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K r o n i k a 2015 

O b e c  

Ještě než vykročíme do roku 2015, dovolíme si malé ohlédnutí na závěr roku 2014, kdy se 21. 12. uskutečnilo 
setkání představitelů a zaměstnanců obce s vietnamskou komunitou v Praze - Libuši (SAPA). Celé setkání 
uvedl Hoang Dinh Hang, předseda Svazu Vietnamců v ČR. Historicky první setkání chtělo sblížit dvě rozdílné 
komunity, které spolu již řadu let v obci bydlí. Pro přítomných více než 200 hostů byla připravena typická 
vietnamská večeře i zajímavý program. Ten představoval jak tradiční vietnamskou kulturu, tak i některé české 
šlágry v podání vietnamských zpěváků. 
 
K 1. 1. 2015 měla Vestec podle Českého statistického úřadu 2357 obyvatel, ale v reálu se s nepřihlášenými 
občany přibližovala ke čtyřem tisícům. V obci se narodilo 40 dětí, cizinců proti loňsku o 10% ubylo (méně 
Vietnamců). Jinak slovy starosty obce Tibora Švece byl rok ohodnocen jako hektický, historicky největších 
investic a taky jako jeden z nejtěžších. Co se týče počasí, jako nejsušší.                                                                 
O jaké investice se jednalo? Rekonstrukce dvou místních, ale trochu odlehlých komunikací V Březí a 
V Úhoru (dokončeny na podzim), s novou splaškovou kanalizací, úpravou povrchu komunikací a veřejným 
osvětlením. Dále byl v listopadu zprovozněn chodník k obratišti autobusu č. 326 v Průmyslové ulici a 
dokončeno oplocení areálu společnosti Safina, jehož posun byl vyvolán výstavbou chodníku. Jako nejnáročnější 
investice byla bezesporu nově intenzifikovaná čistička odpadních vod, která byla uvedena do zkušebního 
provozu v prosinci 2015. Podruhé v historii obce rozpočet obce přesáhnul hranici sto milionů korun, přičemž 
běžný rozpočet obce je méně než poloviční. Investiční výdaje představovaly přes devadesát milionů korun. 

Rozpočet obce Vestec pro rok 2015 

Výdaje celkem: 146 539 720,80 Kč 

Rekapitulace 
PŘÍJMY CELKEM     159 542 720,80 Kč 
VÝDAJE CELKEM    146 539 720,80 Kč 
FINANCOVÁNÍ CELKEM    -13 003 000,00 Kč 
Zůstatek na běžných účtech z roku 2014                                          6 000 000,00 Kč 
Splátky úvěru Komerční banka, a.s.                                              -17 410 000,00 Kč 
Splátky úvěru Česká spořitelna, a.s.                                                -1 593 000,00 Kč 
BILANCE (+ PŘEBYTEK / - SCHODEK)                                                    0,00 Kč 
 

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2015 

PŘÍJMY                        140 757 480,48 Kč  
VÝDAJE    138 263 151,63 Kč  
 
Zůstatek na běžných účtech               12 071 094,21 Kč  
Zůstatek na úvěrových účtech             - 30 752 192,00 Kč  

Příspěvek pro Spolek Vesteckých seniorů – 120 000,- Kč, pro TJ Viktoria Vestec – 300 000,- Kč,                     
pro SB Auto Brejla s. r. o. (příspěvek na výstavbu a provoz ledové plochy) – 300 000,- Kč. 
 
V soutěži o nejhezčí autobusovou zastávku Pražské integrované dopravy byly zástupci Ropidu vyhodnoceny 
hned dvě autobusové zastávky, a to Vestec a Dolní Břežany. Vestecké zastávky U Klimešů se mohou chlubit 
jednoduchým designem a hlavně knihovnou. V říjnu jsme se dočkali obdobných zastávek i na autobusové 
zastávce u obecního úřadu (pouze jedna je s knihovnou). 

Již řadu let probíhá každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustická zkouška sirén zkušebním tónem 
(nepřerušovaný, nekolísavý tón sirény po dobu 140 sekund). Jedná se o ověřování provozuschopnosti systému 
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varování a vyrozumění. Dne 5. 3. výjimečně zazněl ve čtvrtek. Důvodem byla vzpomínka na oběti v Uherském 
Brodě. 

Budova obecního úřadu prošla během roku rekonstrukcí, která zahrnovala zateplení, výměnu všech oken, 
novou střechu a fasádu. Polovina nákladů byla hrazena z dotace. Celá rekonstrukce vyšla na cca 3.200.000Kč. 

30. 4. - Podané odvolání občanského sdružení Vestecká zvonička proti stavebnímu povolení na stavbu 
„Rozšíření ČOV Vestec“ bylo v plném rozsahu zamítnuto, takže nic už nestálo v cestě zahájení stavby. 
Modernizace vysokokapacitní čistírny odpadních vod, kterou prováděla firma SMP CZ a. s. Praha 8,                    
ul. Pobřežní, za cenu 48 878 539 Kč bez DPH, mohla se naplno se rozběhnout. Předmětem veřejné zakázky byla 
intenzifikace stávající technologické linky ČOV Vestec, která představovala zásadní zásah do existujícího 
uspořádání biologického stupně. Intenzifikace se týkala výstavby dešťové zdrže a dvou dosazovacích nádrží a 
modernizace technologického procesu včetně kalového hospodářství. Díky intenzifikaci došlo k navýšení 
kapacity na více než trojnásobek. (VL) 

Takže kolemjdoucí u čističky mohli během léta míjet na jedné straně obrovskou díru a na druhé straně pořádný 
kopec navršené zeminy. Dlouhodobé sucho, které nás v letních měsících sužovalo, paradoxně vyhovovalo 
výkopovým pracím. Celý projekt by měl zmodernizovat čistící systém obce a vyřešit problémy, které vyplynuly 
z nedostatečné kapacity staré čističky. Její současná kapacita se pohybuje kolem 5 000 ekvivalent obyvatel 
(EO). V budoucnosti naroste kapacita na 9 990 EO, což by mělo být již dostačující, protože vzhledem ke 
strategickému plánu obce v budoucnu počet obyvatel nepřesáhne 5000 obyvatel (cca 5 500 EO). Na čistírnu se 
podařilo sehnat dotaci od Evropské unie a Státního fondu životního prostředí (72 %). 
 
V sobotu 6. 6. 2015 byla v areálu sportoviště uvedena do užívání nově postavená multifunkční hala. Neslouží 
jenom pro trénování těch nejmenších fotbalových nadějí. Patří našim nohejbalistům, ale i dalším nadšencům 
sportování. Fungovat by měla i k nesportovním účelům jako byl letos pořádaný např. Vestecký jarmark 
pořádaný RC Baráček za spolupráce obce Vestec (21.11.). 
 
Den složek IZS  13. 6. - 10.00 – 15.00 
Kdo se zúčastnil? Policie ČR a Obecní policie Vestec, BESIP, Záchranná služba Benešov, Asociace 
dobrovolných záchranářů, hasiči Jílové a SDH Dolní Jirčany. 
Co předvedli? Společný zásah IZS, simulaci zranění a ošetření, I. pomoc a další. Svezení člunem poříčního 
oddílu po rybníce nebo ukázka práce se služebními psy mohly být pro některé zájemce zajímavým 
zážitkem. 
 
I druhý ročník Neckyády se konal 11. 7. na Vesteckém rybníku. Kolem vody se sešlo hodně návštěvníků, 
ale do vody se ponořily jen čtyři soutěžící posádky. 
 
V lokalitě Vestec Střed, tedy v centru obce, byla po celý rok viditelná stavební činnost. Zprvu bagry, 
stavební technika, dělníci. Začaly se rýsovat kontury prvních domů. 
 
O víkendu 19. 7. a 20. 7. jsme pro změnu vzhlíželi do oblak. Nešlo ani tak o počasí, i když právě na něm hodně 
záleželo. Ještě nikdy neměli vestečtí příležitost být svědky seskoků padáků přímo na louku (na cíl), nedaleko 
podia za Vesteckým rybníkem. Padákům Křídlo bylo právě 50 let. Komentovaný program seskoků (celkem 80), 
který prováděli členové českého týmu PARASKI, odstartoval dopoledne v 10 hodin a měl odpoledne 
pokračování. Večer se podívaná na noční oblohu s parašutisty opakovala, a to s větší atraktivitou, se světlicemi. 
Místem děje se pro změnu stalo fotbalové hřiště. Nejen světlice, ale i skoky v sukních, maskách byly zpestřením 
celé akce. Počasí příznivcům parašutismu a divákům přálo. 
 
