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L e d e n 

Připadne-li prý nový rok na středu, lze očekávat vcelku příchod příznivého roku, 
bohatého vínem, ale chudého na med. Tolik pranostika. Nepatříme mezi kraje s 
vápencovým podložím, a proto se u nás vinné révě tolik nedaří jako třeba na Moravě. 
Včelí úly se sladkým produktem v naší obci stěží objevíte. Jinak byl uplynulý rok 
vcelku příznivý. S tím se shodneme s pranostikou. Vrátíme se do reality. K 1. 1. 2014 
se ve Vestci nacházelo 1789 přihlášených obyvatel a 480 cizinců. Během roku se 
přistěhovalo 105 lidí, odstěhovalo 49, narodilo se               29 nových občánků, 
umřelo sedm lidí. Počet popisných čísel se pohyboval kolem šestistovky.   Co k tomu 
dodat? Že v listopadu 2014 byla ve Vestci uskutečněna první svatba, kdy snoubence 
na jejich žádost oddal vestecký starosta Tibor Švec. A také, že ojedinělý příspěvek 
od obce pro občany s trvalým bydlištěm v roce 2013 narostl jak ve své výši, tak i 
v počtu vyplácených příspěvků. V roce 2012 vyplatila obec 843 tisíc korun (699 
občanů). V roce 2013 to byly téměř dva miliony korun (935 občanů). (VL) 

Ještě pár ohlédnutí do minulého roku, který zanechal po silvestrovské noci 
neuvěřitelných pět kubíků odpadků. Technické služby se pěkně zapotily, strávily nad 
jejich likvidací zhruba šest hodin. Odpad je tíživým problémem současnosti. Kam 
s nimi, vnucuje se nerudovská otázka.  Jak se třeba zbavit vánočního stromečku? 
Jehličnan, který si svoje odsloužil, jsme nechali před domem a ujaly se ho technické 
služby obce. Tříděný odpad likvidujeme, odváží jej firma AVE, skládka je na Radlíku. 
Bioodpad se odváží do kompostárny v Libni. Vánoční dekoraci na sloupech 
odstranila firma ELTODO. A co se zbývajícím odpadem? Třeba do sběrného dvora. 
Skutečností se tak stalo1.února 2014. Nachází se v areálu AGRA Jesenice ve Vestci. 

 
Rozpočet na rok 2014 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce 
Vestec                    dne 17. 12. 2013. Celková bilance rozpočtu: Rozpočet byl 
přebytkový. 

Nezimní počasí každopádně nemohlo uspokojit milovníky bruslení a dalších zimních 
sportů. Těžko si dovedeme představit zimní měsíce bez bruslení. Takže výzva na 
letáku ”Přijďte si s rodinou zabruslit”, našla odpověď. Autosalon Brejla ve Vestci, 
ulice Automobilová 585, těmito slovy oslovoval všechny příznivce bruslení. Ledová 
plocha o rozměrech 20x30m byla k dispozici každý den od 8.00 do 17.00. Obyvatelé 
Vestce a klienti Auto Brejla měli vstup zdarma. Další zájemci už s poplatkem. 

Také sportoviště Vestec od ledna rozšířilo své volnočasové aktivity o další nabídku 
kroužků. Školní děti se mohly scházet buď v budově mateřské školy určené pro 
mimoškolní aktivity nebo v SCTJVV. Věnovat se mohly stolnímu tenisu, angličtině 
nebo si mohly vybrat rybářský či střelecký kroužek. Od 13. 1. v 18 hodin odstartovalo 
po kratší odmlce cvičení žen v SCTJVV pod vedením Aleny Dostálové.  Sešlo se 
více než deset cvičenek. Cvičily s míčem, nebo tyčemi, gumičkami apod. Po nich 
zpravidla nastupovaly mladší ženy, které vedla Zuzka Doudová z Prahy. 

K zápisu do ZŠ Campanus v Chodově přišlo 43 vesteckých dětí. Během ledna 
probíhaly zápisy do škol. Každé páté dítě má v naší republice odklad. Ten si často 
vynutí sami rodiče, jelikož se obávají náporu, s kterým jejich ratolesti v první třídě 
potkají. Někdy jim na odklad psychologové v poradnách raději kývnou. Mnoho 



předškolních dětí navštěvuje logopeda. Počet dětí s odkladem u nás je prý nejvyšší 
v Evropě. Některé děti se učí doma, do školy nedochází. 

Myslivci v mateřské škole- Rozšířit si vědomosti na téma „Volně žijící zvířátka a péče                 
o ně v zimním období“ si mohly děti návštěvou pánů Kargla a Františka Šimečka st.                                               
z Mysliveckého sdružení Jesenice - Vestec. Seznámili děti, jaká zvířátka či ptáky 
najdeme v okolí a jak se o ně členové mysliveckého sdružení starají v zimě. Obdiv 
těch nejmenších patřil vycpaným zvířatům.   Děti se poučily se, jak se chová zvíře 
nakažené vzteklinou, co dělat, když najdeme v lese zdánlivě opuštěné mládě apod. 
S panem Karglem přijela i jeho fenka českého fouska Flóra, která dětem předvedla 
základy psí poslušnosti. 
 
Počasí, jak se podařilo zachytit. 

Nový rok odstartoval bez sněhu, rtuť na teploměru se držela v plusových hodnotách. 
6. 1. – 10. 1. - počasí jak na jaře, suché chodníky, dopoledne slunečno, teplota do 
+10° C.                             Na některých místech republiky padaly teplotní rekordy. 10. 
1. bylo obdobně, poněkud větrno, 13. a 14. zataženo, teplota do +5° C, večer a 
v noci na 15. 1. pršelo. Milovníci sněžných sportů museli za sněhem do hor, nejlépe 
do Alp. Na českých horách byla situace neutěšená. Současná zima se podobala 
zimě v letech 2006- 2007 . A také té, která byla před osmdesáti léty. Pokud šlo o 
srážky, tak během ledna nesněžilo, ale jenom pršelo. 

A přece! Konečně v úterý 21. 1.  - do rána napadl sníh, který se přes den udržel. 
Příroda, která doposud hýřila všemi barvami a jenom bílou šetřila, se konečně 
přikryla sněhem. Ráno 23. 1. -2,5° C, 25. 1. - -6,5° C, 27. 1. dokonce - 11,1° C. Takto 
vydrželo počasí až konce ledna. 

 
Ú n o r 

Sběrný dvůr se otevřel veřejnosti, a to na dva dny v týdnu: ve středu od 12 do 21 
hodin, v sobotu od 8 do14 hodin. Vestečtí občané tam mohou svážet veškerý odpad 
mimo bioodpadu. Cena likvidace se stává součástí poplatku za komunální odpad. 
Sběrný dvůr vyšel na tři miliony korun, z toho 2,7milionu bylo hrazeno z dotace 
Státního fondu životního prostředí. Jeho roční kapacita je 400 tun odpadu. 

Úspěch ale nebyl zaznamenán v projektu cyklostezka, který by měl být společným 
dílem Vestce a sousední Jesenice. Brání tomu protesty Vestecké zvoničky, která 
posílá na každé řízení odvolání, které vyvolává zákonitě další řízení, a tak vše dokola 
a postup se prodlužuje. 

