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Vestec 2011 
 
Rok 2011 bychom mohli nazvat rokem výrazných změn. Proto bych ráda hned v úvodu 
uvedla ty nejvýznamnější. Tou nej, nej se stala bezesporu moderně vybavená vestecká školka 
(75 dětí), která byla uvedena do provozu na začátku dubna. Nejprve byly otevřeny první dvě 
třídy, v září následovaly další. Školku dotoval Regionální operační program Střední Čechy 
částkou 35 milionů korun. Celková investice dosáhla cca 60mil.Kč. V budoucnu se počítá 
z důvodů velkého počtu dětí s přístavbou dalších dvou tříd pro 50 dětí, na kterou byl schválen 
nákup pozemku ve výši 3,3mil.Kč.  Koncem roku bylo započato s projektovými pracemi. V 
prosinci obec požádala o dotaci na tuto přístavbu z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského 
kraje. Vzhledem k přísným a spořivým dotačním prioritám Středočeského kraje lze  
považovat tento počin  za velký úspěch. Obec Vestec za rok 2011 podala celkem šest žádostí 
o dotace, dvě byly schváleny, dvě jsou t. č. před rozhodnutím a dvě byly zamítnuty. 
 
Pouze 14 dnů nás dělilo od další významné události - dokončení a zprovoznění cyklostezek.  
Nové trasy pro cyklisty měřily celkem 2,4 km. Jsou v asfaltovém povrchu, lemované 
obrubníky a zabezpečené závorami proti vjezdu motorových vozidel. 
 
Stabilní působení bezpečnostní policie bylo další významnou skutečností, které přispěla k 
úbytku trestné činnosti v obci. Dvoučlenná hlídka disponující služebním vozem pomáhala 
k vymýcení kriminality v obci. Další výraznou sekvencí bezpečnosti se stal kamerový 
systém (deset kamer). 
 
Sportovní centrum, další chlouba Vestce, odstartovalo svou činnost v listopadu 2010 a za 
rok 2011 zaznamenalo obrovský rozvoj. Moderní stavba se stala epicentrem pohybu v obci. 
Podařilo se to i díky dvěma srdcařům, kteří žijí sportem - zastupiteli Vaškovi Drahošovi a 
správci areálu Jirkovi Zemanovi. Sportovišti se oba věnovali  daleko  nad  rámec svých 
úkolů. 
  
Projekt zasíťování lokality v Hrnčířích 
Schválený a smluvně zajištěný projekt zasíťování lokality v Hrnčířích by měl dluh na 
infrastruktuře. Zasíťování těžko dostupné lokality bylo v minulosti znemožněno vinou 
vysokých finančních nákladů. Vedení obce se v tomto roce po náročném jednání podařilo 
najít řešení.  Přibližně osm milionů korun zaplatila firma Sheridan a. s., která rovněž 
vlastnila část zmíněných pozemků. Firma by měla přivést do zmíněné lokality kanalizaci. 
Jedná se především o jakési splacení dluhu občanům, na  které se trochu zapomínalo. 
Finančně a logisticky náročná akce by měla být definitivně uzavřena koncem roku 2012 
max. počátkem roku 2013. 

Okolo Vesteckého rybníka vznikla nová relaxační zóna pro občany. Vestecké 
zastupitelstvo již v roce 2011 započalo realizovat projekt velké revitalizace rybníka, 
přičemž schválilo další razantní proměny. Projekt zkulturnění a zkrášlení okolí Vesteckého 
rybníka navrhla architektka Lucie Miovská. Na tento projekt byl požádán Státní fond 
životního prostředí o dotaci 3 miliony korun, která byla akceptována. Kromě revitalizace 



byl obnoven i rybolov. Revitalizace se stala ale i přírodní nutností. Díky rybám začne v 
rybníku fungovat biotop. Vysazen byl kapr, štika a další. Proti pytlačení zasahovali tři 
porybní. 

Rozšíření komunální techniky. Nedostačující multikáru nahradil především 
supermoderní likvidátor sněhu a udržovatel schůdnosti chodníků, multifunkční traktor 
Antonio Carraro ErgitTRG 10400 a jeho menší kolega Antonio Carraro Rondo. Dříve 
byly při sněhových kalamitách objednávány traktory z okolí, ale ty přijížděly pozdě. 
Nejdříve musely sjíždět silnice druhých a třetích tříd, pak teprve mířily k nám. Navíc 
měli nasmlouvané i jiné obce, tudíž silnice ve Vestci projely za celý den maximálně 
dvakrát. V létě by měly traktory sloužit k sekání trávy. 

 Rovněž v nekonečném internetovém světě se Vestec neztratil. Obecní stránky 
www.vestec.cz se umístily na třetím místě v prestižní soutěži o Zlatý Erb 2011. Kromě 
soutěže o nejlepší webové stránky dostala obec ocenění Zlatý Erb i za další virtuální 
počiny: umístila se na druhém až třetím místě za elektronickou službu „Nafoť závady 
a pošli MMS", první místo pak za elektronickou službu on-line rezervace sportovišť ve 
Sportovním centru. Stačilo vyfotit závadu a poslat MMS zprávou na číslo 602 349 529 
a technické služby okamžitě začnou pracovat na jejím odstranění. V plném provozu 
fungoval i  SMS systém. Zaregistrovaní občané na obecním úřadě dostávali počátkem 
každého týdne zdarma informace, jaké akce se budou v daném týdnu konat. 
 
