nebyl příliš velký. Důvodem nezájmu bylo především komplikovanější cestování do 

Prahy MHD. Další setkání seniorů se konalo v zasedací místnosti OÚ dne 4. 5. od 17 hodin. 

Hospodářské stavení u Havlíčků bylo zbouráno. Z bývalého statku č. 16 na Vestecké ulici 

zůstaly jen obvodové zdi. 

Prodej jarních květin a sazeniček na ploše před hypermarketem Albert vydrţel pouze v jarních 

měsících. Plocha by měla slouţit mycímu boxu pro automobily. Jeho zprovoznění se plánuje 

na letošní září. 

Vestecká zvonička nás ve svém dubnovém informačním letáku „Vestecké zvonění“ 

informovala o výši výtěţku veřejné sbírky, která činila 100 318 Kč. Dne 14. dubna proběhlo 

v Restauraci u Klimešů veřejně protokolární sečtení výtěţku z pokladniček. Sbírka byla 

určena na pomoc s odstraňováním následků poţáru sekce bytového domu v Javorové ulici, ke 

kterému došlo o Vánocích 2009. 

Kaţdoroční pálení čarodějnic posledního dubna proběhlo u fotbalového hřiště Viktorie 

Vestec. Jako obvykle byly na pořadu soutěţe pro děti (let na koštěti, házení koštětem do 

dálky, košťatobal – metaná), lampiónový průvod a zapálení hranice s čarodějnicí. Počasí 

vydrţelo. Akce se setkala s velkým zájmem a účastí dětí i rodičů. 

 

K v ě t e n 

Na přání spoluobčanů byly na obecním úřadě prodlouţeny úřední hodiny do večerních hodin 

a přidány další dny pro styk s veřejností. 

Akce Vestecké zvoničky: V sobotu 1. 5. byla do lipového stromořadí, které bylo zaloţeno v 

minulých letech, vysazena další, jiţ osmnáctá lipka. Zároveň byly všechny stromky důkladně 

zality, přihnojeny a půda kolem zkypřena. 

V sobotu 15. 5. od 14 hodin a 15 hodin proběhlo ve dvou etapách na OÚ slavnostní přivítání 

17 nových vesteckých občánků. 

Tentýţ den, ale ve večerních hodinách, úspěšně navázala TJ Viktoria Vestec na pořádání 

tanečních zábav. 

Tentokrát si fotbalisté vymysleli večer v opékání vuřtů retro stylu a bylo se opravdu na dívat. 

Všude pobíhali bývalí vysocí funkcionáři v šedých oblecích s bílými ponoţkami, krásné dámy 

z 60. let a obrovská skupina hipíků. Jako nejlepší dámská maska byla vyhlášena kolchoznice a 

pionýrka, v kategorii muţů vyhrál lamač srdcí Juan a údrţbář OPBH. 

Celý večer hrála stylová česká muzika 60. – 90. let od rokenrolu aţ po dechovku. Taneční 

kreace braly dech. V několika stylových soutěţích a bohaté retro tombole bylo rozdáno 

mnoho cen. Hlavní ceny, které byly do poslední chvíle tajné, například v podobě psacího 

stroje, starého lampového rádia, houpacího křesla a kola Járy Cimrmana, si odnesli nadšení 

výherci.  

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu probíhal ve dnech 21. 5. – 24. 5.  



Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly 28. 5. a 29. 5. Počet zapsaných 

voličů: 1193, počet platných hlasů 923 (77,4 %), ODS 307 hlasů, TOP 09 396 hlasů, ČSSD 

91 hlasů, KSČM 42 hlasů, Věci veřejné 87 hlasů. 

Od posledního květnového týdne aţ do léta nastala změna dopravního reţimu na Vídeňské 

ulici v důsledku kopání vodovodu na Šátalce. Stanice autobusu byla přemístěna k 

hypermarketu Albert). 