V úterý 4. 2. odpoledne odstartoval třetí ročník univerzity třetího věku. Na rozdíl od 
předešlých setkání se sedělo v pracovně starosty, jelikož bývalá zasedací síň 
v přízemí byla toho času v rekonstrukci. (Rekonstruované prostory budou sloužit 
podatelně). Jiný rozdíl činil i počet studentů.  Pamatuji si, že na prvních hodinách se 
nás sešlo stěží deset, a to větším dílem byli zájemci odjinud, např. z Jílového, Prahy, 
Mnichovic. Letošním studentům pomalu místnost nestačila a vestečtí byli už 
v přesile. 



Fitmami- jak název sám napovídá, jedná se o cvičebný program pro maminky 
s miminky. Cvičit se bude venku v přírodě i v tělocvičně. Tolik nabídka, která se 
objevila na vývěsce                   u OÚ a SCTJVV. 

15. 2. - schůzka Kulturní komise v hospůdce Na Hřišti- příprava masopustu.                                 
15. 2. - schůzka seniorů na OÚ-  pouze informativní, protože 23. 2. se senioři chystali 
navštívit Muzeum policie v Praze. 

V místech, kde ještě nedávno stály zbytky statku č. 13, zůstala oplocená, ale 
neudržovaná plocha. I když v únoru zpravidla vládne zima, na webové adrese 
www.bydleni-vestec.cz, jsme už mohli získat řadu informací o projektu Vestec-Střed, 
zaštítěným stavební společností Staving Olomouc, (Vestec, U Strouhy 533, za OD 
Hypermarket Albert). Realizace projektu byla rozdělena do čtyř etap. Jedná se o 
výstavbu, řadových rodinných domů, bytových rodinných domů a komerční zóny. 
V prostorách komplexu by měly být vystavěny dva polyfunkční a tři bytové domy, 
které zahrnují celkem 31 bytových jednotek s komfortními byty o velikostech od 1+kk 
až 3+kk. Jedná se o třípodlažní bytové domy. Ke každému bytu je možno přikoupit 
vlastní venkovní parkovací stání a skladovací kóje, které jsou umístěny v přízemí 
jednotlivých budov. 
V rámci projektu by mělo být vystavěno 13 řadových rodinných domů s dispozicí 5 + 
kk a užitnou plochou 165,5 m2. Tyto domy splňují veškeré požadavky spojené s 
představou                  o příjemném bydlení v moderním architektonickém a 
dispozičním ztvárnění se splněním současných přísných stavebních norem. Na 
projektu se podílel renomovaný architekt                   Ing. Zdeněk Ouředníček, který 
ve svém návrhu kladl velký důraz na urbanistické hledisko. Ve frontální pozici 
rezidenčního komplexu budou postaveny dva polyfunkční domy (SO 301  a SO 302), 
do jejichž přízemí jsou situovány komerční prostory, orientované do veřejného 
prostoru obce, Vestecké ulice. Komerční plochy nejsou dosud konkrétně 
specifikovány, záměrně jsou ale členěny do menších provozních jednotek, které je 
možné v případě zájmu propojit. Velikost nabízených komerčních prostor je od 19,5 
do 98 m2. Rodinný dům od 5,9 mil. Kč včetně DPH. 

Aktivity RC Baráčku  -  Pohádkohraní, nový kurz Dramaťáček, únorový seminář 
s rodinnou psychoterapeutkou a speciální pedagožkou Mgr. Z. Hruškovou. Téma 
semináře: O rivalitě a žárlivosti mezi sourozenci a v dětském kolektivu. 

XXII. Zimní olympijské hry se konaly od 6. února v ruském přímořském městě Soči, 
přičemž zahajovací ceremoniál proběhl 7. února. Skončily 23. února. Jednotlivé 
soutěže jsme mohli denně sledovat doma u  televizního přijímače, ale i např. 
v Restauraci Na Hřišti, kde se sportu chtiví zájemci mohli scházet při sklence 
zlatavého moku, komentovat urputné boje na projekčním plátně, živě diskutovat a 
fandit svým favoritům. 

Zimní únorový večer 14. 2. si vestečtí senioři tentokrát zpestřili návštěvou  Divadla                      
Na Jezerce. Na programu byla komedie ”Paní plukovníková ” s Jiřinou Bohdalovou 
v hlavní roli.                                                                                                                                                  
Návštěvníci divadla se sešli u obecního úřadu, kde byl na 17.45 přistaven autobus. 
Zcela naplněný pohodlně dopravil všechny k divadlu a po představení odvezl domů. 
Většinu zájemců tvořily ženy. 



22. 2.  Valentinský spinning se Zůzou a Tomem. Od 10 hodin dvouhodinová 
valentinská jízda, od 11- 12hodin, bossu lekce zdarma. Soutěže o ceny. Místo 
konání: SCTJVV. Akce Zuzany Doudové, cena 190Kč. 

Zastupitelstvo obce Vestec schválilo na svém 24. zasedání zastupitelstva obce, dne 
11. 2. finanční příspěvek pro TJ Viktoria Vestec ve výši 200 000, -Kč  na financování 
činnosti                 na rok 2014 a pro Klub seniorů ve výši 98 000,-Kč na rok 2014. 

O stáří, ale zábavnou formou, byl pojmenován pořad, který už objel celou ČR a 
v pořadí jako padesátý šestý zakotvil ve středu 26. 2. večer v Společenském centru 
Jesenice. Nebyli to jen vestečtí senioři, ale i mnoho dalších, kdo zcela zaplnili 
prostory sálu. Známý moderátor Aleš Cibulka společně s bavičem Vladimírem 
Hronem se stali hlavními protagonisty celého představení. Mluvilo se především o 
praktických tématech týkajících se péče o seniory, ale také i zdravém aktivním 
stárnutí. Debaty byly proloženy písničkami, imitacemi a vtipy Vladimíra Hrona. 
Konec února byl završen významným okamžikem, kdy po své cestě z Londýna do 
Vestce konečně dorazil nový čistící vůz značky Mercedes-Benz. Vozidlo bylo 
zakoupeno za cenu    pět milionů Kč, obec se podílela na úhradě ve výši 10 %, zbylá 
část je hrazena z dotace. Čistící vůz bude využíván především na území obce. (VL) 

Výkyvy počasí, jak se podařilo zaznamenat. 
Evropa se potýkala s vodou a větrem ve všech podobách, ale u nás ve Vestci bylo 
dne 1. 2. slunečno, teplota mírně v plusových hodnotách, na zemi zbytky sněhu. 15. 
2. - velký podíl na jarním počasí v Česku, ale i na sněhových bouřích na 
severovýchodě USA, či rozsáhlých záplavách ve Velké Británii mají společného 
jmenovatele. Jedná se o obří tlakovou níži                    s centrem nad Atlantikem. 23. 
2. neděle -  jako na jaře, odpolední sluníčko vytáhlo hodně lidí ven na procházky. 
Někteří oprášili kolečkové brusle, jiní se vyrazili na kolech. Kolem rybníka pěkně bylo 
husto. 

B ř e z e n 

V kalendáři ještě je zima, venku bylo jako na jaře. Snad právě proto TJ Viktoria 
Vestec a Sportoviště obce Vestec se už na svých stránkách připomínaly táborníkům 
letním příměstským táborem a vybízely k rezervaci. Ale podle kalendáře se ještě 
musel ukončit masopust. Tentokrát tento oslavný závěr připadl na 1. března. Místo a 
čas zahájení byly stanoveny jako v předešlých létech. Sraz ve třináct, start ve čtrnáct 
hodin u SCTJVV, kde maškary opět hýřily originalitou. Letošní program nabídl kromě 
tradičních rituálů zkrácenou verzi pohádky o Sněhurce. Nechyběli trpaslíci, Sněhurka 
ležela nehybně v rakvi a byl tu i krásný princ (bez koně), který dokázal polibkem 
Sněhurku oživit. Živá byla i kapela, která průvod doprovázela. Vestecká ulice byla po 
tu dobu uzavřena a strážci pořádku - obecní policie zaručovala, že průvod dorazí 
v pohodě zpět na hřiště, kde byl umístěn stan, nachystaná zabíjačka, dostatek 
tekutin a tombola. Zábava se protáhla do pozdního večera. 
 
