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			 V	e	s	t	e	c		-			k	r	o	n	i	k	a		2017	

Rok 2017 – tento rok jsme si mohli připomenout, že uplynulo již 510 let od vypálení Vestce. Staré kroniky 
a zápisy nám poskytují sice skromné informace, ale faktem je, že Vestec znovu z popela povstala, život se 
ve vesnici obnovil. Nerozvíjela se mílovými kroky, musela po staletí překonávat ještě mnoho 
nepříznivých událostí, ale současný zápis kroniky nabízí, na rozdíl od temné minulosti, již jiné reality. 

Nejvýznamnější události a akce roku: 

Dokončení projektu Soubor Vestec Střed  
Slavnostní otevření workoutového hřiště - 3. 9. 2017     
29. 10. zasáhla obec vichřice  
Obchodní centrum Vestec na Vídeňské ulici -– provoz zahájen  29. 11. 2017     
Dokončení územního plánu   

Obec Vestec 

Představitelé obce:  

vedení obce:  Starosta: Tibor Švec, místostarosta: Jana Stupková  
rada obce: Tibor Švec, Jana Stupková, MUDr. Eleni Ziková, Bc. Radka Vávrová, Ing. Roman Fritschka. 
zastupitelé obce: Tibor Švec, Jana Stupková, MUDr. Eleni Ziková, Bc. Radka Vávrová, Ing. Roman 
Fritschka, Václav Drahoš, Ing. Petr Krešňák, Milan Petrus, René Tůma, Ing. Miroslav Vlasák, JUDr. 
Jaroslav Bednář, Táňa Lejnarová, Blanka Pašková, Mirek Pašek, Zdeněk Cihlář.  

Statistika za rok 2017:  

Počet obyvatel k  1. 1.. 2017 – 2 487, počet cizinců: 512 
Počet obyvatel  k 31. 12. 2017 – 2 593,  počet cizinců: 547 (převážně Asiaté, pak Ukrajinci, Slováci, 
Rusové) 
narození: 34    úmrtí: 7 
počet popisných čísel nebo poslední vydané číslo: 679 
počet přistěhovaných: 193  odstěhovaných:  90    
Z rozdílu mezi nově přihlášenými a odhlášenými vyplývá, že došlo k nárůstu počtu občanů. Obec dostává 
v rámci přerozdělování daní na každého občana cca 9.500 Kč. Pro obec a přihlášené občany je to 
oboustranně výhodné. Místní mohou přihlásit své děti do školy a školky, dále získávají peníze od obce ze 
sociálního programu.  

Za rok se vydalo 17 popisných čísel, přibližně 100 rybářských lístků, 98 dětí využívá školní autobus, 
porodné si vyzvedlo 28 rodičů a bylo jim vyplaceno celkově 84.000 Kč.   

Úřední adresa: OÚ Vestec, Vestecká 3. Na tuto adresu byla doručována korespondence od doručovatelů 
pro 39 vesteckých občanů, jimž byla podle správního řízení přidělena adresa ohlašovny jako adresa 
trvalého pobytu.  

Webové stránky obce: vestec.cz, facebookový profil: Vestec u Prahy, oficiální stránka. 
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Veřejné schůze zastupitelstva obce Vestec se konaly 24. 1., 5. 4., 21. 6., 20. 9. a 13. 12. 2017 
v budově OÚ , Vestecká 3, v zasedací místnosti. Z každého jednání byl pořízen audiozáznam, 
který byl dostupný na webu obce. Schůze byly veřejné, nicméně účast veřejnosti byla nízká. 
Zápisy a informace ze schůze byly umístěné na úřední desce před obecním úřadem. 
Bankovní spojení – číslo účtu: 0388054389; kód banky: 0800, IČ/DIČ 507644 CZ00507644  

Rozpočet obce Vestec pro rok 2017 

PŘÍJMY CELKEM: 53 341 500,00 Kč 
BĚŽNÉ VÝDAJE VE VÝŠI: 47 247 000,00 Kč 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE: 26 100 000,00 
VÝDAJE CELKEM: 73 347 000,00 Kč 
Bilance (příjmy- výdaje) – 20 005 500,00 Kč 
Splátky úvěru Česká spořitelny a.s.  -1 593 00, 00 Kč 
Zapojení prostředků z minulých období 21 598 500,00 Kč 
 
Plnění rozpočtu k 31. 12. 2017 
Rozpočtové příjmy – výsledek od počátku roku: 63 078 585,00 Kč 
Rozpočtové výdaje -  výsledek od počátku roku: 61 679 143,00 Kč 
Zůstatek k 31.12.2017                                           23 791 777,67 Kč 
 
Zastupitelstvo obce Vestec dne 16. prosince 2017 na veřejné schůzi schválilo rozpočet obce na rok 
2018. 	
 
Rozpočet obce Vestec pro rok 2018 
 
PŘÍJMY CELKEM: 64 242 000,00 Kč 
BĚŽNÉ VÝDAJE VE VÝŠI: 51 592 000,00 Kč 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE: 25 455 000,00 Kč 
VÝDAJE CELKEM: 77 047 000,00 Kč 
Bilance (příjmy- výdaje) – 12 805 000,00 Kč 
Splátky úvěru Česká spořitelny a.s.  - 1 593 000, 00 Kč 
 
Zapojení prostředků z minulých období 16 000 000,00 Kč 
Splátky úvěru Česká spořitelna a.s. – 1 593 000,00 Kč 
 
Přehled místních poplatků na rok 2017 je k disposici v příloze kroniky  
V loňském roce přijalo zastupitelstvo novou Obecně závaznou vyhlášku obce Vestec č. 4/2016 o regulaci 
hazardních her. A co tato vyhláška přinesla? Vytlačení hazardu ze zastavěné oblasti obce od 1. 1.2017 na 
jediné místo, které je na Vídeňské ulici, cca 200 m po levé straně za kruhovým objezdem směrem na 
Prahu. V tomto místě je vybudováno kasino, z jehož provozu plynou obci příjmy v řádu milionů korun 
(viz položka v Rozpočtu obce Vestec na rok 2017: odvod z výherních hracích přístrojů z předpokládaných 
3.010 000,00 Kč   na konci roku 2017 přesáhl  na 5 mil Kč).  

Podřízené příspěvkové organizace: Mateřská škola Vestec, Technické služby obce Vestec, Sportoviště 
obce Vestec 

---------------------------------------------------------------------      
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Nejvýznamnější události a akce roku podrobněji: 

Dokončení projektu Soubor Vestec Střed. 
Kromě obytných prostor zde byla od 1. 6. otevřena pobočka Pošta Partner (U Hrubých 650) se 2 
přepážkami, která se přestěhovala z dočasných prostor na Obecním úřadě, kde fungovala od jara roku 
2016. Od 22. 11. se v jejím těsném sousedství otevřelo ještě květinářství Růžička (vedoucí Pavlína 
Růžičková) a krátce poté Hair studio Stoklasa. Ale tím činnost společnosti Staving Olomouc ve Vestci 
neskončila. Ředitel Milan Zetocha zmínil v článku ve Vesteckých listech (VL prosinec 2017) své další 
plány. Chystá se nový projekt Z8 – Vestec Jih. Tomu však předchází již realizovaná výstavba bytového 
domu na hranici ulice Okružní. Tento projekt dá vzniknout 12 bytovým jednotkám s dispozicí 2+kk a 
3+kk o rozměrech 52-76m2. Přízemní byty by měly disponovat předzahrádkami, byty ve druhém podlaží 
by měly být vybaveny terasami o výměře 17-35m2. 

Slavnostní otevření workoutového hřiště.  
Oblast kolem rybníka byla od září obohacena o další hřiště. Kromě sportovně všestranného sportovního 
centra, sítě cyklostezek a venkovní posilovny (nad hřištěm) jsme mohli od podzimu využívat nové 
workoutové hřiště (u cyklostezky k Hrnčířům). Takový cvičební park vede přirozenou cestou k motivaci 
např. teenagerů, aby více cvičili a neseděli u počítačů. Může na druhé straně inspirovat třeba seniory, aby 
vedli zdravý způsob života a více si rozhýbali tuhnoucí klouby. Hlavní důraz je kladen především na 
cvičení vlastní váhou, rozvoj síly a vytrvalosti. Hřiště je certifikováno od věku 15 let. 3. 9. se konalo 
slavnostní otevření. A setkalo se s velkým zájmem přihlížejících. Pro návštěvníky ze sousedních obcí to 
byla dobrá inspirace.   

Obchodní centrum Vestec na Vídeňské ulici. 
Provoz centra byl zahájen 29. 11. 2017 nejdříve za účasti představitelů obce, dodavatelů, partnerů a 
investorů centra. Ve čtvrtek 30. 11. pak byly na ploše více než 3.100 m2 otevřeny veřejnosti tyto nové 
provozovny – prodejny:  BILLA, DM drogerie, HAPPY ZOO,  PEPCO, OKAY Elektro, trafika Valmont.  
Prostor byl vymezen i pro lékárnu Dr. Max (otevřena od 19. 2. 2018) a budoucí bageterii Boulevard, 
včetně drive-in obsluhy (ve výstavbě). V nákupním areálu se nachází i bankomat Čs. spořitelny. Součástí 
výstavby obchodního centra byla také výstavba nové autobusové zastávky, která má být dokončena 
v následujícím roce. 

Dokončení územního plánu. 
Návrh územního plánu byl v roce 2017 veřejnosti prezentován 16. února v přednáškovém sále Biocevu  
architektem Foglarem (FOGLAR ARCHITECTS). Kromě toho byl účastníkům předložen (sešlo se 
přibližně 80 lidí) i krajinný plán - zelená páteř, představený kolektivem autorů v čele s Josefem Slepičkou 
a Klárou Salzman. S tímto týmem jsme už měli možnost se poznat v květnu 2016. V létě, 20. července, se 
uskutečnilo další veřejné projednání Územního plánu. Tentokrát se sešlo jen necelých 40 občanů. Svoláno 
bylo pořizovatelem ÚP, jímž je Odbor územního plánování Městského úřadu Černošice, který byl 
zastoupen Ing. Helenou Ušiakovou. Územní plán (příloha č. 1) v nově pořizované variantě není radikální 
změnou, ale spíše zjednodušením. Území nejsou drobena do mnoha druhů funkčních ploch, vymezuje 
nepřípustné vlivy. Zastavitelné plochy pro bydlení nejsou rozšiřovány, ale zahušťovány s tím, že 
maximální výška objektů je z důvodu přítomnosti vojenských objektů v části obce limitována na osmi (8) 
metrů. Naopak plochy pro komerční využití se rozšířily. Předpokládá se, že počet obyvatel by měl 
stoupnout z aktuálních cca 4.000 na zhruba 5.000 (jsou tím myšleni skuteční, nejen přihlášení obyvatelé).  

Nové řešení Vídeňské ulice ve formě příměstského bulváru by mělo poskytnout lepší podmínky pro život 
občanům, nabídnout jak nové stromořadí, tak obchody, kavárny, další služby a provozovny. Zároveň by 
mělo dojít ke zlepšení bezpečnosti při pohybu chodců a cyklistů. To samozřejmě bude moct vzniknout 
pouze v místech, která dosud nejsou zastavěna, v místech, kde již výstavba je, bude šířka přizpůsobena. 
Další oblastí je severojižní koridor zeleně, který byl již prezentován v krajinném plánu, ten je součástí 
návrhu územního plánu.  

Krajinný plán ( příloha č. 2) je průkopnickým projektem, který řeší vznik zelené páteře v naší obci. Má 
se jednat o plochu, která navazuje na okolí rybníka a pokračuje severozápadním směrem k mrazírnám 
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AGRO a dále na okraj Prahy. Hlavním cílem je pomocí dvou nových retenčních nádrží, mokřadů a také 
velké louky zadržovat vodu a zároveň nechat vzniknout území, kde do budoucna bude již jen zeleň a 
nebude možné jej zastavět novou výstavbou. Už v roce 2017 byla realizována první fáze, kdy na ploše 8 
ha byla vyseta květnatá louka a začalo se s budováním retenčních nádrží. Retenční nádrže by měly mít 
přírodní charakter a měly by být osazeny molem tak, jak ho znáte u našeho rybníka. Velká část louky by 
měla mít přírodní charakter, počítá se i s vybavením pro návštěvníky, jako jsou lavičky nebo altány. 