8. 8. - Navzdory nepopulárnosti oddavek a vysoké rozvodovosti se tento den v prostředí Vesteckého rybníka 
konaly hned troje oddavky. Dvě vestecké, oddávané naším starostou, jedna jesenická, oddávaná starostkou 
Radkou Vladykovou. Ta vestecká, která oddávala hrnčířské novomanžele, byla velkolepá. Na podiu a kolem         
u rybníka se sešlo cca 150 hostů. Ti dorazili v kostýmech ve stylu I. republiky. Lodičky, které k tomuto účelu 
zapůjčil pan Jirák, vytvářely na hladině rybníka neobvyklou scenérii.  
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11. 8. - Opatření vyhlášené městem Černošice: Zákaz odběru povrchových vod z rybníků do odvolání.                                                         
         Ráno 16. 8. konečně déšť, který nás ale nemohl neuspokojit. 
 
          10. září převzala starostka Jesenice Radka Vladyková z rukou předsedy Sněmovny ČR Jana Hamáčka dekret                 

o povýšení Jesenice na město. Žádost byla podána vloni v únoru. 
 

Dne 6. 10. se ve 14h na obecním úřadě sešli po půlroční přestávce příznivci (15 studentů) studia Univerzity 
třetího věku.  Téma ”Barokní architektura v Čechách”.  

 
Požár na ČOV. Dne 30. 10. v dopoledních hodinách došlo na stavbě ČOV k zahoření plastového potrubí, které 
vzniklo vlivem svařování. Nikdo nebyl při požáru zraněn. Škoda na majetku přesahovala částku 90.000Kč,-.  

 
Koncem října se na rozhodujících místech obce se objevily nové ukazatele. V souladu s evropskými standardy 
bílý text na hnědém podkladu tabulek informuje návštěvníky obce, kde najde komunální cíle a významná místa 
v obci jako jsou: Obecní úřad, Sportovní centrum, Mateřská škola, Rekreační park. Realizaci prováděly 
Technické služby obce Vestec s.r.o..  
  

             Září, říjen, listopad - Schengenský prostor, Evropa se potýkaly s náporem uprchlíků ze Sýrie, Afganistanu, 
Afriky. 

Největší investiční akce v obci, stavba „BIOCEV“, která je společným projektem šesti ústavů Akademie věd 
ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav 
experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze 
(Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařskou), jehož cílem je realizace vědeckého centra excelence v oblastech 
biotechnologií a biomedicíny, byla dokončena a 18. 12. proběhlo slavnostní otevření. Bylo by vhodné 
připomenout, že 11. 12. 2014 bylo v sousedních Zlatníkách - Hodkovicích zkolaudované Pražské inovační 
centrum. Stavba PIC, futuristicky stylizovaná, stojí v blízkém sousedství Biocevu a je zaměřena na rozvoj 
biotechnologických projektů s mezinárodním potenciálem.  

Vestec byla střediskem biotechnologií ještě před vznikem Biocevu. Důvodem jeho vzniku bylo, že čtyři 
renomované biotechnologické firmy již ve Vestci sídlily. Tyto firmy čerpaly dotace z programů inovací. Ale 
inovacemi se zabývá také Safina nebo Jiva.  

V roce  2015 byly v lokalitě u Hrnčíř prodány čtyři pozemky. 
Vedení obce:  Starosta Tibor Švec, místostarosta: Jana Stupková. 
Rada obce: Tibor Švec, Jana Stupková, Václav Drahoš, MUDr Eleni Ziková, Bc. Radka Vávrová 

Technické služby Vestec s.r.o. – TS 

Kanceláře TS obce Vestec, s.r.o. - adresa pobočky: ulice Na Průhoně 159, budova A.  
pronajaté a zrekonstruované prostory AGRA Jesenice se sídlem v Hodkovicích, vedle současného sběrného 
dvora a prostoru pro techniku.  
 
Od 1. 2. 2015 se transformovaly do obchodní společnosti s ručením omezeným Technické služby obce Vestec. 
Důvodem transformace byla zamýšlená obchodní činnost, kterou chtěly TS provádět i mimo území obce.                      
K činnostem vyžadujícím obchodní společnost patří např. správa vodovodů a kanalizací a svozy odpadů.                   
Do nové společnosti, jejímž jednatelem byl jmenován Václav Drahoš, přešel veškerý majetek příspěvkové 
organizace a to včetně pracovníků. Majetek společnosti se pohyboval v částce cca 20mil. Kč. TS disponují 
technikou na svoz odpadů, sekání zeleně, čištění a úklid komunikací a také vybavením pro mnoho řemesel. 
Základní sestava pracovníků byla posílena.   
V prvních dvou měsících roku realizovala obec Vestec prostřednictvím Technických služeb obce Vestec nové 
značení ulic a prostranství. Označení provedla obec na svůj náklad a kompletní výrobu i montáž zajistily TS 
vlastními zdroji.  

Od března probíhal svoz separovaného odpadu (plasty, papír) pro obec Vestec. Veškeré nádoby s odpadem byly 
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váženy a detailně online evidovány.  
Z naměřených hodnot pak byla určena sběrná místa, která byla nejvíce využívána. Tento fakt dovolil                            
i vyhodnotit žebříček nejlépe třídících lokalit. Např. v březnu to byli občané v okolí sběrných míst:  
1. Ve Stromkách, 2. Na Suchých u lávky, 3. Vestecká. 
 
Kromě pravidelného čištění komunikací proběhlo počátkem března opravení výtluků na ulici Vestecká. Služeb 
TS začaly využívat i okolní obce. Prvními zákazníky se staly obce Zlatníky-Hodkovice a Vrané nad Vltavou. 
 
 

          V rámci dotací bylo pořízeno svozové vozidlo na podvozku IVECO, vybavené nástavbou Haller X2C                       
s vyklápěčem Zoeller a vážícím a identi�kačním systémem švédské �rmy Botek. 

 
Během května probíhalo čipování sběrných nádob, z důvodu přípravy vážených svozů. Od 1. 7 se změnil 
svozový den odpadu, byl převeden na pátek. Koncem roku 2015 byli osloveni veškeří odběratelé v obci s 
žádostí o fyzickou kontrolu přípojného místa a vyplněním dotazníku pro budoucí smlouvu. Té předcházela 
výpověď od stávajícího provozovatele VHS Benešov s.r.o. . 

 
 

I když ve Vesteckém rybníku díky teplému a suchému počasí chybělo 30 cm vody, která byla navíc dost 
prohřátá a zaneřáděná vodními řasami, konaly se 1. 8. a  2. 8. od 8h pod záštitou Technických služeb a 
porybného Miroslava Kose rybářské závody. Začínalo se dětskými soutěžemi: ” Vestecký kapr ”, kde si velice 
dobře vedl Láďa Vykročil. Šikovná byla i Natálka Nyklová. Pak následovaly dvoudenní závody dospělých                          
” KARPMARATON”. Startovné  činilo 200Kč,-. Tam byli úspěšní ”KOSÁCI ”: Miroslav a Tomáš Kosovi, 
kteří byli první před týmem ”OUKLEJ”, reprezentovaným Janem Bartošem a Janem Slabihoudkem. 
 
Na konci roku pracovníci TS obešli cca 600 odběrných míst na vodovodních řadech, s majiteli vyplnili 
dotazník. Získané údaje posloužily pro vznik nových smluv, které začaly platit od roku 2016. Na přelomu roku 
došlo ke konečnému odečtu a vyúčtování za odběr vody ze strany dosavadního provozovatele VHS Benešov. 

Š k o l s t v í  – Mateřská škola Vestec – MŚ a Základní škola Campanus  
 
Události ze školky jen v krátkosti. Učitelky ze MŠ si pečlivě vedou kroniku i fotodokumentaci. Pravidelně jsme 
se ve Vesteckých listech dovídali o akcích dětského zařízení, o stážích učitelů v zahraničí a i o tom, jak se 
pracuje mladému panu učiteli ve třídě s 25 dětmi.  

6. 1. - Tři králové - Děti z mateřské školy jako tříkráloví koledníci v doprovodu svých učitelů procházely obcí.  
S velkou žlutou hvězdou s ohonem se zastavily se na obecním úřadě, pozdravily pana starostu a ostatní personál 
a zazpívaly písničky.   

Během ledna absolvovaly přihlášené děti MŠ týdenní lyžařský výcvik ve Ski areálu Chotouň u Jílového.                                                                                                                                                               
Konec ledna, začátek února – v celé republice řádila chřipka a i stav dětí ve školce se o poznání snížil. 

20. 3. – na prahu kalendářního jara se často konal na venkově starodávný obřad - vynášení Mořeny. Tento zvyk 
má svou tradici i ve školce. Místem srazu byla zahrada MŠ. Tentokrát  se loučení se zimou odehrávalo za 
spoluúčasti zajímavého astronomického jevu - zatmění Slunce. 

Zápisu do MŠ Vestec dne 27. 4. předcházel ve středu 8. 4. - Den otevřených dveří. 

