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  V e s t e c  -  k r o n i k a   2018 

V roce 2018 jsme si připomínali sté výročí založení Československého státu. „Osmičkové roky“ 

byly pro naši republiku roky bouřlivé, klidné, revoluční, zpátečnické, smutné i radostné. Z mého 

pohledu bych rok 2018 charakterizovala jako klidný. Co se týče dopravy, pro motoristy náročný, 

potěšující pro cyklisty a z hlediska meteorologického, hodně suchý. 

 

Obec Vestec 

Nejvýznamnější události a akce roku 2018 

 31. 1. byl obcí vydán nový územní plán (viz web obce: https://vestec.cz/uzemni-plan-2018). 

 19. 2. - otevřena lékárna v objektu Obchodního centra Vestec na Vídeňské ulici. 

 26. 2. - udělen certifikát vestecké pobočce České pošty Pošta Partner. 

 duben – prosinec 2018 - uzavírka Libušské ulice v Písnici  - (dopravní omezení se nepřímo 

týkalo i naší obce). 

 17. 7. - Dopouštění rybníka  - celkem 12 907 m3 vody; vyčištění přítoku k rybníku a 17. 7., 

ze štolového přivaděče ze Želivky bylo dopuštěno tolik vody, což odpovídalo zvýšení 

hladiny o cca 35 cm (12 907 m
3)

.   

 Výměna mechanických vodoměrů za vodoměry s dálkovým odečtem. 

 Dokončení výstavby autobusových zastávek u obchodního centra na Vídeňské ulici - 

červenec 2018 a od 25. 7. byl znovu zprovozněn semafor na Vídeňské u Safiny. 

 Výstavba altánů a grilovacích míst (červen 2018), výstavba dřevěného mola nad rybníkem, 

zprovoznění interaktivního hřiště vedle venkovní posilovny, oplocení areálu sportoviště.  

 Srpen 2018 – vybudování mlhoviště na louce za rybníkem. 

 Rozšíření kamerového systému. 

 Zprovoznění navazující cyklostezky do Kunratic a výstavba cyklostezky Vestec - Jesenice 

včetně nového chodníku Na Průhoně (dokončeno koncem září). 

 Oprava střechy MŠ. Opravy a doplnění dětských hřišť (ul. Rákosová, u podia za rybníkem 

na velkém hřišti, na Vestecké ulici). Nová parková plocha v ulici Javorová u domu č. 312 

místo nevyužívaného dětského hřiště. 

 Říjen - zahájena výstavba rezidenčních dvoupodlažních domů - projekt Viladomy Vestec. 

 Ukončení provozu restaurace Siesta ve Chmelové ulici. 

Představitelé obce  
(do podzimních komunálních voleb, které proběhly ve dnech 5. října a 6. října 2018): 

https://vestec.cz/uzemni-plan-2018
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vedení obce: starosta: Tibor Švec, místostarostka: 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. 

Veřejné schůze zastupitelstva se konaly 31. 1., 28. 4., 20. 6. a 12. 9. 2018 

Ve dnech 5. 10. a 6. 10. rozhodli občané v komunálních volbách o nových zastupitelích obce. 

Potěšující byla skutečnost, (tak jako v minulých letech), že volební účast byla velká - 72,91 % 

oprávněných voličů, zatímco celorepublikový průměr byl jen 60,84 %. Volby proběhly tradičně 

v zadním traktu Mateřské školy Vestec, U Hřiště 576. 

V téže místnosti v přístavbě MŠ se konalo 5. 11. 2018 v 18.30 ustavující zasedání Zastupitelstva 

obce Vestec svolaného starostou Tiborem Švecem. Proběhla volba starosty a místostarostů, 

zřízení finančního a kontrolního výboru, včetně rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 

neuvolněných zastupitelů obce. 

Výsledky voleb – jmenný seznam a pořadí pro všechny kandidátní listiny: 

Kandidátní listina Kandidát Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

Hlasy  Pořadí 

zvolení 

číslo    název poř. 

číslo 

příjmení, jméno, tituly věk 

  

abs. v % 

 

1 SNK pro VESTEC 3 Lejnarová Taťána 58 NK BEZPP 291 9,02 1 

1 SNK pro VESTEC 11 Zemanová Dana 55 NK BEZPP 249 7,72 2 

1 SNK pro VESTEC 4 Šedivý Václav Ing. 55 NK BEZPP 246 7,62 3 

1 SNK pro VESTEC 1 Petrus Milan 42 NK BEZPP 233 7,22 4 

1 SNK pro VESTEC 2 Pašek Miroslav 47 NK BEZPP 173 5,36 5 

2 STAROSTOVÉ A 

NEZÁVISLÍ 
1 Švec Tibor 42 STAN BEZPP 530 7,75 1 

2 STAROSTOVÉ A 

NEZÁVISLÍ 
7 Klímová Dita Mgr. 41 STAN BEZPP 520 7,60 2 

2 STAROSTOVÉ A 

NEZÁVISLÍ 
2 Drahoš Václav 43 STAN BEZPP 449 6,57 3 

2 STAROSTOVÉ A 

NEZÁVISLÍ 
3 Řízek Jiří Ing. 62 STAN BEZPP 466 6,81 4 

2  STAROSTOVÉ A 

NEZÁVISLÍ 
4 Stupková Jana 49 STAN BEZPP 397 5,80 5 

2 STAROSTOVÉ A 

NEZÁVISLÍ 
5 Vávrová Radka Bc. 38 STAN BEZPP 447 6,54 6 

2 STAROSTOVÉ A 

NEZÁVISLÍ 
6 Vlasák Miroslav Ing. 48 STAN BEZPP 444 6,49 7 

2 STAROSTOVÉ A 

NEZÁVISLÍ 
8 Cihlář Zdeněk 47 STAN BEZPP 457 6,68 8 
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2 STAROSTOVÉ A 

NEZÁVISLÍ 
9 Fritschka Roman 

Ing. 
46 STAN BEZPP 443 6,48 9 

2 STAROSTOVÉ A 

NEZÁVISLÍ 
10 Tůma René Ing. 48 STAN BEZPP 445 6,51 10 

 

 

Složení nového zastupitelstva po podzimních volbách do obecních zastupitelstev 2018 

vedení obce:  starosta: Tibor Švec, místostarosta: Ing. Jiří Řízek (uvolněný), místostarosta:                    

Jana Stupková  

rada obce: Tibor Švec, Ing. Jiří Řízek, Jana Stupková, Milan Petrus, Mgr. Dita Klímová  

zastupitelé obce: Tibor Švec, Jana Stupková, Mgr. Dita Klímová, Ing. Jiří Řízek, Milan Petrus, 

Ing. Roman Fritschka, Václav Drahoš, René Tůma (předseda finančního výboru), Bc. Radka 

Vávrová, Ing. Miroslav Vlasák, Táňa Lejnarová (předsedkyně kontrolního výboru), Miroslav 

Pašek, Ing. Václav Šedivý, Dana Zemanová, Zdeněk Cihlář. 

 

Další veřejné schůze nově zvoleného zastupitelstva se konaly: 5. 11. a 12. 12. 2018  

Veřejné schůze zastupitelstva obce Vestec se vždy konaly na obecním úřadě, Vestecká 3, 

v zasedací místnosti. Z každého jednání byl pořízen audiozáznam, který byl dostupný na webu 

obce, takže si ho mohli občané prakticky vyslechnout i doma. Tento fakt může vysvětlit, že 

ačkoliv schůze byly veřejné, účast občanů byla nízká. Zápisy a informace ze schůze byly 

umístěné na úřední desce před obecním úřadem a na webu obce. Částečně i ve Vesteckých 

listech. 

Zastupitelstvo obce Vestec dne 16. prosince 2017 schválilo následující územní rozpočet 

obce na rok 2018: 

PŘÍJMY CELKEM:   64 242 000,00 Kč 

BĚŽNÉ VÝDAJE:   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 

 

Zapojení prostředků z minulých období:  16 000 000,00 Kč 

Splátky úvěru Česká spořitelna a.s.:   - 1 593 000,00 Kč 

 

Skutečný stav plnění rozpočtu obce k 31. 12.2018:      

DAŇOVÉ PŘÍJMY:   52  531 495,98 Kč 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:  12 726 081,29 Kč 

PŘIJATÉ TRANSFERY:   4 261 117,82 Kč 

PŘÍJMY CELKEM:   72 696 226,37 Kč 

BĚŽNÉ VÝDAJE:   52 840 995,79 Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:  23 576 764,47 Kč 

VÝDAJE CELKEM:   76 417 760,26 Kč 
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Bilance (příjmy – výdaje): - 3 721 533,89 Kč 

CELKOVÝ ZŮSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ: 18 477 315,78 Kč  

(vč. hotovosti v pokladně)  

Statistické údaje  

Ke dni 1. 1. 2018 měla Vestec 2 593 obyvatel. 