Na přetřes se dostalo i téma Vestecké spojky. Obec se totiž dlouhodobě snaží o to, aby tento projekt nebyl 
realizován. Nezbývá, než doufat, že skončí Vestecká spojka v propadlišti dějin a nebude realizována. 
Vzhledem k tomu, že není v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, tak není ani v našem 
územním plánu. V návaznosti na to došlo také na téma sjezdu z okruhu na Písnici/Dolní Břežany. Zde je, 
bohužel, situace nadále stejná, sjezd je sice od roku 2010 připraven, ale do doby vybudování obchvatu 
Písnice to vypadá, že nebude otevřen. A to je spojené s vybudováním linky D metra. Takže dalších 
několik let nemůžeme asi ani doufat, že by mohlo dojít k otevření a tím částečnému zmírnění dopravní 
zátěže, která je do Vestce přiváděna z okruhu. To je dobře pozorovat na Vídeňské, kdy ranní špička z 
okruhu zablokuje kruhový objezd a na Vídeňské ulici ve směru Jesenice – Praha se tvoří kolony aut, které 
nabírají zpoždění. (Vestecké listy, březen 2017). 

Územní plán Vestce patří k jednomu z nejdůležitějších dokumentů obce a je pořizován od roku 2010, kdy 
bylo zastupitelstvem schváleno rozhodnutí o jeho pořízení. Následně v roce 2013 bylo projednáno a 
schváleno jeho zadání. V srpnu roku 2015 proběhlo společné jednání, které zahrnovalo projednání návrhu 
územního plánu s dotčenými orgány, správci sítí a s veřejností. Na základě tohoto společného jednání byl 
návrh upraven podle obdržených stanovisek a připomínek. Cílem veřejného projednání bylo předložení a 
prezentace územního plánu a dále vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Do 27. 
července bylo možné uplatnit připomínky a námitky. Někteří vlastníci dotčených pozemků využili 
možnost podat námitky již na místě.  

Ing. Akad. Arch. Petr Foglar, za zpracovatele našeho územního plánu, kterým je společnost FOGLAR 
ARCHITECTS, hned na úvod zdůraznil, že projednávaný územní plán se v rozsahu zastavitelných ploch 
nijak zásadně neliší od platného územního plánu, nedošlo k nárůstu ploch pro bydlení a nevznikají nové 
plochy pro výrobu. Na to bylo oponováno, že v nově vzniklých plochách pro vědu a výzkum může 
vzniknout i výroba, což bylo starostou obce vysvětleno na konkrétním příkladu z Dolních Břežan, kdy na 
výsledky výzkumu naváže společnost, zabývající se výrobou optických prvků. Co se týká možné zástavby 
bytovými domy, tak pro tu je vyhrazena pouze část obce u zamýšleného náměstí – pole jižně od budovy 
obecního úřadu. V dalších plochách pro výstavbu je možné stavět pouze samostatné nebo řadové rodinné 
domy. Dále bylo popsáno základní rozdělení územního plánu, tedy východní část od Vídeňské ulice jako 
plochy pro bydlení a sport, západně pak od Vídeňské komerční plochy a plochy pro vědu a výzkum.  

V západní části obce (od Vídeňské směrem k okruhu) je plánována trasa pro metrobus, který by měl 
navázat na budoucí výstavbu linky D metra. Metrobus je plánován jako propojení budoucího depa Písnice 
s obcemi Vestec, Zlatníky-Hodkovice a Dolní Břežany. Uvažuje se o variantě elektrobusů, které by 
obsluhovaly naší obec, bez nutnosti stání v kolonách, a které by po samostatné trase vozily cestující na 
metro.  

 

Rokem 2017 byla koncepce územního plánu uzavřena. Sice po delší době (od roku 2013), ale nutno 
dodat, že jinde základní plán rozvoje území obce nemají dokončený a dosud ho řeší.    

Územní plán obce Vestec je dostupný v příloze č. 1 kroniky Vestce a je dostupný na webu obce Vestec.  
Krajinný plán obce Vestec je dostupný v příloze č. 2 kroniky Vestce a je dostupný na webu obce Vestec.  

O víkendu 20. 10. – 21. 10. 2017 proběhly volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Potěšující 
byla skutečnost, že volební účast byla 72,91 % oprávněných voličů, zatímco celorepublikový průměr byl 
60,84 %. Volby proběhly v zadním traktu MŠ. 
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1. Příspěvkové organizace obce Vestec: 

1. Mateřská škola Vestec, p. o. 

Sídlo: U Hřiště 576, Vestec 252 50; www.msvestec.cz 
Ředitelka: Mgr. Daniela Pořízková, zástupkyně ředitelky: Jaroslava Šilhanová 

Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 provozovala MŠ celkem 6 tříd pro děti ve věku 3-6 let (5 tříd 
věkově smíšených, jedna třída pro děti s odkladem školní docházky) ve dvou školních budovách, a školní 
jídelnu. Převážná většina dětí mluví českým jazykem, ale školku navštěvují také děti mluvící vietnamsky 
či čínsky, a přibývá také dětí se speciálními potřebami. Pro tyto děti byli zajištěni pedagogičtí asistenti.  
Dotace od obce na provoz v roce 2017: 1 827 370 Kč;  příjmy vyjma dotace od obce : 7 634 577 Kč, 
celkové příjmy: 9 461 947 Kč. 
 
2. Sportoviště obce Vestec, p. o. 

Sídlo: U Hřiště 575, Vestec 252 50 
Ředitel: Ing. Miroslav Vlasák 

Posláním organizace je zabezpečení záležitostí týkajících se zajištění služeb v oblasti tělovýchovy a 
sportu, zejm. provozování sportovních zařízení, pořádání kulturních a sportovních akcí. 
Dotace na provoz v roce 2017: 2 000 000 Kč; příjmy celkem: 2 360 022 Kč, výdaje celkem: 2 359 800 Kč. 

3. Technické služby obce Vestec, p. o. 

Sídlo: Vestecká 3, Vestec 252 50 
Ředitel: Zdeněk Cihlář  

Technické služby obce Vestec, p. o., vznikly 1. 1. 2012 za účelem provádění veřejně prospěšných služeb 
pro zřizovatele, zejm. za účelem správy a údržby komunikací, chodníků, veřejných prostranství, svozu a 
likvidace odpadu, provozování sběrného dvora. 
Dotace na provoz v roce 2017: 1 000 000 Kč; příjmy celkem: 1 893 700 Kč, výdaje celkem: 1 893 700 Kč. 

Společnost Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o., rozšířila svou působnost na region 
Dolnobřežanska. Jejím jednatelem je Václav Drahoš. 
Vedoucí divize: Údržba - Provoz – Zdeněk Cihlář 
Vedoucí divize: Vodovody - Kanalizace - Milan Petrus 
Vedoucí divize: Odpady a doprava - Pavel Kvítek  
Divize technologií: 
Adresa vedení společnosti: Vestec, Vestecká 3 
Sídlo: Vestec, ul. Na Průhoně 159, www.tsvestec.cz  

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. jsou vlastněny obcemi Vestec (74%), Psáry (13,5%), Březová-
Oleško (3,5%), Vrané nad Vltavou (9%). 

Osoby zastupující společníky na Valné hromadě společnosti:  
Obec Vestec: Tibor Švec 
Obec Psáry: Milan Vácha 
Obec Březová: Oleško – Ing. Petr Šilhánek   

Služby:  Péče o obecní majetek, prostranství, techniku, ale i o samotné občany, kterým jsou nabízeny 
veškeré základní služby jako autodoprava, odvoz velkoobjemového odpadu a fekálií. Dále poskytuje 
správu a údržbu zeleně, vesteckého rybníka včetně rybolovu, úklid a čištění prostranství a komunikací či 
zimní údržbu, správu reklamy na obecním prostranství, svoz směsného i separovaného odpadu, 
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provozování sběrných dvorů, provozování veřejného osvětlení, provozování vodovodů a kanalizací a 
pasportizaci.  

Odvoz komunálního odpadu a ceník (příloha č. 3) - 14denní odvoz využívá nejvíce občanů, podnikatelské 
objekty mají pro odvoz odpadu vlastní smlouvu. Provoz kontejnerů na separovaný odpad.  
Od května 2015 nabízejí Technické služby obce Vestec, s.r.o. svoz i v okolních obcích. 

Papír 1.100l  - 32 ks 
Plast  1.100l  - 34 ks 
Sklo   1,5m3 – 17 ks 
Tetrapaky 1.100l – 15 ks 
Kovy 1,3m3 – 3 ks 

Systém bioodpadu byl založen v roce 2002 za starostování Karla Doudy, kdy se objevily v obci dřevěné 
ohrádky 2x2 m, kam se svážel bioodpad, hlavně posekaná tráva. Toto opatření nemohlo ale dlouho 
fungovat. V současné době je pro občany po obci rozmístěno deset velkoobjemových kontejnerů, kam 
občané sváží od jara do 30. 11. bioodpad. Ten se odváží do bioplynové stanice v Hodkovicích. V jiných 
obcí je tato problematika řešena jednotlivými nádobami na bioodpad (120 l), které mají vlastníci 
rodinných domů pronajaty a odvoz je zpoplatněn. Vestec díky tomuto řešení nemá v obci černé skládky. 
Svoz bioodpadu byl zajištěn každý pátek pomocí kontejnerového vozu AVIA. Kontejnery byly přístupné 
pro všechny občany obce, poplatek byl součástí platby za komunální odpad. Rozmístění kontejnerů se 
nachází na webu, na mapce obce.  
Vestec jako konzumní obec je v produkci odpadu nadprůměrná, ale její občané si v třídění zaslouží spíš 
podprůměrné hodnocení. Vzhledem k tomu, že sběrný dvůr je určen POUZE vesteckým občanům, je cena 
likvidace na sběrném dvoře součástí poplatku za komunální odpad.  

Ceny vodného a stočného pro rok 2017,2018 v obci Vestec v ZÓNĚ 1(průmyslová zóna): vodné 35,33 
Kč, stočné 48,59 Kč. Ceny pro rok 2017, 2018 v obci Vestec, v ZÓNĚ 2 (celá vesnice, obydlená 
část): vodné 35,33 Kč, stočné 81,65 Kč. Uvedené ceny jsou včetně 15% DPH. 

V průběhu roku byly v obci zrekonstruovány veškeré lavičky. Dřevěné, poškozené díly byly nahrazovány 
plastovými. Zachovalé dřevěné lavičky byly na jaře natřeny a některé z nich přemístěny na exponovanější 
místa.	Ve dnech od 5. 4. do 7. 4. proběhla rekonstrukce zařízení šachty posázavského vodovodu (ATS – 
sdružení obcí Posázavský vodovod se sídlem Jílové.) v areálu  VDJ Jesenice I (provozovatel Želivská 
provozní, a.s.). Technické služby provedly i komplexní dokumentaci inženýrských sítí a prvků na síti 
kanalizace a veškerých vodovodů – pasportizaci infrastruktury. 
Objekt vodárny v roce 2016/2017 prošel stavební rekonstrukcí za více než 3. mil Kč. Došlo k novému 
opláštění budovy včetně výměny oken a dveří. Opravena byla také střecha. Rekonstrukcí prošly vnitřní 
prostory, místnosti obsluhy a toalet. Pozemek byl nově oplocen. Došlo k úpravě a vybudování nových 
odstavných areálových ploch. Stavební práce zajistila firma XEDOS a finančně na rekonstrukci přispělo 
sdružení obcí provozujících Posázavský vodovod (zdrojem vody je Želivka). 

2. Obecní policie Vestec 

Vestecká 3, 252 50 Vestec 
Velitel: Zdeněk Vočka, zástupce Josef Dovjak, Dis., další strážníci: 7 
Obecní policie Vestec působí také v obcích Dolní Břežany, Zlatníky – Hodkovice, Ohrobec, Modletice, 
Dobřejovice, Herink, Popovičky, Vrané nad Vltavou. 
 
Zápis z knihy událostí za jeden měsíc - únor (z Vesteckých listů). V období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 
řešila Obecní policie Vestec v rámci všech obcí, kde působí, celkem 362 událostí. Na Vestec z toho 
připadá celkem 75 událostí, ve dvanácti případech bylo přijato oznámení prostřednictvím tísňové linky, 35 
zjištěných přestupků z celkového počtu spadá do oblasti dopravních přestupků. I v únoru vyjížděla obecní 
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policie na žádost Integrovaného záchranného systému. V zimním období obecní policie asistovala celkem 
u 33 dopravních nehod na žádost IZS, na které měly vliv intenzivní sněhové srážky a silný vítr. Po 
nízkých teplotách a sněžení došlo také k oblevě a dešti, který při ranních nízkých teplotách namrzal, a 
náledí přinášelo riziko smyku. I přes časté nepříznivé povětrnostní podmínky podle našeho názoru bylo 
ošetření a úklid komunikací prováděno průběžně a v dostatečné kvalitě. 