Jak počasí dovolilo, začalo se okolo našeho rybníka pilně pracovat na realizaci 
plánovaných úprav. Bylo vykáceno celkem 19 kusů stromů, z nichž některé byly v 
lokalitě nevhodné a další byly poškozené. Například v kmenu jednoho ze stromů se 
po jeho pokácení objevil včelí úl. Dále byl vymýcen ruderální porost (porosty 
plevelové vegetace), došlo k odfrézování pařezů. Přírodní podium o ploše cca 300 



m2 našlo svoje místo za rybníkem a bylo určeno                pro pořádání obecních 
akcí, jako jsou např. čarodějnice, vestecký rockáček, vestecká pouť. 

Dne 12. 3. byl v ranních hodinách na operační středisko hasičů nahlášen požár v 
areálu společnosti Gum Drop, v ulici Na Průhoně. Na místě zasahovaly jednotky HZS 
z Jílového              u Prahy, Policie ČR a hlídka Obecní policie Vestec. Požár se 
obešel bez zranění, a přestože hořelo pouze v kanceláři, došlo ke vzniku značné 
škody sálavým teplem a zplodinami                       z hoření. Vzhledem k tomu, že 
mohlo dojít k úmyslnému zapálení, bylo předáno další vyšetřování Službě kriminální 
policie. 
Ve dnech 19. 3. až 20. 3. – Cirkus Kellner od 17h. Svůj stan rozprostřel tentokrát 
v ulici              Ve Stromkách.Za výrazného přispění zaměstnanců Technických 
služeb Vestec se podařilo zrekonstruovat větší část přízemních prostor  OÚ. 
Původní prostory podatelny budou nově využívány Obecní policií Vestec. V přízemí 
se zasedací místnost změnila v novou podatelnu s moderním vybavením a čekárnou. 
Tři přepážky jsou řízené elektronickým vyvolávacím systémem. 
 
28. 3. - Den otevřených dveří ve školce nabízel společnou prohlídku školky, návštěvu 
tříd a ukázky práce s těmi nejmenšími. 
 

Povolenky na rybolov na rok 2014 si bylo možné zakoupit ve SCTJ Viktoria Vestec, u 
správce Jiřího Zemana nebo v podatelně Obecního úřadu Vestec. Cena na rok 2014 
byla stanovena na 3000Kč, v případě trvalého bydliště ve Vestci a pro zaměstnance 
OÚ byla poskytnuta sleva 66.6% (cena je 1000Kč/rok). Správci měli povolenku 
zdarma. Rybolov                v obci Vestec byl provozován příspěvkovou 
organizací Sportoviště Vestec. Správci: Miroslav Kos, Antonín Papírník. 

V sobotu 29. 3., za krásného jarního počasí, se volejbalisté Vestce 
zúčastnili2.ročníku turnaje „Jirčanský zajíc“ smíšených družstev, v novém sportovním 
areálu v Dolních Jirčanech. Sešlo se více než 10 družstev. Hrálo se na dvě skupiny a 
vestecký tým si vedl,                  i přes zranění důležitého hráče, velmi dobře. Umístili 
se na nepostupujícím 3. místě ve skupině. 

Jeden kuriózní případ, který řešili strážci pořádku tento měsíc. Neopatrný řidič si 
pravděpodobně popletl pedály v zapůjčeném vozidle a zajel si na nákup do 
hypermarketu Albert přímo z parkoviště skleněnou výlohou. Naštěstí nedošlo k 
zranění řidiče ani zákazníků a zaměstnanců, došlo pouze k materiální škodě na 
vozidle, objektu a zboží. 

Ceny pohonných hmot se tento měsíc pohybovaly kolem 34Kč – 35Kč za litr. 

Výkyvy počasí, jak se podařilo zaznamenat.                                                                                 
Letošnímu březnu pranostiky neodpovídaly. 10., 11., a hlavně 12. - 14. 3. se teploty 
vyšplhaly až + 18° C.V první polovině jarního měsíce jsme se namlsali pěkného 
počasí, ale po úplňku, od 15. 3. - chladno, větrno, dopoledne deštivo (konečně 
zapršelo, za celou zimu jsme registrovali mizivě srážek), teploty kolem +6° C. 
Prakticky celý víkend zataženo a hlavně větrno. Postupně srážek ubývalo. 

První jarní den, počasí kolem +20° C. V Dobřichovicích byl prý zaznamenán rekord         
+24° C,  (hlásila televize). Od 22. 3. ochlazení, 23. 3. celá neděle propršela, 
následující dny se moc nelišily od předcházejících, snad méně srážek. Do konce 



měsíce se počasí stabilizovalo, teploty kolem +10° C - +12° C. Občas se objevily 
ranní mrazíky, ale již nezapršelo. 

Jarního počasí využila MŠ k pobytu, tentokrát v přírodě, v Čestlicích. Na programu 
byly vycházky do okolní krajiny, běhání po pastvinách a loukách, zkoumání přírody, 
pozorování zvířátek. Počasí od počátku dětem přálo. Týden provázely teplo a 
slunečná obloha. D u b e n 
 
Obec se zúčastnila dražby pozemku na rohu ulic Na Spojce a K Jahodárně, 
známého pod pojmem „Bobová dráha“. Pozemek o rozloze 6.991 m2 v intravilánu 
obce byl zakoupen za cenu pouhých 385.500,- Kč. Zelená plocha zůstane zatím 
zachována. 
 
Na vjezdu a výjezdu z obce, před budovou obecního úřadu a u křižovatky ulic 
Vestecká a Hrnčířská, byly vyměněny kamery obecního kamerového systému. Tento 
systém je využíván policií k řešení trestné činnosti, pátrání po vozidlech a 
dohledávání pachatelů. Zároveň, díky infračervenému přísvitu, umožňuje čtení 
registračních značek vozidel. 

Jarní měsíc rozproudil v obci zřetelný stavební ruch, a to hned na třech místech. 
Hladina rybníka byla upuštěna o necelý metr a přibylo tam dřevěné, dubové molo. 
Prodlužovala se a rekonstruovala Krátká ulice. Objevily se bagry, rozběhly se zemní 
práce na pozemku, kde stál statek U Hrubých (č. 13), na Vestecké ulici. 