Ale  k  31. 12. 2018, resp. k  1. 1.2019, vzrostl počet na 2 668, z toho bylo 2086 občanů ČR a 

582 cizinců (jednalo se převážně o Asiaty, pak Ukrajince, Slováky a občany ruské národnosti), 

průměrný věk občanů byl 34,9 let. 

narození: 25  úmrtí: 9  

počet přistěhovaných: 107,  odstěhovaných: 76  (týká se jen Čechů)   

počet těch, co jsou přihlášení na OÚ: 32 

počet přihlášených psů:  262      

A pokud někoho zajímá, kolik bylo vydáno rybářských lístků: 53 ročních a 12 jednodenních 

vydaných na úřadě (další vydávají Technické služby Dolnobřežanska s.r.o). 

Školní autobus využívalo 80 vesteckých školáků.                                                                                                                    

Porodné si vyzvedlo 23 maminek (jedna z dávek sociálního programu pro občany s trvalým 

pobytem v obci).   

poslední vydané číslo popisné: čp. 685 

Jen pro zajímavost si připomeneme rok 2017:  

Počet obyvatel k 1. 1. 2017 byl: 2 487, počet cizinců: 512. 

 

Přílohy kroniky:  

Přehled místních poplatků na rok 2018 je k dispozici v příloze kroniky. 

Územní plán obce Vestec je dostupný v příloze kroniky Vestce a je dostupný na webu obce 

Vestec. 

Krajinný plán obce Vestec je dostupný v příloze kroniky Vestce a je dostupný na webu obce 

Vestec.  

Podřízené příspěvkové organizace: 1. Mateřská škola Vestec, 2. Technické služby obce Vestec, 

3. Sportoviště obce Vestec. 

Webové stránky obce: vestec.cz, facebookový profil: Vestec u Prahy, oficiální stránka.  
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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, info@msvestec.cz 

Ředitelka: Mgr. Daniela Pořízková do 1. 8. 2018, kdy na vlastní žádost opustila pozici ředitelky 

a řízením MŠ byla dočasně pověřena zástupkyně ředitelky Jaroslava Šilhanová. 

Ve školním roce 2018/2019 provozovala MŠ celkem šest tříd pro děti ve věku 3-6 let. 

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. 

 

Zápis do Mateřské školy Vestec 14. 5. 2018     Den otevřených dveří v MŠ Vestec - 25. 4.2019  

 

Zájmové aktivity MŠ Vestec: 

 PLAVÁNÍ AQUAPALACE ČESTLICE 

Probíhalo každou středu od 10:15 hod. do konce května. Odjezd od školky v 9:30 hod. 

Výuka probíhala v Paláci pokladů, v laguně s hloubkou vody 90 cm (začátečníci) a v Paláci Relax ve 

velkém bazénu (pokročilí). Délka trvání lekce 30 min. + 15 min vířivka.  

 SOLNÁ JESKYNĚ HERINK 

Návštěvy se konaly každý pátek od 10:30-11:20 hodin. Odjezd od školky v 10 hodin. Délka trvání lekce 

50 minut, celkem opakování10 lekcí. 

 HRAVÉ LYŽOVÁNÍ CHOTOUŇ 

V týdnu od 5. února do 9. února, děti odjížděly po obědě, vracely se před 16. hodinou. Jako dozor byli 

přizváni také rodiče dětí. 

 ČESKO ČTE DĚTEM 

Ve dnech 5. – 8. června byli do školky pozváni rodiče, sourozenci, babičky a dědečkové dětí, aby dětem 

předčítali pohádky před spaním. 

 

Kalendář akcí 2018: 

Výlet předškoláků do Botanické zahrady - 26. ledna, 8:00– 11:30 

Výlet Koníků a Žluté třídy do svíčkárny v Šestajovicích - 12. ledna, 8:00 – 12:30 

Divadlo ve školce "Bába chřipka" - 31. ledna, 9:30 – 12:00 
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Karneval - st, 14. února, 8.00 – 10.00   

Cirkus Cecilka - čt, 22. února 2018, 10:00 – 10:30 

Vynášení Mořeny – 21. března, 10:00 – 11:00    

Toulcův dvůr- Chobotnice a žlutá třída - 12. dubna, 10.00 – 11.00 

Výlet na zámek Berchtold - modrá a zelená třída - 3. května, 8:00 – 12:30 

Předškoláci jedou na Campanus - Move week - 30. května  

Celodenní výlet Země Ráj, - v pondělí 4. června  

Zahradní slavnost – slavnostní loučení s předškoláky - 12. června 17.00 –18.00 

Škola v přírodě – Harrachov- 18. – 22. červen 

Přerušení provozu MŠ – zařízení v létě uzavřeno - 16. červenec – 31. srpen 2018 

Adaptační program pro nově přijaté děti -  29. srpna, 9:30 – 11:30                                                                  

Zahájení školního roku -  pondělí, 3. září 2018                                                                                                 

Třídní schůzky - čt, 6. září, 17:30– 18.00                                                                                           

Barevný den. 25. září                                                                                                                                       

Logopedický screening pro děti od 4,5 let - 18. října, 8.00 – 12.00                                                      

Drakiáda -  24. října 2018, 16:30-17:30                                                                                                   

Divadlo ve školce - O Zlaté rybce - 26. října, 9:30 – 11:15                                                 

Uzamykání rybníka - lampionový průvod - 12. listopadu, 16.00 – 17:30                                 

Divadlo ve školce - Co malí medvědi o podzimu nevědí - 16. listopadu, 9:45 – 11:30                                                                                                                                

Fotografování dětí - jednotlivců s vánoční tématikou - 22. listopadu, 9:00 – 11:30                                           

Vánoční tvoření s rodiči - 29. listopadu, 16.00– 17.00                                                                                     

Oční screening - 10. prosince  8:00 – 11:30 

Vánoční besídka Chobotnice - 10. prosince 16.00 – 17.00 

Vánoční besídka Delfíni - 10. prosince, 16.00 – 17.005 

Vánoční prázdniny - MŠ uzavřena – od 22. prosince 2018 do  2. ledna  2019 

Adaptace dětí v MŠ Vestec - Adaptace nově přijatých dětí probíhala obvykle ve dvou týdnech, 

dle individuálních potřeb dítěte (zohledňovala se věk dítěte, sociální vyzrálost dítěte, schopnost 

adaptace). Vše probíhalo formou konzultací učitelky s rodičem (zákonným zástupcem dítěte). 

První týden 3. 9. – 7. 9. 2018  - první dny dítě přichází do školky s rodiči, zákonným 

zástupcem, seznámí se s třídou, paními učitelkami a ve školce je dle situace 2 hodiny (odchází po 

svačině domů). 

Druhý týden 10. 9. – 14. 9. 2018 - se dítěti doba pobytu ve školce prodlužuje (dle 

individuáních potřeb a po konzultaci s pí. učitelkami), pobyt je zakončen oběděm. 

Třetí týden 17. 9. – 21. 9. 2018 - se zohledňuje průběh adaptace, pokud dítě novou situaci 

zvládá bez větších obtíží, zůstává ve školce do odpoledních hodin. 

Každé dítě zvládalo nástup do školky jinak a bylo třeba vždy přistupovat ke každému dítěti 

individuálně. 

 

Další školní zařízení a instituce pro vestecké děti a občany 

 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 
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Kapacita zařízení: 20 dětí nejen pro zaměstnance AV ČR v.v.i. 

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: 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 11 - Chodov, www.campanus.cz 

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Derková, MBA 

Zápis do ZŚ pro školní rok 2018/2019 se konal 4. a 5. dubna od 14.00 do 17.30 hodin. K zápisu bylo 

možné si předem zarezervovat konkrétní čas, při samotném zápisu zákonný zástupce předložil vyplněnou 

žádost o přijetí, prokázal svou totožnost a přinesl rodný list dítěte. Při přijímacím řízení dítě pod vedením 

pedagoga prokazovalo svojí školní zralost, mohlo si vybrat kamaráda, se kterým by chtělo chodit do třídy. 

Samotný zápis trval cca 60 min. 

Některé akce školy Campanus: 

ZŠ Campanus na základně záchranářů ve Vestci.  

Dne 18. 1. v dopoledních hodinách měla základna záchranářů ve Vestci milou návštěvu. Podívat se na 

život záchranářů přijelo 22 dětí ZŠ Campanus z Prahy 11. Záměrem návštěvy bylo seznámit děti s prací 

hasičů a záchranářů. Děti měly příležitost vidět, jak se správně resuscituje v interaktivním autobusu, 

seznámily se s vybavením sanitního vozidla. Technický tým jim ukázal práci s hydraulickým 

vyprošťovacím nářadím a hasiči pak ukázali jejich vybavení a hasičskou cisternu. Podpořit seznamovací 

akci přijeli i strážníci obecní policie Vestec, kteří představili vybavení a výzbroj v jejich hlídkovém 

vozidle. Bohužel už po necelých dvou hodinách exkurze skončila, i když by si děti přály mít více času na 

prohlédnutí všeho zajímavého. 