Tolik zápis, který shrnuje události za jeden měsíc. Bez nadsázky lze dodat, že se příliš neliší od záznamů 
předcházejících i těch následujících. Od začátku roku do 30. 11.2017 přijala Obecní policie Vestec 466 
oznámení prostřednictvím tísňové linky 156 a řešila 1.733 přestupků. V padesáti případech se jednalo o 
podezření ze spáchání trestného činu. Strážníci asistovali při mimořádných událostech na žádost 
integrovaného záchranného systému (IZS), např. dopravní nehody a požáry. 

Aspoň jednu nehodu si připomeneme. V pondělí 4. 12. došlo v dopoledních hodinách k dopravní nehodě, 
při které byly zničeny oba semafory na přechodu na autobusové zastávky SAFINA. Nákladní vozidlo, 
které jelo po Vídeňské ulici se zvednutou korbou, zachytilo oba semafory, které byly zničeny. Nehoda si 
vyžádala instalaci nových semaforů. Předem bylo třeba vybudovat nové základy.  

3. Doprava 

Úpravy Vídeňské ulice. Mohlo by se oprávněně říct, že cestování po českých silnicích nenabízí 
motoristům moc plynulé a potěšující cestování a přemísťování z jednoho místa na druhé. Řidiči museli 
chtě nechtě počítat s dopravními uzavírkami, objížďkami, někde se zúžením vozovky do jednoho jízdního 
pruhu, jinde zase s dlouhými kolonami.  Podobná dopravní omezení se týkala i našeho regionu i samotné 
Vestce.  Jednak byl během jara omezen provoz přes Hrnčíře, a to hlavně v průběhu července a srpna. Na 
podzim došlo na Vídeňskou ulici. Výstavba nových autobusových zastávek na Vídeňské u nákupního 
centra odstartovala v říjnu, bohužel se ale setkala s problémy. Špatná stabilita a únosnost podloží odsunula 
jejich zprovoznění do následujícího roku.  

Za zmínku stojí i skutečnost, že cestování (dálnice D1)mezi dvěma největšími městy České republiky 
připomíná ruletu.  Pokud se řidičům zadaří a přejedou těch 200 kilometrů bez větších problémů, mají 
štěstí, protože jindy zde tráví hodiny v dlouhých kolonách. 

Od 15. 5. 2017 -  Uzavírka Šeberova a Hrnčíř. Důvodem bylo navýšení kapacity kanalizace v městské 
části Prahy 4 - Šeberov a Hrnčíře.  Splaškový systém byl absolutně přetížený a nevyhovující. Jednalo se o 
uzavírku dvou ulic. Od 15. května do 30. června 2017 (již 21. června byl předčasně otevřen) byla uzavřena 
komunikace K Hrnčířům. Až do konce školního roku mohly jen autobusy MHD jezdit přes Šeberov po 
své obvyklé trase. Změna vedení linek 326 a 327 byla pouze v době prázdninového provozu. Během 
rekonstrukce splaškové kanalizace, tedy od 1. července až do posledního srpna byla úplně, i pro MHD, 
uzavřena komunikace K Šeberovu, a to od ulice K Safině až ke kruhovému objezdu. Objížďka vedla přes 
Vesteckou a Vídeňskou ulici na Kunratickou spojku a zpět K Labeškám. Příměstské linky č. 326 a 327 
zajížděly na konec Hrnčíř do zastávky Drazdecká a vracely se objížďkou přes Osvětovou a Louckou ulici 
do Jesenice nebo na Opatov. Cestující si museli dávat dobrý pozor, zda nastoupili do správného autobusu 
(text se situační mapkou v příloze č. 4). 

Noční městské autobusy, původně označené 501-515 byly nově očíslovány na 901- 905 a noční autobusy 
z původního označení 601-606 na nově 951 – 960. Autobusová zastávka na Vídeňské, původním jménem 
U studánky byla přejmenovaná na stanici Pramennou.  

Pokud někdo nemá jinou možnost dopravy, může si ve Vestci objednat i místní Taxi službu – 
777 888 888. Osobní auto většinou parkovalo před domem č. 12. 
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Školní autobusy: Také ve školním roce 2017/2018 obec zajišťovala provoz ranního školního autobusu do 
ZŠ Campanus. Školní autobus je prioritně určen pro žáky 1. a 2. tříd, v případě, že nebyla naplněna 
kapacita, bylo možno přihlásit i žáky vyšších ročníků. Ostatní žáci využívali linku 326, která zajíždí do 
zastávky v blízkosti školy (zhruba 90 žáků). Provoz zajišťovaly dva vozy, odjezdy zůstaly stejné jako v 
předchozím školním roce. Zpět od školy jezdil autobus ze zastávky U Kunratického lesa v 16.35, tento 
autobus mohly využít všechny děti bez ohledu na ročník.  

1. autobus 2. autobus 
zastávka odjezd zastávka odjezd 
Obecní úřad 6.58 Nezvalova 6.58 
Na Spojce 7.00 Vestecká 7.00 
 

Pro možnost využívání školního autobusu je nutné, aby se rodiče dostavili do podatelny OÚ Vestec, kde 
podepsali smlouvu. Měsíční poplatek za využívání školního autobusu činil 100 Kč. Nově nebyl vydáván 
žákům čip, ale pro jejich identifikaci byla použita ISIC karta. 
A kolik cestování do školy stálo obec? Školní autobusy vyšly obec Vestec na 1 036 428, 22 Kč. 
 
Ceny pohonných hmot v průběhu roku 2017   
Začátek roku: ceny pohonných hmot: benzín  31Kč/l, Diesel 30Kč/l , proti loňsku o něco vyšší.  
Květen, červen, prázdninové měsíce: ceny pohonných hmot kolem 30Kč/l (v Praze bývají zpravidla vyšší 
a překonávají hranici 30Kč)                                                                                                                            
Ceny pohonných hmot v katastru obce Vestce do konce roku 2017 nepřekonaly hranici 30Kč/l. 

Ve Vestci se nacházely tyto čerpací stanice pohonných hmot (Natural, Diesel, LPG, CNG):  
v areálu AGRO Na Průhoně, na parkovišti nákupního centra Hypermarket Albert. Zde si mohou motoristé 
také své auto umýt, vyluxovat a vykartáčovat.  
V těsné blízkosti Vestce jsou tyto čerpací stanice: na Vídeňské (Praha) nedaleko Motelu U Krbu, dále na 
Vídeňské ulici nad Šátalkou a na Vestecké u vodárny (k. ú. Jesenice). 

4. Školství v obci 

Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace 

U Hřiště 576, 252 50 Vestec, www.msvestec.cz 
Ředitelka školy: Mgr. Daniela Pořízková 
Den otevřených dveří -  20. 4. 2017 
Zápis do MŠ Vestec   -  3. 5. 2017 od 9.00. - 16.00 
 
Ke kronice je přiložená výroční zpráva MŠ (příloha č. 5). Na 44 stranách podrobně informuje o činnosti 
tohoto školního zařízení. Dostupná je i na webu mateřské školy a obce. 

Tento rok  zasáhla změna v předškolním vzdělávání  rodiče, kteří měli děti starší pěti let. Pro ně je od září 
2017 předškolní vzdělávání povinné. Případnou nepřítomnost dítěte musí rodiče zdůvodnit a písemně 
doložit, jinak je to považováno jako přestupek. Je možné dítě vzdělávat individuálně, ale v tom případě se 
musí rodiče s dítětem podrobit přezkoušení, které ověří jeho schopnosti a dovednosti v jednotlivých 
oblastech školního vzdělávání. 
 
Akce pro veřejnost: Vynášení Mořeny a loučení se zimou, Den Země, Den rodin, loučení s předškoláky a 
školním rokem, 1.11. - uspávání rybníka a lampionový průvod. 
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V říjnu se konala drakiáda u podia za rybníkem. Minulý rok byla akce kvůli nepřízni počasí zrušena. 
Letošní ročník byl naopak velmi vydařený. Účast veliká, počasí příznivé, k vidění a obdivování se 
nabízela velká plejáda klasických i originálních draků (např. drak jako lodní koráb). 

Trochu podrobněji ještě o jedné z úspěšných akcí - Lampionový průvod MŠ (VL). 
 
Na začátku listopadu se konal již tradiční lampionový průvod. Sešli jsme se na zahradě naší mateřské 
školy, kde se děti potkaly s Vodníkem Vestíkem a paní Zimou, kterým předaly vlastnoručně vyrobené 
klíče. Na oplátku každý dostal lampion v podobě leknínu, který v době průvodu mohl být vypuštěn na 
rybník. Z nepřeberného množství klíčů, které nepostrádaly nápaditost, paní Zima vybrala jeden z těch 
největších, na němž byl úžasně ztvárněný vodník Vestík. Tímto klíčem byl později rybník symbolicky 
uzamčen. Před zahájením průvodu jsme si všichni společně zazpívali písničku „Vestecký rybník“ a pak už 
v čele s vodníkem a paní Zimou průvod vyrazil směrem k rybníku. Účast dětí, rodičů, prarodičů a dalších 
přátel naší školky byla úžasná, proto byl průvod opravdu dlouhý a krásně osvětlený. Po cestě se pomalu 
setmělo, což dalo vyniknout svítícím lampionům, leknínům vypuštěným na rybník a hlavně osvětlené 
lávce, po které celý lampionový průvod přešel. I když už v závěru průvodu byla opravdu tma, všichni 
lávku bezpečně přešli, a tak vodník Vestík žádnou dušičku neukořistil. 
Náklady, které obec vynaložila na provoz mateřské školy za rok 2017, činily 1 925 000Kč.                                                           
Částka 400 000 Kč byla poskytnuta na opravu střechy po vichřici. 

Školka Akademie věd ČR v.v.i.  -  Školka Ještěrka  
Na Průhoně 159, Vestec, budova A 
Ředitelka školy: Sylva Tesařová, tel.: 603 100 844, jesterka@firemniskolky.cz 
Kapacita zařízení: 20 dětí nejen pro zaměstnance AV ČR v.v.i. 
Typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění.  
 
Akce: divadelní a ekologické programy v MŠ, návštěva solné jeskyně, kurz plavání, logopedie, oční 
vyšetření, dentální hygiena, Celé Česko čte dětem, olympiáda firemních školek. 
 
Základní škola Campanus  

Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4 - Chodov, www.campanus.cz 
Ředitelka školy: Mgr. Lenka Derková, MBA 

ZŠ navštěvuje téměř 200 vesteckých dětí. Náklady na jednoho žáka z obce Vestec se pohybovaly okolo 5 
tisíc Kč. Celkově náklady obce za rok 2017 na základní školu Campanus vyšly obec na 920000 Kč.  

Sportovní mateřská školka "Tenisáček" 
Sportovní 456, 252 50 Vestec, www.skolkatenisacek.cz 

Soukromá školka se zaměřením na sport je součástí tenisového areálu TC HEAD je určena pro děti ve 
věku 3-7 let. V naší školce klademe důraz na zdravé životní návyky. Pohyb a hra jsou přirozené součásti 
zdravého dětského vývoje. 
Cílem našeho programu je zajistit dětem všestranný rozvoj jejich osobnosti. Individuálním přístupem se 
snažíme rozvíjet přirozené znalosti a dovednosti dítěte. Věříme, že je potřebné dítě jednoznačně podpořit. 
Všechny děti jsou vychovávány společně bez rozdílu věku, což zajistí přirozené sociální prostředí a naučí 
děti toleranci, sebeúctě, respektu a pomoci druhým. 

Univerzita Třetího věku (U3V) 

Od 7. 2. odstartoval v budově Biocevu již 13. semestr U3V. Téma: České dějiny a jejich souvislosti a od 
10. 10. – podzimní semestr s tématem:  Pěstování a využití jedlých a léčivých hub.  
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Poplatek za semestr činil 300,- Kč. Mimo povinný program byly účastníkům a dalším zájemcům 
zprostředkovány zajímavé přednášky na téma: Obecná genetika a Forenzní medicína. O univerzitu  je 
zájem a navštěvuje přibližně 20 studentů. 