Ještě v červnu, před koncem školního roku stihly děti ze třídy Mráčků strávit týden ve škole v přírodě Chotětice. 
Pak už následovalo na konci června jedno přespání ve školce (budoucí školáci) a vodnická maturita spojená 
s procházkou kolem rybníka. 

Výsledky zápisu na školní rok 2015/2016   
Mateřská škola je součástí sociálního programu. Obec garantuje přijetí tříletého dítěte do školky v případě 
trvalého pobytu v obci Vestec.    
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Při posuzování žádosti zákonných zástupců postupovala ředitelka mateřské školy podle § 34 zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon, v platném znění, a podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské 
školy Vestec, příspěvkové organizace pro školní rok 2015/ 2016, vydaných ředitelkou školy Danielou 
Pořízkovou ze dne 16. 2. 2015. 

1. Děti, které v následujícím školním roce dovrší věk pro povinnou školní docházku a děti, které mají 
rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (Vyhláška č. 14 z 29. 12. 2004, zákon č. 561/2004) a jejichž 
zákonní zástupci mají trvalé bydliště v obci Vestec.  
2. Trvalé bydliště zákonných zástupců v obci Vestec. 
3. Děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě 
před mladším.  
Ředitelka školy přijala a posoudila celkem 40 platně podaných žádostí o přijetí. Podle platné právní úpravy 
rozhodla o přijetí celkem 22 dětí. Přednostně byly přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky a s trvalým pobytem v obci Vestec s datem narození do 27. 4. 2012.                                                                                                                                                                                   
18. 6. - jako každoročně se budoucí školáci společně s rodinnými příslušníky ve školce loučili se školkou. 
Školku letos opouštělo 22 dětí.  Na ”Zahradní slavnost” nepřišel nikdo s prázdnou, každý přinesl něco na zub, 
ať to byly sladké, slané zákusky. Zástupci vietnamské komunity překvapili, tak jako loni, bohatou nabídkou 
výrobků z jejich asijské kuchyně. Jarní závitky (nem rán) šly na dračku. Byl o ně velký zájem. Hudbu zajistil 
Big Band a děti měly také krátké vystoupení.   

8. 7. – podvečerní posezení zaměstnanců školky jako tečka za školním rokem v hospodě Na hřišti. 
28. 8. 2015 – mimořádný zápis do MŠ - rodiče nesmí zapomenout: žádost o přijetí dítěte do MŚ, lékařské 
potvrzení, rodný lis dítěte a průkaz totožnosti rodičů. 
Rekapitulace za čtyři roky: 

1. 4. 2011 v 7 hodin školka zahájila provoz padesáti dětmi ve dvou třídách.                                                                                                                                                                
1. 9. 2011 – školka otevírá další třídu (celkem 75 dětí). Na jaře 2013 započala výstavba přístavby mateřské 
školy, kdy se od září navýšila kapacita o 50 míst.                                                                                                       
1. 9  2013 školka se rozšířila na pět tříd - celkem 125 dětí.                                                                                                                                 
1. 9. 2015 má rozšířená školka už 140 dětí, osm dětí mělo odklad, takže zůstaly ještě rok ve školce                                  
(šlo převážně o problém logopedický).  Všechny přihlášené děti byly přijaty, žádné jméno nezůstalo 
v záznamníku čekatelů. Obrovský zájem žadatelů si však vynutil rekonstrukci. Třída pro kroužky v přístavbě se 
musela během prázdnin upravit pro chod vyučování. Muselo se vybudovat sociální a hygienické zázemí - 
umývárna, vznikla nová třída. Školka se musela vypořádat i s nečekanými opravami (ještě v garanci). Ještě před 
prázdninami se začala v přístavbě podivně vlnit tzv. plovoucí podlaha, což nevěstilo nic dobrého. Pod podlahou 
prosakovala voda. Podmáčená podlaha se musela vytrhat, chtě nechtě, muselo se kopat, vznikl hluboký kráter. 
Takže žádná prázdninová pohoda. Do konce prázdnin muselo být vše v původním stavu. 

Na konci obce, kolem hřiště a rybníka bylo 3. 11. v podvečer nezvykle rušno. Na jedné straně ulice auta, která 
dopravovala  děti na cvičení do SCTJVV. V protisměru se od MŠ jako jeden velký had táhl dlouhý zástup dětí 
s lampióny, samozřejmě v doprovodu dospělých. Tak jako v minulých letech, bylo tento den naplánované 
každoroční uspávání Vesteckého rybníka. Všem bylo doporučeno si vzít s sebou dárečky v podobě žaludů, 
kaštanů, jablíček pro paní Zimu a vodníka Vestíka. Nesmělo se zapomenout na symbolický velký klíč na 
zamknutí rybníka.  

Drakiáda – původně plánovaná na 8. 10. Byla odložena na 15. 10. Nakonec pro nepřízeň počasí                      
(deštivo) byla zrušena.                                                                                                                                                        
Solná jeskyně Herink  -  děti z MŚ ji navštěvovaly každý pátek dopoledne od 10:30h do11:20 h. 

Vestecké děti, které navštěvovaly základní školu Campanus, měly od nového školního roku 2015/2016 k 
dispozici  tři sjednané autobusy, dva ráno (Data Autotrans), odpoledne jeden (Arriva). Rodiče přispívají ročně 
1000Kč, děti mají kartičku, v autobuse s nimi jezdí dozor. Autobusy sbírají děti na určených místech a 
ve smluveném čase, kde čekají v doprovodu dospělých. 
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D o p r a v a 

Černé kroniky mají své stálé místo téměř ve všech médiích. I stránky Vesteckých listů mají pro tyto události 
stabilní místo. Kniha událostí místní policie uváděla ve Vesteckých listech stále stejné přestupky a trestné činy 
jako v minulých letech. Krádeže, vloupání, dopravní přestupky, přečiny pod vlivem alkoholu nebo drog. Za 
všechny uvedu dvě, nejprve tu se šťastným koncem.  

Štěstí v neštěstí měla v sobotu 16. 5. večer řidička citroënu. Krátce po 22. hodině havarovala a své auto utopila 
v retenční nádrži Vestci u Prahy, uprostřed tamního kruhového objezdu. Ženě, která  byla v podnapilém stavu  a 
jela směrem od Jesenice na Prahu, se nic nestalo. Podle svědků doslova podjela plot a s autem skončila 
v retenční nádrži. O vytažení auta se museli postarat hasiči. Na místo dorazili hned ze dvou krajů, a to z Prahy i 
ze středních Čech. Hasiči ve speciálním obleku auto uvázali a pomocí jeřábu ho vytáhli. 
 
Jinak byla popisována událost ze dne 30. 1. 2015, kdy hlídka obecní policie Vestec při své hlídkové činnosti 
v Dolních Břežanech absolvovala zběsilou jízdu za řidičem, který pod vlivem alkoholu nepřiměřenou, vysokou 
rychlostí ohrožoval další účastníky silničního provozu, nedbaje předpisů. Při akci došlo k vážnému poškození 
služebního vozidla Škoda Superb, s odhadovanou škodou několika set tisíc korun. 
 
Od 1. 8. nastaly změny v jízdním řádu PID, v dopravě autobusu č. 326, který jezdí do Vestce. Jeho trasa byla 
prodloužena k průmyslovému areálu Biocev, vznikla provizorní zastávka u Hypermarketu Albert (sloužící i jako 
zastávka pro autobusy jezdící z Budějovického náměstí - 332,335,337,339) a opačným směrem k Obchodnímu 
centru Chodov a Základní škole Campanus, kterou navštěvují žáci z Vestce. Doprava byla posílena o dva 
autobusy a bylo ukončeno víkendové spojení do Jesenice. 
 
Během roku probíhaly přípravné práce na výstavbě trasy D pražského metra a v návaznosti se řešila i trasa 
Metrobusu, který by zajížděl do připravované konečné stanice metra v Písnici. 
 
Strmý pád cen za benzín a Diesel, který začal od podzimu 2014 kvůli propadu cen ropy, pokračoval i v 
následujícím roce. Koncem roku 2015 se ceny pohonných hmot pohybovaly kolem 29Kč/l. Do konce roku 
klesaly až 26,90 Kč /l. Naposledy jsme zaznamenaly ceny pod 30Kč/l před šesti lety, kdy se pohybovaly kolem  
22Kč až 23/l Kč. 
 
K u l t u r a – aktivity Kulturní komise - KK 

14. 2. - Maškarní odpoledne: záznam pořídila i TV Praha. Pestrý a veselý průvod, doprovázený hudbou, 
zábavou a občerstvením, tradičně obešel jedno kolečko obcí. Skončil na hřišti, kde byl ve 14h start. Zde byly                   
v hospůdce nachystány vepřové hody. Pokud si někdo představoval hody, tedy i zabíjačku s vystavenými 
půlkami prasete,  jak přesvědčivě maloval Josef Lada, byl zklamán. Nařízení EU to nedovolovalo. Zklamáním 
pro hodování chtivých zájemců byla i dlouhá fronta na občerstvení. Ti, co ji vystáli, se dočkali pouze teplé 
polévky a studených jitrnic. Pro někoho tak veškeré hody končily.  