Rekonstrukce ulice Krátká - rekonstrukci prováděla firma  J. L. T. - stavební 
společnost, 
s. r.o., Budějovická 701, Jesenice, dle PD ing. Marka Stádníka, Komprin s. r. o. 
v  částce 1 039 653,59 Kč včetně DPH. Důvodem rekonstrukce byla ve 
jmenované ulici směrem k Vídeňské rozpadlá dřevěná lávka. Při rekonstrukci bylo 
provedeno uložení trubek vodoteče a ulice dostala nový povrch. Příjezd pro auta je 
z ulice Na Suchých, od Vídeňské můžeme jen pěšky. Co tomu předcházelo, 
vysvětlují příští řádky: 1. 3. 2010 byla na rekonstrukci komunikace zpracovaná 
projektová dokumentace. 1. 7. 2011 žádost o dotaci byla zamítnuta.       Od 1. 12. 
2010 zastupitelstvo rozhodlo, že stavba může být realizována jen v případě získání 
dotace. 15. 1. 2011 Obec Vestec podala znovu žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí 
a měst (FROM) Středočeského kraje ve výši  3mil. Kč z celkových  3 410 000 Kč 
na  projekt rekonstrukce ulice Krátká. Dotace byla opět zamítnuta a obec realizovala 
rekonstrukci plně z vlastního rozpočtu. 
Další rekonstrukci povrchů jsme mohli zaznamenat v průběhu května v ulicích K 
Rybníku a K Vodárně. Byl na ně položen asfaltový povrch.  Komunikace byly za 
sucha velmi prašné. Úpravu prováděla firma  Stavební společnost Šlehofer, s. r. o. se 
sídlem Praha 5, Prvomájová 2111, v celkové  ceně 597 249,95 Kč včetně DPH. Dne 
12. 5. byla rekonstrukce dokončena.  ( z VL). 
 
Ve vestecké lokalitě u Hrnčíř bylo prodáno osm pozemků. 
 
Týdeník Region si kladl na svých stránkách otázku:” Co se kde děje o Velikonocích”? 
Obec Vestec měla na tuto otázku připravenou odpověď. Jako loni i předloni se 
konalo v neděli     20. dubna Velikonoční zdobení v SCTJVV. Srdečně byli zváni 
všichni, mladí, staří, velcí, malí, i ti nejmenší. Kdo chtěl, mohl si vytvořit zajíčka, 
kuřátka nebo slepičky. Nebo se naučit nové techniky zdobení i pletení pomlázek. 



Akci zaštítila Kulturní komise Vestec a                     DC Baráček. Za kulturní komisi 
chci jmenovat hlavně Táňu Lejnarovou a Danu Zemanovou. Paní Alena Dostálová 
vysvětlovala tradičně pletení pomlázek. Poslední jmenovanou jsme mohli vidět i 
na TV Prima (13. 4.), a to společně s  Přemkem Podlahou v pořadu ” Receptář 
dobrých nápadů”. 

21. 4. - Velikonoční pondělí. Ráno bylo nevlídné, spíš zataženo, asi se nikomu 
nechtělo ven. Tradiční koledování se rozběhlo až po desáté hodině.  Malí 
koledníčkové odříkávali naučené říkanky. Doprovázeli je spíš tatínkové, kteří jim 
občas museli napovídat a přitom zdatně připíjeli nabízenými nápoji. 

Páteční odpoledne 25. 4., 13hodin. Toto datum a čas již dlouho předem oznamovaly 
webové stránky obce, plakáty i cedule u stanice autobusu č. 326 PID. Informovaly 
nás, že v prostoru na louce za rybníkem budou pořádat poprvé v novodobé historii 
složky IZS (Integrovaný záchranný systém), Obec Vestec s Obecní policií Vestec a 
BESIP předváděcí akci. Jak vše probíhalo? Nejdříve se věnovali policisté dětem ve 
školce a po 13. hodině se již naplno rozjela akce v prostoru za rybníkem. Dorazilo 
přes sto dětí ze ZŠ Campanus a také mnoho dalších návštěvníků. Svou dovednost 
zde předvedli hasiči, když s dalšími zúčastněnými předvedli simulovaný zásah při 
dopravní nehodě a hašení hořícího vozidla. Policie ČR a Obecní policie Vestec 
demonstrovali svoji výbavu, vozový park. Celní správa představila práci psovodů na 
vyhledání drog, tabáku a padělků a umožnila zájemcům vyzkoušet si střelbu na 
elektronický terč. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje prezentovala 
provedení neodkladné resuscitace. Nabízela se i možnost vyzkoušet si simulátor 
převrácení vozidla a nárazu vozidla, projet se na člunu HZS Jílové po hladině 
rybníka. K dispozici byla vystavená technika, ukázky práce včetně modelových 
situací.  Nechybělo ani občerstvení. Akci narušil pouze liják, který se spustil 
odpoledne. Ten způsobil, že v rekonstruované ulici Krátká došlo k zaplavení 
komunikace a částečně i přilehlého domu. A tak za asistence Obecní policie a hasičů 
z Jílového byl tento problém rychle zlikvidován. 
 
První domácí zápas Viktorky, za podpory domácích fanoušků, začal v sobotu 5. 4. 
výkopem v 16:30h. Soupeřem jí byl tým z obce Slapy, který se nacházel v tu dobu ve 
středu tabulky.  Po hubených výsledcích předchozích kol, kdy sice Viktorka 
neprohrála, ale za dvě remízy získala pouze dva body, byl tento fotbalový zápas 
důležitý, protože rozhodoval o tom, kdo bude na 1. místě tabulky. Jak si vedli naši 
fotbalisté v dalších kolech? V sobotu 19. 4. porazili na domácí půdě tým z 
Kamenného Přívozu 5:3 a v derby s Jesenicí remizovali 1:1. 

24. 4. - zápis do mateřské školy.  Co nesměli rodiče zapomenout:  rodný list dítěte, 
občanský průkaz a vyplněnou přihlášku. 

Počasí, jak se podařilo zaznamenat. 
 
22  4. - tento den se slaví Den země, ale my si můžeme připomenout i to, že nad 
Prahou se snesla bouře s lijákem. U nás jsme mohli po celý den místo bouřky slyšet 
jen hřmění. Během posledního víkendu v tomto měsíci bylo oblačno, teploty kolem 
+20° C. Dne 28. 4.                 v 16 hodin opět bouřka, déšť, příroda jakoby obživla, 
zazelenala se. 

30. 4.  - Pálení čarodějnic se konalo pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů, ve 
spolupráci s kulturní komisí s Táňou Lejnarovou. Tentokrát už na nově upraveném 



prostoru za Vesteckým rybníkem, Poprvé na dřevěném podiu, zpestřené 
vystoupením skupiny historického šermu skupiny Merlet a malou ukázkou zásahu 
místních dobrovolných hasičů. Na ty opět čekal ”náročný úkol”. Maketa malého 
dřevěného domečku začala hořet a naši hasiči ji měli za úkol uhasit. Zásah se 
vydařil. Jinou ohnivou show předvedly tanečnice v orientálním rytmu ze studia Dalila. 
K vidění byla i hasičská technika. Během toho všeho jsme si mohli opéct  vuřtíka, 
ochutnat grilované selátko a občerstvit se ve stáncích. Nebo si soutěžit a zapojit se          
do lampiónového průvodu a v neposlední řadě zvolit nejlepší čarodějnici. Večer 
k tanci a poslechu zahrála skupina Pašáci pod vedením Petra Dvořáčka. 

K v ě t e n 

Jarní měsíc vybízel a obecní web inicioval na svých stránkách občany k tvorbě ptačí 
budky, která byla následně umístěna (se jménem dárce) ve Vesteckém přírodně - 
rekreačním parku kolem rybníka. Rozměry, typ budky měly stanovené parametry, 
každopádně měly být z přírodního materiálu a bez barevného nátěru. Hotové výrobky 
přebíraly Technické služby Vestec ve sběrném dvoře.                                                                                                                                       
Technické služby obce Vestec se zviditelnily na nových webových stránkách, které 
mimo základních informací nabízely třeba i podrobný ceník nebo druhy prací, jež si 
můžete u                  TS Vestec objednat. 