5. Kultura v obci 

Kulturní dění ve Vestci má na starosti pracovní skupina – Kulturní komise,  která zastřešuje akce 
pořádané obecním úřadem. Všechny akce byly technicky zajištěny prostřednictvím Technických služeb. 
 
Předsedkyně KK: Anna Cajthamlová, další členové: Radka Vávrová, Dana Zemanová, Kateřina 
Novotná, Zdeněk Cihlář, moderátorka akcí:  Hanka Vaněčková. 

Akce: masopust, vítání občánků, čarodějnice, dětský den, posvícení, dýňohraní, Mikulášská nadílka, 
rozsvěcení vánočního stromu, betlémské světlo. 

Oslava masopustu je lidová tradice, která se v naší obci důsledně dodržuje. Letos se těšila velké účasti 
(více než 600 lidí). Veselí ovládalo obec od 14h do večera. A to hlavně díky příznivému počasí, ale i 
kejklířům a především dobrému jídlu a pití z hospody Na hřišti. Po dobu jeho vlády nic nestalo a obec 
byla nakonec vrácena v pořádku! 
V pestrém programu nejvíce zaujali a byli také v průvodu, žongléři a Bombarďačky spolku Cirkus, ale i 
muži na chůdech, které nešlo přehlédnout. Malé děti pobavil hlavně tříletý medvěd Hugo a jiné pro změnu 
potěšil hudební doprovod skupiny Šumaři. V průběhu akce nechyběly soutěže ani vyhodnocení masek. 
Akci moderovala Hanka Vaněčková. 

22. 4. – Vítání občánků v Motelu U Krbu na Vídeňské bylo přivítáno 25 vesteckých občánků. 

30.4. -  Čarodějnice- na louce u podia, za vesteckým rybníkem. Od odpoledne do večera program pro děti 
(přibližně 300 dětí, 700 dospělých), vystoupení kouzelníka Richarda Nedvěda, skupina Medúza a A - 
team. Každý si přišel na své. 

13. 5. – Vestecké pískohraní, ale i cyklotrialová show, hudební vystoupení Fr. Nedvěda ml., spousta 
zábavy a soutěží. Kulturní komise společně se společností Staving Olomouc zorganizovaly tuto akci od 14 
hodin v ulici Ve stromkách. Program zahrnoval soutěže pro děti: Postav si svůj hrad, pískové tvoření, 
závody s náklaďákem, kolečkový běh, cyklokrosová dráha.  

27. 5. - Dětský den  

3. 9.  - Ještě před otevřením workautového hřiště, proběhl na nedalekém podiu na louce koncert 
populární slovenské skupiny NO NAME. Na hodinový program skupiny, se vybíralo vstupné ve výši 200 
Kč. V rámci této akce byla zajištěna plná uzavírka místních komunikací Vestecká, U Parku, K Rybníku, 
Rákosová, K Remízku II, K Jahodárně, a to v čase 12.30 – 17h. Zbytek hudební produkce zajistil DJ 
Kofola - zpívající zlatý slavík českých diskoték. 

16. 9.  - Mariánské posvícení se konalo v areálu sportoviště a bylo provázeno občasným drobným 
deštěm, zataženou oblohou a teplotou jen kolem +15°C. Účast byla tedy nižší. Na co jsme se mohli těšit? 
Na staropražské šlágry, na vystoupení ” Švejk v Rusku”, kvérgrify, tanečnice s kankánem a samozřejmě 
jsme mohli ochutnat a ohodnotit, který posvícenský koláč je nejchutnější (čtyři soutěžící). Děti si mohly 
sednout v dílničce a vyrobit si třeba lesní domeček pro zvířátka apod. Doprovodný program: Kolotoč 
dětský, poníci, nafukovací atrakce. Akci moderovala paní Hanka Vaněčková. 
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21. 10. – Dýňohraní – tradiční podzimní akce, která díky teplému počasí přilákala velké množství 
návštěvníků. Celé rodiny se zapojily do dlabání dýní a soutěže o nejkrásnější dýni, které se nakonec 
zúčastnilo přes 30 soutěžících. Návštěvníci mohli po celé odpoledne ochutnávat nejrůznější pokrmy 
z dýní, které připravily členky kulturní komise.   

2. 12. - Mikuláš u Krbu pro děti z Vestce, společnost a zábavu dělal dětskému obecenstvu Michal 
Nesvadba, kterého všichni známe jako kamaráda z televizní Kouzelné školky. Není třeba dodávat, že 
zajistil pro děti kvalitní zábavu. Umí je zaujmout během několika minut, ony pak přistoupí jeho hru. 
Semknou se kolem něho a zcela zapomenou, že rodiče musí zůstat opodál. Mim a herec Michal dokázal 
vždy velmi dobře pobavit a zapojit ty nejmenší do hry.  

3.12. - Rozsvěcení vánočního stromu. Velká akce, která dokáže vždy přitáhnout hodně diváků: Betlémy 
jsme měli hned dva - jeden tradiční, ve skleněné vitríně, který připomínal zimní Ladovu krajinu 
s figurkami, a druhý jako kulisa historického tržiště. U stánků tržiště si mohli návštěvníci vyzkoušet 
staročeské zvyky jako lití olova nebo rozkrajování jablíček. Samozřejmě největším tahákem bylo 
vystoupení zpěvačky Ilony Czakové, kterou nakonec na podiu doplnily místní malé děti. Ty neměly 
zábrany, vystoupily na podium, zpěvačku obklopily a v rytmu hudby s ní tancovaly a zpívaly. Zpěvačka 
pak po hromadném odpočítávání přítomných diváků rozsvítila letošní vestecký vánoční strom. 
 
23.12. - Betlémské světlo. Tradiční předvánoční akce přinesla koncert dětského sboru Lukáše Jindřicha a 
také umělce Michala Schwaba, které přítomné uchvátil svým vystoupením. Vestečtí občané využili 
příležitosti popřát si krásné svátky a odnést si domů pravé betlémské světlo, které k nám do Vestce 
přivezli skauti. 

Všechny akce se musely připravovat dlouho dopředu. Podrobně se plánuje a rozdělují se úkoly mezi 
členky skupiny. Délka přípravy se různí dle povahy akce. Někdy se jedná o pár týdnů, jindy je třeba 
plánovat měsíce dopředu. Realizace programu předpokládá povolení, součinnost s obecní policií, 
ozvučení, výrobu dekorací, zajištění občerstvení, a mnoho dalšího. O technickou část akcí jako jsou stany, 
posezení, elektřina, návrh a tisk plakátů, svoz věcí, ale i třeba čerty na Mikulášskou, se postaraly 
Technické služby obce Vestec, s.r.o. 
Většinu akcí komentovala Hana Vaněčková a režisér Václav Vaněček z nich pořizoval videozáznamy. Ty 
jsme si mohli vyhledat na internetovém serveru YouTube a samozřejmě najít i na webu obce a na 
facebookovém profilu obce. 

6. Sport a volný čas 

Sportovní centrum Tělovýchovné jednoty Viktoria Vestec – SCTJVV 

Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec, z. s.  
U hřiště 575, 252 50 Vestec 
IČ: 70831726  
Ředitel příspěvkové organizace: Ing. Miroslav Vlasák, Správce: Jiří Zeman  
Předseda TJ Viktoria Vestec:  Ing. Jiří Řízek 

• Oddíl Fotbal, muži + mládež:  

členové výboru: Ing. Miroslav Vlasák, PaedDr. Ivan Voborník, Tibor Švec 

Fotbal muži A – Atletiko, trenér A týmu - Zdeněk Hruška; asistent trenéra  -  Václav Hrdlička  

Fotbal muži B – Benfika, trenér B týmu - Jiří Miler  

Fotbal muži Stará garda 40+ - Saint Germain: Václav Drahoš 
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sekretář oddílu mládeže TJ Viktoria Vestec: Jiří Zeman 

Fotbalová akademie Jiřího Novotného (FAJN) – ředitel: Ing. Miroslav Vlasák,  

Šéftrenér Akademie:  Jiří Novotný, Trenéři Akademie:  Petr Průša (trenér brankářů), Jan Šalát (SŽ 2004 a 
starší), Luděk Pašek (MŽ 2005), Zdeněk Novotný (MŽ -2006), Pavel Hübl (SŽ 2007), Jiří Dědič (trenér 
SP 2008), Jiří Zeman (trenér MP 2009 – 201, Petr Mařinec (trenér mini 2011- 2012). 

Jak začínali a končili sezónu naši fotbalisté?  
11.3. - první fotbalový zápas Viktorky A se konal na hřišti Všenor, poslední se odehrál 17. 6. na domácím 
hřišti s TJ Sokol Klecany. Po jarní sezóně se Viktorka nacházela v pořadí 11. místě z 16 mužstev se 
slušným ziskem 32 bodů. První místo patřilo SK Spartak Příbram (49b).  TJ Viktoria Vestec B s 23 body 
se umístila na 10 místě tabulky, která měla ve skupině 14 mužstev. 
Po letní přestávce 12. 8. začala podzimní fotbalová soutěž, vestecké Áčko odehrálo první zápas v 17h na 
hřišti v Jílovišti. Béčko Viktorie 27. 8. přivítalo v 17h. na domácím hřišti tým Okrouhla. A jak vypadala 
tabulka před závěrem o podzimní fotbalové části sezóny (do konce chyběl jeden zápas). Viktorka A se 
nacházela na 5. místě z 16 mužstev.  TJ Viktoria Vestec B se umístila na 7. místě tabulky. Ta měla ve 
skupině 14 mužstev.  
 

• Volejbal – provozován rekreačně v multifunkční hale 

• Nohejbal –  provozován v multifunkční hale, oddíl TJ Viktoria Vestec 
Předseda oddílu: Mirek Kos   
Oddílový výbor:  René Tůma (pokladník), Jirka Náhlík, Michal Šilar 

Záznam z webu: První kolo Okresního přeboru Praha Západ v nohejbale jsme začínali předehrávkou 
s nováčkem přeboru - týmem LIHA A. Utkání se konalo 8. 4. 2017 v hale v Milíně. Na utkání jsme 
zajížděli s "torzem" týmu, který je od začátku roku značně oslaben o 3 zraněné hráče. Podle toho také 
vypadala naše hra. Je však třeba uznat, že tým LIHA od loňského postupu značně posílil a v jeho řadách 
hrají hráči se zkušenostmi z nejvyšších národních soutěží. Výsledky soutěže na:  
http://www.onspz.estranky.cz/clanky/okresni-prebor/ 

• Stolní tenis – provozován ve Sportovním centru TJ Viktoria Vestec, v multifunkční hale  
oddíl TJ Viktoria Vestec –  Ping - Pong - předseda oddílu A mužstva: Jiří Řízek; vedoucí B mužstva: 
Roman Ihl; Sekretář oddílu: Roman Ihl; Pokladník oddílu: Jiří Řízek 

• Tenis  je provozován zejména v Tenis centrum Head, Vestec, Sportovní 456; 
www.teniscentrum.com 

V centru se nachází celkem devět tenisových kurtů se speciálním strukturovaným kobercem a jemným 
granulátem, čtyři kurty v pevné hale a pět kurtů v lehké pevné hale. V areálu se nachází také restaurace, je 
zde i možnost ubytování. Areál TENISCENTRUM HEAD nabízí pod jednou střechou komfortní tenisové 
prostředí se zázemím, barem, shopem, relaxcentrem a možností příjemného ubytování ve Sporthotelu. 
Sauna, whirpool a aerobik. Tenisová hala se čtyřmi kurty, devíti krytými dvorci, třemi venkovními 
antukovými kurty. Tenisová akademie Jana Kodeše již 12 let poskytuje profesionální tenisovou výuku dětí 
a mládeže.  

Tenisová škola Lucie Hradecké, z.s. - v areálu Tenis centrum Head Vestec; pro místo tréninku Tenis 
centrum Head Vestec kontaktujte: Tomáš Hlavička, tel.: 604 729 150, www.tshradecka.cz. 

• Cvičení se Zuzkou Doudovou -  nabízela s jejími instruktory Tomem, Kačkou, Verčou tyto 
cvičební lekce: aerobic, Zumba, Pilates, Bosu cardio, Power-joga, Spinning, Body styling, denně 
v odpoledních a večerních hodinách ve cvičebním sále. 