A ještě zmíním jednu z mnoha zajímavých akcí, do které se zapojili žáci 1. D ze ZŠ Campanus, pro změnu 

na konci roku, před Vánoci. Jednalo se o dobročinnou akci, kterou tak podpořili děti z chudších rodin.   

Do krabic od bot (celkem 21) vložili hračky, oblečení, knihy či stolní hry, pečlivě je zabalili a přidali ještě 

vánoční přáníčko. Krabice pak jistě udělaly radost pod stromečkem dalším dětem. 

 Univerzita Třetího věku (U3V) 

Univerzita působí od roku 2011. Od 6. 2. odstartoval v budově Biocevu již 13. semestr U3V na téma: 

Cestování - co jste možná nevěděli a od 9. 10. – 14. podzimní semestr s tématem: České dějiny a jejich 

souvislosti. 19 studentů, seniorů nad 55 let, absolvovalo v předepsaném rozsahu studijní program a při 

promoci obdrželi ”Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku”. Promoce se vždy konaly na Fakultě 

zemědělské univerzity v Praze - Suchdole. Výuku a dokumentaci zajišťovala paní Libuše Jarolímková. 

Poplatek za semestr činil 300,- Kč.  O univerzitu byl a je stále velký zájem.   
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2. 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. V současné době převzaly 

většinu činností TSDB s.r.o., příspěvková organizace se v roce 2018 starala zejména o údržbu 

zeleně a veřejných prostranství. 

 

Kromě výše zmíněné p. o. působí v obci také Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. (TSDB 

s.r.o.). 

Sídlo: Vestecká 3, Vestec 25250 

Ředitel: Václav Drahoš 

Osoby zastupující společníky na Valné hromadě společnosti: 

Obec Vestec – Tibor Švec, Obec Psáry – Milan Vácha, Obec Vrané n. Vltavou – Mgr. Dana 

Ullwerová, Obec Březová-Oleško – Ing. Aleš Dvořáček 

Dozorčí rada společnosti: Ing. Jiří Řízek, Ing. Antonín Rak, Ing. Viktor Janauer, Ing. Aleš 

Dvořáček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. rozšířily v roce 2018 svou činnost na provozování 

VaK v obci Vrané nad Vltavou a správu veřejného osvětlení v obci Vestec namísto                 

spol. ELTODO osvětlení s. r. o.. Několik čísel o veřejném osvětlení: počet svítidel: 381, počet 

spínacích míst: 12, roční spotřeba  el. energie: 140 MWh. Během roku byla provedena kompletní 

výměna svítidel, v první etapě v ulicích Javorová a Rovná. 

Poskytované 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 
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čištění prostranství a komunikací či zimní údržbu, správu reklamy na obecním prostranství, svoz 

směsného i separovaného odpadu, provozování sběrných dvorů, provozování veřejného osvětlení, 

provozování vodovodů a kanalizací a pasportizaci.  

Sběrný dvůr v ulici Na Průhoně v areálu AGRA měl provozní dobu pro veřejnost: středa 16.00 – 

20.00, sobota: 8.00 – 14.00. 

Služby byly nabízeny i mimo území obce Vestce, a to v obcích Psáry, Dolní Jirčany, Březová-

Oleško, Vrané nad Vltavou, Hodkovice, Jesenice a dalších. 

Divize Vodovody a kanalizace (článek VL červen 2018, zapsal Václav Drahoš) 

V rámci divize jsme se stali v roce 2016 provozovatelem vodovodního řadu obce Vestec, kdy objem 

dodávané vody má stále rostoucí tendenci a potvrzuje tak správnost rozhodnutí obce Vestec provozovat 

vodo-vodní řad samostatně. V souvislosti s rozvojem obytných zón a napojením komerčních objektů lze 

před-pokládat další růst dodávek pitné vody v naší obci. Nárůst fakturace oproti roku 2016 byl o 16 %.              

V divizi se pracovalo na projektech pro další zefektivnění provozování sítě v obci, klíčovým projektem 

v roce 2017 bylo přepojení mrazíren AGRO na vodovodní řad. Ztrátovost vody se podařilo snížit o 68 % 

na rekordní hranici 6 %. Zároveň společnost provozuje i kanalizační síť a čistírnu odpadních vod, kdy 

nově zajišťuje i odvoz splaškových vod vlastní technikou. Také se pracovalo na přípravách provozování 

vodo-vodní a kanalizační sítě pro obec Vrané nad Vltavou. V divizi Vodovody a kanalizace bylo dosaženo 

navýšení obratu o 15 %.  

Ceny vodného a stočného pro rok 2018 v obci Vestec v Zóně 1 (obydlená část) a Zóně 2 (severozápadní 

průmyslová zóna) vodné ve výši 30,72 Kč/m
3
 bez DPH, a cenu stočného pro Zónu 1 ve výši 42,25 Kč/m

3
 

bez DPH a pro Zónu 2 ve výši 71,00 Kč/m
3
 bez DPH.  

Divize Odpadového hospodářství 

V rámci této divize zajišťovala společnost svozy pro obec Vestec, Psáry a Březová-Oleško. Společnost 

začala využívat subdodávek v této oblasti a uzavřela strategické partnerství. V divizi odpadového 

hospodářství bylo dosaženo navýšení obratu o 27 %. 

 

Divize Provoz a údržba 

V rámci divize se podařilo navýšit objem zakázek v údržbě zeleně. Společnost pracovala nejen pro Vestec, 

ale i pro obec Psáry a další významné zákazníky, jako např. 1. Želivská a.s., obrat narostl o 2 %. 
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3. 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. 

 

TJ Viktoria Vestec: 

        Fotbal muži A a B –  provozován na 

fotbalovém hřišti, oddíl TJ Viktoria Vestec 

        Fotbalová akademie Jiřího 

Novotného (FAJN) –   

provozována na fotbalovém hřišti a v multifunkční hale, oddíl TJ Viktoria Vestec 

        Nohejbal –  provozován v multifunkční hale, oddíl TJ Viktoria Vestec 

       Stolní tenis – provozován v tělocvičně,  oddíl TJ Viktoria Vestec  

        Mažoretky  – od 2018  provozován v tělocvičně, oddíl TJ Viktoria Vestec, vedoucí Petra 

Macůrková. 

  

Sporty provozované mimo TJ Viktoria Vestec: 

 

         Tenis  je provozován  v Tenis centrum Head, Vestec, Sportovní 456; 

www.teniscentrum.com 

        Volejbal – provozován na objednání rekreačně v multifunkční hale 

 

Nohejbal  

Již  tradičně  se začínaly v půlce  dubna  rozbíhat  nohejbalové soutěže napříč republikou. 

Ani  okresní  přebor Prahy-západ, kde působí náš oddíl pátým rokem, tedy  nebyl  výjimkou. Zahajovací 

schůze všech oddílů se uskutečnily 24. 3. 2018  na kurtech T.O. Zapomenutých v Libni. Doladily se 

přihlášky  a  soupisky  jednotlivých týmů, rozlosovala se hrací kola, rozhodlo se o pořadatelích OP 

trojic  a  OP dvojic. 

OP trojic  8. května  -  Mníšek pod Brdy 

OP dvojic 30. června  -  Roztoky u Prahy 

1. kolo  se hrálo  na kurtech v Libni  14. dubna  od 9:00 hodin  s družstvem  OSNICE „B“, který měl ve 

svých řadách dosti zkušených hráčů  (Jarda Pěkný „Belmondo”, Martin Škorpa, Jindra a Petr Šnajberkovi, 

atd... ).  Bylo to derby se vším všudy. 

Hracím dnem byly soboty a  domácí zápasy se hrály  na „našem“ zastřešeném kurtu. 

Přes zimu se trénovalo  v hale  v Popovičkách  a hráči se  zúčastnili  několika zimních turnajů (Kolovraty , 

Neratovice, Dolní Počernice)  vč. „Zimních Přeborů“  v Mníšku pod Brdy, kde náš tým ve složení : Jiří 

Náhlík, Michal Šilar, Karel Budera  těsně nepostoupil  do bojů o cenné kovy a vybojoval pěkné 5. místo. 