Dne 29. 5. od 15 hodin se konal na vesteckém hřišti dětský den. Organizovala ho obec a  

TJ Viktoria Vestec. Počasí se naštěstí umoudřilo. Po dlouhém období deštivých dnů nastal 

obrat k lepšímu. Pro děti byly připraveny soutěţe ve stavění báboviček, dovádění na skákacím 

hradu, malování na trička, spousta další zábavy a sladkých odměn. 

 

Pracovníci obecního úřadu zahájili odstraňování křídlatky české, která se vyskytuje v severní 

části Vesteckého rybníka. Vyhubení křídlatky je velice sloţitý a dlouhodobý proces, který 

trvá přibliţně tři roky, a musí se mu věnovat hodně času. 

Do funkce předsedkyně nově vzniklé ODS Vestec byla potvrzena Ing. B. Bucharová. 

Obec získala dotaci na cyklostezky ve výši 6 075 000 Kč. 

Počasí: První květnový týden nás přivítal deštivým počasím, které vyvrcholilo ve čtvrtek 6. 5. 

v odpoledních hodinách bouřkou s vydatným deštěm a kroupami. Vestecký rybník je uţ 

dostatečně naplněný.    

 

Č e r v e n 

Od 1. 6. probíhala realizace stavby kanalizace a vodovodu v oblasti křiţovatky Vestecká – 

Vídeňská s následným omezením dopravy.  

Mateřská škola dostává konkrétní tvary a vyrostla jiţ do úrovně prvního podlaţí. Také 

dokončení budovy nových šaten se zdárně blíţí ke konci. Šatny by měly poskytovat důstojné 

zázemí nejen našim fotbalistům, ale i všem sportuchtivým občanům.  

Počátkem června bylo v SMS informačního systému zaregistrováno 100 uţivatelů, kteří byli 

pravidelně informováni o novinkách v naší obci. Informace se týkaly převáţně akcí konaných 

v obci, dopravních omezení apod.  

Dne 12. 6. - výlet na posázavskou stezku s TJ Viktorií Vestec. 

Dne 9. 6. - očkování domácích zvířat před hospodou U Šimečků. 

19. 6. se konala na hřišti rozlučková akce TJ Viktorie Vestec před bouráním šaten sousedících 

s hospodou na hřišti. Ještě za existence starých kabin se dne 20. 6. odehrálo poslední 

fotbalové utkání TJ Viktorie Vestec.  

Dne 22. 6. v 18 hodin se uskutečnilo v zasedací místnosti OÚ setkání seniorů – jubilantů. 

Úvodní slovo patřilo starostovi obce Mirku Paškovi. Akci zorganizovala paní Alena 



Dostálová. Program jednak zpestřil hudební vloţkou Jakub Rous, který zahrál na harmoniku 

písničky pro pamětníky, a jednak se zde prezentovalo občanské sdruţení Most k domovu. 

Pozvaní jubilanti byli obdarováni květinami a dárečky.  

26. 6. - Sportovní den  

Před začátkem prázdnin připravila Kulturní komise Vestec rozloučení se školním rokem. Ještě 

neţ se všichni rozprchli na prázdniny a dovolené, přichystali organizátoři zábavnou bojovou 

hru. Na hřišti nechyběly kolotoče ani tradiční skákací hrad. 

Program: 14 hodin - zahájení, 15 hodin - bojová hra. Akce se konala Na Suchých a moderoval 

ji Jirka Cívka. 

Od 28. 6. do 2. 7. se jako kaţdoročně, konala na OÚ sbírka pouţitého ošacení pro Diakonii 

Broumov. 

Počasí: Konečně jsme se dočkali víkendu 5. 6. - 6. 6., který byl příjemný, slunečný. Teplé 

počasí pokračovalo i v následujícím týdnu, kdy 9. 6., 10. 6., 11. 6. vrcholilo tropickými dny s 

+30 °C aţ +33 °C. Od 25. 6. nastal nástup teplého a opravdového letního počasí. 