Projekt Biocev - gigantické stavba, která by měla vyrůst v západní části vestecké 
průmyslové oblasti. Stavba vědeckého projektu Biotechnologického a biomedicínského 
centra (BIOCEV) Akademie věd a Univerzity Karlovy za 3,25 miliardy korun zaznamenala 
v roce 2011 první výrazný krok: obdržela stavební povolení. 
A jaký význam by měla mít pro naše občany? Především pracovní příležitost (přibližně 
1600 míst, z velké části nevědeckých). Předpokládaný začátek stavby: rok 2012, datum 
dokončení: přelom roku 2013/2014. Biocev by rovněž měl zajistit finanční pokrytí nové 
čistírny odpadních vod, které je svou kapacitou nedostačující.  
 
V květnu byl založen Klub seniorů Vestec. Předsedkyní byla zvolena paní Alena Dostálová. 
 
Obci se podařilo získat další základní školu, na kterou se mohou přihlásit vestecké děti. 
Kromě  již zavedené ZŠ Květnového vítězství byla podepsána smlouva o spádovosti i se ZŠ 
Mikulova, která dostupná autobusem č. 326.  Obec také zahájila jednání o spolupráci na 
výstavbě základní školy se Šeberovem. 
 
Univerzita třetího věku pod vedením paní Libuše Jarolímkové nabídla hlavně vesteckým 
seniorům pohodlně přímo v obci možnost vysokoškolského studia.  
 
                                                                                              (čerpáno z Vesteckých listů) 
 
L e d e n 
 
K 31. 12. 2010 bylo ve Vestci přihlášeno 2 137 obyvatel. Narodilo se 41 dětí. Počet 
přihlášených cizinců dospěl k číslu šest set (nejvíce bylo Ukrajinců a obyvatel z východní 
Asie). 550 popisných čísel není také počet definitivní.  



Nový rok nám přinesl navýšení cen. Nebylo to jen zdražení pohonných hmot (Natural: 33.10 
Kč za 1l, Diesel 31.90 Kč za 1l) a elektrické energie. Více než o 4% vzrostly ceny vodného a 
stočného. Zvýšilo se jízdné v příměstské dopravě a byly provedeny změny ve výplatách 
v sociální sféře.  
Obec Vestec obdržela studii Metrobusu, která by měla být realizovaná i na našem 
katastrálním území. Hlavním důvodem zadání vyhledávací studie bylo dlouhodobé překročení 
kapacity stávajících radiálních komunikací příměstskou a individuální dopravou směřující do 
Prahy s mnoha negativy. Studie by měla některé negativní vlivy minimalizovat a některé 
dokonce eliminovat. 
 
Cvičení v nově otevřeném sportovním centru 
Cvičení rodičů s dětmi probíhalo od 13. 1., každý čtvrtek od 16 h. Cena kursu: 560Kč, cvičení 
vede Zuzana Doudová.  
BOSU DAY – představení cvičitelů a vyzkoušení si dalšího cvičení. 
Také vestecké ženy s paní Alenou Dostálovou opět obnovily svoje pondělní večerní cvičení, 
tentokrát v novém sportovním centru na hřišti. 
 
Spolumajitelé domu č. p. 307 prostřednictvím Vesteckých listů poděkovali občanům Vestce, 
OS Vestecká zvonička, obecnímu zastupitelstvu a sousedům za poskytnuté finanční dary a 
nezištnou pomoc spojenou s likvidací požáru domu ze dne 26. prosince 2009. Rekonstrukci 
poškozeného domu prováděla na základě výběrového řízení firma KROSTAV s. r. o.. 
Kolaudace domu proběhla dne 11. 1. 2011. 
 
V roce 2011 došlo k rozšíření pečovatelské služby Most k domovu (Pečovatelská služba 
Jesenice). Nejčastěji využívané služby: dovoz a donáška jídla, nákupy, odvoz k lékaři, úklid, 
pomoc při udržování hygieny. 
 
Během měsíce proběhlo prořezávání stromů na Vestecké ulici. 
 
Krátce o počasí: leden nám nabízel různé podoby zimního počasí. Nový rok 2011 nás přivítal 
dostatkem stávajícího sněhu, který napadal již v prosinci a udržel se. Denní teplota prvního 
dne v roce se pohybovala od 0 až – 5° C. Neděle 2. 1. - teploty kolem nuly i mírně nad nulou, 
odpoledne krátce chumelilo. To však vůbec nebránilo, abychom si zabruslili na Vesteckém 
rybníku. 
Dne 4. 1. ráno, - 9° C. V dopoledních hodinách jsme mohli na obloze sledovat výjimečný 
astronomický úkaz - zatmění Slunce. 
Tři králové k nám odpoledne dorazili s ledovkou, přesně tak, jak předpovídali meteorologové. 
Následující den proměnil chodníky v kluziště a zledovatělá silnice paralyzovala dopravu. 
Druhá dekáda měsíce začala teplotami kolem nuly, zmizely všechny stopy po sněhu. Víkend 
14. 15. a 16. dal prostor sluníčku a teplotám, které se pohybovaly až kolem +15° C. Třetí 
dekáda měsíce však naznačila, že se zimou musíme ještě počítat. Ráno 21. 1. provoz  
motoristům na silnicích komplikovala těžko zvladatelná ledovka. V následujících dnech se 
opět chodníky a zahrady schovaly pod bílou peřinu, která vydržela do prvních únorových dnů.  
 