Kronika obce Vestec  - rok 2018 
 

Stránka 11 z 27 

 
 

Rozpis zápasů: http://www.onspz.estranky.cz/clanky/okresni-prebor/op-2018/ 

OP-2018 

 Tabulka okresního přeboru 2018 

# tým Z V P skóre body 

1. Štěchovice 12 11 0 65:12 22 

2. Osnice C 12 7 5 43:41 14 

3. Libeň 12 6 6 50:34 12 

4. Osnice B 12 6 5 41:36 12 

5. Vestec 12 5 7 34:50 10 

6. Mníšek A 12 3 9 29:55 6 

7. Dobřichovice 12 3 9 25:59 6 
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2. Spolky v obci 

 

Poskytnuté dotace z rozpočtu obce Vestec v roce 2018: 

Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec 300.000 Kč 

Rodinné centrum Baráček, z.s. 48.000 Kč 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec 25.000 Kč 

Honební společenstvo Jesenice – Vestec 25.000 Kč 

Český svaz chovatelů, Základní organizace Vestec 15.000 Kč 

Spolek zdravotně postižených v Jesenici 10.000 Kč 

Spolek vesteckých seniorů 180.000 Kč 

 
 

 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, facebook 

Rodinné centrum nabízelo po celý rok dětem a rodičům mnoho možností, jak aktivně trávit svůj 

volný čas jak ve všední dny, tak i o víkendech. Spolek provozují maminky z Vestce a okolí zcela 

dobrovolně. Herna se nachází v pronajatých prostorách Sportoviště obce Vestec p.o., hned 

v blízkosti cvičebního sálu. Dopolední program je zaměřen na aktivity pro rodiče s dětmi od 

miminek po čtyřleté, odpolední program je přizpůsoben pro děti školkového a školního věku.  

 

Rodinné centrum působí v obci už 

10 let, letos to také patřičně oslavilo 

velkou oslavou s divadlem, 

s dílnami pro děti, s tanečním 

představením a výstavou fotografií 

z nejrůznějších akcí pořádaných za 

10 let svého působení. 

 

Přehled akcí v roce 2018: 

Keramická dílna (leden a duben) – rodiče s dětmi si mohli v první dílně vytvořit keramické výřezy a 

výtvory, ve druhé dílně je mohli následně ozdobit glazurou. Pec k vypálení zapůjčila MŠ Vestec. 

Dětská burza jaro/léto - 6.4. a 7. 4. 2018 – oblíbený a vyhledávaný bazárek dětského oblečení a potřeb pro 

děti s účastí 50 prodejců. Prodávat bylo možné osobně nebo prostřednictvím členů RC Baráček, vždy za 

poplatek. Akce se konala v kryté sportovní hale Sportoviště obce Vestec po dobu dvou dnů. 

Velká cesta pro malé pulečky s podtitulem „Lední den“ - 12. 5. 2018 – přírodopisné putování na daleký 

sever, poznávání života, rostlin a vztahů v zemi ledu a sněhu. Příjemné ochlazení v horkém letním dnu. 

Děti si zahrály na tažné sněžné psy, zkoušely si vyrobit sněhuláka ze škrobových koulí, prozkoumaly sílu 
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mrazu při práci s tekutým dusíkem, lovily ryby tzv. „na dírku“ a dozvěděly se ještě mnoho dalšího 

o životě Eskymáků. 

Dětská olympiáda -10. 6. 2018 – velká sportovní akce pro děti od 4 do 14 let, soutěžilo se tradičně na 

skvěle připraveném fotbalovém hřišti, např. ve skoku do dálky, sprintu, běhu přes překážky, hodu 

míčkem, vrhu koulí aj. Vyhlášeni byli nejlepší sportovci v každé věkové kategorii. Nechyběla olympijská 

vlajka, olympijský oheň, slavnostní přísaha ani důležitá společná rozcvička. Akce byla podpořena 

dobrovolníky z řad hasičů i rodičů, kteří obsluhovali jednotlivá stanoviště, ceny pro vítěze byly zakoupeny 

díky sponzorským darům a finančním příspěvkům. Akci podpořila také obec Vestec a Česká unie sportu. 

 

Cyklohrátky - 8. 9. 2018 – dopravně-bezpečnostní zábavná stezka pro všechny malé cyklisty i chodce. 

Hravou formou si děti osvojovaly pravidla silničního provozu, projely si dopravní hřiště, které vzniklo 

dočasně na louce pod podiem, vyzkoušely si přecházení po přechodu v těsné blízkosti autobusu, a jak 

dobře vidí nebo spíš nevidí do silnice na další přijíždějící auta. Oblíbené bylo stanoviště obecní policie 

Vestec, která dětem dovolila prohlédnout si zásahové vozidlo. 

Dětská burza podzim/zima - 5.10. a 6.10. 2018 

Halloweenská Pevnost Boyard - 4. 11. 2018 – halloweenský program pro 6 týmů dětí ve věku 4 – 10 let se 

sbíráním klíčů za splnění nelehkých sportovních i intelektuálních úkolů, nalezením hesla ze získaných 

indicií a nakonec bohatým sladkým pokladem pro vítěze. Všichni si mohli pochutnat na připravených 

halloweenských dobrotách, zatančit si v kostýmu na karnevalu a vyrobit si halloweenskou ozdobu.  

Rodinné focení – 10.11 . a 11.11. 2018 – předvánoční ateliér s Veronikou Březinovou v herně RC 

Baráček.  

Mikuláš v RC - 5.12. 2018 – mikulášská trojice ví o každém dítěti úplně vše, jak jen to dělají?! Odpoledne 

mohou děti strávit také diskotékou v tělocvičně nebo se zabaví u připraveného tvoření. 

 

 Sbor dobrovolných hasičů Vestec -   SDH SH ČMS SDH Vestec  

Sídlo: Vestecká 3, 252 50 Vestec 

Starosta SDH:  Miroslav Pašek,  

velitel: Milan Petrus, strojník: Dan Miler, Jaroslav Skřivan: zástupce velitele sboru, Miloš Kesl: 

hospodář, revizor účtů: Filip Mlejnek; Celkem: 19 členů 

IČO: 22900969; NONSTOP linka hasičů Vestec: 734 755 512  

kontakty: www.sdh-vestec.cz  e-mail: sdh-vestec@seznam.cz, facebook 

Činnost sboru byla tradičně zaměřena na prevenci, osvětu, výchovu mládeže.  

mailto:hasici@vestec.cz
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Přiložená zpráva má dvě strany a souhrnně informuje o činnosti spolku za rok 2018, zapsal                             

ji Milan Petrus. 

Několik zajímavých výňatků ze záznamů z akcí, konaných v roce na zmíněném webu. 

Dne 6. 1. – účast na VVH v sousedních Hodkovicích. 

        

20. dubna 2018, Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na zvýšené nebezpečí požáru. 

V souvislosti s touto výstrahou je ve Středočeském kraji přijatá řada opatření a vydán ZÁKAZ PÁLENÍ! 

Dne 5. 5. pořádal náš Sbor dobrovolných hasičů Vestec 1. kolo okrskové soutěže v požárním sportu na 

louce za rybníkem. Počasí nám přálo a soutěže se zúčastnilo 7 družstev mužů a 3 družstva žen. Naši borci 

obsadili s časem 25,56 pěkné 4. místo. Pomyslná bedna jim utekla o 0,34 sekund. První místo obsadili 

s časem 22,75 hasiči ze Zvole. Druhé místo s časem 24,57 vybojovalo SDH Lhota. Třetí místo pro hasiče 

z Dolních Břežan s časem 25,22. 

Naši borci se vylepšili od loňska. Tento rok za sebou nechali i loňské vítěze soutěže, sousední Zlatníky. 

Hasiče z Vestce reprezentovali: Dan Miler, Jarda Málek, Martin Málek, Jana Málková, Filip Pařízek a 

velitel družstva Milan Petrus. V kategorii žen si pohár za první místo odvezlo družstvo ze SDH Dolní 

Břežany. Druhá byla děvčata z Průhonic a třetí místo zbylo na SDH Zlatníky.                                                                

Dne 26. 5. se zúčastnili dne IZS ve Vestci.  

Dne 7. 6. hasiči pracovali na voze Avia a 

připravovali se na soutěž ve Lhotě. Dne 9. 6. se 

zúčastnily soutěže v nočním útoku, který nese jméno 

Memoriál Jany Urbanové. Akci pořádalo SDH 

Lhota. Vestecké soutěžní družstvo se umístilo na 8. 

místě.                                                                                                                          

Dne 10. 6. pomohli RC Baráček s organizací dětské 

olympiády.    

Dne 12. 6.  SDH zapůjčilo MŠ Vestec na loučení s předškoláky naše stany.   

Dne 15. 6. byl v 16.34 vyhlášen poplach pro JSDH Vestec. Jednalo se o požár vozidla s pohonem na LPG 

v Hrnčířské ulici. Jednotka na místo události vyrazila po 4 minutách od nahlášení a po 5 minutách již na 

místě prováděla hasičské práce v dýchací technice. Požár byl lokalizován ještě před příjezdem 

profesionálních jednotek z Modřan a Jílového!! 