 

Č e r v e n e c  -  S r p e n  

Obec v rámci boje proti trestné činnosti, která v posledních letech značně narostla, 

vybudovala a uvedla do provozu základní páteřový kamerový systém, čítající 10 kamer (firma 

Slavomont Štětí). 

29. 8. Otevření Praţského okruhu Cyklo - Open. 

Ve dnech 27. 8. - 29. 8. byla vybudována pro cyklisty nová lávka, která by měla umoţnit lépe 

překonávat stále podmáčené místo v ulici K Jahodárně. Za realizaci byl odpovědný pan 

Eduard Jarolímek. Lávka by v budoucnu měla navázat na připravované cyklostezky, které 

odsud povedou k cyklostezkám do Prahy a k Vesteckému rybníku. 

Během léta pokročilo dokončení nových šaten na hřišti. Hrubá stavba mateřské školky je 

nepřehlédnutelná, výstavba kanalizace a vodovodu na Šátalce se blíţí k závěru. Zahájení prací 

na rekreačně přírodním parku v okolí rybníka a instalace kamerového sytému vypovídala, ţe 

ani v prázdninových měsících obec neodpočívala. 

Obci se podařilo podepsat smlouvu se SFDI na dotaci ve výši více neţ 6 000 000 Kč na 

vybudování cyklostezek, jejichţ návrh byl zpracován členy Komise pro dopravu a bezpečnost. 

Počasí: Od počátku července nás provázely tropické dny s teplotami od +32 °C aţ +38 °C, 

které vrcholily v sobotu 17. 7., kdy večer kolem 18. hodiny přišel konečně déšť s bouřkou.  

Data 16. 7. a 17. 7. jsou uvedena jako nejteplejší dny v ČR v tomto roce.  

Po víkendu se k nám vrátila opět tropická vedra, která byla ukončena 23. 7. ve 3 hodiny ráno 

bouřkou. Poté nastalo postupné ochlazení. Ve dnech 3. 8. a 7. 8. bylo po celé dny deštivo. 12. 

8. v 17 hodin přišla bouřka, Ústecko a Liberecko zasáhly povodně. 



Dne 15. 8. večer nás kolem 21 hodiny překvapila silná bouřka s vydatným deštěm, která byla 

následována další ve 23 hodin s krupobitím a přívalovým lijákem. Kroupy velikosti vejce 

rozbíjely okna, střechy, skleníky, solární zařízení na střechách, demolovaly domy, auta. 

Škody způsobené noční vichřicí odstraňovali obyvatelé hlavně v Kunraticích, v Libuši, na 

Jiţním Městě, ale i v Libni, Zvoli a Dolních Břeţanech. V Jílovém zapálil blesk dům. 

V dalších dnech následovalo ochlazení, aţ o víkendu jsme si mohli uţít opět tropických teplot 

kolem +30 °C a více. 

Z á ř í 

V sobotu 4. 9. od 7 hodin proběhla brigáda na Vesteckém rybníku, kterou zorganizovali 

dobrovolníci z naší obce pod vedením Vaška Drahoše a místní myslivci pod vedením 

Františka Šimečka. Patnáct sousedů bojovalo celý den s rákosem, který se přespříliš rozrostl. 

Brigády se zúčastnili naši sousedé Vašek Drahoš, Zdeněk Hlaváč, Milan Petrus, Jirka Sýkora, 

Jirka Peták, Dan Miler, Blanka Raza, Terezka Sýkorová a naši myslivci. Pan Zdeněk Pašek 

zapůjčil loďku.  

Během srpna a září probíhaly práce na opravě budovy „Občerstvení na hřišti“. Budova dostala 

nejen novou fasádu, ale i sociální zařízení. Zrekonstruovány byly kompletně vnitřní prostory, 

provedena výměna oken. Tato investice obce převýšila 1 mil. Kč. 