Dvacet let trvalo, než se opět vrátil na své původní místo kovový křížek. Umístěn byl 
v blízkosti křižovatky Hodkovická, Vídeňská na Šátalce. Stojí na betonovém 
podstavci, tak jako před léty. 
Co napsal o své práci  na křížku Petr Pilát, kameník z Libře: Původní kříž ani jeho 
podobu se mně nepodařilo dohledat. Současný kříž včetně korpusu byl získán díky 
laskavosti pana Čelikovského z Velkých Popovic a pátera Konstantina, faráře 
velkopopovické farnosti. Křížek bylo nutné zrestaurovat a zakonzervovat, dále bylo 
třeba vysekat novou žulovou hlavici, protože z původní se dochovala jen nepatrná 
část, ze které se však dala odvodit původní velikost a profilace. Dokončené dílo bylo 
předáno panu starostovi dne 7. 5. 

Od 20. 5.  - hlavní ulice opět zdobí květiny zavěšené na sloupech. Nově byly 
zavěšeny i v ulicích Vilová a Na Suchých. V ulicích U Strouhy, Lipová, Ve Stromkách 
se pro změnu  objevily nové kontejnery na hliník. Je důležité vědět, co do nich 
nepatří. Podrobné informace jsme nalezli na webu obce. Nic jiného nám nezbývá, 
odpad musíme třídit, třídit a zase třídit. 
 
Další komunikace v obci se dočkaly nového povrchu. Na ulicích K Rybníku, 
K Vodárně a               Ke Skále probíhaly pokládky povrchu ve dnech od 12. 5. do 27. 
5. 
 
Při příležitosti Dne rodin se ve čtvrtek 15. 5. konalo fotbalové odpoledne mateřské 
školy. Pozváni byli rodiče, dětí, pedagogové a přátelé mateřské školy. Nechyběli ani 
prarodiče, zejména vitální babičky. Místem konání se stalo Sportoviště TJ Viktoria 
Vestec. 

21.5. - Výlet seniorů do Posázaví. Cílem se stal Sázavský klášter a hrad Český 
Šternberk. Výletníci si vybrali opět skvělé počasí. 
 



23. 5. a 24. 5. - Volby do Europarlamentu. Volební místnost na OÚ očekávala 1310 
voličů, přišlo jen 353 voličů. Účast u evropských voleb byla v celé republice rekordně 
nízká, volební účast se pohybovala pouze kolem 20 procent, přičemž více lidí si 
našlo cestu k urnám jen                 v Praze a jako vždy i ve Vestci (26,95%), kde byli 
a jsou voliči uvědomělí. Zpravidla bývá zájem voličů o volby ve Vestci podstatně 
vyšší než celorepublikový průměr. 
 
Viktorka konečně postoupila a bude v příštím roce hrát Okresní přebor. 
Nesplněný sen posledních několika let, kdy fotbalisté Viktorky končili na druhém 
místě, se konečně stal skutečností. Na domácím hřišti předvedli naši borci v sobotu 
31. 5. opět vynikající výkon a po zasloužené výhře 5:1 nad týmem Radlíku se už 
mohli radovat                       z postupu. Oslavy si užili jak hráči, tak i fanoušci, z nichž 
si zaslouží především vyzdvihnout bratry Slávka a Lukáše Jindřichových, kteří tým 
výrazně podporovali nejen na domácích zápasech, ale i na hřištích soupeřů. 
Fotbalová sezóna končila posledním zápasem v sobotu 14. 6. s týmem Zlatník. Tým 
Viktoria Vestec B skončil na pěkném 6. místě ve IV. třídě,                ve skupině B. 
 
Volejbalový turnaj - Vestec obhájil zlato 
Již 4. ročník volejbalového turnaje proběhl poslední květnovou sobotu na antukovém 
kurtu  ve Lhotě. Akce byla již tradičně pořádána Sportovní komisí Dolní Břežany. 
Ještě pár dní před turnajem to vypadalo, že se spíše bude hrát vodní pólo než 
volejbal, ale počasí se nakonec umoudřilo a celý turnaj provázelo krásné slunečné 
počasí. Do turnaje bylo přihlášeno celkem osm týmů, z nichž dva byly z Vestce. 
Jeden hrál pod hlavičkou TJ Viktoria Vestec a druhý pod jménem Restaurace Siesta. 
Týmy byly rozlosovány do dvou skupin. Tým TJ Viktoria Vestec ve složení hráčů 
Alena, Léňa, Jarda, Martin, Eleni a Miloš skončil na 1. místě a obhájil tak prvenství z 
minulého ročníku. S vítězstvím bylo spojeno nejen předání zlatých medailí, ale také 
převzetí putovního pivního korbele. Na druhém místě skončil po prohře ve finále tým 
„Lhoťáků“, bronzová příčka patřila týmu „Sádlíčka“ z Károva. Ale ceny byly 
připraveny i pro ostatní zúčastněné, kterými byly týmy Zálep, SK Olympie, Siesta, ZŠ 
Dolní Břežany, Náměstí Dolní Břežany. (VL). 

Během května a června byl v blízkosti zastávky PID (bus č. 326) omezený provoz na 
Vestecké ulici z důvodu stavebních prací (Vestec Střed) a napojení na sítě. 

Květnové počasí lze nazvat trochu poeticky jako studený máj. 
Od 2. 5.  - odpoledne nástup chladnější fronty, zamračeno, v dáli hřmělo, ale bez 
deště, Výrazněji se tato situace prezentovala následující den. 
10. 5. - 15. 5. -zataženo, deštivo občas i bouřka, 13. 5. vrcholil úplněk a po něm, 
následující dny byla citelně znát změna k horšímu. 17. 5. se dokonce objevil ranní 
mrazík - 2,7° C a odpoledne začalo vytrvale pršet. V neděli odpoledne 18 5. opět 
pršelo.  Dešťové počasí dorazilo ze severovýchodu, na Moravě a Slezsku opět 
hrozilo nebezpečí povodní. Od pátku 23. 5. –, jak jinak, odpoledne a večer se 
dostavily opět avizované bouřky s deštěm, 24. 5. zataženo. Neděle 25. 5. – 
dopoledne slunečno, příjemně, teplota kolem +25° C. Ale 27. 5. odpoledne v 14h  
opět bouře a déšť. Nabízel se typický obrázek celého týdne, (ale prakticky i celého 
měsíce), oblačno až zataženo, déšť, chladný vzduch díky brázdě nízkého tlaku 
vzduchu nad jihovýchodní Evropou. Teploty se pohybovaly od +11° C do +16 ° C. 
V médiích jsme se doslechli, že 24. 5. bylo na Chebsku zaznamenáno mírné 
zemětřesení 



 
 
Č e r v e n 

První den měsíce června slaví děti svátek. MDD vyšel na neděli a letošní oslava 
proběhla ve spolupráci s Auto Brejla. Velcí i malí návštěvníci, kteří na akci přišli, 
ocenili nejen připravené atrakce, vodní zorbing, kolotoč a stánky. Pro nejmenší byla 
připravena malá autíčka a pro dospělé zase velká: nová Škoda Superb, která byla 
zaparkovaná u hráze rybníka. Samozřejmě lákala přítomné k vyzkoušení. Atraktivní 
byla i soutěž o roční bezplatný pronájem vozidla Škoda Rapid nebo možnost si 
zazávodit na simulátoru Formule1. 