Dne 23. 6. se tradičně pořádal již 5. ročník akce Vestecký vodník. Uspořádat tuto akci bylo a je náročné, 

proto dík všem kamarádům, příznivcům a sponzorům, kteří pomohli s organizací akce. Vestecké družstvo 

se umístilo na krásném 2. místě v kategorii muži.  Výzbroj: motorová stříkačka, rozdělovač, 2x savice, 1x 

sací koš, 2x hadice B, 4x hadice.                                                                                                                                                      
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Dne 10. 9. – účast na memoriálu, který každoročně pořádá SDH Zlatníky. Akce byla hodnocena jako 

zdařilá. První kolo měli vestečtí hasiči rozběhnuté celkem slušně, avšak ve druhém kole je pozlobila 

stařičká stříkačka PS 8, takže nakonec obsadili 4.místo.    

V sobotu 15. 9. – účast na slavnostním otevření nové hasičské zbrojnice v Hodkovicích.  

 

  Spolek vesteckých seniorů - SVS   

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

Spolek vesteckých seniorů měl ke dni 14. 12. 2018, kdy se konala Valná hromada v restauraci 

U Klimešů, 50 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, cvičili pod vedením cvičitelky v SC 

TJVV a četli dětem v mateřské školce v červnu v rámci  akci ” Celé Česko čte dětem”. 

Přiložená výroční zpráva má dvě strany a souhrnně informuje o činnosti spolku.  Dostupná je na 

webu obce. 

 

25. 1.  2018  -    exkurze do Barrandovských ateliérů v Praze                                                                                        

9.   2.  2018  –   ”Sedmičky Josefa Lady” výstava v Tančícím domě v Praze 

16. 2.  2018 -    divadelní představení ve Stavovském divadle ”Figarova svatba”                                                                                                                                                                                 

16. 4.- 21. 4. -   pobyt v Karlově Studánce                                                                                                                                                                                

7. 5.   2018  -    exkurze do Lichtenštejnského paláce v Praze 

23. 5. 2018 -     výlet  hrad Křivoklát, Rakovník, exkurze v Krušovickém pivovaru                                                                                                            

28. 5  2018 -     divadelní představení v Národním divadle ” V rytmu swingu”  

  8. 6. 2018 -     výlet lodí po Vltavě do Tróje, návštěva Trójského zámku v Praze                                                          

15. 6. 2018  -    členská schůze SVS v Restauraci u Klimešů  s večeří    

13. 9.-2018 -     výlet do Mělníka a Mladé Boleslavi (Muzeum Auto Škoda) 

15 9.- 22.9. -     týdenní pobyt v Chlumu u Třeboně 

 5.10. 2018 -     výstava v Tančícím domě ” Retrobiják” 

22.10.2018       cvičení seniorek v SCTJVV s Jitkou Klembarovou 

24.10.2018  -    divadelní představení ”Sňatky z rozumu” v Divadle Na Vinohradech 

29.10.2018 -     návštěva Zemědělského muzea v Hodkovicích 

14.11.2018 -     divadelní představení v Divadle Na Fidlovačce ”Sen noci svatojánské”  

14. 12.2018  –  Valná hromada SVS v Restauraci u Klimešů s večeří                                                              

 

Dotační program obce pro všechny vestecké seniory:  

každý vestecký senior (poživatel starobního, sirotčího a plného invalidního důchodu) měl v roce 

2018 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 70 let 
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dotované ceny 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.). 

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

Sídlo: 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 

Z deníku akcí záchranářů: 

Dne 12.1. - Dnes jsme v 16:52 obdrželi žádost o pomoc při tragické dopravní nehodě 

u Horoměřic. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o nehodu autobusu s velkým množství 

raněných osob byl vyhlášen traumaplán. Na místo se tak sjeli všechny složky IZS z Prahy a 

Středočeského kraje 

Den IZS – 26. 5. 2018 - poslední květnovou sobotu se od deseti hodin v okolí Vesteckého 

rybníka konal 4. ročník Dne IZS. Hlavním úkolem této akce bylo představit široké veřejnosti jak 

vozidla, tak i techniku a vybavení všech složek IZS, včetně záchranářů. A také ukázky činnosti 

těchto složek, a to jak ve statických, tak také v dynamických ukázkách. Záměrem Dne IZS není 

jen pobavit návštěvníky, ale vzdělávat je, poučit o rizicích současné doby a jejich předcházení. 

Smyslem akce je naučná, didaktická aktivita, na které si mohou všichni návštěvníci vyzkoušet 

vše potřebné pro zvládání krizových situací. S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci je cílem 

nabídnout veřejnosti možnost seznámení se s dostupnými záchrannými technikami a 

technologiemi a všem složkám možnost prezentace jejich připravenosti. Pro děti byly připraveny 

různé hry a soutěže. 

V rámci dne bylo předáno Čestné členství, které převzal Tibor Švec, starosta obce Vestec a 

Zdeněk Vočka, velitel Obecní policie Vestec, jako důkaz našeho vděku za jejich podporu. 

Dne 11.9. Cvičení DÉMON. Akce proběhla v součinnosti se ZZS hlavního města Prahy, cvičení 

probíhalo u zadního východu Kongresového centra v Praze 4. Asociace záchranářů ve Vestci 

nasadila čtyři vozy s devíti členy. Etapy cvičení: briefing, místo zásahu, transport. péče 

o pacienty.  Dokumentace celého cvičení byla k dispozici na www.tydenikpolicie.cz. 
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 Český kynologický svaz ZKO Vestec - 693  

Cvičák: Hrnčířská ul., 25250 Vestec (u cyklostezky, směr Kunratice, v relaxační zóně za 

rybníkem) 

www.cvicakvestec.cz, tel. 604 849 413, cvicakvestec@gmail.com 

Malá kynologická organizace ve Vestci u Prahy, která se snaží, aby si psi a lidi spolu rozuměli.                                                                                                                                                                      

Aktivity byly provozovány v kynologickém areálu blízko cyklostezky na Kunratice, každou 

neděli od 10:00.   

 Rybáři 

Správci: Miroslav Kos, Vladimír Vykročil, Martin Gunhel a veškeří zaměstnanci Technických 

služeb Dolnobřežanska, s.r.o. 

Akce: 30. 6. 2018- Vestecký kapr – soutěž nejprve pro dětské rybáře a následně 24-hodinový 

rybářský maraton pro družstva dospělých. Startovné pro děti 300 Kč, startovné pro družstva 

1000 Kč.  

 

3. Kultura v obci 

Kulturní dění ve Vestci má na starosti pracovní skupina – Kulturní komise,  která zastřešuje 

akce pořádané obcí. Všechny akce byly technicky zajištěny prostřednictvím Technických služeb 

obce Vestec, p.o.. 

Předsedkyně KK: Anna Cajthamlová, další členové: Radka Vávrová, Dana Zemanová, Kateřina 

Novotná, Kateřina Haladová, Hana Vaněčková, Zdeněk Cihlář 

Kulturní akce v roce 2018:  

20. 1. – Masopust. Lidová tradice spojená s oslavou masopustu se slavila tento rok už 20. 1. 

Navzdory chladnému počasí se jako každý rok těšila velké účasti lidí. Barevná a pestrá akce 

začala v časných odpoledních hodinách na vesteckém hřišti a celý zástup masek pak prošel 

Vesteckou ulicí přes ulici Průběžnou zase zpět na hřiště, kde se pokračovalo soutěžemi a dobrým 

jídlem a pitím. Celou akci zdokumentoval na videu pan Václav Vaněček. Záznam byl dostupný 

na facebooku obce.  

14. 4. – Vítání občánků - v Motelu U Krbu na Vídeňské bylo slavnostně přivítáno 22 vesteckých 

dětí,  samozřejmě v doprovodu svých rodičů a příbuzných. 

30. 4. – Pálení čarodějnic a vystoupení hudební skupiny No Name a koncert Maxim Turbulenc. 

Akci si nenechalo ujít více než 500 lidí ze širokého okolí. Ještě před hudebním vystoupením si na 

své přišly zejména děti, pro které bylo připraveno několik úkolů a stanovišť, po jejichž zdolání na 

ně čekala odměna.  
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26. 5. - Dětský den a Den složek Integrovaného záchranného systému. Obě akce se konaly na 

loukách u pódia a u mateřské školy a zavítalo na ně velké množství návštěvníků. Pro děti byly 

připraveny skákací hrady a program s Dinosaury a s Bořkem Stavitelem. Dospělé pak více 

zajímala přehlídka techniky zdravotnické záchranné služby, hasičů a policie, stejně jako 

sledování zásahu všech složek v modelových situacích, např. u hořícího automobilu. 

9. 9.  – Středověké odpoledne - příznivé počasí doprovázelo akci, která pro změnu přenesla svůj 

děj do středověku. Akci moderovala Mahulena Bočanová, hudbu zajistila skupina Šlapeto. 

Účastníci, návštěvníci i z vedlejších obcí, si mohli vyzkoušet řemesla, která se už dnes 

neprovozují, sledovat šermířská klání, vystoupení sokolníka Ondry a jeho dravců či poslouchat 

písničky z muzikálu Noc na Karlštejně. Hodně napověděly i fotografie, které byly k dispozici na 

FB obce i ve Vesteckých listech. Na konci akce byly vylosováni tři výherci z řady dětí, kteří si 

odnesli jízdní kola od Škoda Auto. 