Na 28. 3. 2015 byl sice avizován ve Vesteckých listech tradiční Chovatelský ples. Měl se konat jako každý rok 
v Kulturním centru Jesenice u Prahy. Vysoké finanční náklady tomu nedovolily, a proto byl zrušen. 

Naopak velkému zájmu se těšilo Velikonoční zdobení v SCTJVV. Akci navštívilo 80 spoluobčanů.                      
K dispozici byl bezpočet materiálu pro výrobu věnečků, ozdobných závěsů, dekorací. Zásluhu na 
organizaci měla předsedkyně Kulturní komise Anna Cajthamlová, která vyrobila vzorovou dekoraci. Pro 
menší děti byl přichystán program RC Baráček, ti nejmenší se vyřádili v dětském koutku. S pletením 
pomlázek, do kterého se nejvíce zapojili přítomní tatínkové, pomáhala Alena Dostálová. Zajištěno bylo i 
pohoštění. K chuti přišla tradiční nádivka a linecké cukroví. 

Vítání občánků  - 18. 4.                                                                                                                                             
Akce se zúčastnilo celkem 33 dětí (z toho jedenkrát dvojčata). Pamětní list dostalo každé miminko. Jako 
pozornost byl maminkám předán poukaz do Jesenické lékárny a volný poukaz na plavání. Výzdobu zajistila 
předsedkyně KK Anna Cajthamlová. Růžová magnolie, karafiáty, balónky. Vše mile ladilo. Místo konání: 
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Mateřská školka Vestec. Doprovodný program zajistily svým zpěvem děti z Mateřské školy Vestec. Zúčastněné 
osoby za obec: pan starosta Tibor Švec, za kulturní komisi: Blanka Drahošová a Anna Cajthamlová. V souladu 
s ustanovením zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů museli rodiče dětí, kteří měli zájem se se svým 
dítětem akce zúčastnit, vyplnit formulář.  Jako obvykle podmínkou pro účast byl trvalý pobyt dítěte (rodičů 
dítěte) v obci.  

30. 4. – Čarodějná zábava - pro děti byly nachystány kouzelné disciplíny. Za hřištěm byly rozmístěny stánky               
s občerstvením, opékání buřtů, soutěže, lampionový průvod a ohnivá show. Akce kulturní komise proběhla 
tentokrát bez hasičů. Počasí -  polojasno i slunečno.  
 
V sobotu 6. 6. areál SCTJVV a prostor za rybníkem patřil hlavně dětem. Kulturní komise v rámci oslav Dne 
dětí uspořádala pro děti řadu zajímavých her a soutěží. Akci charakterizoval skákací hrad, cukrová vata, různé 
stánky. Současně proběhlo slavnostní otevření Multifunkční haly. Příznivci motorismu si mohli otestovat 
jízdní vlastnosti, chytré technologie a vybroušený design automobilů ŠKODA Fabia a Fabia Combi.  
Celé akci přálo počasí a návštěvníci měli možnost se občerstvit nejen v tradičních stáncích nabízejících klobásy 
a maso, ale také ve stánku našich vietnamských spoluobčanů, kteří nabídli naopak jejich tradiční a oblíbený 
výrobek – jarní závitky. Celé odpoledne bylo nabité soutěžemi, atrakcemi včetně tradičního vietnamského 
dračího pochodu a přátelským fotbalovým utkáním hráčů Viktorie a výběru hvězd, v jehož rámci byl zástupcům 
Klokánku předán šek na 30.000 Kč. 
 
20. 6. - Vestecký Fesťáček: Vystoupila skupina Argema a několik dalších kapel. Začátek ve 14h. 
 
I druhý ročník Neckyády se konal 11. 7. na Vesteckém rybníku. Kolem vody se sešlo hodně návštěvníků, 
ale do vody se ponořily jen čtyři soutěžící posádky. 
 
Na stojáka opět ve Vestci! Tak zněla pozvánka na 20. 8., kdy k nám opět zavítala populární Stand-up comedy 
show Na Stojáka. Program odstartoval od 16:30, vstupné - 150 Kč, 400 účastníků. Dějiště -  areál sportoviště 
Vestec. Účinkovali: Lukáš Pavlásek, Iva Pazderková, Karel Hynek, DJ Martin Hrdinka 80 – 90 léta. 

Posvícení  - 12. 9. - soutěž o nejchutnější posvícenský koláč                                                                                                       
V rámci akce KK se do soutěže o nejchutnější koláč, přihlásilo šest účastníků. Každý přinesl třicet a více 
výborných koláčů. Hlasování probíhalo vhozením fazole do neprůhledné dózy. Zvítězila paní Eva Krajníková. 
První cena byla celodenní rodinná vstupenka do aquaparku, druhá cena roční vstupenka do ZOO a třetí cena 
celodenní rodinná vstupenka do dětského parku Žirafa s obědem. Ostatní soutěžící získali poukázku za 500Kč,- 
do supermarketu a drobné upomínkové předměty. V hospodě Na Hřišti bylo připraveno Pepou Javůrkem 
posvícenské menu, kachní kaldoun a pečená kachna s knedlíkem a se zelím. Vyhrával pan flašinetář Roháč z 
Ostrova u Karlových Varů a plzeňská kapela Švejk band s panem kapelníkem Karpíškem s lidovými písněmi ze 
šantánu. Slovem provázela paní Hanka Vaněčková v kroji. Staročeská výzdoba či stánek s domácími 
marmeládami ladily s pořádanou akcí. Pro děti bylo připraveno divadelní představení Kompásek, při kterém 
cestovatel v jednotlivých světadílech hrál na určitý hudební nástroj. Děti si mohly bílkovou polevou zdobit 
tradiční pouťové perníčky nebo zdobit keramiku. Na hrnčířském kruhu si mohly ověřit svojí šikovnost.                                                                                                 
Večerní diskotéka probíhala v hale sportovního areálu. 

Do Vestce zavítaly jako každý rok od 17. 9. - 20. 9. pouťové atrakce. Stanoviště měly na louce za ulicí                             
Ve Stromkách. V sobotu 19. 9. se od 21h konal ohňostroj s hudbou.  

24. 10. – odpoledne -  Dýňohraní v SCTJVV. Mohli jsme si koupit dýni za 20Kč, z domova přinést nožík                        
a hlavně fantazii. Tu měli především vítězové se svými obdivuhodnými výtvory. Nejvýše ohodnotila komise 
(Milan Kesl, Vlasta Moutelík) paní Alenu Dostálovou, která dostala ocenění za umělecký výkon. Pozoruhodný 
výrobek představili manželé Jindřichovi. Nechyběla dýňová polévka a chutné dýňové moučníky. 

28. 11.  SCTJVV – tělocvična - vánoční adventní věnce a výzdoba nebo zdobení. Od 17. do 21. hodin. Akce 
byla určena pro maminky bez dětí. Vstupné 250 Kč zahrnovalo náklady na materiál. 
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29. 11. - Rozsvícení vánočního stromu u Obecního úřadu Vestec. Sice už od odpoledne zářil u malého 
dětského hřiště všemi barvami vysoký smrk a pouliční lampy zdobily vánoční dekorace, středobodem se stal, 
tak jak loni i předloni, krásný smrk u obecního úřadu. Větrné počasí, kapky deště však neodradily místní ani 
přespolní, aby se po 17 h sešli u vánočního stromu. Nechyběly zde stánky s trdelníkem, se svařeným vínem a 
hlavně betlémem, jehož kulisu tentokrát tvořilo sportovní prostředí v blízkosti u Vesteckého rybníka. Opět zde 
měla možnost paní Alena Dostálová předvést své umění. Tentokrát se zaměřila na hřiště a budovu STJVV a 
okolí rybníka. Prostor netradičně vyplňovaly figurky fotbalistů. Na příští rok je plánováno, slovy autorky, 
sjednocení výjevů a spojení všech částí obce dohromady. Písničky Josefa Wágnera a vystoupení dětí z mateřské 
školy obohatily akci, kterou slovem prováděla Hanka Vaněčková.   

Betlémské světlo - předvánoční setkání (areál SCTJVV), které má ve Vestci již desetiletou tradici. Organizaci 
měla na starost kulturní komise. Skauti přivezli betlémské světlo, které od nich převzal starosta Tibor Švec. 
Sváteční atmosféru obohatilo vystoupení členek pěveckého sboru Cancionetta Praga pod vedením Lukáše  
sbormistra Jindřicha. 

Veškeré kulturní akce byly zpravidla popisovány a zveřejněny ve Vesteckých listech (VL), občas v týdeníku 
Náš Region, někdy i v televizi. Videosoubory z kulturních akcí z let 2014 - 2015, pořízené režisérem Václavem 
Vaněčkem, byly k dohledání na webu obce a internetovém serveru pro sdílení videosouborů YouTube.  