Ú n o r 
 
Dne 10. 2. zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Vestec pro rok 2011 jako schodkový s 
celkovými příjmy 61 680 000 Kč, s celkovými rozpočtovými výdaji ve výši 68 498 000 Kč a 
schodkem ve výši 6 818 000 Kč. Schodek rozpočtu by měl být plně kryt z finančních 
prostředků z přebytků hospodaření v roce 2010 a předchozích rozpočtových období. 



 
Jak se rozjížděl život ve SCTJVV?  
Začátek měsíce patřil turnajům. Nejdříve v ping-pongu, 14. 2. se konal turnaj mládeže.  
V neděli 20. 2. -  turnaj rodinných dvojic v deskové hře „ Člověče, nezlob se” a karetní turnaj  
„ Prší ”. 
 
V sobotu 12. 2. od 20 h. zorganizoval ČSCH Vestec ples, který se konal v Kulturním centru 
Jesenice. K tanci a poslechu hrála muzika Nauše Pepíka. 
15. 2. - Valentinská taneční party v červeném v Restauraci u Klimešů od 20 h. 
Hudba dj Špačka, soutěže, tombola. 
 
Počasí: Únor bílý, pole sílí. Tato pranostika se tentokrát nenaplnila. Druhý zimní měsíc nám 
sněhu moc nepřidělil a žádné výrazné teplotní extrémy jsme nepozorovali ani nezaznamenali. 
 
B ř e z e n 
 
Mimořádně začneme od konce měsíce, jelikož dne 30. 3. jsme se stali svědky historické 
události, a to otevření Mateřské školy Vestec. 
Za účasti pozvaných hostů starosta Tibor Švec krátce shrnul historii projektu a poté již ná-
sledovala prohlídka prostor školky. Hosté si se zájmem prohlédli jak jednotlivé třídy a další 
zařízení a nakonec ocenili i drobné pohoštění, které pro ně bylo připraveno. 
Dne 11. 3. zastupitelstvo obce jmenovalo ředitelkou Mateřské školy Vestec, příspěvkové 
organizace, Mgr. Danielu Pořízkovou. 
 
Akce ve Cvičebním sálu SCTJVV  
Powerjoga od 5. 3.  
Zumba - pohybové cvičení podobné aerobiku. Atmosféra nepřipomíná cvičení, ale spíš party s 
rytmickou hudbou. Tentokrát byla pojata jedině v růžovém ladění 
 
Slunečná sobota 5. 3. nebyla určená jen pro víkendový odpočinek. Kulturní komisi obce 
Vestec, TJ Viktorii Vestec a vesteckým hasičům se podařilo po dlouhých letech obnovit 
tradici masopustního průvodu. Dobrá nálada panovala již od dopoledních hodin při 
přípravách. Nevázané veselí, začalo po dvanácté hodině. Celková účast pak dosáhla téměř 
čísla 500, z nichž nemalá část představovala krásné maškary. K průvodu, který odstartoval ze 
hřiště po 14 hodině, vyhrávala živá dechovka, po moderním vzoru již umístěná na korbě vozu. 
V dalších oslavách pak doprovázely nejznámější českomoravské i slovenské písně 
z reproduktorů. Pochod obcí byl velkolepý. Bujarý dav budil respekt i trpělivost u 
projíždějících řidičů na Vestecké ulici. Někteří z nich se do akce 
zapojili zakoupením tradičního koblížku za symbolickou cenu. Končilo se znovu na hřišti, 
kde byly připraveny vepřové hody a při tónech dechovky se hodovalo až do pozdních 
večerních hodin. 
První ročník Vesteckého masopustu spolupořádali s kulturní komisí obce a TJ Viktoria Vestec 
i vestečtí hasiči. Hasičský sbor znovu vznikl dne 8. 12. 2010 pod názvem Sdružení 
dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, organizační jednotka Vestec. Zakládajícími 
členy byli Miroslav Pašek - starosta SDH Vestec, Milan Petrus - velitel, Michal Šíma - člen 
výkonného výboru, Lukáš Jindřich – pokladník, Miloš Kesl - revizor účtů. Členská základna 
čítá 15 hasičů. Víceúčelové terénní vozidlo ARO 4x4 (pro účely zásahové techniky) si 
požárníci koncem března vyzvedli v obci Libřice u Hradce Králové. ( čerpáno z VL) 

Prostory obecního úřadu náležely dne 12. 3. nejmenším občánkům Vestce. Starosta Tibor 



Švec uvítal 22 chlapečků a 15 holčiček, narozených v naší obci v roce 2010. Malé děti pod 
vedením Jarky Šilhanové následně předvedly milé kulturní vystoupení. 
 
Sčítání lidu, domů a bytů patřilo vždy k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. První 
sčítání po válce proběhlo v roce 1945, pak 1. března 1950. Téměř v desetiletých periodách 
proběhla další. Následující sčítání bylo připraveno na březen 2011 - rozhodným okamžikem 
byla půlnoc z 25. na 26. března 2011. 

První zápas jarní sezóny TJ Viktoria Vestec odstartoval v neděli 27. 3. od 15 h. na hřišti 
SCTJVV. 
 
Zemědělské plochy v katastru obce byly osety obilovinami, kukuřicí. Ubylo žlutě zářících  
řepkových polí. 
 