20. 10. – Dýňohraní – tradiční podzimní akce na vesteckém hřišti pro celé rodiny, 

s vydlabáváním dýní a ochutnáváním dýňových dobrot. Fotogalerie byly zveřejněné na FB obce i 

ve Vesteckých listech. 

1. 12. – Mikulášská nadílka pro děti z Vestce v Motelu  u Krbu - desítky dětí a rodičů přilákal 

na své zábavné vystoupení kouzelník Kravata. Děti se bavily při jeho roztomile pokažených 

tricích, užasle tleskaly zdařilým kouzlům a nakonec si od pana Kravaty každý odnesl balónkové 

zvířátko. To vše ještě předtím než přišel Mikuláš a jeho čertovští pomocníci. Anděl pak rozdával 

balíčky každému, kdo se odvážil předstoupit před Mikuláše a třeba mu i povědět nějakou 

básničku. 

2. 12. - Rozsvěcení vánočního stromu - v 15 hodin vystoupily nejprve naše děti s Karolínou 

Ruppert, v 16 hodin bylo zahájeno vystoupení Leony Machálkové. Opět velká akce, historické 

tržiště, betlém, oživení vánočních zvyků a zpívání koled. Zpěvačka pak po hromadném 

odpočítávání s přítomnými diváky rozsvítila letošní vestecký vánoční strom u obecního úřadu. 

 

23.12. - Betlémské světlo -  předvánoční akce nabízela jako obvykle koncert pěveckého sboru 

Lukáše Jindřicha, dále koncert Radima Schwaba a následně také Mariana Vojtka s Michaelou 

Gemrotovou. Vestečtí občané využili příležitosti se sejít v areálu sportoviště Vestec, popřát si 

krásné svátky a odnést si domů pravé betlémské světlo, které k nám do Vestce přivezli skauti. 

Videozáznamy, fotografie a komentáře k akcím jsme si mohli vyhledat na internetovém serveru 

YouTube a samozřejmě najít i na webu obce a na facebookovém profilu obce. 
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4. Obecní policie Vestec    

Sídlo: Vestecká 3, 252 50 Vestec 

Velitel: Zdeněk Vočka, zástupce Josef Dovjak, Dis., další strážníci: 7 

telefon: 313 035 500, mobil: 739 156 156, email: info@opvestec.cz 

Katastrální působnost: v obcích Dolní Břežany, Zlatníky – Hodkovice, Ohrobec, Modletice, 

Dobřejovice, Herink, Popovičky, Vrané nad Vltavou.  

Jeden zápis z knihy událostí  (z Vesteckých listů - květen 2018) 

Dne 25. 4. 2018 v 18.40 hodin přijala hlídka obecní policie prostřednictvím tísňové linky 

oznámení o neznámém muži v ulici K Jahodárně ve Vestci, že střílí z krátké střelné zbraně do 

pole. Na místě skutečně hlídka zastihla neznámého muže, který střílel z revolveru do pole 

směrem k ulici Vídeňská. Hlídka ihned na místě osobě zbraň odebrala. Jednalo se o revolver ráže 

6 mm, který spadá do kategorie D. následně byla provedena opakovaná zkouška na přítomnost 

alkoholu v dech s výsledkem 1,38 promile. Na místo se následně dostavila také hlídka Policie ČR 

– oddělení hlídkové služby a hlídka Policie ČR z Jesenice a ta si celou záležitost převzala 

k dořešení. 

Tato událost i ty další, které jsou pravidelně zveřejňovány ve Vesteckých listech ve sloupku 

Z knihy událostí, dokumentují fakt, že se proti minulým letům nic moc nezměnilo, že osoby 

narušující pořádek a klid v obci nedovolí policii zahálet.  

Kromě své náročné služby si vestečtí strážníci najdou čas také na spolupráci s místními spolky a 

kulturní komisí, jak dokumentuje fotografie z akce RC Baráček. 
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5. Doprava 

Především řidiči, motoristé museli i tento rok počítat s řadou omezení v okolí Vestce. Hlavně 

v čase dopravní špičky (ale i mimo ně) se zvláště v prvních dnech omezení museli všichni obrnit 

trpělivostí v nekonečných a zdlouhavých kolonách.  

Na dlouhých sedm měsíců (od 30. 4. 2018 až do konce listopadu) byl uzavřen průjezd Písnicí 

(rekonstrukce Libušské ulice). Rekonstrukce si vynutila celkovou uzavírku komunikace ve směru 

Dolní Břežany – Písnice a z toho důvodu byl vybudován nový kruhový objezd na křižovatce 

Libušská a Kunratická spojka. Od května byly přesměrovány trasy autobusů 331 a 333. Ty 

projížděly Vídeňskou ulicí do Vestce, se zastávkou Obchodní centrum a pak na křižovatce 

odbočovaly do Hodkovic a do Dolních Břežan (bus č. 331,333). Jinak uzavírka Písnice nepřímo 

komplikovala provoz i u nás, ve Vestci. Dočasné otevření sjezdů a nájezdů u Dolních Břežan 

situaci v dopravě ve Vestci zásadně nevylepšilo. Poněkud příznivější dopad na provoz mělo 

otevření nového kruhového objezdu na Kunratické spojce.  

V průběhu července byla dokončena výstavba autobusových zastávek u obchodního centra na 

Vídeňské, včetně nového semaforu (od 25.7.). Připomeňme si tuto událost z loňského roku. 

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.   

Dne 27. června proběhla v Jesenici beseda na téma Vestecká spojka. Kromě starostky města 

Radky Vladykové se debaty zúčastnil také vestecký starosta Tibor Švec. Za Středočeský kraj, 

Krajskou správu a údržbu silnic přijal pozvání Ing. L. Svoboda, za projekční firmu Tubes  s.r.o. 

projekt. ing. P. Kačírek a posuzování vlivů Vestecké spojky na životní prostředí, tzv. EIA, přijel 

vysvětlit RNDr. V. Vyhnánek. Vestecký starosta společně se starostkou Jesenice závěrem opětně 

konstatovali negativní postoj obou obcí k výstavbě Vestecké spojky (viz příloha kroniky). 

Rok 2018 -  výstavby cyklostezek ve Vestci a v okolí obce                                                                                                                                                            

12. 4. 2018 -  tímto dnem bylo předáno staveniště pro výstavbu cyklostezky Vestec – Kunratice. 

20. 4. 2018 -  zahájeny práce na cyklostezce do Kunratic. Realizaci předcházelo mnoho let úsilí 

s velkým počtem schůzek a jednání. 

Podobný scénář předcházel i vybudování cyklostezky, která spojuje Vestec s Jesenicí. Tuto 

stezku, spojnici mezi sousedními obcemi si občané přáli už dávno. Celková délka nové stezky 

činí 604 m a propojuje Vestec od areálu AGRO Na Průhoně s Jesenicí. Již v dubnu započaly 

stavební práce na cca 350 m dlouhé cyklostezce z asfaltového povrchu, o šířce 3 m, spojující 

Vestec z ulice Ke Skále a Zdiměřice. Na tuto cyklostezku pak navazovala plánovaná realizace 

cyklostezky Vestec – Jesenice podél ulic Na Průhonu a dále k jesenickému rybníku. Tuto stezku 

pro pěší a cyklisty realizovala společnost Šlehofer s.r.o. Chodník (cca 140 m) v katastru Vestce 

od parkoviště Restaurace U Klimešů po objekt AGRO byl předán zhotoviteli IPPOS Bohemia 

s.r.o. v dubnu 2018.  
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Oba projekty cyklostezek tak propojily Vestec se Zdiměřicemi a  Jesenicí i Prahou 4 a pro občany 

to znamenalo vylepšení bezpečnosti, ale i nabídku rekreačního vyžití. Projekt tak dal vznik na 

jedné straně bezpečné trase až do Prahy 4 a na druhé straně nás přiblížil k Průhonickému parku. 

Investorem akce byla obec Vestec ve spolupráci s městem Jesenice dle “Smlouvy o partnerství a 

vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Cyklostezka Vestec – Jesenice”. Projekt byl 

dokončen koncem září. 

Přes letní prázdniny uzavřeny Hrnčíře 

Řidiči motorových vozidel si od 17. 9. museli zase zvykat na další dopravní omezení. A to tehdy, 

když chtěli projet Jesenicí. Od 17. 9. byla zahájena rekonstrukce povrchu ulice Budějovická 

v Jesenici (II/603) a to v úseku od Vestce až ke kruhovému objezdu u městského okruhu 

v Jesenici. Jako vloni ve Vestci, organizoval tuto akci kraj prostřednictvím krajské správy a 

údržby silnic. Práce byly rozděleny na 5 etap po čtrnácti dnech a začalo se ve směru od Vestce. 