Výroční schůze seniorů 
V  pátek 6. června proběhla v  Restauraci u Klimešů za účasti 34 členů výroční 
schůze 
seniorů. Pozvání přijal starosta Tibor Švec, který v  úvodu přítomné informoval o 
chystané změně názvu klubu (kvůli novému Občanskému zákoníku), loga - znaku, 
který klub prezentuje. Součástí programu byly zprávy o činnosti za uplynulé období, 
dále informace                 o finančním hospodaření, kulturní a sportovní činnosti. Po 
krátké pauze, věnované diskuzi, nadešla chvíle pro předání darů jubilantům. Závěr 
schůze zpříjemnila společná večeře spojená s  volnou diskuzí. O aktivitách klubu 
informují stránky vesteckého měsíčníku a web obce. Tento měsíc, 4. 6., stihli senioři 
se zúčastnit Sportovního dne seniorů v Praze, o kterém byla informace v červnových 
VL a dále v  neděli 15. 6., Olympiády RC Baráček. Někteří z nich podpořili projekt 
”Celé Česko čte dětem”, který měla ve svém programu i vestecká mateřská školka. 
Co to obnášelo? Nejen rodiče, babičky, dědečkové a přátelé mateřské školy, ale i 
pan starosta, senioři mohli udělat těm nejmenším radost a přečíst jim pohádku, 
říkanku, zazpívat si s nimi. Děti tak zažívaly neopakovatelnou originalitu čtení, neboť 
každý z nás předává informace z textu dětem trošku jinak. 
 
15. 6. - Olympiáda RC Baráček 
Start ve 14 hodin. Po nezbytné registraci byly rozděleny funkce a úkoly. Vztyčení 
olympijské vlajky, soutěže podle náročnosti byly určené pro všechny dětské věkové 
kategorie. Akce se setkala s velkým zájmem, vítězové obdrželi medaile, stanuli na 
stupních vítězů za cvakání fotoaparátů, asistovali i senioři. Olympiáda se konala se 
za podpory Obce Vestec a TJ Viktoria Vestec. Počasí bylo akci nakloněné, účast 
veliká. Soutěžily děti ve věku od 4 – 14 let na fotbalovém hřišti Vestec. A v jakých 
disciplínách se soutěžilo? Souhrnně: Skoky, běhy přes překážky, slalomy, sprinty, 
hody míčkem a vrhy koulí. Nechyběla olympijská vlajka, medaile ani bedny pro 
vítěze.  SDH Vestec zabezpečil jednu s nejrizikovější soutěží olympiády a při 
organizací soutěží pomáhaly seniorky z místního klubu. 
Náš SDH byl i aktivní v následující týden.  17. 6. se hasiči zúčastnili loučení s 
předškoláky v mateřské školce. Svou účastí a ukázkou své techniky přispěli k 
pohodovému průběhu odpoledne. Dále se zúčastnili 21. 6. technického zabezpečení 
závodu veteránů břežanským údolím. Akce byla provedena pod taktovkou SDH 
Lhota. 



První letní den odpoledne, od 14 hodin nabízel příznivcům rocku již své třetí setkání               
” Vestecký rockáček”. Místní kapela Too long, Too loud  rozjela hudební program. Od 
15 hodin si přišly na své děti při představení divadélka Romaneto. Z další nabídky 
musím zmínit Bloody Rose z Českých Budějovic. Od dvacáté hodiny podium ovládla 
kapela Keks. Závěr patřil Kapele La Sklerosa a ohňostroji. Akce se zúčastnilo kolem 
500 platících návštěvníků (vstupné 50Kč), děti měly vstup zdarma. 
 

AGRO - každoroční informace od ing. Františka Němce: Plocha obdělávané půdy na 
katastru obce Vestec se snížila v důsledku různých staveb o rozloze cca 10 ha. Na 
katastru obce pěstujeme  v letošním roce  pšenici ozimou, ječmen  jarní  a kukuřici 
na siláž. Z organických hnojiv hnojíme digestátem (směs kravských výkalů a silážní 
kukuřice, která projde bioplynovou stanicí, kde se zpracovává a odčerpá se z ní  plyn 
metan). Průmyslová hnojiva  používáme podle zásad správné zemědělské praxe,  a 
to pouze povolená. Je to ledek amonný s vápencem, DAM-tekuté dusíkaté, hnojivo, 
AMOFOS-fosforečné hnojivo s dusíkem. 
Z celkového pohledu laika - nestřídají se polní plodiny. Mluvíme o ”Novodobá 
unifikace přírody”, pěstuje se hlavně řepka a kukuřice, které bohužel, nezadržují 
vodu. 
 

19. 6. - Obec Vestec už má jasnou představu o podobě aleje, která bude lemovat 
novou cyklostezku v ulici Na Průhoně do Jesenice. Projekt aleje navrhovala 
architektka Lucie Miovská. Agentura pro ochranu přírody povoluje v takovýchto 
případech výsadbu jabloní, hrušek, javorů, dubů a lip. Citace textu: „Byli bychom rádi, 
aby cyklostezku lemovaly vyšší  stromy, takže půjde o kombinaci dubů, hrušek a lip. 
Duby obec využije i jako označení křížení cyklostezky s komunikací. Půjde tedy o 
vytvoření jakési přírodní „brány“. Celkem půjde o 84 nových stromů, z toho 54 
alejových (dub a lípa) a 30 nealejových (hrušeň).  Stávající, většinou náletová zeleň 
by měla být zachována.( z VL ). 
 
A jak by měl Vestec vypadat v budoucnosti? Odpověď nabízela debata nad 
krajinným plánem, která se konala ve čtvrtek 26. 6. v zadních prostorách mateřské 
školky. 
Co je to vlastně krajinný plán? Jedná se o označení dokumentu nebo procesu, který 
posoudí vlastnosti krajiny a doporučí všem uživatelům a správcům způsob 
racionálního využívání krajiny i nutná ozdravná opatření. Měl by být zároveň 
nedílnou součástí územního plánu. 
 
Sportovní aktivity Klubu seniorů Vestec popsala paní Alena Dostálová takto:                                                         
Jednou z našich stálých aktivit je chůze s holemi nordic-walking. Několik nadšených 
(3-5) důchodkyň absolvují každé ráno stejnou trasu, 6-7km. Některé z nás ale hole 
vyměnily za kola a ujížděly po cyklostezkách dále do okolí. Jsme stále ve stejném 
složení, někdy se přidají i mladší ročníky. Druhou a také stálou sportovní aktivitou je 
naše pondělní cvičení v tělocvičně Viktorie Vestec.  Současný stav stálých cvičenek 
je 17, z toho z klubu seniorů 12. Pravděpodobně jsme (mimo fotbalistů) největší 
skupinou, která okupuje tělocvičnu. Ve středu 4. 6. jsme se, tři členky KSV: M. 
Belháčová, A. Dostálová, H. Horčičková zúčastnily Sportovního dne seniorů v Praze 
6 – Na Kotlářce, které již třetím rokem pořádá sdružení ”Buď fit seniore”. Na 
sportovišti se sešlo 200 přihlášených soutěžících. Ve slalomu, ze šedesáti 
soutěžících naší věkové kategorie, jsme obsadily 1. místo. Zmínku o sportovní akci i 



foto mohli čtenáři najít i v Pražském deníku. Cenné zlato ze soutěže si odnesla naše 
aktivní seniorka Alena Dostálová. Poděkování si vysloužil i Jirka Zeman, správce 
vesteckého hřiště, který oblékl naše tři reprezentantky do slušivých růžových triček. 
Prý byly v davu dobře vidět. 