 
D u b e n  
 
Dne 17. 4. v 15 h. byly slavnostně otevřeny nové cyklostezky ve Vestci. Akce se vydařila, 
počasí a o akci byl obrovský zájem veřejnosti. Všichni se těšili, že si projedou cyklostezku 
hromadně. S programem pomáhala agentura SportGroup.cz.  Přítomní si mohli vyslechnout 
písně v podání Richarda Tesaříka, vyzkoušet si koloběžky a šlapací auta nejen pro děti. Po 
krátkém proslovu starosty Tibora Švece vyjelo nebo vyšlo více než 300 sousedů na 
cyklostezky, které propojují Vestec s Prahou. V cíli je čekalo malé překvapení v podobě 
přípitku na nové cyklostezky, rozdávání dárků (cykloláhve, samolepky Vestce na kola a lístky 
do tomboly). V tombole snad vyhrál každý, ať už to byly jen brýle, či láhev šampusu nebo 
hlavní ceny v podobě cyklistických helem a koloběžek. 
  
14. 4. - obec podala žádost o dotaci na zřízení sběrného dvora, který by měl být zřízen 
 v areálu Agra. Sběrný dvůr by měl sloužit trvale hlášeným občanům Vestce. 

Memoriál Vlastimila Plecitého v nohejbale proběhl dne 16. 4. na multifunkčním hřišti 
SCTJVV. Marně jsem hledala na internetu, čím se Vlastimil Plecitý zasloužil, že na něj 
nohejbalisté vzpomínají. Zbytečné úsilí jsem vynakládala. Vlastimil Plecitý je smyšlená, 
fiktivní postava, podobně jako Jára Cimrman. Nezbývá tedy jen přát našim nohejbalistům, ať 
se proslaví stejně jako genius Cimrman v divadelním světě. 

Obecní úřad Vestec pořádal dne 10. 4. zájezd na divadelní představení od F. Vebera s názvem 
"Blbec k večeři" v divadle Bez Zábradlí od 16 h. Pro důchodce z Vestce byla cena zdarma, 
pro ostatní zájemce 359 Kč. Doprava byla zajištěna od OÚ Vestec autobusem. 

Sportovní události: TJ Viktorie Vestec odstartovala novou fotbalovou sezónu. Nejen A 
mužstvo ve III. třídě, ale i B mužstvo začalo hrát, a to IV. třídu.  Počet členů Viktorie se blíží 
k číslu osmdesát. Rozjely se i soutěže v ping - pongu a nohejbalu. Oddíl volejbalu zůstal 
zatím na rekreační úrovni. 

  
30. 4. - Pálení čarodějnic - akci zorganizovala kulturní komise, hasiči a TJ Viktoria Vestec. 
Začátek v 15 h. 
 
 
 



 
K v ě t e n 
 
I v tomto roce se pracovní četa  OÚ pustila do boje s Křídlatkou japonskou. Jedná se  
o vytrvalou, rychle se množící invazivní rostlinu dorůstající běžně do 3 m výšky.  Pro její 
nezdolnost se musí počítat s tím, že její likvidace bude probíhat i v dalších letech. 
Dále došlo v okolí rybníka ke kácení suchých a nevhodných stromů a následně k dosadbě 
nových, vhodnějších a kvalitnějších druhů (dub, lípa). 
 
Obec podala žádost o dotaci kamerového systému.   
 
Rada obce schválila na svém zasedání 9. 5. záměr zřízení JPO Vestec a Smlouvu o spolupráci 
při zabezpečování požární ochrany - využití vozidla pro JPO Vestec. Zároveň schválila 
Rybářský řád Vesteckého rybníka.  
 
22. 5. - Sportovní centrum - Pyžamová zumba, cena vstupného: 150 Kč. 
 
 
Č e r v e n 
 
Obec Vestec pořádala dne 4. 6. dětský den. Téměř 150 dětí odcházelo ze hřiště nadmíru 
spokojeno. 
  
8. 6.  - očkování proti vzteklině. Každoroční akce veterinářů se konala před Restaurací    
 ” U Šimečků”. 
 
Dne 15. 6. se vestečtí vypravili s  jesenickým svazem invalidů na výlet. Navštívili zámek 
Lnáře. 
  
"ZÁPAS ROKU", TJ Viktoria Vestec v. Jesenice. Derby mezi sousedními obcemi se hrálo 
 v Jesenici v neděli 19. 6. od 17 h. 
 
Zajímavé údaje o počasí:  6. 6. a 7. 6. - +30° C, teplé dny byly ukončeny dlouho očekávaným 
deštěm. Dne 22. 6. – večer a bouřka s vydatným deštěm. 
 
 
Č e r v e n e c – S r p e n 
 

Rozloučení s prázdninami: 20. 8. od 17 h. - akce TJ Viktoria Vestec. Program: stavění 
vlastních stanů, opékání vuřtů. V čase od 18 h. do 22 h. doplnila zábavu hudební skupina 
Pohodáři. Ráno následujícího dne: společné snídani předcházela krátká rozcvička. 

Dne 23. 8. ve14 h. se na OÚ sešli senioři nad padesát let. – zájemci o universitu 3. věku. 

26. 8. - II. ročník volejbalového turnaje neregistrovaných hráčů. Začátek od 9 h. - na kurtech 
SC TJ Viktorie. 

Během srpna z mapy Vestce zmizel další rodinný domek ze staré zástavby. Stavení 
s popisným číslem 7(u Šlingrů a Nováků), podlehlo demolici. Zbyly nám jen fotografie a 
pamětníkům vzpomínky. Stejný osud potkal i nedaleký domek č. 42 (u Chlapců), který byl 
zbourán asi před rokem. 