Slavnostní otevření šaten se konalo 5. 9. Po celý den akci provázel slovem Ozzák (Martin 

Dejdar). O zábavu se pro příchozích 1500 diváků postaraly skupiny Těţkej Pokondr, Děda 

Mládek Illegal Band. Fotbalisté sehráli exhibiční zápas s týmem HC Olymp, za který 

nastoupil i legendární český fotbalista Antonín Panenka a Ivan Hašek. Nelze jmenovat 

všechny, kteří měli na vybudování multifunkční budovy podíl, poděkování patří jmenovitě 

panu Tiboru Švecovi, jenţ aktivně zastupoval OÚ při realizaci akce.  

Jelikoţ počátkem září probíhala rekonstrukce fotbalových šaten, musela kulturní komise 

hledat jiné místo pro potřeby pouti. Prostor na louce mezi ulicemi Na Suchých a Na Spojce 

poslouţil v sobotu 11. 9. od 14 hodin oslavám Mariánského posvícení (akce kulturní komise a 

OÚ). Byly tu kolotoče, houpačky, mašinky, pouťové atrakce, k poslechu pestrý výběr 

písniček Heleny Zeťové, Pepy Vojtka a Miloše Rumla, který zahrál několik písniček na 

kytaru, dále vystoupení taneční skupiny přilákaly velký počet místních, ale i dalších z okolí. 

Mariánské posvícení večer tradičně ukončila skupina VAT. 

 

Slavnostní otevření nové jihozápadní části Praţského okruhu (23 km) se stalo skutečností. Za 

účasti prezidenta Václava Klause a primátora metropole Pavla Béma byl v pondělí 20. 9. 

oficiálně zprovozněn úsek propojující brněnskou dálnici D1 s plzeňskou dálnicí D5.  

Na hodnocení jeho vlivu na naši obec je snad ještě příliš brzy, ale co se týká cestování z D1 

na D5 s nekonečnými kolonami na Jiţní spojce před Barrandovským mostem, tak zde je 

moţné určitě vnímat pozitivní přínos zprovoznění této komunikace. Snad je jen škoda, ţe 

některé obce a městské části v Praze zablokovaly zprovoznění dalších exitů, a tak sjezd na 

Vestec je tedy prvním funkčním sjezdem od kříţení se Strakonickou ulicí, coţ se samozřejmě 

negativně projevuje na jiţ tak značně zatíţené Vídeňské ulici, která se stává spíš parkovištěm 

aut neţ průjezdnou komunikací. 

 

Okolí rybníka v posledních dvou letech prochází výraznými změnami. Po proběhlé 

rekonstrukci hráze a odbahnění se začalo s pracemi na vybudování rekreačně přírodního 



parku. Projektovou dokumentaci tohoto parku zpracovala Ing. Lucie Miovská. Hlavním 

prvkem tohoto projektu byla naučná stezka s povalovými chodníky z dubového dříví přes 

hladinu rybníku a mokřiny, které vybudovala společnost Taxus. Kolem stezky byly 

rozmístěny lavičky a koše.  

Zahájení prací na přítoku do Vesteckého rybníka: Obec Vestec dlouhodobě chystala úpravu 

vesteckého potoka, a to z důvodu nedostatku přísunu vody do Vesteckého rybníka. Projekt byl 

rozdělen do dvou etap. První etapa měla pročistit dešťovou kanalizaci z objektu vodáren a 

vyčistit koryt potoka od ulice Vestecká aţ k firmě ECP. V druhé etapě se bude posunovat 

koryto od ulice Vestecká aţ rybníku a zároveň bude vybudována retenční nádrţ pro 

zachytávání bahna. 

 

Počasí: 26. 27. a 28. 9. – velmi deštivé dny 

 

Ř í j e n 

Pozvánka TJ Viktoria Vestec nás informovala, ţe svolává na 3. 10. v 19 hodin veřejnou 

Valnou hromadu v klubovně na hřišti (na programu byla zpráva o činnosti, vznik oddílu 

nohejbalu, odstoupení a volba nových členů TJ Viktorie).  