• Taneční pro dospělé: taneční studio tanečního mistra Daniela Kulfíře, www.danceup.cz, každé 
úterý a čtvrtek.  
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• Dětské taneční kurzy – provozovány 1x týdně pro děti od 4 let ve cvičebním sálu SCTJVV  
Taneční studiem Hazard, z. s. pohybové a volnočasové centrum se  sídlem v Jesenici.   

• FitMAMI - lekce FitMAMI jsou speciálním fitness programem pro maminky a jejich miminka 
nebo malé děti. Jedná se o kompletní aerobně-posilovací trénink. Lekce vedla profesionální 
lektorka Ivana Hubičková. Lekce probíhaly až 3x týdně na cyklostezce, zahrnovaly běh 
s kočárkem, kardiocvičení , intervalový trénink a posilování. 

• Krav Maga – sebeobrana, která je vhodná pro situace, na které mohou děti a mládež narazit 
v každodenním životě. Trénuje Marcel Simonides. Pravidelné tréninky sebeobranného a 
taktického systému Krav Maga v TJ Viktoria Vestec ve školním roce 2017/2018 probíhaly1x 
týdně, cena za 1. pololetí (září – leden): 2125 Kč, 2. pololetí (únor – červen): 2375Kč. 

• Tai-Chi – Šárka Rajtorová vede tradiční Tai-Chi od mistra Alexe Donga, 1x týdně v cvičebním 
sálu. 

• Bowling – Motel U Krbu   
• Možnost bruslení pro veřejnost poskytoval areál společnosti  Auto Brejla  -Sport aréna. 

V zimních měsících od pondělí do pátku od 14.00 - 16.00 a v sobotu a neděli 10.00-12.30 a 13.00-
16.00. Vstupné pro dospělé 60 Kč, děti: 20 Kč. 

• Rybaření – provozované na vesteckém rybníce, povolenky lze koupit v podatelně OÚ nebo 
v restauraci Na Hřišti nebo ve Sportovním centru TJ Viktoria Vestec za 1000 Kč pro vestecké 
občany starší 15 let (nebo 3000 Kč pro mimovestecké rybáře).	

• Dětská hřiště – v naší obci se mohou naši nejmenší scházet a vyřádit na několika dětských 
hřištích)Vestecká ul. vedle pivnice u Šimečků, v sídlištích na Suchých, Ve Stromkách a další.  

• Rodinné centrum Baráček – nabízí po celý týden aktivity pro děti od miminek po předškoláky, sídlí 
ve Sportovním centru TJ Viktoria Vestec. Nabízí mj. cvičení rodičů s dětmi, cvičení jógy a pilates 
pro maminky s možností hlídání dětí, miniškoličku (pro děti 2-5 let bez rodičů na celé dopoledne, 1x 
týdně), výtvarný kurz Barvička, Tvořílci, Zpívání s Karolínou Ruppert, Atletiku, kurzy hudební školy 
Yamaha. Denně je otevřena herna pro veřejnost v prostorách klubovny Sportovního centra TJ VV. 
Každý měsíc uspořádá centrum přednášku pro rodiče nebo víkendovou akci pro veřejnost. Centrum 
provozují maminky z Vestce a okolí zcela dobrovolně a bez nároku na odměnu. 

• Příměstské tábory Vestec – tradiční program pro děti v době prázdnin připravila TJ Viktoria Vestec 
a Sportoviště obce ve svých prostorách, denně od 8h do 17h po dobu 6 týdnů od 17.7. (jelikož 
mateřská školka Vestec fungovala ještě první dva týdny v červenci). Přihlásilo se na ně okolo 140 dětí 
z Vestce i okolí. Cena za jeden týden byla pro vestecké děti 2500 Kč s plaváním (první 3 týdny) nebo 
2300 Kč bez plavání (poslední 3 týdny), děti mimo Vestec měly cenu o 200 Kč vyšší. V ceně tábora 
bylo táborové tričko, stravování 3x denně v hospodě Na Hřišti, pitný režim, celodenní výlet (ZOO 
Plzeň, IQ Park Liberec, Zeměráj Kovářov, pohádkové Staré Hrady aj.), dozor 2 táborových vedoucích. 
Více informací na stránkách www.tjviktoriavestec.cz. 

7. Spolky v obci 

• Rodinné centrum Baráček, z.s. 

sídlo: Vestecká 3, 252 50 Vestec; herna: U Hřiště 575, 252 50 Vestec 
členové Rady spolku: Mgr. Kateřina Haladová, Ph.D., Monika Hálová a Zdeňka Kovářová    
IČO: 26581922, kontakty: rcbaracek@gmail.com, www.rcbaracek.cz 

Rodinné centrum nabízelo dětem a rodičům mnoho možností, jak aktivně trávit svůj volný čas ve všední 
dny i o víkendech. Spolek provozují maminky z Vestce a okolí zcela dobrovolně už 9 let. Přiložená 
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souhrnná zpráva podrobně informuje o činnosti RC Baráček. Napsala ji Mgr. Kateřina Haladová a je 
přílohou č. 6 této kroniky (8 stránek), dostupná je také na webových stránkách RC Baráček. 

O některých akcích podrobněji: z VL 
Pulečci v pralese -  Letošní Pulečci nahlédli do tajů pralesa, seznámili se s tamními zvířátky a rostlinami, 
a splnili mnoho zajímavých úkolů v krásné přírodě okolo vesteckého rybníka. Sluníčko se na nás usmívalo 
a na Pulečky k nám v sobotu 10. 6. 2017 dorazilo přes 40 dětí ve věku od tří do osmi let. 
Vestecký jarmark & Restaurant Day proběhl v sobotu 18. listopadu a my bychom rádi poděkovali všem 
dobrovolníkům, kteří se do akce zapojili a pomohli nám připravit prodejní prostory, tvoření a divadlo pro 
děti a osobně zajišťovali prodej po celé odpoledne. Také děkujeme obci Vestec a Sportovišti obce Vestec, 
kteří poskytly sportovní halu zdarma, a děkujeme také časopisu Náš Region, který nám pomohl s 
prezentací celé akce. Letos díky velmi chladnému počasí nebylo vůbec jednoduché postávat za pultem a 
vítat přicházející návštěvníky. Naštěstí jsme se všichni mohli zahřát dobrým svařákem, punčem nebo 
guláškem. Věříme, že si všichni návštěvníci užili velký výběr rozličných rukodělných výrobků a 
pochutnali si na domácích dobrotách, které připravily, kromě dalších prodejců, i maminky z RC Baráček. 
Největší zájem návštěvníků letos vyvolalo divadélko pro děti, kde si i ti nejmenší užili krásnou pohádku v 
podání loutkového divadla Dokola. Po pohádce následovalo taneční vystoupení studia Dalila a vyhlášení 
výtvarné soutěže O nejhezčí baráček. Do soutěže se nakonec přihlásilo 19 obrázků dětí od 1 roku do 7 let, 
z nichž návštěvníci jarmarku vybrali šest nejlepších, které jsme ocenili krásnou sadou modelíny a 
pohádkovou knížkou. Absolutním vítězem s největším počtem hlasů se stala šestiletá Emička z Jesenice. 
 

• Spolek vesteckých seniorů - SVS   

předsedkyně SVS: Mgr. Marta Belhačová, pokladní: Jitka Drahošová  

Spolek vesteckých seniorů měl k 9. 12. 2017, kdy se konala Valná hromada v restauraci U Klimešů, 45 
členů. Podmínkou členství byl trvalý pobyt ve Vestci. Každý měsíc, kromě prázdnin, proběhla nějaká 
zajímavá akce. Během roku senioři navštěvovali divadla, podnikali menší výlety městskou hromadnou 
dopravou a jednodenní výlety sjednaným autobusem. Zmíněný autobus posloužil i k dopravě na divadelní 
představení v Praze, o které byl zpravidla velký zájem. Žánr divadelních her se obměňoval, aby si každý 
přišel na své. Mimo spolek někteří navštěvovali virtuální Univerzitu třetího věku v Biocevu. 
Přiložená výroční zpráva, (příloha č. 7) má dvě strany a souhrnně informuje o činnosti spolku.  Dostupná 
je na webu obce. 

Akce seniorů za rok 2017  

10. 2. 2017 -  Hudební divadlo v Karlíně, muzikál ” Bonnie & Clyde”                                                                                                     
24. 2. 2017 -- Exkurze v Senátu ČR                                                                                                                                                             
10. 4. 2017 -  Praha - Žižkovská věž                                                                                                                                                         
17. 5. 2017 -  Výlet do Příbrami, na Svatou Horu a na zámek Dobříš                                                                                     
29. 5. 2017  -  Kulturní centrum Jesenice, setkání s Josefem Fouskem ”Zkrátka bez pozlátka”                                                     
16. 6. 2017 -  Členská schůze SVS v Restauraci u Klimešů s večeří                                                                                                     
22. 6. 2017 –  Exkurze do Centra BIOCEV Vestec                                                                                                                     
13. 9. 2017 –  výlet do východočeského kraje, Hospital Kuks, Dvůr Králové,  přehrada Les království                                                        
22. 9. – 29. 9. 2017 -  pobyt v Orlických horách, penzion Rampušák                                                                                                         
13. 10. 2017  - výstava v Tančícím domě v Praze” 13 komnat První republiky”                                                                           
30. 10. 2017 -  divadelní představení ve Vinohradském divadle ” Bytná na zabití”                                                            
22. 11. 2017  - opereta  ” Polská krev ” představení v Karlínském divadle                                                                                              
15. 12. 2017 – Valná hromada SVS v Restauraci u Klimešů s večeří                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Program pro všechny vestecké seniory: každý vestecký senior (poživatel starobního, sirotčího a plného 
invalidního důchodu) měl v roce 2017 nárok na příspěvek pro seniory ve výši 1000 Kč (navíc k příspěvku 
pro občany nad 18let), každý vestecký senior při dosažení významného jubilea obdržel příspěvek 1000 
Kč, v rámci klubu seniorů měl každý Vestecký senior dotované kulturní akce (až 50%) a v rámci 
pečovatelské služby měl každý imobilní Vestecký senior, či starobní důchodce nad 70let dotované ceny 
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dovážených jídel. V rámci klubu seniorů  se konala pravidelná setkání se zastupiteli, včetně diskuzí na 
obecní témata. Senioři měli zajištěný bezplatného odvozu velkoobjemového odpadu na zavolání (nábytek 
apod.). 
 

• Péče o seniory  -  Pečovatelská firma Kvalitní podzim života, z.ú.  

Terénní pečovatelská služba Kvalitní podzim života, z.ú., Vestec,  252 50, Vestecká 11 
ředitelka: Lenka Klestilová 

Posláním pečovatelské služby bylo poskytování pomoci a podpory lidem se sníženou soběstačností, 
jejichž situace vyžadovala pomoc jiné osoby. Byla určena především seniorům. Paní Lenka Klestilová 
souhrnně informovala o činnosti spolku ve Vestci těmito slovy: Přímou péči  jsme poskytovali devíti 
vesteckým občanům z celkových 60. Dále jsme zajišťovali rozvoz obědů ve Vestci - celkem 24 
z celkových 130. 
Novinkou se v tomto roce stala půjčovna kompenzačních pomůcek. Největší zájem  byl o  lůžka, kde 
půjčovné vycházelo na 980Kč/měsíčně. A pokud byl dotyčný klientem, tak měl ještě 10% slevu.  
Jinou novinkou byla realizace nového sociálního podniku. Jednalo se o další organizaci, která byla 
založena za účelem realizace ziskových služeb jako byly například úklidy pro komerční objekty, nákup a 
prodej úklidové chemie a nově jsme se začali zabývat nanotechnologii.  
 

• Záchranáři ve Vestci – Asociace dobrovolných záchranářů ČR,  z.s.	

se sídlem ul. Třebízského 267, PSČ 252 63, Roztoky u Prahy  
Výjezdové stanoviště: Vestec, Na Průhoně 159   -  Základna Vestec  

IČO: 22735569,   DIČ: CZ22735569,   www.adz-cr.cz 

Předseda sdružení, koordinátor zdravotnických asistencí: Lukáš Tláskal, DiS. 

Den otevřených dveří se konal v sobotu 16. 12. 2017 -  od 14-18h, Vestec, Na průhonu 159 

Pozvánka na Den otevřených dveří: Po roce dřiny vás zveme na návštěvu naší nové základny. Připravíme 
program pro nejmenší a provedeme technikou zvědavé dospěláky. Budete mít možnost seznámit se se 
zázemím, kde vznikají všechny naše vzdělávací a preventivní projekty. K nahlédnutí bude sanitní vozidlo 
Mercedes Sprinter, vozidlo Santana Annibal  a další technika. 