Trochu čísel ze záznamů o počasí: Od 17. 8. konečně nástup letních dnů, teploty od +25° C do 
+30° C. Po období mimořádně chladného léta přinesli meteorologové milovníkům slunce 
pozitivní zprávu, že se ještě podzim se odkládá. Od pondělí 22. 8. obnovily léto tropické 
teploty od +30° C a více, přerušené v noci z 24. na 25. 8. bouřkou. Vysoké teploty dosáhly 
maxima v pátek 26. 8., kdy se rtuť na teploměru vyšplhala až +36° C. V sobotu 27. 8. se již 
obloha zatáhla, dostavilo se deštivé počasí. 

Z á ř í 

Sobota 10. září – tradiční vestecké posvícení bylo zahájeno fotbalovým utkáním vestecké 
ženy v. muži. Další program: Klaun Pepino s pejsky, diskotéka pro děti, vystoupení Pražského 
pouťového orchestru v dobových kostýmech a Kabát Revival. Akci skvěle moderoval Vašek 
Drahoš. 

Od 12. 9. do 16. 9. probíhal v Mateřské školce "Týden otevřených dveří". 

Obecní úřad připravil s občanským sdružením Baráček od 12. 9. zřízení rodinného centra ve 
Sportovním areálu TJ Viktoria Vestec. 

Pan MUDr. Svatopluk Smutný se rozhodl dne 19. 9. rezignovat na svou funkci zastupitele. 
Jako první náhradník jeho kandidátky byla paní Alena Šedivá, která se vzdala své pozice ve 
prospěch dalšího náhradníka. Druhým náhradníkem kandidátky ODS byl pan Otakar Janata, 
který složil slib zastupitele na veřejném zasedání Zastupitelstva obce konaném 20. 9.  

Co nového ve Sportovním centru?  

24. 9. – 25. 9. - II. ročník nohejbalového turnaje. Začátek od 9 h. na kurtech SCTJ Viktorie. 
Startovné 150 Kč, občerstvení v ceně, hudební zpestření country kapelou a grilování. 

Dále probíhal kurz olejomalby podle B. Rosse. 

21. 9. - výstava ”Zahrada Čech Litoměřice” – každoroční cíl jesenických a vesteckých 
invalidů. 

23. 9. - neformální setkání seniorů v Restauraci u Klimešů v 18 h. spojené s večeří. 

Krátce o počasí: datum 11. 9. byl zaznamenán jako poslední tropický den  roku a přinesl 
teplotní rekordy, avšak podzimní paprsky nebyly tak ostré. 

Ř í j e n 

Kromě toho, že meteorologové zaznamenali 7. 10. v Krušných horách první sníh, v naší obci 
jsme si 8. 10. připomněli, že uplynul jeden rok od otevření sportovního centra. A tak se 
oslavovalo. Jakým způsobem? V hospůdce Na hřišti byly nachystány vepřové hody, jitrničky, 
sulc a tlačenky. Chuťové vjemy jsme  mohli od 17 hodin přeorientovat na sluchové, 
o což se postarala hudební skupina Country. 
 
Jako detašované pracoviště Městské policie Černošice začala působit Obecní policie Vestec 
od 1. října v budově OÚ. 



12. 10. - výlet svazu invalidů Jesenice – Vestec na zámek Kratochvíle. Celou cestu pršelo. 
Sportoviště TJ Viktorie Vestec rozšířilo svou nabídku aktivit. Zastupitelé podpořili projekt 
RC Baráček, které začalo využívat prostory 1. patra šaten, který nabízel program především  
maminkám s malými dětmi. 
Sportovní aktivity byly rozšířeny o spinning a fitbox.  
 
TJ Viktoria Vestec pořádala Olympijskou maškarní zábavu. Zahájení her odstartovalo 15. 10. 
ve 20 h. Místo konání: Restaurace U Klimešů, olympijské soutěže, bohatá tombola.  
Vstup: 100 Kč. 
 
19. 10. - setkání seniorů na OÚ, ustavující schůze, registrace nových členů, rozdělení funkcí, 
seznámení s programem akcí. 
 
Dne 21. 10. večer byl od OÚ vypraven autobus s vesteckými občany. Ti svou účastí a 
potleskem povzbudili našeho spoluobčana a nadějného mladého sbormistra Lukáše Jindřicha 
(sbor Cancioneta Praga) na startu jeho umělecké dráhy. Zahajovací koncert se konal 
v koncertním sále Pražské konzervatoře. 
 
1. 10. - Drakiáda 
Cesta na akci byla označena fáborky. Počasí přijatelné, snad větřík mohl přidat na své síle. 
Nebyl tedy problém zúčastnit se I. Drakiády, která se konala na poli za MŠ. Součástí této 
události byly soutěže, v případě nehod draků byl připraven drakoservis. 
A draků ještě zůstaneme. Běžně nenápadný meteorický roj Drakonid (podle souhvězdí Draka) 
nám v sobotu 8. října nabídl na večerní obloze kolem 22. hodiny neobvyklou podívanou. 
Očekávaná sprška meteorického roje Drakonid byla unikátní příležitostí pro pozorování, 
jelikož předpovědi odborníků naznačují, že podobná podívaná se nebude minimálně do roku 
2050 opakovat.  

28. 10.  - státní svátek, den volna. Užili jsme si příjemné, polojasné, podzimní počasí.  

29. 10. - oslava halloweenu. Bohatě nabitý program nabídla TJ Viktorie ve Sportovním centru 
od15 h. Nedlabaly se jenom dýně, soutěžilo se, lovily se jablka, balila se mumie, závodili 
strašáci. Závěr patřil  halloweenskému průvodu. 