Vestečtí rybáři - rekapitulace  za rok 2013 – zajímavá čísla. (z VL) 
 
Pro sezónu 2013 bylo vydáno 30 ročních povolenek. Nejčastěji se podařilo ulovit 
kapra                  v průměrné míře 53 cm a hmotnosti cca 2,7 – 3 kg. U víkendových 
povolenek (vráceno pouze 9 ks ) byl též nejčastěji uloven kapr v průměrné míře 48 
cm a hmotnosti 2,3 až 2,5 kg. Počet ulovených ryb pomáhá při plánování nákupu rybí 
posádky. 
Vysazení ryb: Pro rok 2014 bylo v dubnu vysazeno 600 kg kaprů „Třeboňský lysec“ z 
chovné stanice Třeboň. Výhoda této ryby je v tom, že v dobrých podmínkách je 
schopna během tří až pěti let přibrat1kg až 1,5 kg hmotnosti. Ryby vysazené do 
našeho rybníka jsou staré 3 až 4 roky, v průměrné váze 2kg. Nově vybudovaná 
pohledová mola nejsou dovoleným místem rybolovu. Vodní rostliny byly vysazeny 
včetně leknínů. Lovná místa pro lov ryb byla rozšířena a větve částečně prořezány. 
Pro pohodlí rybářů byly na lovných místech ponechány dřevěné špalky. Z důvodu 
doplnění rybí osádky a její atraktivity zvažuje sportoviště TJ Viktoria Vestec posílení 
ostrahy rybníka k zabránění pytláctví.(VL) 
 
O akci jsme se dočetli v Našem regionu až 17. 7. v článku ” Vestecký vodník trochu 
jinak”. Nicméně událost se odehrála už sobotu 28. 6. a byla pojmenována 1. Ročník 
Vesteckého vodníka soutěže v hasičském sportu. Co jsme se mohli dočíst? Vzdálený 
příbuzný vodníka Česílka, který žije v malém rybníčku             u Jičína, sídlí společně 
s osmikilovým sumcem ve Vesteckém rybníku. Tolik na úvod zmíněného článku 
v Regionu. Soutěže v hasičském sportu byly rozděleny do třech kategorií. Zúčastnilo 
se 14 družstev z deseti okolních obcí. Vzhledem k loňským povodním se tato soutěž 
v roce 2013 nekonala, na poslední chvíli byla zrušena. Tehdy museli hasiči 
zasahovat při odklízení škod způsobených povodněmi. Letošní soutěže Vesteckého 
vodníka byly proloženy zábavou, atrakcemi, hrála živě skupina V. a T.. Velitel sboru 
Milan Petrus a starosta sboru Miroslav Pašek obdrželi od vestecké vietnamské 
komunity  darem výkonné benzínové čerpadlo a finanční sponzorský příspěvek. 
Poděkování patří i firmě Staving Olomouc a obci Vestec za finanční podporu na 
uspořádání této zdařilé akce. 

Počasí, jak se podařilo zaznamenat.                                                                                       
Jestli květen teplu nepřál, v červnu jsme si ho bohatě vychutnali. Začátek letního 
měsíce nás sice moc nepřesvědčil. Obloha první i druhý červnový den nabízela 
sluníčko, ale i mraky. Denní teplota stěží dosáhla +18 °C. Nicméně, jak červnové dny 
narůstaly, tak teploty šplhaly vzhůru a my si užívali tepla. Na Medarda nic nekáplo, 
naopak bylo pěkně vedro. Dočkali jsme se i prvního horkého víkendu. Teploty 
atakovaly třicítku, maximum v Praze +34° C. Dne  9. 6.- teplo jako v Káhiře, na 
Jadranu měli rekreanti chladněji. Vedro nás vyčerpávalo           i ve středu 11. 6, ale 
pak končil úplněk. Přes den sice ještě kolem +35 ° C, ale odpoledne dorazily od 
západu avizované bouřky, před nimiž varovali meteorologové. Následující víkend, 
přes den oblačno, teploty do + 25° C. 
Č e r v e n e c 



Teplé dny provázely i první prázdninový měsíc. Od 4. 7., a každým následujícím 
dnem gradovaly letní teploty. Nejen, že překročily třicítku, dokonce v pondělí 7. 7. 
vedra zaútočily na +35 °C. Tropický den večer zpečetila avízovaná bouře (nic moc). 
Ve 21. hodin dorazila ještě další slabší bouřka. 8. 7. teploty kolem +30° C, spojené s 
několika přeháňkami. Až večer po 20. hodině jsme se dočkali vydatnějšího deště a 
vydatné bouřky. 
 
Článek v Regionu pod názvem ”Neckyáda na Vesteckém rybníku” vyšel sice až 28. 
8., ale akce se konala v horkém červenci, v nedě1i 12. 7.   Nápad se zrodil v hlavě 
radního Václava Drahoše již před dvěma roky a teď dostal konečně zelenou. 
Soutěžící se ujali zodpovědně příprav, a tak jsme mohli na rybníku vidět třináct 
soutěžních plavidel, jako například Titanic, Americkou loď, Mořskou pannu na pláži, 
Mořské vlky s hradem, bojovou ponorku Inge, jachtu ve stylu Provence či Aladina na 
létajícím koberci. Soutěžní plavba započala o něco později, protože se muselo 
opravovat. Hned na začátku se kompletně potopil vodní bar.       Po opravách už nic 
nebránilo začátku, avšak zákon schválnosti zafungoval znovu a v celém Vestci byl 
vypnut proud.  A tak se opět improvizovalo. I to pořadatelé ustáli a konečně vyslali na 
trať s úkoly první plavidla. Někteří až po vypuštění na závod zjistili, že jejich plavidlo 
opravdu neplave a o to bylo více legrace, když se do soutěže vloudilo pár ponorek 
s kapitány. Diváci se také aktivně zapojili do soutěží, když svým hlasováním zvolili 
„nejlepší plavidlo a masku”. Po plavbách následovala ukázka bitvy modelů lodí. 
Následně se směřovalo                         k dovednostním soutěžím, a to jízdě na kole 
po patnáctimetrové lávce, která se zužovala.                   I osvědčení borci sice celou 
lávku zdolali, ale jízdu zakončili, (jak jinak), saltem do vody. Další disciplínou byl běh 
po plovoucích kamenech. Opět se prokázaly kvality vítězů. Závěr patřil celkovému 
vyhodnocení a rozdání cen, kdy každý odvážlivec dostal cenu a hlavně ručně 
malovaný diplom za účast na Neckyádě.  Výsledky: Celkové vítězství si odneslo 
plavidlo Mořských vlků v sestavě Jára, Dáda a Viki, nejlepší plavidlo Jachta Provence 
s kapitánkou Blankou D., nejlepší masku Mořská panna v podání Terezy S. a nejvíce 
cen získal Jirka K. se svým plavidlem jménem Inge. (Náš Region) 

Další článek v Regionu z 28. 8. 

s názvem ”Největší přínos je výchova vlastních hráčů” 

Téměř ve všech obcích našeho regionu mají fotbalová hřiště. Viktoria Vestec se 
může pyšnit svým zeleným pažitem a moderním areálem přímo mezi moderními 
domky a vilkami, které tady vyrostly v posledních pětadvaceti letech. Hřiště s 
moderními kabinami a nezbytnou hospůdkou zapadá do parkové kultury, jako 
nedaleký rybník s romantickými stezkami i výhledy na okolní domy. Ani se nechce 
divit, že na takové hřiště rádi chodí hrát fotbal mladí  i starší hráči a ani v ochozech 
není při zápasech o diváky nouze. Když také víte, že ve Viktorii mají fotbalovou 
akademii, kterou vede bývalý reprezentant Jiří Novotný, pochopíte, že právě tady má 
fotbal nejen výsledky (letos postoupilo A mužstvo do okresního přeboru), ale                       
i vynikající zázemí. Ostatně okolní vily dávají tušit nejen finanční zázemí, ale i 
dostatek kluků, kteří chtějí, stejně jako jejich rodiče, hrát fotbal. A to je základ 
vesteckého zázraku. Více jsme se dozvěděli od dvou mužů, tvůrců fotbalového 
života v obci, od hlavního trenéra Jiřího Zemana a trenéra mládeže Miroslava 
Vlasáka. „Největší přínos naší akademie je v tom, že si vychováváme vlastní hráče. Z 
nich je pak možné vybírat hráče pro A mužstvo a třeba i do vyšších soutěží. Celkem 
máme 110 hráčů, od čtyřletých až po dvanáctileté. To znamená, celkem pět družstev 



od mini přípravek až po mladší žáky. Dorost a starší zatím nemáme, ale počítá se s 
tím, že budeme mít i tato mládežnická družstva. 
 