V loňském roce dostali Záchranáři - ADZ ČR z. s. možnost usídlení ve Vestci a byli požádáni o pomoc se 
zřízením jednotky požární ochrany. Od září loňského roku intenzivně rekonstruovali a zvelebovali 
přidělené prostory v areálu AGRO.  Bylo nutné vše uvést do obyvatelného stavu. Svépomocí vytvořit 
zázemí pro zaparkování zásahové techniky, skladové prostory, ale i učebny pro výcvik a školení. To si 
vynutilo odstranit stávající rozvody klimatizace, vytápění. Bouralo se, vyklízelo, probíhaly stavební práce, 
rekonstrukce sociálních zařízení a odpadů, výměna oken. V obytných prostorách pak došlo k probourání 
nových dveří a zazdění stávajících. Takto rozsáhlé bourací práce měly za následek kompletní revitalizaci 
povrchů stěn. Největším stavebním zásahem pak bylo vybourání starých plechových vrat. Jejich velikost 
neumožňovala průjezd hasičské techniky a výměna za moderní lamelová vrata umožní rychlý výjezd 
k událostem.  

• Sbor dobrovolných hasičů Vestec -   SDH SH ČMS SDH Vestec  
 

Vestecká 3, 252 42 Vestec-  IČO: 22900969 -  NONSTOP linka hasičů Vestec 734 755 512 

Starosta SDH:  Miroslav Pašek, velitel: Milan Petrus, strojník: Dan Miler   
kontakty: www.sdh-vestec.cz   e-mail: sdh-vestec@seznam.cz    

V roce 2017 měl sbor 19 členů. Činnost byla tradičně zaměřena na prevenci, osvětu, výchovu mládeže.                                                                                                                                                               
Ke kronice je přiložená výroční zpráva ( příloha č. 9)       
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 Několik zajímavých výňatků ze záznamů z akcí, konaných v roce na zmíněném webu. 

Dne 11. 2. 2017 se konala v Restauraci u Klimešů Valná hromada SDH Vestec. Po schůzi následovala 
zábava s bohatou tombolou. Dne 17. 3. se členové SDH Vestec zúčastnili okrskové schůze, kde byly 
projednány všechny náměty, připomínky a jiné náležitosti z 13. a 14. okrsku. Schůze proběhla v Okrouhle.  

Dne 29. 3. proběhla brigáda na odklizení větví z pozemku vedle naší hasičárny. Po delší době nečinnosti 
se našemu strojníkovi podařilo zprovoznit odsavač kouře, který byl přemístěn ze zimního stanoviště.  

Velmi úspěšný byl pro SDH Vestec datum 6. 5. 2017. Tento den sbor vyslal své mužstvo na 1. kolo 
okrskové soutěže v požárním sportu na hřiště do Okrouhla. Tým obsadil s časem 26,75 s krásné 3. místo a 
domů si hasiči odvezli  bronzový pohár. Zásluhu na úspěchu měli: David Palek, Fanda Novotný, Dan 
Miler, Miloš Kesl, bratři Jarda a Martin Málkovi a velitel mužstva Milan Petrus. 

4. 5. Servis vozidla ARO a příprava na STK. Velitel nakoupil nové hadice a rozdělovač na požární sport. 
Započali jsme opravu dnes už historické motorové stříkačky PS 2/3. Dne 6. 5.2017 jsme se zúčastnili 
soutěže 1. kola požárního sportu, které proběhlo v Okrouhle. S výsledným časem 26,75s jsme se umístili 
na  krásném 3. místě. Video z útoku bylo umístěno na Facebooku SDH. Dne 13. 5.2017 se naše soutěžní 
družstvo účastnilo nočního útoku ve Sloupu. S časem 26,69s jsme se umístili na krásném 9. místě z 26 
družstev.                         25. 4.2017 proběhla kondiční jízda s vozem Avia.     

Vestecký vodník – 4. ročník 
Dne 24. 6.2017 proběhla již tradiční soutěž v požárním útoku.  
Jedná se o neoficiální soutěž podle pravidel požárního sportu. Program: Soutěž dětských družstev, soutěž 
žen a soutěž mužů. 
Výzbroj: motorová stříkačka, rozdělovač, 2x savice, 1x sací koš, 2x hadice B, 4x hadice C, 2x proudnice, 
Káď. Základnu a terče zajistil pořadatel. 
Výstroj: pracovní stejnokroj PS II, ochranná přilba. Občerstvení bylo zajištěno v místě konání.  Počasí 
přálo a akce se vydařila. A to i přes fakt, že některé sbory musely odjet hasit požár do Zlatníků. Naše 
družstvo se umístilo na 3. místě. 
	31. 7. Byla provedena oprava předního nárazníku na vozidle Avia. Demontáž, vyklepání, obrus, nátěr, 
montáž. Provedli: F. Pařízek a D. Miler. Dne 9. 9. 2017 j se členové SDH zúčastnili soutěže v požárním 
sportu pořádaného SDH Zlatníky, který nesl název Memoriál J. Šubrta a J. Procházky. Tato soutěž 
probíhala podle starých pravidel. Hasičský sbor se strojem PS 12 se umístil na 5. místě z celkového počtu 
šesti sborů.   Dne 16. 9. – účast na Memoriálu Jany Urbanové, který pořádala SDH Lhota. Memoriál se 
konal ve večerních hodinách. Bohužel náš tým zradila technika a tak skončil na 14. místě. Ale jinak prý to 
byla akce povedená, se skvělou organizací SDH Lhota. Technika: Terénní vůz ARO 240 4X4, AVIA 30 
K, přívěsný vozík PPS 12, přívěsný vozík, kalové čerpadlo Heron, PS - přenosné stříkačky PS 12 2/3, PS8 
a PS 12. Odsavač kouře VTA60.  
 

• Kynologická organizace Vestec  –  Cvičák Vestec-  aktivity byly provozovány v kynologickém 
areálu blízko cyklostezky na Kunratice, každou neděli od 10:00.                                                                                                                  

Každou sobotu bylo otevřeno pro štěňata od 8,30, od 9,30, pak pro větší plemena, v neděli od 10,00  
trénink s profesionálním instruktorem. Více jsme se mohli dohledat v rozpisu na www.cvicakvestec.cz.       																																																																																																																																	
Jedná se malou kynologickou organizaci působící v obci Vestec u Prahy.  Nemá ambici konkurovat 
zavedeným cvičákům zaměřeným na vykování zkoušek a získávání cen na závodech. V tomto roce 
spustila organizace rezervační systém pro nedělní výcvikové hodiny. Dále nabízela tyto aktivity: Výchova 
psa v rodině, socializace psa ve skupině, příprava na výstavy, ke zkouškám, kurz vedené instruktory 
výcviku, poradenství v oblasti kynologie, agility. 

• R y b á ř i    
Správci:  Ing. Miroslav Kos, Ondřej Kotaška a veškeří zaměstnanci Technických služeb 
Dolnobřežanska, s.r.o. Sportovní rybolov v obci Vestec od roku 2017 provozovaly Technické služby 
Dolnobřežanska, s. r. o.  Zahájení sezóny: od 15. 4. 2017. 



Kronika	obce	Vestec		-	rok	2017		

Stránka	17	z	24	

	

Ceny povolenek: byly stejné jako loni.  Dospělí: (trvalý pobyt ve Vestci) ročně 3 000Kč, děti 1500Kč 

Pouze Denní povolenky na rok 2017 bylo možné zakoupit v restauraci na hřišti (denně 11-23h)  a                               
Denní a roční  byly k dostání v podatelně Obecního úřadu Vestec. 

O víkendu 1. 7. a 2. 7. se opět konal Vestecký Kaprmaraton  na rybníku vesteckém. Tak jako vloni se 
odehrávalo dvoudenní soutěžení v rybolovu, nakonec vyhlášení vítězů.  

8. Průmysl a zemědělství 

Biocev 

Areál se nachází v obchodně - průmyslové zóně na západním okraji obce a příjezdová silniční komunikace 
navazuje na stávající dopravní sít v obci Vestec. 

Je velmi dobře dostupný pro individuální (v blízkosti sjezd z Pražského okruhu) i hromadnou dopravou 
(autobusová zastávka Vestec, BIOCEV přímo u vstupu do areálu). Pozemek je ve vlastnictví Ústavu 
molekulární genetiky Akademie věd ČR. 

V současnosti v Biocevu funguje pět vědeckých programů.„ Přidaná hodnota Biocevu je 
v tom, že ty programy spolu nesmírně úzce kooperují, jsou provázané,“ řekl ČTK ředitel 
centra Pavel Martásek. Vědci se zabývají například vývojem nových léčiv, zlepšením diagnostiky chorob, 
programy se zaměřují i na strukturální biologii, biochemii parazitů, virologii a podobně. V Biocevu 
pracuje přes 400 vědců a studentů. Do roku 2020 by jich mělo být 600. Mezi nejvýznamnější výstupy za 
uplynulý rok patří například vývoj látky, která dokázala zneškodnit nádorové buňky u jedné z 
nejagresivnějších forem rakoviny. 
Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se zaměstnanci OÚ a vestečtí senioři zúčastnili exkurze, kdy měli možnost 
nahlédnout do zákulisí některých pracovišť Centra Biocev. V přednáškovém sále je uvítal ředitel MUDr. 
Pavel Martásek, DrSc. V krátkosti prezentoval historii, program a cíle Biocevu, který má v 
současnosti provozu pět vědeckých programů. Uběhl právě rok, kdy bylo vědecké centrum za účasti 
vrcholných představitelů státu, akademické i vědecké obce dne 16. června 2016 slavnostně otevřeno.   
V rámci prohlídky účastníci exkurze navštívili České centrum pro fenogenomiku, Laboratoř molekulární 
terapie, Laboratoř reprodukční biologie a Laboratoř molekulární patogenetiky. Zde na ně čekali odborníci, 
kteří poskytli erudovaný výklad a zároveň ochotně odpovídali na zvídavé otázky návštěvníků.  Programy 
jednotlivých laboratoří spolu úzce kooperují, jsou provázané. Vědci se zabývají například vývojem 
nových léčiv, zlepšením diagnostiky chorob. Programy se zaměřují i na strukturální biologii, biochemii 
parazitů, virologii a podobně. 
Mezi nejvýznamnější výstupy za uplynulý rok patřil například vývoj látky, která dokázala zneškodnit 
nádorové buňky u jedné z nejagresivnějších forem rakoviny prsu, nebo nová skupina antibiotik, 
použitelných proti malárii, streptokokovým či stafylokokovým infekcím. Biocev je jedním z velkých 
vědeckých projektů, takzvaných center Par Excelence. 
 
Safina 

Společnost Safina vstoupila do programu certifikace zodpovědného zpracovatele vzácných kovů. 
Během kvalifikačního řízení měla prokázat, že kupuje suroviny od organizací, které dodržují 
lidská práva pracovníků a které nepodporují povstalecké skupiny ve válečných konfliktech. Na 
seznam žadatelů byla zařazena začátkem května 2017. 
 
 
 



Kronika	obce	Vestec		-	rok	2017		

Stránka	18	z	24	

	

Zemědělství – AGRO  

Zpráva od Ing. Františka Němce z rostlinné výroby AGRA Jesenice se sídlem v Hodkovicích ( z  5. 
7. 2017 ) 
V katastru vaší obce v současné době pěstujeme řepku ozimou, vojtěšku, kukuřici, jílek a pšenici ozimou. 
V minulém roce ve vašem katastru bylo pěstováno žito, vojtěška, pšenice ozimá, kukuřice a jarní ječmen. 
Společnost v loňském roce koupila ZDV Břežany a v současné době hospodaří na 5181 ha zemědělské 
půdy z toho je 320 travních porostů. Loňský rok byl před započtením dotací ztrátový vzhledem 
k výraznému poklesu výkupních cen komodit – mléko pod 6 Kč/l, pšenice do 3500 Kč/t a vepřové maso 
za 24 Kč/kg. Jedinou ziskovou komoditou byla řepka, kde se cena udržela. Celkově společnost 
hospodařila v zisku. Výroční zpráva není veřejná, je k nahlédnutí pro akcionáře na sídle společnosti. 