28. 10. – 29. 10. - Svaz chovatelů Vestec, jako každoročně v tuto dobu, zorganizoval výstavu 
drobného zvířectva v areálu zemědělského družstva Dolní Břežany v Libni. Vstupné 30 Kč, 
tombola, občerstvení. 

29. 10. - přechod na zimní čas. 

L i s t o p a d 

Listopadové číslo Vesteckých listů dostalo novou podobu a zároveň se vrátila jejich 
periodicita. Redakční tým byl posílen o zkušeného redaktora Jakuba Kvasničku. 

Dále byly odsouhlaseny kupní smlouvy nutné k realizaci projektu výstavby sběrného dvoru, 
nově připravovaného projektu přístavby mateřské školy nebo nájemní smlouvy pro projekt 
revitalizace Vesteckého rybníka, byl podpořen projekt RC Baráček. 



Vestecký senior může být i vysokoškolákem. Tak by se mohl nazvat projekt, který odstartoval 
obecní úřad ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou. Vestečtí senioři se tak mohli 
přihlásit do Virtuální univerzity třetího věku. Než aby složitě dojížděli na přednášky na 
vysokou školu, mohli shlédnout virtuální přednášky vysokoškolských profesorů v rámci 
konsultačního střediska přímo na OÚ ve Vestci.  

Pražský okruh od svého uvedení do provozu v září loňského roku přinesl motoristům výhodné 
spojení se západní částí Prahy. Okolní obce a lidé, kteří v nich žijí, se ale od té doby potýkají 
s problémem, kterým je hluk. V tomto duchu se uskutečnila schůzka s ministrem dopravy 
Pavlem Dobešem, která se konala v Jesenici u Prahy a zúčastnili se jí starostové okolních 
obcí, které s okruhem sousedí.  

18. – 21. 11. - rozmístění kontejnerů po obci a svoz nebezpečného odpadu. 

25. 11. - rozlučka s fotbalovou sezónou. Místo konání: hřiště, pohoštění. 

Fotbalový tým Viktorie Vestec A se umístil v podzimní soutěži na druhém místě III. třídy, 
mužstvo B na desátém místě IV. třídy.  

27. 11. neděle – jasný, slunečný den,  jako na jaře, teplota kolem + 10° C, večer trochu větrno.  
Poletující spadané listí a vánočně rozsvícené smrky před obecním úřadem a dětským hřištěm 
nás vrátily zpátky do podzimu.  

Sportovní centrum Viktorie Vestec začalo patřit i malým fotbalovým nadějím. Mládežnický 
trenér Jiří Zeman dokázal během velice krátké doby vybudovat ohromnou základnu 
fotbalového potěru Viktorie Vestec (děvčata nevyjímaje). Tréninky byly každé pondělí a 
středu od 17 h. Cena: děti od 6 ti let  - 1000 Kč za sezónu. Mladší trénovali zadarmo. 

Vestecké sportovní centrum však nenabízelo jen fotbalové vyžití. Ve spolupráci se sousední 
mateřskou školou pořádalo v pondělí a ve středu od 16 hodin kroužek rozvoje obratnosti a 
pohybové koordinace. Formou zábavných her se pořadatelé snažili děti odlákat od 
pohodlného sezení u počítačů a televize, kterému rády podléhají. Dříve se lidé hrbili u práce, 
nyní  se hrbí u počítače. 

Až v polovině listopadu byla sklizena téměř vysušená kukuřice, pole byla podmítnuta. 

Během měsíce odstartovala sbírka pro psy. Psí útulek má sídlo v Libni. 

Počasí a rozptylové podmínky 
Od 12. 11. do 25. 11. - smog  - zhoršené rozptylové podmínky a tím i zvýšené imise prachových 
částic.  
Během listopadu jsme nezaznamenali žádné srážky. Podle meteorologů to byl nejsušší 
listopad za posledních 205 let. Krátký deštík v odpoledních hodinách 30. listopadu byl slabou 
náplastí za suchým obdobím. 

P r o s i n e c  

Čertovská sobota 4. 12. v 9.30 h. v SC TJVV nám nabídla Čertovskou cvičební party. 
Nesměli jsme ale moc otálet, protože v 10.05 h. jsme chtěli s Viktorkou stihnout v Braníku 
nástup do Mikulášské mašinky.  V 16 h. jsme ale museli být zpátky na hřišti, abychom  se 



zúčastnili  Čertovského reje  a průvodu  pekelnými ohni. V závěru akce zástup dětí s rodiči 
obešel pomyslné kolečko a odměnou za básničku byly červeně svítící čertovské rohy. Vestečtí  
hasiči touto akcí tak oslavili rok své existence a pyrotechnické efekty s tříminutovým 
ohňostrojem ukončily náročný den. V neděli 5. 12. v 15 h se v SCTJVV konal Mikoláš 
v Baráčku. 

Během prosince opět probíhala sbírka pro Fond ohrožených dětí ”Klokánek”-  zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc.  
. 
Dne 18. 12. - Restaurace u Klimešů – setkání seniorů v 18 h. Akci byl přítomen starosta Tibor 
Švec a členové kulturní komise, kteří předali dárky jubilantům. Předsedkyně Klubu seniorů, 
Alena Dostálová, seznámila přítomné s plánovanými akcemi. Předvánoční posezení obohatila    
hudebním vystoupením skupina Petra Dvořáčka ”Pašáci”. 
 