Provoz v úsecích byl řízen kyvadlově pomocí semaforů. Vozidla nad 3,5 tun měla vjezd zakázán.  

Školní autobusy 

Také ve školním roce 2017/2018 obec zajišťovala provoz ranního školního autobusu do ZŠ 

Campanus. Školní autobusy jsou prioritně určeny pro žáky 1. a 2. tříd a zajišťují je dva spoje 

obsluhující celkem 4 zastávky po obci (bus 1: obecní úřad, Na Spojce; bus 2: Nezvalova, 

Vestecká). 

Ostatní žáci (zhruba 90 žáků) využívají linku 326, která z Opatova zajíždí do zastávky v blízkosti 

školy. S novým školním rokem byla od pondělí 17. 9. 2018 autobusová linka č. 326 rozšířena 

ještě o další spoj zajíždějící až ke škole. Od Obecního úřadu Vestec ráno jezdily tři plné autobusy 

školáků v časech 6.46, 6.56 a 7.06 až na konečnou stanici v Praze 11 – Volha. V případě výpadku 

v dopravě bylo dojednáno, že i další autobusy budou jezdit do stanice Volha, nikoliv jen na 

Opatov.  

Zpět od školy jezdil autobus ze zastávky U Kunratického lesa v 16.35, tento autobus mohly 

využít všechny děti bez ohledu na ročník a dozor v něm smluvně zajišťovali zaměstnanci 

Kvalitního podzimu života, který ve Vestci poskytuje sociální služby. 

 

Ceny pohonných hmot v průběhu roku 2018   

Ceny pohonných hmot v katastru obce Vestce už v lednu 2018 překonaly hranici 30 Kč/l.                            

A od té doby pozvolna narůstaly, takže v listopadu se vyšplhaly na tato čísla: Natural: 33.60 Kč/l, 

Diesel: 32,90Kč/l 
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6. Pošta Partner 

Nová adresa (od 1. 6. 2017): Pošta Partner Vestec, U Hrubých 650, PSČ 252 50  

 

Nabídka služeb: 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. 

Poštu oceňují i občané z okolních obcí. Než aby stáli dlouhou 

frontu v Jesenici nebo na poště na Praze 11, radši si dojedou do 

Vestce, kde bezproblémově zaparkuji před poštou. Provoz na 

poště probíhal bez front, oceňována byla i vstřícná obsluha. 

Dne 26. 2. byl vestecké pobočce České pošty Pošta Partner 

slavnostně předán certifikát a nálepka Přátelská pošta. Jak o tom 

psala sama Česká pošta (9. 5. 2018): 

„Ve Vestci byla v dubnu 2016 otevřena pošta Partner, která je unikátní tím, že jako první nese status 

„samostatná“. V praxi to například znamená, že řídící pošta se o tuto poštu Partner stará jen po stránce 

technologické a funguje jako poradenská pro kontakt pracovníků pošty Partner s Českou poštou. Původně 

obec nechala zřídit přepážku v prostorách podatelny v budově obecního úřadu, která zde bezproblémově 

fungovala od dubna 2016 do konce května 2017. Následně poštu Partner přestěhovali do nového obecního 

objektu, kde vznikla dvou přepážková pošta Partner. Obec je velice aktivní a podílela se stejně jako 

u jedno-přepážkové, tak i u dvou přepážkové varianty pošty na vybavení nábytkem vyhotoveným podle 

designu České pošty. Prostory v novém objektu jsou moderní s pěkným prostředím pro klienty i 

pracovníky a k dispozici je klientům Wi-Fi, toaleta a dětský koutek pro nejmenší. Proto jsme se se 

zástupci České pošty vydali do Vestce ocenit zdejší poštu Partner certifikátem a nálepkou Přátelská pošta. 

Ocenění převzal pan Tibor Švec, starosta obce, který řekl, že největší zásluhu na fungování pošty Partner 

mají zdejší pracovnice. Certifikát předali zaměstnanci z centrály České pošty.“ 

 

 

7. Zajímavosti z obce 

Volba prezidenta České republiky proběhla v lednu 2018. Z prvního kola voleb, které se 

uskutečnilo 12. a 13. ledna, postoupili z devíti kandidátů do druhého kola dosavadní prezident 

Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ve druhém kole 26. a 27. ledna pak 

zvítězil Miloš Zeman o 152 184 hlasů. 

 

V třetím lednovém týdnu byl demolován a zmizel z povrchu obce Vestce rohový, starší rodinný 

dům č.p. 71, v ulici U Hřiště, kde dříve bydleli Tučkovi a Halousovi. Objekt je nyní majetkem 

pana Ladislava Jiráka. 

Dne 12.1. v 16:52 obdrželi vestečtí záchranáři žádost o pomoc při tragické dopravní nehodě 

u Horoměřic. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o nehodu autobusu s velkým množstvím 
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raněných osob, byl vyhlášen traumaplán. Na místo se tak sjeli všechny složky IZS z Prahy a 

Středočeského kraje. 

Počátek února byl poznamenán zvýšeným výskytem chřipkového onemocnění a nemocí 

respiračního aparátu. Vyprázdnily se školní lavice, do školky, do škol chodilo méně dětí, první 

týden v únoru měla většina školních dětí prázdniny. Z důvodu chřipkového onemocnění měla 

týden zavřeno také rodinná hospoda U Šimečků na Vestecké. 

Od pondělí 21.5. začaly výkopové práce na projektu“ Veřejné osvětlení ulice K Jahodárně“. 

V ulici bylo vybudováno celkem šest stožárů veřejného osvětlení s LED osvětlením. 

Česko-vietnamská komunita Vestec pořádala v pátek 1. 6. od 17:00 pro své malé spoluobčany 

“Vietnamský dětský den ” na louce u pódia. Na pořádání akce se spolupodílela obec Vestec. 

Program: soutěže pro děti, občerstvení, letní zábava. 

Začátek prázdnin byl ve znamení žní, tedy sklizně řepky (u Hodkovic), jejíž výnosy byly 

uspokojivé i lepší. Na opačné straně obce u Hrnčíř pro změnu vyjely do polí kombajny na sklizeň 

obilí. Sklizeň sice probíhala skoro o měsíc dříve, ale zemědělci se snažili využít prodlouženého 

víkendu od 5. 7. do 8. 7., kdy byl na Vestecké a na křižovatce Vídeňská na Šátalce mírnější 

provoz a veškerá sklizňová a posklizňová technika vyjela do polí. Sklizená pole byla hned zorána 

a vyhnojena.  

26. září v 17 hodin se konalo na hřišti Vestci u Prahy rozloučení s někdejším fotbalistou a 

podnikatelem Václavem Hrdličkou. Přátelský zápas fotbalových legend pražských klubů 

Bohemians a Slavie uspořádal jeho syn Michal a přišlo se na něj podívat mnoho fotbalových 

fanoušků. 

V únoru 2018 Evropský parlament schválil návrh na zrušení letního času, tato změna byla 

iniciována v roce 2017 ve Finsku. Podle veřejné diskuze až 84 % občanů nesouhlasilo se 

střídáním času. Podle současného návrhu Komise by pak střídání času mělo nastat v roce 2019. 

Necháme se překvapit, jestli to bude pravda. Jestli budeme mít víc světla nebo víc tmy, jestli 

budeme každý půlrok seřizovat čas. 

Sirény - oběti první světové války byly v Česku připomenuty v neděli 11. listopadu ve 13:30. 

Zvony a sirény zněly dvě minuty a 20 sekund. 

Listopad TV1 -Informace o nezaměstnanosti, resp. zaměstnanosti je nejnižší od roku 1997, 2,8%.  

Od 1. listopadu do 31. března platí již řadu let povinnost pro motoristy mít na autě zimní 

pneumatiky. To znamenalo, že jsme nemohli za žádných okolností vyjet s autem na letních (viz 

§40a zákona č. 361/2000 Sb.). 

Plánované hony.  3.11.2108   8:00 – 14:00,  17.11.2018 8:00 – 14:00 

Dne 4. 12. kolem 14. hodiny  byl vidět daleko do okolí hustý černý kouř. Hořel sklad haly 

100x50m  v Pramenné ulici, v Písnici. Hala byla naplněna hlavně textilem a obuví.  Na místě 
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byly všechny složky IZS. Provoz na komunikacích v okolí požáru byl omezen, zejména na 

Vídeňské. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. Požár haly v Písnici dne 4.12. 2018 ve 12:30 pohledem z Vestce od mateřské školy.  

          

 

8. Meteorologie, příroda a zajímavé přírodní jevy 

Sledování počasí bylo zaznamenáváno během roku průběžně, nikoliv však pravidelně. 

Pozorování bylo zaměřeno hlavně na evidenci srážek, kterých bylo v roce 2018 mizivě.   