Sportovní centrum Tělovýchovné jednoty Viktoria Vestec - SCTJVV 

Ředitelem Sportoviště Vestec, příspěvkové organizace byl ing. Miroslav Vlasák a správcem Jiří Zeman, funkci 
referenta zastával PaeDr. Ivan Voborník, předseda TJ Viktoria Vestec  Ing. Jiří Řízek, hospodu Na Hřišti 
provozoval Josef Javůrek z Jesenice. Březen -  na hřišti jsme mohli zaznamenat výstavbu nové haly nad 
multifunkčním hřištěm, která by měla prodloužit sportovní sezónu na celý rok. 

Již v sobotu 21. 3. od 15h  nás zvala TJ Viktoria Vestec na své první jarní utkání A týmu fotbalu mužů, které se 
hrálo s týmem Čísovic na domácí půdě.  

28. 3. odpoledne – fotbalová Viktorka hrála s Tuchoměřicemi. Pokud se hrálo na hřišti soupeřů, tak byl na zápas 
vypravený autobus s hráči a fanoušky. Vypravila se i další auta s příznivci fotbalu, aby posílili svým fanděním 
naše hráče. Tentokrát bylo mužstvo poněkud oslabené  - o čtyři schopné hráče a absence domácího zázemí 
poznamenaly  i výsledek zápasu 2:1 pro Tuchoměřice.  

Vestecké sportoviště, i když má velkou fotbalovou základnu,(od přípravky těch nejmenších až  po A a B 
mužstva  a dívčí oddíl DFC Bohemians) nežilo jen kulatým míčem mezi dvěma brankami. V jeho prostorách se 
scházeli nadšenci ping-pongu, nohejbalisté, probíhalo cvičení pro maminky s miminky- Fitmami, scházely se 
mladší ženy - cvičení se Zůzou a Tomem i starší cvičenky s Alenou Dostálovou. Probíhal zde kurz sebeobrany                 
(KRAV MAGA) pro děti. Svůj čas měl vyhrazený i střelecký kroužek.  

16. 5. - Vestecký jarmark a Festival Restaurant Day. Vestecký jarmark oblečení, šperků, bot, doplňků a prodej 
pochutin amatérských kuchařů v rámci festivalu Restaurant Day. Konalo se v nové, již zastřešené hale  TJ 
Viktoria Vestec od 14h do 18h. V 15 hodin, vedle v Restauraci Na hřišti, nás mohlo nalákat grilování a 
sledování zápasů ČSR – Kanada  ( MS v hokeji se konalo v Praze a Ostravě) a k večeru pak  Disco s DJ Špaček. 
Hřiště tentokrát nepatřilo fotbalu, tým Áčka hrál ve Psárech a vyhrál 4:1. 

30. 5.  - odpoledne hrála vestecká Viktorka poslední zápas sezóny v Úhonicích (u Rudné) a vyhrála 7:1. Tím si 
zajistila postup do 1. B třídy. 

Příměstské tábory – fungují o  letních prázdninách. Tehdy, když nemůžou hlídat babičky, rodiče musí do práce 
a nikdo nechce, aby děti seděly doma u počítače. Jedná se vlastně o prázdninový tábor na pár hodin, jehož 
provoz se ve Vestci osvědčil. Někdy jsou tábory tematicky zaměřené. Rodičům vyhovuje, že je i pro děti od tří, 
čtyř let. Vyhovuje i fakt, že děti spí večer doma. Jelikož první týden v červenci fungovala ještě školka, 
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startovalo se od 7. 7. Každou středu byl na programu výlet. Vždy v 8 hodin  čekal na  malé účastníky, oděné do 
oranžových, reflexních  triček na rohu ulice Průběžné ulice a U Hřiště, autobus. Cílem výletníků byla tyto místa: 
Mníšek pod Brdy, Farma u Benešova, IQ Landia Liberec, atd. 
 
V červnu bylo dokončeno zastřešení multifunkčního hřiště, kde střecha byla osazena trvale, boční stěny jen na 
zimní sezónu. 
 
25.7. odpoledne - na hřišti v Nespekách vyhráli naši fotbalisté Turnaj starosty Nespek –                                          
(soutěže se zúčastnily Počernice, Nespeky a další obce). 
  
14.11. - Vepřové hody v Hospodě Na Hřišti. 
Obě naše fotbalová mužstva, Áčko i Béčko, postoupily tento rok na jaře do vyšších soutěží.                                 
Dne 15. 11. se na vesteckém hřišti sehrál poslední podzimní zápas Áčka (I. B třída), a to s mužstvem Zvole. 
Výhra 7:2 stačila na celkově 4. místo v tabulce před Divišovem, Týncem n/Sázavou a vedoucími Říčanami.                                                                                                                                         
B mužstvo se umístilo na podzim na 9. místě II. třídy, skupiny A. Na prvním místě se umístily Čísovice. 

Viktoria Vestec  - Rockový večer U Klimešů konaný 21. 11. od 20 h. Too long, too slow, tombola, vstup 
100Kč. 

5. 12. a 7. 12. od 10.00 do 12.00 v  SCTJVV  - Mikulášská cvičební párty, čertovská spinning jízda, cena 
200Kč. 

Stolní tenis – (založen 2010) - zápis z webu SCTJVV z 10. 12. 2015                                                                                      
Áčko je první v OP II a Béčko v OP III (okresní přebor) a obě mužstva zatím patří k hlavním aspirantům na 
postup. Ani jedno mužstvo nezažilo hořkost porážky, Áčko má po první půli jednu remízu a Béčko dokonce 
vyhrálo všechna svá utkání! Zatímco našemu Áčku výrazně pomohly letošní posily Petr Barcal a Mirek 
Lachout, kteří jsou také na prvních dvou místech individuálního hodnocení OP II, tak Béčko podává velmi 
stabilní výkony díky vyrovnanosti celého týmu.  

Volejbal  - Rozhodnutím výboru volejbalu skončil tým pod hlavičkou TJ Viktoria Vestec. Dle sdělení, nebyli  
hráči spokojeni s hraním v multifunkční hale. Informace je z webu SCTJVV. 

Rodinné centrum B a r á č e k – RC Baráček  

Toto zařízení sídlí v budově SCTJVV  na hřišti, v prvním patře. Má na každý den připravené nějaké aktivity pro 
nejmenší děti a semináře pro rodiče. O víkendech např. centrum pořádalo burzy, jarmark.  venkovní akce např. 
v podobě dětské olympiády (20. 6. - II. ročník). 

25.1.  - seminář ”První pomoc ”- Úrazy dětí v domácnosti.                                                                                         
16. 2. -  v 11h nás zvalo na přátelské povídání na téma dětské autosedačky.                                                        
18. 2. - seminář pro rodiče na téma rivality a žárlivosti (nejen) mezi sourozenci.                                                                                
6. 3. od 14h -19h  a 7. 3. od 9.30 do 12h.-  Jarní burza dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb                  

V pátek 27. 3. od 16:00 hod jsme byli zváni na loutkové divadlo” O pejskovi a kočičce” v podání 
profesionálního divadelního dua Bubec. Představení se konalo v tělocvičně TJ Viktoria Vestec a 
navazovala na něj od 17 hodin dílnička. Uskutečnilo se za finanční podpory společnosti STAVING 
Olomouc s.r.o.. 
 
V sobotu 28. 3. od 14h do 17h proběhlo velikonoční tvoření. 
V úterý 14. 4. od 9h do10:30h se uskutečnil další z cyklu seminářů s rodinnou psychoterapeutkou                       
Mgr. Hruškovou na téma “Hranice ve výchově dětí”.  
V neděli 26. 4. od 9h - 11h se uskutečnil další díl z cyklu seminářů první pomoci, tentokrát na téma 
„Úrazy dětí venku a Bezpečné cestování v autě“. Dále 20. 5. - seminář ”Máme doma předškoláka”.                                                                                                                                                       
V neděli 24. 5. od 10 h mohly děti v předstihu oslavit svůj svátek a vydat se na již čtvrtou Velkou cestu 
pro malé pulečky. Akce odstartovala na hrázi Vesteckého rybníka. Děti se tak na chvíli mohly stát 
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paleontology a vypravit se na dobrodružnou cestu za  dinosaury. 
20. 6. se konal na hřišti od 14 hodin druhý ročník Olympiády RC Baráček. 
12. 9. - u Vesteckého rybníka proběhla akce nazvaná Dopravní cyklohrátky. Příznivé počasí přilákalo celkem  
52 dětí ve věku 2 – 11 let. Jak název napovídá, můžeme si domyslet, co asi akce nabízela. Hry, soutěže, ale i 
mnoho ponaučení a dopravních pravidel.  
13. 10. v 8.30 – seminář ”samostatné dítě”.  
16.10.  – od 14h do 18h. RC Baráček a kulturní komise pořádaly již opakovaně v zastřešené hale  SCTJV 
Vestecký jarmark ošacení, bot, doplňků a šperků, ale i ochutnávky dobrého jídla. 
Akce, která probíhala na jaře, měla podzimní repete. Připadalo mi, že i s větší účastí. Zúčastnilo se jí                
20 prodejců jídla a výrobků (spíš z okolí Vestce než místních) a více než 200 návštěvníků. Burza nabízela 
především oblečení (dětské, zimní a potřeby pro děti, ručně vyráběné šperky, vánoční dekoraci, potraviny jako 
jsou marmelády, sirupy či domácí vajíčka, těstoviny). Nabízela se i ochutnávka jídel - guláše i polévky, 
moučníků, teplých nápojů, kterých bylo třeba, protože prodávajícím byla docela zima. Navzdory vtíravému 
chladu se akce setkala s velkým zájmem, hlavně z řad mladých maminek. Největší nápor byl ze začátku akce. 
V prosinci se konalo vánoční zdobení a mikulášské setkání. 
 