9. 10. - volební mítink SNK Vestec, volební guláš, zákusky apod., program zpestřilo 

vystoupení Bambini di Praga se sbormistrem Lukášem Jindřichem. 

Ve dnech 15. – 16. 10. se konaly komunální volby do Senátu ČR a volby do obecního 

zastupitelstva. 

Nejpodstatnější událostí pro obec byly určitě komunální volby do obecního zastupitelstva. 

Z nových voleb vzešlo 15 zastupitelů (původně jich bylo 9), z nichţ 

byl zvolen starosta, dvě místostarostky a pětičlenná rada. 

 

Výsledky komunálních voleb ve Vestci: TOP 09 - 31,27 %, SNK Vestec - 29,41 %, Náš 

domov Vestec - 18,48 %, ODS – 17,74 %, Česká strana sociálně demokratická - 3,09 %, 

volební účast 61,53 %, počet platných hlasů 1 309.  

Počasí: 10. 10. - první mrazivé ráno – 1,7 °C. Víkend, který předcházel svátku naší státnosti 

(28. 10.), se vydařil. Slunečné počasí lákalo k výletům, stěţí jsme si uvědomovali, ţe za pár 

dní budou Dušičky. 

 

L i s t o p a d  

Dne 1. 11. zprovoznilo Občanské Sdruţení Most k domovu pečovatelskou sluţbu v obci 

Vestec.  

Ustavující schůze zastupitelstva obce Vestec se konala dne 11. listopadu. 

Starostou byl zvolen pan Tibor Švec, místostarostkou byla zvolena MUDr. Eleni Ziková a 

paní Jana Stupková, které se staly zároveň členkami rady. Dalšími členy rady obce byli 

zvoleni pan Václav Drahoš a paní Táňa Lejnarová. 

 



20. 11. - maškarní taneční zábava NARUBY v Restauraci U Klimešů od 20 hodin.  

Sbírka hraček a oblečení pro dětský domov. Akce pořádala TJ Viktorie Vestec. 

V sobotu 20. 11. procházel obcí v odpoledních hodinách dětský lampiónový průvod. 

Ve dnech 21. 11. – 29. 11. probíhala na OÚ Vestec sbírka (deky, lůţkoviny) pro opuštěné psy 

a kočky, umístěné v útulku v Mělníce. 

26. 11. – 27. 11. se konala Okresní výstava drobného zvířectva ČSCH Vestec. V areálu 

ZD v Libni vystavovala 250 králíků, 250 holubů. Součástí akce byla bohatá tombola a 

občerstvení. 

Na stránkách deníku iDnes vyšel zajímavý článek o budoucnosti metra v Praze a okolí. Naše 

obec je zde zmiňována jako jedno z moţných míst spojených s další výstavbou metra. Ţe 

by...? 

Počasí: Dne 4. 11. se teplota vyšplhala na některých místech v ČR aţ na +16 °C. I následující 

den dosáhl teplotního rekordu. Teplo bylo jako v červenci.  

Víkend 9. 11. - 10. 11. propršel. 

Od soboty 27. 11. začala opravdová zima, mrazivé počasí, -7 °C, souvislá sněhová pokrývka 

vydrţela jen do konce měsíce s mrazy -10 °C aţ – 15 °C.  

 

P r o s i n e c 

4. 12. v 10 hodin - Výlet mikulášskou mašinkou spojený s nadílkou. Vlak byl vypraven z 

Braníka. Akci pro děti nachystala TJ Viktoria Vestec. 

Dne 5. 12. od 14 hodin se konala v motelu U Krbu pro vestecké děti Mikulášská nadílka. 

Tentokrát měly v programu naše ratolesti připravenou pohádku a v restauraci nachystaný 

zmrzlinový pohár.  