 

Leden -  Nový rok nastoupil s teplotami kolem + 10 °C - + 12 °C, bylo i větrno, podobné teploty 

nás provázely po celý týden. Anomálie počasí, na návsi kvetou stromy. Větrno. 

18. 1. - výstraha meteorologů, silný vítr v celé republice. 

21. 1. – první sníh, ale poměrně nízká sněhová pokrývka, která se udržela až do 23. 1. Pak 

následovala fronta s teplým vzduchem proudícím z jihozápadu, teploty znovu až +10 °C až do 

konce týdne.   

29. 1. – zatím nejteplejší měsíc, podobně jako v roce 2002. 

Již po desítkách hodin nového roku jsme se dočkali největšího úplňku roku 2018. 

 

Únor -  14.2. a 15. 2. – mrazivá rána:  -7 °C a -8 °C, ale bez sněhu, pouze lehká námraza, přes 

den minimálně sluníčka. 

Poslední únorový týden byl ve znamení mrazivých dnů. Ve dnech 24. 2. - 28. 2. jsme naměřili 

kolem -10 °C až -15 °C. Měřící stanice zapisovaly první mrazivé rekordy. Na horách ležel sníh, 

ale u nás a v našem v kraji bohužel jen holomrazy.  

 

Březen -  od 1. 3. nastal po úplňku pozvolný ústup mrazů. Dne 6. 3. napadl sníh, ale nepokryl 

plně půdu, brzy odtával. Nevydržel ani 48 hod. 

Víkend 10. 3. a 11.3 vypadal již jarně. V průměru +12 °C, slunečné počasí dokázalo vytáhnout 

hodně lidí ven, do přírody, k rybníku a cyklostezky. 

16.,3., 17.3.  a 18. 3.  - Nenajde-li led Matějova pila, najde ho Josefova širočina. Pranostika 

kupodivu vyšla. Vrátila se nám zima. V sobotu ráno 17. 3. jsme se probudili do sněhu, foukal 

mrazivý vítr. Mráz -4 °C, po celý den mrazivo, sníh po celý den chumelil, do ulic vyrazila proti 
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sněhu technika TS. Následující den, 18. 3., teplota kolem -7 °C, foukal nepříjemný mrazivý vítr.  

19. 3. - maximum mrazivých dnů.   

Poslední den v březnu, přes den zataženo, odpoledne deštivo. 

Letní čas začal 25. 3. 2018 ve 2 hodiny ráno. 

Duben - Velikonoce 1. 4. a 2. 4. se počasím podobaly těm, co byly před pěti lety. Jediní 

sněhuláci, kteří ve Vestci byli a přežili i Velikonoce, byli ti proutění, před prosklenou částí 

Restaurace U Klimešů. 

Konečně 13. 4. - dlouho očekávaný déšť. Poslední dekáda dubna se prezentovala výrazným 

nástupem teplých dnů +20 °C až +26 °C, spojené s dlouhotrvajícím, ale výrazným suchem                 

(23. 4. – pouze kratičký, nevýrazný déšť odpoledne). 

Noc na 30. 4. byla nejteplejší v dubnu. 

Květen  - 14. 5.  +26 °C  

Červen  - 9. 6. konečně trošičku deště - po dlouhé době.   

11. 6. opět déšť, ale hlavně v noci na 12. 6. se republikou prohnala vlna bouřek, které přinesly i 

dostatek vláhy do Vestce.  Dny 11. 6. a 12. 6. byly v tomto měsíci zatím nejdeštivější. Jinak byl 

celý červen nadprůměrně teplý.                         

Až v noci z 21. na 22. 6. nastala zásadní změna, pokles teplot, takže poslední dekáda prvního 

letního měsíce se prezentovala mírným ochlazením, v průměru na  +17 °C až +20  °C, honily se 

mraky, ale bylo i větrno, bez srážek.   

Až 26. 6. večer dorazila bouřka s deštěm.  27. 6. bylo zataženo, občas poprchávalo, 28. 6.  

deštivější  den, hlavně dopoledne. Sice prý v Jeseníkách napršelo víc, ale my jsme byli vděčni i 

za tyto malé srážky.  

Červenec a srpen - Na začátku letních prázdnin 1. a  2. července jsme mohli zaznamenat ranní 

teploty téměř kolem nuly:  +3 °C až +7 °C,  ale přes den +25 °C až +28 °C. S každým dnem 

narůstaly i letní teploty. Ve čtvrtek 5. 7. po horkém letním dni do Vestce k večeru dorazil déšť. 

Dalších srážek jsme se dočkali až 10. 7.  Odpoledne i s bouřkou.  

Po celý červenec nás provázelo teplé letní počasí, kolem  20.7 teploty přes +30 °C, 12. 7., 

v podvečer nevýrazný déšť. Následující den se opět teploty přiblížily k +30 °C.  Dne 23. 7. 

odpoledne vydatnější, ale krátký déšť. Poslední týden v červenci byl ve znamení tropických dnů a 

nocí.  Nejvíce jsme naměřily poslední den v měsíci. Praha a okolí +37 °C .  

Následující prázdninový měsíc - dne 1. 8. bylo neuvěřitelných +38 °C. Srpen byl nadprůměrně 

teplý, pršelo krátce jen 5. 8., pak o něco víc 8. 8. a 13. 8. Poté 14. 8. - mírný pokles teplot, 

v průměru o 7 °C. 27. 8. – ráno někde i na nule, slušný déšť. 

27. 7. – Měsíc zahalil stín. Úplné zatmění začalo ve 21:30, jeho maximální fáze nastala ve 22:21, 

skončila ve 23:13. Působivý jev jsme mohli sledovat i v Česku, ale ve Vestci, ani v Praze nebylo 

nic vidět. 

Září -  první  a druhá dekáda září -  pohodové letní dny, první den školy dětem propršel, 13.9. - 

slušný déšť od 16h, jinak hezky  až do 21. 9. s teplotami někdy až ke třicítce, poté výraznější 

ochlazení, větrno,  s deštivějším víkendem.  23. 9. večer, po dlouhém čase ve 20 hod prudký, 
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vydatnější déšť, bouřka. V noci zesílil avizovaný vichr a větrná bouře Fabien zanechala stopy po 

celé republice, hlavně v západních Čechách a v Jihočeském kraji. Dne 24. 9. výrazný pokles 

teplot, jen +10° C až +14 °C, přes den častější přeháňky i krátká bouře. Ranní teploty se dne 25. 

9. pohybovaly kolem nuly. A silný vítr se dostavil hlavně z pátku na sobotu a z neděle na pondělí 

(z 21. 9. na 22. 9. a 23. 9. na  24. 9.). 

Říjen - týden od 7. 10.- 12. 10. se vyznačoval neobvykle teplým počasím s teplotami až +25 °C.                               

O víkendu 21. 10 a 22.10. - přechod fronty, konec teplého počasí, zataženo, pokles teplot, čerstvý 

vítr, slibované srážky nedorazily a v úterý vítr zesílil.  Sváteční den 28. 10. - celý den deštivý, 

zatažený, dalo se mluvit i o vydatnější zálivce. 29. 10. - zatažené nebe, vlhko a vtíravé chladno, 

noc na 30. 10. byla nezvykle teplá a následující den bylo sice větrno, ale denní teploty šplhaly k 

+20° C.  

Naopak počasí v jinak slunné  Itálii a v Alpách, ale i ve Španělsku, se druhé polovině října  

prezentovalo  extrémními vydatnými přívalovými dešti a vichrem spojeným se sesuvy půdy a 

zvýšenou pohotovostí záchranářů.  Např. italské Benátky byly ještě více pod vodou a bez turistů! 

Listopad - první mrazík se objevil v pátek 16.11.,  -4 °C, následující dny 17. 11. a 18. 11. tytéž 

čísla na teploměru, ale přes den jasno i slunečno. 19. 11. - do Česka dorazil sníh, ve Vestci jen 

střízlivě, poprašek, na horách a na vrchovině trochu více. Mrazivá rána a celodenně na nule ve 

dnech 28. 11. a 29.11.  

Prosinec -  první prosincový den byl skutečně zimní, sněhové srážky zanechaly viditelnou stopu i 

v následujících dnech. Sice se brzy začal rozpouštět, jelikož prakticky celou první adventní neděli 

2. 12 pršelo. Dne 11. 12.  - zataženo, poprchávalo téměř celý den, na českých horách sněžilo, ale 

nemrzlo. 12. 12. - zataženo, stejný scénář. Drobný sníh se rozpouštěl, ale ve vyšších polohách 

sníh zůstal.  

Policie ve středu 12. 12. - odpoledne na několik desítek minut uzavřela dálnici D1 na Vysočině 

kvůli hustému sněžení a nesjízdné vozovce.  

Sucho se podepsalo na produkci plodin, podle TV z  15. 10. dosahovaly prý ztráty 11 miliard Kč. 
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