S e n i o r - SVS  - Péče o seniory – Univerzita třetího věku (U3V) 

Kvalitní podzim života – pečovatelská služba 

Jméno paní Lenky Klestilové (Vestec č. 11) bylo v poslední době často zmiňované v řadě mediích, (Náš region, 
Metro, VL). Díky ní vznikla ve spolupráci s obcí pečovatelská služba ”Kvalitní podzim života”.  Lenka 
Klestilová si za déle než rok vybudovala spolehlivý tým pečovatelek. Její klientela kromě Vestce, Jesenice, 
sahala i Dolních Břežan a Zvole. K 28. 3. měla pečovatelská služba nasmlouvanou péči se sedmi klienty. 
Pečovatelek bylo  2x HPP a 2 x DPP, jedna řidička a vedoucí. Péče zahrnovala dopravu k lékaři nebo na úřady. 
Někdy se jednalo jen o dohled, když si rodinný příslušník potřeboval něco vyřídit. Součástí péče byl drobný 
úklid či nákupy.  

Dne 15. 1. probíhal  na České zemědělské fakultě v Praze 6- Suchdole  slavnostní akt promoce našich studentů 
seniorů - U3V (celkem šest studentů, tři z Vestce). Osobní úspěch dříve narozených studentů byl doložen 
Osvědčením  o absolutoriu Univerzity třetího věku. Jarní cyklus U3V od 3. 2. seznámil studenty se životem a 
dílem Michelangela  Buorranottiho.  Od 6. října do konce roku pokračovalo studium na téma                           
”Baroko”. 

Akce spolku seniorů Vestec (SVS) – návštěvy kulturních zařízení, výlety, setkání, schůze                          

10. 2. - Divadlo Na Vinohradech, tragikomická konverzační komedie ”Vstupte”                                                          
26. 2. - Setkání seniorů se záchranářem Pavlem Tomášem. Již podruhé, tentokrát se konalo U Klimešů společně 
s členy místní policie, kteří zde nebyli jen jako posluchači.                                                                                      
22. 4. - Návštěva Muzea Grévin v Praze, Celetné ulici                                                                                               
12. 5.-   Praha - procházka Vyšehradem                                                                                                                                                     
6. 5. -  Výlet do Plzně                                                                                                                                                  
19. 6. - Členská schůze SVS                                                                                                                                           
26. 6.- Návštěva Botanické zahrady v Troji a skleníku Fata morgana                                                                                                  
Plavání v bazénu v Průhonicích. 

Cvičení žen  -  cvičení s Alenou Dostálovou funguje téměř nepřetržitě od roku 1994. Víc než dvacet let se 
scházely cvičenky jednou týdně v 18 hodin v tělocvičně SCTJVV. Celkem 17, z toho 15 z klubu seniorů. 
Věkový rozdíl mezi nejmladší a nejstarší činil 20 let .  
 
16. 9. se účastníci klubu rozjeli do města Písek a na hrad Zvíkov.  
Pak strávili týden na Šumavě - 27. 9. až 4. 10. Jiní senioři, František Vrňata a Alena Dostálová se v tu dobu               
(30. 9.) zúčastnili sportovního klání seniorů (akce Buď fit seniore) na pražském stadionu, Na Kotlářce. Tam 
excelovala opět Alena Dostálová.  
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13.11. - setkání s archivářem PhDr. Pavlem Buchtelem ze Státního oblastního archivu Praha - západ. Povídalo 
se o historii Vestce na sklonku válečného roku 1945 a o osudech spoluobčanů ve válečných letech. V příjemném 
prostředí restaurace U Klimešů bylo umožněno nahlédnout do školních kronik a prolistovat si i další přivezené 
archiválie.                         
17. 11. zajímavosti z historie pokračovaly zhlédnutím divadelní hry "Audience u královny" ve Stavovském 
divadle v Praze. 
30.11. - odpolední exkurze do prostor Národního divadla v Praze.  
V pátek 11. 12. od 17h  byla  na Valné hromadě v Restauraci U Klimešů  zhodnocena činnost Spolku 
vesteckých seniorů. Předsedkyně spolku Marta Belháčová nejenže bilancovala a zhodnotila celý rok 2015, ale                  
i nastínila program na příští rok. Pokladnice Jitka Drahošová seznámila účastníky s hospodařením spolku. 
 
Sbor dobrovolných hasičů Vestec -  SDH Vestec 

V neděli 14. 2. se SDH zúčastnilo tradičního Vesteckého masopustu. Hasiči si opět připravili pojízdnou 
hospůdku na vozíku za autem TS. Pobavili a napojili více než 300 účastníků průvodu.  Od 17h se pak                                 
v Restauraci U  Klimešů  konala Výroční valná hromada hasičského sboru vedená starostou SDH Mirkem 
Paškem a velitelem Milanem Petrusem. Na schůzi navazovala od 20 hodin  hasičská zábava.  

Dne 4. 4. se starosta Mirek Pašek zúčastnil VVH okresu, kde proběhla volba nového představenstva.  

16. 5. se konalo ve Vraném/ Vltavou I. kolo soutěží v požárním útoku 13. a 14. okrsku, na kterém nechyběli ani 
vestečtí. Celkově se umístili na devátém místě s časem 44,44 s. Soutěž na jedno kolo úspěšně dokončili 
zásahem na terče. Velitel sboru Milan Petrus a zároveň člen soutěžního družstva si osobně vyzkoušel spolupráci 
s kolegy v týmu. Soutěže se účastnilo 13 družstev.                                                                                                                                                           
27. 5. – Za vesteckým rybníkem probíhal 2. ročník soutěže v PS Vestecký vodník. Začínalo se od 10 h soutěží 
dětských družstev, odpoledne ve 14 h následovaly dětské soutěže pro veřejnost. Od 16 hodin soutěžily ženy a 
v 19 h už jen hudba, tanec, zábava.  

13. 6. - Den složek IZS – Integrovaného záchranného systému 
20.7. - Sponzorský dar od vestecké vietnamské komunity. Hasiči obdrželi darem výkonné benzínové 
čerpadlo a finanční sponzorský příspěvek 
 
Koncem listopadu 2014 získalo SDH od obce nový velkoobjemový kontejner. Byl určen k uložení technických 
prostředků a vybavení SDH. Umístěn byl na pozemku obce u objektu přečerpávací stanice Za Vodárnou,                       
na konci vsi. 
A tak 12. 12. mohli oslavit hasiči 5. výročí znovuzaložení SDH Vestec již v novém zázemí. 

Dne 12. 12. měli hasiči zásah v areálu Vesteckého rybníka, kde vandalové vhodili kontejner na odpadky                          
do rybníka. Proběhlo vylovení kontejneru z vody a menší úklid odpadků, které vandalové vyházeli kolem.   