Divize AGRA  v katastru obce Vestec 

AGRO  – Kovovýroba Vestec - Na	Průhoně	159,	252	50	Vestec	

Ing. Tesař Jiří – vedoucí divize, tel.: +420241 932 092, mobil.: +420 602 324 577 
mail.: kovo@agrojesenice.cz 

Divize provozuje veřejnou čerpací stanici PHM a zaměřujeme se na zakázkovou kovovýrobu. 

PHM čerpací stanice 
tel.: +420 241 932 156 
mail: PHM@agrojesenice.cz.  

AGRO -  Mrazírna Vestec - K Jahodárně 40, PSČ 252 50 Vestec, vedoucí divize Mrazírna Vestec:                 
Ing. Vratislav Hruška, tel.  602 324 566,  hruska@agrojesenice.cz.   

Mrazírna se prezentuje jako přední český pěstitel a producent mražené zeleniny. Postupně uvádí na trh 
novou obalovou řadu svých výrobků. Změna obalu souvisí především se zvýšením kvality zeleniny. Ta je 
dána modernizací výrobních linek a zavedením všech standardů pro splnění norem HACCP. 

Po 15 letech úsilí se mrazírně podařilo prosadit se na trhu. Za rok tato mrazírenská divize vyprodukovala 
9,5 tisíc tun zeleniny. Provozovna se specializovala hlavně na zpracování špenátu, mrkve, hrachu a 
kukuřice. Velkým obchodním konkurentem bylo pro AGRO ve zpracování zeleniny v roce 2017 hlavně 
Polsko. Během roku došlo ve vestecké divizi k rozšíření ubytovacích prostor.  I. patro - 6 pokojů + 
přístavek, dále přibyly kanceláře ve II. patře. Bylo přistavěno celkem 14 místností. Skladba zaměstnanců: 
Hlavně Ukrajinci, několik Slováků. Bioodpad se odváží do biostanice v Hodkovicích. AGRO mrazírna 
Vestec má vlastní čističku, ale současně využívá i sousední čističku obce Vestce. Zelenina se dováží 
z Polska, Slovenska, špenát z Litoměřicka, v Česku je vypěstovaný  i hrách. Během roku prošla mrazírna 
modernizací provozu, přistavily se mrazírny, přibyly mrazicí boxy. Probíhala úprava parkoviště, moderní 
provoz si vynutil zastřešené nájezdové plochy pro kamiony. Zaměstnanci pracují v chladu. Objekt hlídají 
kamery. Občanům, kteří bydlí v blízkosti areálu AGRA, vadí hlučnost mrazících kompresorů, které jsou 
ve stálém provozu. Jsou však ujišťováni, že nová budova mrazírny, která je ve výstavbě, hluk sníží. V 
budoucnu se počítá i s protihlukovou stěnou.  

9. Vestecké restaurace, hospody, stravovací zařízení a další 

• Restaurace Na Hřišti - Dnem 1. 2. 2017 se opět veřejnosti otevřela hospoda ve Sportovním 
centru TJ Viktoria Vestec. Nový nájemce otevírá v 11:00, zavírací doba je nastavena až do 23:00. 
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Provozovatel je spol. MENKAR, s.r.o., odpovědný vedoucí Michael Pavel, tel. 731 510 612                                                                    
IČO: 26201046 www. nahristivestec.cz. 
Obědy i jídla po celou dobu otevření byla dovážena z motelu U Krbu, který také provozovatel 
provozuje. 

Restaurace nabízí 3-4 druhy točeného piva (Plzeň 12, Kozel 11, Gambrinus 10 a poslední dle nabídky) za 
přijatelné ceny, velkoplošnou obrazovku, ohřívaná teplá jídla i studená jídla po celý den, nekuřácký, nový 
interiér, podporu sportovních akcí v areálu, organizaci firemních večírků a příjemný personál. Kapacita 
restaurace je cca 30 hostů uvnitř, 30-50 hostů ve venkovní pergole. Provozní doba je od 11hod do 23hod a 
to každý den v  týdnu.  U restaurace je parkoviště pro vozy a cyklisty střežené kamerovým systémem 
Obecní policie obce Vestec.  

• Restaurace U Klimešů, Vestecká 9, tel:  +420 722 009 009, restaurace@uklimesu.cz  

V roce 2017  - nová provozní doba otevřeno: po - so 11:00 - 17:00 . Po dohodě bylo možné zavírací dobu 
domluvit. 

Rozvoz jídel:  Po-Pá 11:00-13:00 

13. 1. -15. 1. 2017 - U Klimešů- Masopustní hody, masopustní pekáč.  

• Siesta B & S  s.r.o., Chmelová 468, přízemí a podlaží, nabídka alko- i nealkoholických nápojů a 
české kuchyně.  

• Restaurace Na Blatech, Nad Safinou I 351, rodinná restaurace, která se zaměřuje pouze na 
polední provoz. Nabízí i ubytování rodinná restaurace, která se zaměřuje pouze na polední provoz. 
Nabízí točené pivo Staropramen. Otevřeno Po-Pá 11:00-22:00. Co nabízí? V provozní době od 
pondělí do pátku:  Po-Pá 11:00-22:00. Především tradiční českou kuchyni. 

• Pivnice U Šimečků, Vestecká 1. - Tak tahle hospůdka je absolutní hvězda v širokém okolí v 
nabídce točených piv cca 6 druhů a z toho se 2-3 druhy obměňují. Podle recenze na webu je prý 
pan majitel a číšník František Šimeček v jedné osobě trochu svéráz, ale pivko prý má dobrý. V 
létě pivnice nabízí venkovní posezení a grilovaná masa. Otevřeno denně od 16 – 22 kromě 
pondělí. 

• Rychlé občerstvení - jídelnu jsme mohli najít v Safině (vstup z Vídeňské ulice). 
• Příjemný komfort při obědě a výběr si ze čtyř druhů hlavních jídel bylo možné si objednat 

v prosklené, prostorné (závodní) jídelně Biocevu. 
• Pizza de Lux, Vídeňská 104, je rodinný podnik, který od  října 2015 se zabydlel v prostorách po 

Pizzerii Antonio na zastávce Safina. Otevřel zde novou provozovnu v cihlově červené barvě i 
s možností venkovního posezení. 

• Cukrárna H&H, Vestecká č. 12. Cukrárna, kavárna s vlastní výrobou zákusků. V létě nabízí 
příjemné posezení ve stinné zahrádce a kopečkovou zmrzlinu, k dispozici je dětský koutek, a tak 
se cukrárna stala (mimo jiné) vyhledávaným objektem pro posezení dětí, seniorů a přátel sladkého 
mlsání. Pracovní doba ve všední dny od 11:00 - 18:00. Státní svátky neděle: otevřeno 10:00-
18:00. Majitelka: Petra Hrabánková a Zuzana Heroldová.	

10. Pošta a poštovní doručovatelská služba 

Pošta Partner byla přestěhována na novou adresu.  
Nová adresa od 1.6.  Pošta Vestec, U Hrubých 650, PSČ 252 50  
Jaké služby nabízela? V pracovních dnech od pondělí do pátku v čase 8 -12 a 13 -18h u dvou okének? 
Probíhal příjem balíkových a listovních zásilek, peněžních poukázek i prodej dálničních známek. 
Parkoviště je v blízkosti pošty, což motoristé oceňují, bohužel není zde bankomat.  
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Obcí prochází dvě poštovní doručovatelky, ostatní poštovní služby jsou pojízdné – modrý poštovní vůz 
s trubkou vozí na poštu, tiskoviny, dopisy, pohlednice, balíky po Vestci i vzdálenějších vesteckých lokalit 
(např. u Hrnčíř ) a další pošta je rozvážena jen do vesteckých firem. Balíky jsou rozváženy na adresu, a 
pokud není příjemce doma, zásilka zůstane na poště k odebrání. Před koncem roku pošty a logistické 
firmy vždy čelí obrovskému náporu balíků hlavně z e-shopů. V roce 2017 nárůsty objemu balíků oproti 
běžnému roku a loňskému roku výrazně vzrostl (hlavně před vánoci), objem podaných listovních zásilek 
klesl. Lidé si již méně posílají např. vánoční pohlednice, přáníčka si předávají cestou SMS, e-maily nebo 
přes sociální sítě. Obec přispívala na provoz pošty částkou 1,5 mil. Kč za rok. 

11. Meteorologie, příroda a zajímavé přírodní jevy 

ZIMA. Neděle 1. 1. 2017, první lednový den ráno – 7 °C. Jinovatka a bílá námraza vyvolávaly kouzelný 
zimní dojem, ale se sněhovým deficitem.  Více sněhu bylo na horách, po celé republice převládalo 
inverzní počasí.  Polojasno, ale přes den i slunečno. 2. 1. odpoledne – první výraznější sněhové srážky, 
které zanechaly bílou stopu, posléze i souvislou pokrývku. V úterý 3. 1. večer větrno, meteorologové nás 
připravují na příděl sněhu. Předpověď se naplnila. 4. 1. sněhová pokrývka doprovázená větrem přinesla v 
řadu velkých problémů, což pocítili ráno vesměs všichni, co se někam dopravují. Převrácený kamion na 
kruhovém okruhu v Jesenici pod hřbitovem, zavátou silnici ve Zdiměřicích. Kolony aut na Vídeňské na 
Šátalce, ucpaná vozovka v Hrnčířích. Přísun sněhu potěšil nadšence pro lyžování a majitele čtyř 
lyžařských areálů ve Středočeském kraji (pro nás nejblíž Chotouň). 7. 1. mrazy kulminovaly až na -13, 5 
°C. Na Vesteckém rybníku se o víkendu bruslilo. Následující dny mrazivé teploty ustupovaly, ale připadl 
sníh, Vestec dostala bílý háv.  11. 1. -19 °C, ale 12. 1.  –  už kolem nuly, napadaný sníh po celý den 
odtává. 13. 1. -  Zataženo, větrno, kluzko, teplota kolem  +1 °C. Od víkendu 15. 1. přibývá sněhu, noční 
teploty klesají. 19. 1. opět mráz -19 °C., jasno, ale ve Střed. kraji byla hlášena smogová situace. Mrazy a 
smogová situace přetrvávala i přes víkend. Nicméně na rybníku se bruslilo, i v únoru a na přilehlých 
kopečcích zase sáňkovalo. Celý leden měl 19 mrazových dnů (mrazové dny (Tmin -10 °C a nižší), 30. 1. a 
31. 1. večer se dostavila avízovaná ledovka, která následující den zimní atmosféru ještě umocnila přídělem 
sněhu. To znamenalo více havárií na silnicích a více pacientů na chirurgických ambulancích. 
Únor byl přívětivější, častěji slunečné dny, teploty mírně nad nulou, v pátek 17. 2. ráno i déšť. Koncem 
měsíce, 27. 2. -  teploty nad až +15 °C, vyloženě jarní počasí.  21. 2. a 24. 2. - větrné dny, zataženo, 
teploty  +4 až + 8 °C. Opět komplikace v dopravě, některé kraje Čech bez elektrického proudu. Řádění 
vichru dosáhlo největší intenzity hlavně 23. a 24. 2..  Meteorologové mu dali jméno ”Thomas”. 
   
JARO. Meteorologické jaro začíná každoročně dne 1. března a končí 31. května. Je to pevně stanovené 
období, zavedené pro potřeby zpracování. 
Počasí v březnu nás nijak nepřekvapovalo, jedině konec se prezentoval teplotami až +25° C. Duben byl 
aprílový - ochlazení i deštivo (3. 4.). Květen nám přinesl 4. 5. večer a v noci konečně vydatný déšť. Jinak 
celý měsíc téměř bez srážek. Od 26. 5. do konce měsíce nástup letních teplot kolem +30 °C, letní počasí -  
29.5. a 30. 5. - tropické dny a noci. Další déšť až v červnu 4. 6. a 6. 6., ale pro zemědělce nic 
uspokojujícího. Neuspokojila ani vláha v polovině června. Nejvyšší letní teploty v červnu (až 35 °C) 
kulminovaly kolem první letního dne.  
LÉTO. V noci na 23. 6. - bouřky, silný vítr a velká blesková aktivita. Maximum blesků. 
Koncem června a v průběhu července jsme zaznamenaly několik bouřek se srážkami. 31. 7. a hlavně 1. 8. 
nejteplejší dny v roce: +35 °C ve stínu včetně tropických nocí, které se udržely až do 11. 8., kdy se po 
celý den bylo pod mrakem déšť, bouřka. Konec prázdnin bez srážek, na konci srpna teploty kolem +30 °C. 
Poslední srpen znamenal tečku za meteorologickým létem a přinesl večer 31. 8. déšť, který vydržel po 
celou noc i následující první zářijový den, kdy děti zůstaly ještě doma.  Rekapitulace prázdninového 
počasí: Průměrná prázdninová teplota +18 °C, 10 tropických dnů, málo srážek. Ještě v září, od 17. 9. 
jsme si užili teplých tropických dnů a nocí, rekordní teploty dosáhly až +34 °C ve stínu. 
 