Hudba nás doprovázela i na hřišti, kde jsme si zazpívali vánoční koledy, a to při tradičním  
setkání  při rozsvícení betlémského světla (hudební vystoupení Cancionetta Praga pod  
vedením Lukáše Jindřicha). Světélko přivezli zástupci 172. skautského oddílu. Přítomní 
zároveň uctili památku nedávno zesnulého Václava Havla. 
 
Prodej vánočních stromků a kaprů u Hypermarketu Albert: cena kapra 79 Kč/kg. 
S  kompletní úpravou byla cena vyšší. 
  
Počasí 
Poslední měsíc v roce byl z pohledu dlouhodobých meteorologických statistik co do teploty 
extrémně nadprůměrný. Podle ČHMÚ se podle všeho zařadil mezi deset nejteplejších 
prosinců od roku 1934. Dokládá to tím, že teploty se v noci pohybovaly většinou pouze slabě 
pod nulou, naopak denní teploty někdy vystoupaly až na 10 stupňů Celsia.  
Neděle 4. 12. - zataženo, + 6° C. K večeru nejprve slabý déšť, který ve večerních hodinách 
zesílil. Pátek 17. 11. byl výjimečně deštivý den. Na Štědrý den a první svátek vánoční bylo 
zataženo, deštivo, větrno, teploty spíš nad nulou (+2 ° C). O bílé zimě a vánocích jsme mohli 
snít. Letos se opět nekonaly.  Sníh se udržel jedině ve vyšších polohách, kam se hned po 
vánocích vypravila řada rodin. 
 
29. 12. - dopolední výlet seniorů na Betlémské náměstí, kde se konala výstava betlémů. 
 
30. 12.  - předposlední prosincové ráno nás trochu překvapilo nepatrnou sněhovou pokrývkou. 
Bílý sen se však brzy rozpustil. 
 
Ani poslední kalendářní den nenabídl zimní idylu. Teploty +4° C i více, polojasno. Občas 
zazářilo i sluníčko. V době, kdy jsme odpočítávali poslední minuty roku 2011, silvestrovská noční 
obloha se jako každoročně rozzářila pestrobarevným vějířem ohňostrojů a první hodiny 
nového roku byly ještě dlouho provázeny petardami. 
 
Proměny na Vídeňské ulici 
 
Následující řádky budou patřit úseku Vídeňské ulice v katastru Vestce.  Nabídnu vám dvě 
procházky po téže trase – dvě různé varianty. Budou se lišit v čase. Jelikož chci nabídnout 
srovnání, začneme nejdříve současností. V druhé časti se vrátíme do padesátých let minulého 
století.  Rozdíly jsou výrazné. Dva pohledy na téže ulici potvrdí, že se za půl století hodně 
změnilo, ale bohužel i vytratilo. Připomínám, že nebylo a není možné vše vylíčit dopodrobna. 



 
 
 
 
Současný pohled 
 
Udělat si procházku po Vídeňské ulici v katastru obce Vestec je docela riskantní počin. Slovo 
procházka se k této silně frekventované komunikaci, která obci protíná v severojižním směru, 
prostě nehodí. Zhruba dvoukilometrový úsek, přerušený dvěma semafory a křižovatkou, se 
může zdát nezasvěcenému jedinci krátký, ale projet ho, vyžaduje někdy silné nervy.   
Jako výchozí bod našeho putování si určíme motel a restauraci „U krbu”. Přímo za sebou 
máme hlavní město, přesněji kruhový objezd, který byl zprovozněn v roce 2010 a před sebou 
celkem rovný úsek silnice II/603 směřující k Jesenici. Obraz podél komunikace je podobný 
tomu, jaký je na území Prahy. Převládají podnikatelské aktivity. Jinými slovy, jedná se o 
obchody a firmy s průmyslovým zbožím.  Vnímavý pozorovatel si ale brzy všimne, že 
jakýmsi společným jmenovatelem těchto míst je vše, co slouží autodopravě a motorismu. 
Tento fakt potvrzuje skutečnost, že na tomto úseku nacházíme autosalon, prodejnu 
motocyklů, obchod s ojetými vozidly či náhradními díly, čerpací stanici, mycí box a další.  
Pokud budeme pokračovat po zvolené trase až za světla semaforu u Safiny, dorazíme k 
nedávno zprovozněné levostranné odbočce (ulice Na Spojce) do Vestce, která velmi 
odlehčuje frekventované komunikaci. 
Hypermarket Albert s parkovištěm pro auta zákazníků, zmíněným mycím boxem a čerpací 
stanicí jsou další významné objekty. Do další křižovatky zaregistrujeme ještě několik 
rodinných domků. Po pravé straně nelze přehlédnout zabezpečený vojenský prostor, ve 
kterém se vyjímají dvě téměř shodné několikapatrové budovy, zasazené do rozsáhlého pole 
antén, stožárů s radiokomunikační věží (bývalé vily bratrů Müllerových).  
Vídeňskou ulici donedávna lemovaly topoly. V současnosti listnaté velikány vystřídaly hlavně 
dopravní ukazatele, reklamy a různé poutače. Jinými slovy - záplava cedulí, které mohou i 
odpoutávat pozornost řidiče. A tak se v trávě krčí i malé pomníčky těch, kteří se již z této 
trasy domů nevrátili.  
Kolizním místem dopravy v obci je křižovatka Vídeňská – Vestecká, kde by proto v 
budoucnu měla vzniknout nová okružní křižovatka. Za křižovatkou na Šatalce míjíme další 
autosalón BMW (Bychl). Autobusové zastávky (PID), další semafor nás nutí zpozornět a 
zpomalit. Pak už by na pravé straně vozovky měla naše pouť končit. Nicméně po levé straně 
chodníku budeme ještě překvapivě pokračovat po vestecké Vídeňské.  Je lemovaná rodinnými 
domky starousedlíků a končí domu s popisným číslem sto.  Komunikace pak pokračuje 
směrem k Jesenici jako Budějovická. Nemusím zdůrazňovat, že hluk a toxické zplodiny z 
automobilů, které silniční provoz dennodenně nabízí, obyvatele bydlící u silnice, velmi 
obtěžuje. 
 