Zemědělství, zahrada, AGRO Jesenice 

Každoroční oslovuji Ing. Františka Němce z AGRA Jesenice se sídlem v Hodkovicích.                                                  
Plocha obdělávané půdy se snižuje každý rok, nicméně poslední dobou se ale tempo s útlumem stavebnictví 
výrazně snížilo.                                                                                                                                                        
Zemědělská technika firmy FENDT- mohutná pojízdná tělesa rozvážela každý den v jarních měsících, ve dne                      
i v noci, digestát na svá pole.                                                                                                                                                           
Odpověď: Ano, stroje, které po několik dní často projížděly obcí Vestec, vozily digestát (produkt bioplynové 
stanice, který vznikl po procesu odčerpání metanu z dobytčích fekálií a silážní kukuřice). Metan se použije na 
pohon motorů pohánějící agregáty na výrobu elektřiny, která se prodá do veřejné sítě. Digestát slouží na hnojení 
hlavně  pšenice, kukuřice a travní porostů. Obsahuje většinu prvků pro výživu rostlin. Ročně ho 
vyprodukujeme cca 50 tisíc tun. Na 1 ha se hnojí cca 20 - 40t digestátu podle plodiny.                                                                                                                                                                      
Dále jsem se tázala na využití rozpadajících se skleníků u mrazírny AGRA ve Vestci.                                                                   
Odpověď zněla: Skleníky u mrazírny stojí už od 90 let minulého století. Měly sloužit na výrobu jahodníkové 
sadby pro celé tehdejší RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci). Je to zastaralá technologie, náročná na 
vytápění a jsou určeny k demolici.                                                                                                                                              
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Nicméně areál mrazíren prošel rekonstrukcí, přibyla budova, doplnily se výrobní linky. Mrazírny 
vyprodukovaly 14 tis. tun zeleniny za rok (hlavně hrášek, špenát, míchaná zelenina). Plochy a prostory 
mechanizačního střediska AGRA v ulici Na Průhoně s čerpací stanicí pohonných hmot slouží hlavně 
k pronájmu. 

30. 6. – Den otevřených dveří a Farmářský den se konal v Hodkovicích. 

Během roku jsme mohli zaregistrovat množící se případy poškození smrků stříbrných – pichlavých a dalších. 
Následkem toho krásné smrky ve větší míře osychaly a rezavěly.  Poškození bylo způsobeno napadením mšicí 
smrkovou (Liosolmaphis abietinum). Stalo se tak patrně díky teplé zimě. Největší škody vznikaly                                   
u nepůvodních smrků vysázených na sušším a nevhodném stanovišti. 

21.7.  - teplé, suché dny, vyprahlá půda posloužily ke sklizni řepky na poli za rybníkem, U Křížku. Jen se 
prášilo od kombajnů a přistavených traktorů s přívěsy. V době, kdy venkovní teploty stěží poklesly                    
pod +30° C,  svážely úrodu do pozdních večerních hodin. 
Zemědělci tvrdí, že pěstování řepky olejky je pro ně efektivní. Je to vlastně zelená nafta a zároveň prý 
obohacuje půdu o dusíkaté látky. Její výskyt je hojný, řepková pole snad najdeme u každé silnice.  Něco jiného 
si myslí ti, co trpí alergiemi a musí s problémy navštěvovat lékaře. Řepka olejka je významným alergenem. 
Rozrůstající se řepkové lány sice těší zemědělce, ale děsí myslivce. Každý rok kvůli nim totiž umírá srnčí zvěř. 
Ozimá řepka je na jaře první zelenou potravou, ale zvířatům neprospívá. Rostlina obsahuje látky, které srncům 
ničí játra, plíce nebo nervovou soustavu. 

Dlouhotrvající teplé klima s malým množstvím srážek posloužilo hojnému výskytu vos. 
 
O spolcích, přírodě, počasí a různé 
Vestecké spolky 
  

         Rybáři  

Miroslav Kos, vedoucí rybářské stráže, hostinský Josef Javůrek a veškeří zaměstnanci Technických služeb obce 
Vestec, s. r. o. – to je vestecká rybářská reprezentace. Nelze však opomenout další řadu těch nadšených rybářů, 
kteří kolem rybníka rádi posedí a jeho správné fungování jim není lhostejné. (Toník Papírník, bratři 
Vykročilové, Vladimír Vojtíšek a řada dalších). 
Od 1. 3. se opět rozjela nová rybářská sezóna a prodej nových povolenek. 
 
Vysazení ryb -  výňatek z Vesteckých listů, leden 2015,  autor Miroslav Kos 
Pro rok 2015 bylo schváleno doplnění rybí osádky. Ryby byly nakoupeny ve dvou etapách, a to na jaře: kapr                   
o velikosti cca 35 až 45 cm a na podzim: kapr o velikosti cca 45 až 55 cm. Dále byl nově vysazen lín obecný                  
v objemu cca 20 kg. Lín je krásná nenáročná ryba, která by se měla v našich podmínkách rozmnožovat. Aby 
naše ryby nebyly lenivé, doplnili jsme rybník 12 kusy štik v míře cca 50 cm až 65 cm. 
Současný (předpokládaný) stav rybí osádky: 
Počet kusů kapra se dá odhadnout po vrácení všech povolenek. Z ulovených ryb je patrné, že na našem rybníku 
není problém chytit amury velikosti kolem 90 cm, kapry o velikosti 75 až 85 cm a štiky cca 85 cm. Též se 
podařilo ulovit candáty o velikosti cca 30 cm, z čehož máme velkou radost. Dále byl několikrát chycen jeseter, 
velký cca 35 cm, o kterém jsme ani nevěděli, že náš rybník obývá. 
Během roku nedošlo k podstatnému úhynu ryb ani ke znečištění rybníka. 
Kvalita vody, stav rostlinstva: V květnu, červenci a září byly odebrány vzorky vody. Po změření pH vody byl 
stav pH odpovídající povaze rybníka. Sediment dna je v rozmezí 5 až 15 cm. Ze závěrů těchto měření 
vyplynulo, že nebylo nutné jakkoliv zasahovat do přírodního cyklu rybníka. Na jaře bylo vysazeno nemalé 
množství leknínů po celém obvodu rybníka – převážně u pohledových mol. Bohužel jsme se květů leknínů 
nedočkali, protože naše vodní ptactvo dokázalo veškeré květy včetně listů spořádat. A pokud si někdo ráno 
přivstane, tak možná bude překvapen množstvím a pestrostí druhů vodního ptactva, kterým se jednoznačně v 
našich podmínkách daří. 

Sportovní rybolov od roku 2015 provozovaly  Technické služby obce Vestec, s.r.o. . 
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Myslivci 

Honební společenstvo Jesenice -Vestec se sídlem Pod Betání 1024, 148 00 Praha 4 – Kunratice.                           
Honební starosta: Václav Čumpelík z Betáně, hospodář Jiří Šimeček z Jesenice, Vestec reprezentují tito 
členové: František Šimeček, Jan Šimeček, Mirek Pašek, Vašek Šedivý.  

Sobotu 7. 11. myslivecký sbor zahájil honem. Myslivci sestřelili asi 32 divokých bažantů a do přírody vypustily 
asi 45 bažantích slepic z voliéry, která je umístěna  blízkosti ČOV. Během listopadu došlo i na odstřel divokých 
kachen na rybníku. Stav zajíců není stále uspokojivý. Těch je stále velmi málo, proto se nedostali do hledáčku 
mužů v zelené kamizole.  O černé zvěři se myslivci letos nezmiňovali, jelikož k nám z okolních honiteb 
nezavítala. Lišku se tentokrát nepodařilo ulovit.  

Kynologové - ZKO - Základní kynologická organizace 
 
Ti zahájili sezónu, po době provizorního působení v prostorách u myslivců za čističkou, první květnovou neděli 
na nově otevřeném cvičáku pro psy. Prostor pro kynologickou organizaci zajistil Obecní úřad Vestec.  
 
ZKO - Základní kynologická organizace Vestec 693 byla založena v roce 2003. Od roku 2004 působila ve 
Vestci v prostoru za rybníkem. Od jara roku 2015 spravuje skromné cvičiště v relaxační zóně  obce                           
u cyklostezky a snaží se získávat nové členy i prostředky na rozvoj činnosti. Výchovou a výcvikem psů se nyní 
zabývají dvě instruktorky: 
Jana Řeháková, předsedkyně 693 ZKO. Má mnohaleté zkušenosti v kynologii, pracuje s fenou belgického 
ovčáka, získala mnoho ocenění, především v Mondioringu.                                                                                     
Hana Vaněčková, jednatelka 693, ZKO. Sportovní kynologii se věnuje od roku 2000, pracovala s velkými 
knírači, složila s nimi několik zkoušek z výkonu dle IPO, umístila se na Mistrovství velkých kníračů.                                         
A pokud jsme se chtěli dovědět něco víc, mají kynologové facebook a své stránky na webu. Odkaz je na adrese: 
www.cvicakvestec.cz.  A pokud by to bylo stále málo, může se zájemce zapsat i do kurzu, kde může získat 
zkušenosti, jak psa vychovávat v rodině, jak mu pomoct se socializací ve skupině a naučit ho základní 
poslušnosti. 

Chovatelé drobného zvířectva 

Chovatelé drobného zvířectva ve Vestci byli a stále jsou. Lze je rozdělit i na takové dvě skupiny. Třeba na ty, co 
jsou tak trochu v anonymitě. V jejich domácnostech bychom našli určitě nějaké zvířátko, domácího mazlíčka. 
Když vynechám různé druhy kočiček a pejsků, pak to jsou třeba křečci, králíci, andulky, želvičky, dokonce i 
plazi. Samozřejmě jsou ve Vestci i chovatelé králíků, slepic, holubů a další drůbeže, jejichž svěřenci žijí v 
útrobách dvorků, zahrad. Druhou skupinu tvoří ti, jejichž zvířata denně máme na očích. V centru obce, vedle 
staveniště Vestec Střed, najdeme klidně se pasoucí ovečky, v Průběžné ulici za plotem slepice s kohoutem nebo 
na Šátalce, (ve Werichově ulici), pestrou  paletu drůbeže: kachny, perličky, indické běžce, prasata nevyjímaje. 
Chovem prasat se zabývá i Lenka Klestilová (č. 11). 