PODZIM. Říjen se prezentoval pestrými podzimními dny. Začátek měsíce deštivější, chladnější. Až 
konečně víkend 14. 10. a 15. 10. nastavil sluneční tvář a nabídl teploty až +20 °C. Oblast kolem hřiště a 
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rybníka, u podia a na cyklostezkách výrazně ožila, byla plná lidí, dětí, bruslařů, cyklistů. 27. 10.  - deštivé 
ráno, ochlazení, na horách první sníh, přes víkend větrno. Hlavně v sobotu v noci na 29. 10. (změna času) 
a následující en dorazila, tak jako na zbytek území ČR, i do Vestce vichřice. Tato větrná bouře Herwart se 
umístila na druhém místě po orkánu Kyrill z roku 2007, zasáhla střední Evropu a rozvinula se do ničivé 
bouře, s větry dosahujícími v nárazech síly orkánu (12° B). V neděli 29. 10. dorazila, tak jako na zbytek 
území ČR, i do Vestce vichřice. 
 
ZIMA. Trochu sněhu jsme si užili až v polovině prosince. A pak už nebyl. Vánoční svátky byly tedy opět 
bez sněhu, pouze 26. 12. mrazivější ráno s -3 °C. Jinak vše připomínalo spíš jaro.                                                                                                                                                                                              
A jak bylo poslední den v roku 2017-  na Silvestra? Teploty +8 °C - +10 °C, zataženo, dopoledne i 
slunečno, trochu větrno.   
Málokdo si v posledních letech nevšiml extrémních výkyvů teplot, jako např. v únoru 2012, kdy rozdíl 
teplot během týdne byl téměř o 29 °C. Velmi zřetelný je i výskyt dlouhotrvajících suchých období, který 
s sebou nese i důsledky. Daleko víc sledujeme počet deštivých dnů v roce.  

12. Jiné události a zajímavosti  

 
Mrazivé pondělí  9. 1. –  pan Josef Skřivan z rodinného domu č. 14. byl nalezen mrtvý na dvoře.  Kolem 
14h  před domem parkovala policie, coroner. Potom nastaly problémy: Jak naložit s ovcemi (sedm březích 
bahnic), drůbeží, kachnami. 
 
Veterinární opatření proti ptačí chřipce. Od začátku roku likviduje některá drůbežářská zařízení v 
republice ptačí chřipka. Dne 10. 1. 2017 Státní veterinární správa nařídila preventivní mimořádná 
veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy. Nařízení se týkalo hlavně všech chovatelů a 
podnikatelů chovajících drůbež nebo jiné ptactvo. Vestečtí chovatelé se s aviární influenzou u svých zvířat 
nesetkali. 
 
23. 2. se 5 min. před desátou hodinou rozezněly ve Středočeském kraji a v Praze sirény, které uctily 
památku hasiče, který zahynul při hašení rozsáhlého požáru lakovny ve Zvoli. Tam 14. 2., kolem třetí 
hodiny ráno začala hořet lakovna. Bojovat s plameny vyrazilo přes 30 hasičských jednotek ze 
Středočeského kraje a Prahy. 
 
25. 5.  Biocev  měl odpoledne za podiem za rybníkem akci Team Spirit Day 2017. 
Cílem akce bylo propojení vědeckých týmů a zvýšení povědomí o vědeckých aktivitách v nově 
vybudovaných infrastrukturách BIOCEV, ELI a HiLASE, které se od sebe nacházejí cca 5 km a jsou 
součástí tzv. vědeckého klastru STAR (Vestec, Zlatníky-Hodkovice a Dolní Břežany). V rámci programu, 
který v konferenčním sále v BIOCEVu zahájil starosta obce Vestec Tibor Švec, představili nejvyšší 
zástupci center výzkumné programy, příklady spolupráce nebo např. úspěšné výsledky jednotlivých 
vědeckých týmů. Odpolední program se odehrál ve sportovním areálu ve Vestci, kde probíhaly turnaje ve 
fotbalu, volejbalu a petanque. Po vyhlášení vítězných týmů následoval hudební program v podání pražské 
kapely Funk Corporation. Akce se zúčastnilo více jak 300 zaměstnanců a byla velmi kladně hodnocena, 
jak ze strany pracovníků, tak i občanů Vestce. 

Za účasti známých tváří showbyznysu bylo 16. 6. slavnostně otevřeno Casino Magic Planet Gold.(Vestec, 
Vídeňská 452). 

30. 7. večer kolem 21h dorazila do Vestce bouře. Podle informací AKTU.cz blesk udeřil do sloupu 
elektrického napětí poblíž rozvodny ve Vestci u Prahy a tím zpřetrhal dráty, které spadly na zem do pole 
řepky. Spadlé dráty poškodily i druhý sloup. Energetici museli elektřinu vypnout, protože dráty po dopadu 
na zem začaly jiskřit a způsobily malý požár pole řepky. Havárie byla brzy lokalizována. Dodávka 
elektrické energie byla naštěstí obnovena za půldruhé hodiny. 
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V pondělí 2. 10. byla slavnostně otevřena do provozu nabíječka elektromobilů Tesla Supercharger. 
Nachází se hned vedle Motelu U Krbu, pár metru když sjedeme z okruhu. Disponuje třemi  
rychlodobíječkami  CSS/CHAdeMO/Mercexdes a osmi stojany Tesla Supercharger. Nabíjení vozidel trvá 
jen několik desítek minut, a to je jeho velká přednost. Již v září se na tomto místě konal sraz majitelů 
vozidel Tesla. Sjelo se více než 30 vozidel této značky. 

30. 9. se od 19 h do 23 h konal Rock koncert Roberta Hlavatého&Band na podporu přátel opuštěných psů. 
Konal se na podiu, na louce u rybníka. 

Větrná bouře Herwart  -  výpadek elektřiny. V neděli 29. 10. dorazila, tak jako na zbytek území ČR, i 
do Vestce vichřice, která se prohnala státy střední Evropy. Nesla jméno Herwart. První škody ve Vestci 
se začaly objevovat kolem 9.00, kdy starosta přijal žádost o pomoc majitelů RD, kde došlo k poškození 
střechy. Dispečink hasičů na lince 150 byl v té době z důvodu vysokého počtu hovorů nefunkční, takže 
s pomocí dobrovolných hasičů byla střecha provizorně ukotvena k oplocení rodinného domu. Hned po 9 
hodině volalo mnoho občanů s hlášením poruchy dodávky elektrické energie, Společnost ČEZ Distribuce 
a.s., vyhlásila v důsledku extrémně silného větru kalamitní stav (nejen) pro Středočeský kraj. Dále byla 
oznámena nefunkčnost poruchové linky ČEZ, 800 850 860 z důvodu vysokého počtu hovorů. Bylo 
nahlášeno tisíce poruch. Bez elektřiny bylo v průběhu dne v celé ČR půl milionu domácností. 

Proto byly pro potřeby obcí zřízeny speciální linky, pomocí kterých byly hlášeny závady na dodávkách 
elektrické energie v obci. Opravářské čety společnosti ČEZ přednostně řešily poruchy na vysokém napětí, 
a proto závady ve Vestci nemohly být rychle odstraněny. Až v úterý 31. 10. v 7:30 byla zahájena oprava 
na odstranění poruchy v dodávkách elektrické energie v ulicích Vestecká, Průběžná, Hrnčířská, 
K Rybníku, V Mokřinách a K Lomu.  Necelá polovina Vestce byla téměř dva dny bez dodávky elektrické 
energie. Termín ukončení prací  společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznámila v 11.40. Funkčnost byla 
ověřena u několika uživatelů a my jsme se radovali, že zase normálně svítíme, vaříme a hlavně topíme a 
užíváme. Elektřina nabízí komfort a pohodlí, na které jsme si navykli.  

Při víkendové větrné kalamitě 29. 10. kolem desáté hodiny došlo k poškození střechy Mateřské školy 
Vestec. Vichřice utrhla střešní krytinu na ¼ budovy, v dalších částech byla střešní krytina poškozena. S 
pomocí dobrovolných hasičů byla  krytina ukotvena a zbytek zatížen betonovými tvárnicemi. Dešťovou 
vodou byl poškozen pouze obecní byt a prádelna. Pojišťovně byla nahlášena pojistná událost a s opravou 
střechy se začalo po souhlasu likvidátora. 

V sobotu 11.11. - Mezinárodní potravinová sbírka. Zboží ze sbírky putuje do charitativních organizací. 
Probíhala opět jako loni a předloni v Hypermarketu Albert. Dobrovolníci u vchodu obchodu a webové 
stránky informovaly, jak pomáhat druhým.  

V pondělí  4. 12. došlo v dopoledních hodinách k dopravní nehodě, při které byly zničeny oba semafory 
na přechodu u autobusové zastávky SAFINA. Nákladní vozidlo, které jelo po Vídeňské ulici se zvednutou 
korbou, zachytilo oba semafory, které byly zničeny. Přechod tak nebyl v době uzávěrky tohoto čísla 
osazen semafory ani osvětlením. 

Světoznámá česká top tenistka Karolína Plíšková založila v červnu 2017 svůj nadační fond, 
prostřednictvím kterého pravidelně nemalými finančními obnosy přispívá na dobré věci.  Úterý 26. 12. 
2017 uspořádala tenisový turnaj ve Vestci (Tenis Centrum Head), přičemž slavnostní vyhlášení proběhlo v 
luxusním kasinu Magic Planet Gold. A kdo jiný mohl akci moderovat, než Karolíny přítel a manažer v 
jedné osobě Michal Hrdlička. Kromě vyhlášení vítězů se konala i dražba tenisové rakety, s níž Karolína 
vyhrála v turnaj v australském Brisbane, společenských šatů od Beaty Rajské a hokejky hráče NHL 
Davida Pastrňáka. Výtěžek putoval ve prospěch FOD Klokánek. 

27. 12. v 9 h. - Poněkud nečekaně skončila svou jízdu mladá řidička osobního automobilu na dvorku a 
přímo pod okny domu č. 21. Majitelům tak připravila nečekané povánoční probuzení. Krátce před tím se 
v těchto dotčených místech pohybovala dvojice zaměstnanců Technických služeb. Ti měli velké štěstí, 
protože se rozhodli přejít na protější stranu vozovky.  
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V roce 2017 jsme si připomněli výročí Josefa Lady a jsme rádi, že jsme mohli si ho připomenout i přímo i 
ve Vestci a to díky paní Aleně Dostálové, která připravila letošní Betlém právě v duchu jeho tvorby. 

Tabulku získanou z katastrálního úřadu Praha západ Úhrnné hodnoty druhů pozemků –. Vestec u Prahy, 
okr. Praha -západ  (513458), v  katastrálním území 781029. lze najít v příloze č. 8  kroniky.  Informuje o 
úhrnných hodnotách druhů pozemků a uvádí počty objektů evidovaných v katastru nemovitostí týkající se 
zejména vývoje zemědělské a orné půdy. 

Safina. Česká společnost Safina vstoupila do programu certifikace zodpovědného zpracovatele vzácných 
kovů. Během kvalifikačního řízení bude muset prokázat, že kupuje suroviny od organizací, které dodržují 
lidská práva pracovníků a které nepodporují povstalecké skupiny ve válečných konfliktech. Na seznam 
žadatelů byla zařazena začátkem května 2017. 

Tak jako loňská silvestrovská noc, tak i letošní, byla naplněna určitými obavami s užíváním zábavní 
pyrotechniky.  Lidé si mohli stěžovat na nadměrný hluk z použité pyrotechniky nebo hlučné chování 
sousedů a na narušování občanského soužití. Na rozdíl od roku 2016, kdy byly ve Vestci při použití 
pyrotechniky poškozeny tři domy, proběhl konec roku 2017 bez rušivých událostí, aspoň co se 
nemovitostí týká. Na veřejných prostranstvích bylo klidněji, k zábavě byla využívaná místa k tomuto 
účelu určená.  
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