Následující popis Vídeňské ulice nás vrátí do třicátých až padesátých let minulého století.  
Díky pečlivým záznamům pana Jiřího Petáka si můžeme tuto projít trasu znovu. Jak kráčel 
čas, měnila se i její pojmenování. Tehdy se jí říkalo státní, Benešovská, později Budějovická.   
Až po pompézní návštěvě rakouského politika Kurta Waldheima, generálního tajemníka 
OSN, v Praze v roce 1975, byla přejmenovaná na Vídeňskou.  
Výchozím bodem naší zpáteční cesty nám bude rodinný domek nahoře na Šatalce, kde se 
říkalo ” U Suchánků”. Na plotě byla připevněna reklama ”Nehera dělá šaty dobře”.  Směrem 
ku Praze stály domky baráčníků. V domku č. 34, ” U Malých”, později ”U Frouzů”, byla 
sběrna vajec. Místní obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím.  Sedláci i malozemědělci museli 
povinně odevzdávat státu určitou dávku v naturáliích. Zbývající část před křižovatkou patřila 



větším hospodářům.  Nejdříve vzpomeneme stavení  s popisným číslem 67, ”U Mikulášů”. 
Podle katastrální mapy však tento objekt patřil do katastru obce Jesenice. V jeho sousedství 
stál domek s koloniálem ” U Poláneckých”, kde se vykupovalo mléko, které vozil pan 
Polánecký do Prahy. 
Ještě než dospějeme k  šatalské křižovatce, mineme tři větší hospodářské celky – statky, 
s typickými členitými, kamennými branami. Na ty zpravidla navazovaly prostorné dvory, 
obklopené obytnými budovami, chlévy a stájemi. Dále pak mohutné stodoly s perforovaným 
provětráváním ve štítech. Objekty patřily rodině Vojtěchovských, Horáčkových (nyní Bychl, 
BMW) a rodině Habětínových (před tím ”U Součků”). Tyto budovy tvořily původní jádro 
osady. 
Již od počátku 17. století stál v těchto místech zájezdní hostinec. Archivní záznamy uvádí, že 
se v těchto místech nacházela přepřahací stanice císařské pošty (1605 - 1614).  Stanoviště  
bylo dočasné, ale hostinec ”Na  Šatalce” přestál staletí a pamatuje ho řada našich 
spoluobčanů. Zbourán byl na počátku sedmdesátých let minulého století. Společně se statkem 
byl majetkem pana Fr. Vojtěchovského. Pamětníci si připomínají i benzinovou pumpu, která 
stála v místech dnešní autobusové zastávky. S jistotou můžeme tvrdit, že frekvence zákazníků 
na rozdíl od dneška, byla minimální. 
Hostinec již neexistuje, ale pan Peták si jasně pamatuje, jak vypadal interiér zmiňovaného 
objektu.  
Malý sál sloužil nejen jako taneční plocha, ale i jako tělocvična pro příznivce Sokola nebo 
jako prostor pro divadelní představení spolku Junák.  Nedílnou součástí zařízení byla i 
zahrada, kde stál kuželník a reklama od Bati.  
Pohled na šatalskou  křižovatku byl toho času poněkud romantičtější. Představte si zde malý 
vesnický rybníček obrostlý rákosím, olšemi, s nezbytnou vodní havětí a ohraničený patníky. 
Nebo železný křížek na betonovém podstavci, který se tyčil na protější straně křižovatky. 
Na to vše jakoby dohlížela nedaleká radiokomunikační věž u Hodkovic. Pouze staré 
fotografie nebo záznamy mohou dosvědčit, že tyto orientační body existovaly.  
Obydlenou část Šatalky máme za zády, směřujeme ku Praze. Před 2. světovou válkou si po 
levé straně silnice postavili bratři Müllerové dvě, na tu dobu krásné vily a menší továrničku, 
kde se za války vyplétaly hadičky do letadel. Po roce 1945 byli však označeni jako 
kolaboranti a majetek jim byl zkonfiskován. Posléze se zmíněné objekty staly majetkem 
ministerstva obrany. 
V padesátých létech minulého století měla být na poli dr. Hrubého postavena továrna na barvy 
a laky.  Místní však proti tomu protestovali, a tak se rozhodlo o stavbě n. p. Safina. 
Tady končí naše pouť podél hlavní silnice -  bývalou spojnicí mezi Prahou, Českými 
Budějovicemi, Lincem či Vídní. Další větší stavba se už v blízkosti silnice nenacházela. 
Daleko, široko - jen pár rodinných domků, obhospodařovaná pole, malé zahradnictví a 
dlouhá, nepřerušovaná řada topolů, vysázená na počátku padesátých let. Společně 
s telegrafními sloupy lemovaly silnici až na Betáň. Pomyslnou tečkou za naším putováním je 
studánka, která byla ukryta v polích. Dnes ji připomíná  název stanice autobusu ” U 
Studánky”. 
 
 
  
 

 

 



 

 
   

 

 

 

 

 

 