P o č a s í  
 
Leden - ranní teploty na nový rok byly v plusu, v intervalu +1° C až +4° C. Sníh byl v mínusu. Pozvolna mizel. 
Sluníčko svítilo, na zemi zůstaly zbytky sněhu.  Dne 13. 1.- venku  jak na jaře, prosluněný den, teplota až                      
+15° C. Následující den se už počasí pokazilo. 22. 1.- celý den zataženo, mrholení, deštivo, místy smogová 
situace. Víkend   24. 1. a 25. 1. – bez sněhu, zataženo, v neděli odpoledne sice poletoval sníh, který se hned 
rozpouštěl. Až  ráno 27. 1. nás utvrdilo, že je ještě zimní období, nikoliv pololetí.  Počasí bylo tak napůl zima, 
napůl léto, takže slovo, které znamená pro školáky polovinu školního roku a den volna, mohlo nabýt i jiného 
významu. Ten den nás překvapila  souvislá sněhová pokrývka -10 cm sněhu, která nás málem rozhodila. Konec 
měsíce ledna -  extrémně nízký barometrický tlak, ráno teploty kolem nuly, na zemi zbytky sněhu, přes den 
polojasno, občas sluníčko.  
                                                                     
Únor - 4., 5. a 6, mrazivá rána: -5° C až – 8° C, téměř bez sněhu. Nicméně v neděli 8. 2. dopoledne se stala bílá 
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mlha příčinou totálního kolapsu na dálničním obchvatu Prahy R1. Během měsíce však teploty opět dosáhly až      
+ 15° C. Ve čtvrtek 26. 2. bylo přes den zataženo, večer jsme museli vytáhnout deštníky. 
  
Březen - 27. 3. - lyžařské sezóny na horách skončily a my vnitrozemci můžeme potvrdit, že pokud byla minulá 
zima chudá na sníh, tak ta letošní o moc bohatší nebyla. Lyžovat se mohlo třeba v Chotouni u Jílového na 
umělém sněhu. Všechny tři zimní měsíce byly pod srážkovým průměrem. Prostě, zabořit si nohy do sněhu nám 
nebylo dopřáno. 

Duben – říkalo se ”bílé vánoce, teplé velikonoce”. Pravý opak. Na pomlázku mohli vyrazit koledníci 
v péřových bundách. Na horách byly téměř nejlepší lyžařské podmínky za zimu. Jinak duben je apríl a počasí 
tomu i odpovídalo.  1. 4. - sníh s deštěm, 2. 4.  - už se chumelilo víc, ale sníh nevydržel. 15. 4. a 16. 4.  - 
slunečno, teploty přesáhly i +20° C. 

Květen -  od  5. 5.  - teplo, kolem +27° C, dusno, odpoledne bouřky.                                                                    
11. 5. a 12. 5 – slunečné, letní počasí, teploty se vyšplhaly nad +  25°C i více.                                           
Předpověď nezklamala, nastalo konečně deštivé počasí, které dorazilo v úterý 19. 5. Zprvu poněkud váhavé,                 
ale následující den už byla deštivá obloha přesvědčivější a výsledek jistě potěšil zahrádkáře. Příroda po delším 
suchém období jakoby ožila. 

Letní měsíce 
Po dlouhé suché pauze k nám v noci na 9. 6. dorazila vydatná bouřka. 10. 6. - deštivý den. Ale koncem týdne 
počasí dostávalo opět letní charakter. 
20. 6. - chladné, neletní počasí, zpestřené po celý den přeháňkami a večer, kolem 21h  jsme se mohli kochat 
podívanou na východ. Nemohli jsme nevidět krásnou a mohutnou duhu.   
Od 1. 7. - horké letní dny, přes +30° C. Od začátku prázdnin se letní počasí prezentovalo téměř  tropickými 
teplotami, zprvu přesahující  jen  +30° C. Vysoké teploty kulminovaly 4. 7. až  7. 7.  s  teplotami+ 35° C a více. 
Ty, až 8. 7. ve dvě hodiny ráno přerušila bouřka. Ve středu 22. 7. se teploty v maximech šplhaly na některých 
místech i  nad 38 stupňů Celsia. Byl to asi pro nás nejteplejší den v roce. Celé prázdniny byly plné tropických 
dnů a nocí, Maximálně osm dní se rtuť vyšplhala téměř k +40° C. Padalo listí ze stromů. Klesala voda ve 
studních, v rybníce. Pochvalovat sucho si tak mohli jedině ti, co pracovali na stavbě intenzifikace vestecké 
ČOV.  Podobné sucho bylo zaznamenáno v letech 1992,1994,2003, 2006, 2007, 2010, 2011. Celé Česko od 
Chebu až po Ostravu se těšilo na déšť. 
Do poloviny srpna přetrvávaly vysoké teploty s dlouhotrvajícím suchem, vysoká koncentrace přízemního ozonu  
- smog. 
16. 8. – konečně ráno déšť, ne však vydatný a uspokojivý. Toho jsme se dočkali až odpoledne kolem 16 hodiny. 
Dlouhodobé suché období bylo konečně přerušeno. Následující dva dny 17. 8. a 18. 8. - deštivo. Bohužel zase 
jen tyto dva dny, protože do konce měsíce jsme se vrátili do teplých dnů, které byly završeny na konci srpna 
teplotami kolem +32° C až +35° C.   
  
Září - až 1. 9 a v noci 2. 9.  dorazila studená fronta s žádoucím deštěm. První dekáda devátého měsíce ukončila 
horké léto, přinesla mírné přeháňky s teplotami kolem +20° C.                                                                             
14., 15. a 16. 9. - příjemné, asi poslední letní dny s teplotami kolem +30° C i přes, ve čtvrtek 17. 9. večer -
přechod fronty a následující ochlazení.                                                                                                                    
Rekapitulace za letní měsíce: 46 tropických dnů. 

Po extrémně suchém a horkém létě se vnucuje otázka. Máme se v budoucnu doopravdy děsit nedostatku vody? 
Jsou i tací prognostici, kteří potvrzují, že s 95% jistotou je dominantní příčinou změny klimatu lidská činnost a 
předvídají, že nedostatek vody může být zárodkem politických a ozbrojených konfliktů.  

Říjen - 1. 10. - ráno na nule, možná i trochu pod, 6. 10. a hlavně 7. 10. jsme se konečně dočkali deště, který 
trochu zasytil vyprahlou půdu. 12. 10. a 13. 10. - mrazivé ráno, šedivák, teploty kolem nuly. Od 13.10 - 16. 10.  
- deštivé, chladné dny. Nicméně konec října a začátek listopadu se prezentoval díky jihozápadnímu teplému 
proudění slunečnými a jasnými dny, místy s mlhavými rány a teplotami mírně pod nulou. 
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Listopad - celý víkend,  6. 11.-  8. 11. společně se slunečným počasím, nabídl i vyšší teploty. Příjemné 
podzimní klima vytáhlo hodně lidí ven, do rekreačních prostorů. Na mnoha místech v republice padaly teplotní 
rekordy. Nebylo výstředností, že lidé chodili jen v krátkých rukávech.  I když v první listopadové dny nabídly  
počasí jako na jaře, kdy denní teploty dosahovaly až +18° C, dočkali jsme se, že v neděli 15. 11. celý den 
nevýrazně pršelo. Takové srážky nemohly zemědělce moc neuspokojit. O něco znatelněji pršelo v pátek 20. 11., 
a to po celý den. Na horách už ve formě sněhu. Víkend 29. 11. - 30. 11. - zatažená obloha, deštivo, poryvy 
větru, které během noci i v následujících dnech zesílily. 

Prosinec - 31.12. - tak jak se krátil rok a počítaly jsme dny a hodiny do jeho konce, tak klesaly teploty mírně i 
do minusových hodnot. Sice až poslední den v roce jsme měli ráno na teploměru mrazivých – 7° C. Jinak jsme 
se museli smířit s faktem, že celý měsíc byl bez sněhu. Bílý symbol zimy k nám vůbec nezavítal. Bílá pokrývka 
chyběla i na našich horách. 

Oslavy Silvestra trávila většina občanů buď doma u televize, nebo s přáteli v nějakém zábavním podniku. 
Nabízela se i Silvestrovská párty v Hospodě Na Hřišti, která za 600Kč,- na osobu slibovala bohatý raut, hudbu, 
tanec a zábavu.  
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