Dne 8. 12. bylo zaloţeno Sdruţení dobrovolných hasičů Vestec. Hlavními náplněmi 

jmenovaného sdruţení budou: prevence – kontrola hydrantů, vytipování nebezpečných míst, 

kontrola poţárních hlásičů, dále osvěta – první pomoc při úrazech ohněm, desatero správného 

chování při poţáru, výchova mládeţe, dále sportovní aktivity pro chlapce a dívky, pořádaní 

kulturních a společenských akcí. Zakládajícími členy jsou Miroslav Pašek, Milan Petrus, 

Michal Šíma, Lukáš Jindřich, Miloš Kesl. 

Uţ potřetí zorganizovala v klubovně na hřišti paní Petra Málková dílničku pro malé i velké. 

Tentokrát se vyráběly vánoční dekorace. Setkání proběhlo v pátek 17. 12. v 17 hodin. 

 

Členky Kulturní komise Vestec, paní Iva Opeltová a paní Dana Zemanová, obeslaly ještě před 

Vánocemi vestecké jubilanty pozvánkou, která vybízela oslovené k setkání spojenému 

s hudbou a občerstvením. Akce se konala 18. 12. ve večerních hodinách na obecním úřadě. 

Posezení zpestřily písničky doprovázené harmonikou, na kterou hrál pan V. Vaněček.  

19. prosinec patřil Dni otevřených dveří v nové mateřské škole. 



 

 

23. 12. ve čtvrtek v 16 hodin se ve sportovním areálu TJ Viktoria Vestec konalo vánoční 

setkání občanů - Betlémské světlo. 

Jelikoţ se minulý rok na této akci před OÚ sešlo hodně občanů, bylo dohodnuto uspořádat 

tuto akci u fotbalového hřiště. Sbormistr Lukáš Jindřich se skupinou Kriskroskvintet 

zanotovali výběr koled a vánočně laděné písničky. Odnést jsme si mohli domů betlémské 

světlo, popít horký čaj, svařené víno, ochutnat cukroví, či zakoupit jiné občerstvení. 

23. 12. se ve 14 hodin v klubovně SC TJ VV pořádal turnaj v piškvorkách. 

24. 12. - Vánoční počasí nám nabídlo všechny své zimní podoby. Na Štědrý den teplota 

vystoupila mírně nad nulu, celý den bylo zataţeno a deštivo, sníh sice roztával, ale nezmizel 

z povrchu. 

25. 12. - po celý sváteční den se teplota pohybovala kolem -3 °C. Oproti Štědrému dni byla 

obloha jasnější a v následujících dnech začala rtuť na teploměru klesat více do minusových 

hodnot. 

Sportovní centrum Vestec: Provoz sportovního centra se díky skvělému sportovnímu zázemí  

rozběhl na plné obrátky, a to hlavně díky nadšencům z řad fotbalové Viktorky, jako jsou 

správce sportovního centra Jirka Zeman, Jarda Málek, Vašek Drahoš. Nelze opomenout 

obrovskou podporu obecního úřadu. Ve sportovním centru se povedlo během pár měsíců 

zaloţit nové oddíly TJ Viktoria Vestec (nohejbal, fotbal, ping-pong a volejbal). 

Slibně se začalo rozjíţdět i cvičení od nejmenších v podobě tanečního studia aţ po cvičení pro 

ţeny v podobě aerobiku. 

Naši fotbalisté ve III. třídě skupiny A jsou povaţováni za „drzého“ nováčka, co bere body 

favoritům soutěţe, a hlavně díky tomu jsou stále v horní polovině tabulky.  

Po podzimní části skončila Viktoria Vestec na krásném 6. místě se ztrátou sedmi bodů na 

vedoucí Krňany.  

29. 12. se v 18 hodin konal turnaj v ping-pongu ve SC TJ VV. 

Rok 2010 zakončil 31. 12. Silvestrovský fotbálek na hřišti a silvestrovské posezení ve SC 

Viktorie Vestec. 

 

 

 

 

 