Z deníku hasičů: Dne 14. 7. proběhla technická pomoc při odstranění polámaných 
větví ze stromu u multifunkčního hřiště. Při zásahu hasiči nacvičili výškové lezení a 
uvazovaní                    v koruně stromu. Zásahu velel Milan Petrus a strojník Slávek 
Bohuslav. 

Hasičské družstvo nezahálelo a jejich další akcí bylo 23.7. - společné cvičení s SDH 
Osnice                  v požárním útoku.  Měsíc srpen patřil přípravě na STK ARO. 

Dne 15. 7. byl omezen provoz na Vestecké ulici, u původního č. 7. Doprava byla 
řízená semaforem. Důvodem byla konstrukce rodinného domku, nyní č. 597. 

Počasí od poloviny července, jak se podařilo zaznamenat.                                                                      
Od 16. 7. – teplo, vlhko jako v prádelně, kolem +30° C, v následujících dnech 
vzestup teplot, které kulminovaly o víkendu 19. 7. a 20. 7. Po tropické noci z neděle 
na pondělí, kdy rtuť neklesala pod 20 stupňů Celsia, se v průběhu dne postupně 
zatáhlo a na většině území se objevily přeháňky či bouřky. Nicméně odpolední 
teploty se opět vyšplhaly k +28 až +32 stupňům. Řadu teplých dnů ukončila v pondělí 
21. 7. v 14.30 bouřka, sice krátká, ale večer se rozpršelo, bouřková aktivita 
pokračovala. Následující den se sice mírně ochladilo, vysoká vlhkost vzduchu 
přetrvávala. Ve středu 23. 7. se teplota opět vyšplhala na třicítku, odpoledne krátký 
déšť doprovázený občasným zahřměním. Dopoledne 29. 7. se opět dostavilo 
obdobné prádelní klima, které v 14.30 vyvrcholilo v hodinovou  bouřku (tzv. od 
Prokopa). 30. 7. - mlhavé ráno, teploty do +30° C. Posledního červencového dne 
jsme se probudili sice do chladnějšího rána, ale přes den se teploty vyšplhaly k + 25° 
C. 

 
Rekonstrukce čekáren na autobus ve Vestci, současně i v Jesenici 
předznamenávaly, že se něco kolem čekáren chystá. 
 
Ceny pohonných hmot se tento měsíc pohybovaly na této cenové výši: Diesel: 
34.90Kč, Natural: 35.90Kč za litr. 

 
S r p e n 
 
Koncem srpna se rozjela podzimní část fotbalové sezóny. Vestecký tým Áčka, který 
měl ve svých řadách hodně hráčů z Krče, byl nově posílen. Přes léto se odehrálo pár 
přátelských zápasů a 28. 8. v 17h , na hřišti v Čísovicích se střetla Viktorka s prvním 
podzimním soupeřem. Béčko mělo o den později na domácím hřišti Libeň. 
 
V  sobotu 30. 8. se konal za podpory příjemného a slunného počasí volejbalový 
turnaj ženských týmů v  Dolních Jirčanech. Členky oddílu z Vestce, takzvané 
„Viktorky“, jmenovitě  Alena, Elena, Lenka, Lucka, Jitka a Markéta se již podruhé na 
tomto turnaji radovaly ze zlaté medaile. 
Příměstský tábor, termíny:14. 7. – 18. 7., 21. 7. – 25. 7., 28. 7. – 1. 8., 4. 8. – 8. 8., 
11. 8. –  15. 8.,18. 8. – 22. 8.                                                                                                                                                              
Věková kategorie: pro děti ve věku 5 - 10 let (přesný datum narození nebyl důležitý, 



rozhodovala šikovnost a chuť se zapojit). Program pro děti byl připraven od 8 hodin 
ráno              do 17 hodin. Zajištěna byla 2x svačina, teplý oběd a pitný režim. 

A rekapitulace na konci prázdnin v číslech. Celkem šesti turnusů se zúčastnilo 
přibližně           130 dětí/míst, protože některé děti - a ne zcela málo - byly i na 
čtyřech turnusech.                                                     O příměstský tábor byl velký 
zájem. 

 
V sobotu 30. 8. jsme nemuseli večer zapínat televizi, tentokrát jsme mohli sledovat 
živě, a to show s názvem Na Stojáka. Když si odmyslíme přípravu, která zahrnovala 
připojení elektřiny, rozmístění stánků a laviček a ujištění, že vybraný terén nebude 
podmáčený. A pak už nic nebránilo, aby se mohla akce konat za rybníkem, na 
dřevěném podiu. Úvod patřil dětem, které se pobavily s kouzelníkem panem 
Kravatou (17.30- 18.30), a který se v podstatě prolínal s fotbalovým zápasem Áčka. 
Vrcholem bylo vystoupení známých umělců a bavičů Tomáše Matonohy, Ester 
Kočičkové a Daniela Čecha v 19.00- 21.00, kteří přilákali téměř                           600 
platících diváků i z okolí. Výtěžek ze vstupného- 100Kč byl věnován ZŠ Campanus 
na nákup interaktivní tabule. Dobře pobavení diváci se nakonec mohli ještě pobavit a 
zatancovat si na slovenské mini diskotéce v podání DJ Kofoly od 21.00 do 22.00. 
Poté nastal klid, který uvítaly některé rodiny. Hlavně ti, kteří mají malé děti, anebo ti, 
co bydlí blízko rybníka. 
 
Počasí, jak se podařilo zaznamenat. 
Počátek měsíce stejný jako konec července, teploty +25° C - +28° C, slunečno i pod 
mrakem, vzduch jak v prádelně, 3. 8., večer v 18 hodin, déšť, bouřka. 
Od 4. 8. nás provázelo počasí kombinované bouřkami a krátkými srážkami - spíš 
zataženo. 
Teploty + 22° C -+ 25° C. 
”Větší a jasnější”, takový bude v neděli večer Měsíc”, oznamovaly všechna média.                 
”Nastane totiž superúplněk”. Jev, kdy je Měsíc v úplňku a navíc nejblíže Zemi. Měsíc 
se měl k Zemi 10. 8. nejvíce přiblížit v 19 hodin a 44 minut našeho času. Slibovanou 
podívanou zahalily mraky, dorazila fronta a bylo po koukání. Druhý den se nám 
nabízelo deštivé a chladnější počasí. 
Poslední prázdninový týden: teplo přes +20° C, občas zapršelo, nicméně víkend se 
pokazil, hlavně poslední srpnovou neděli večer. 
 
 
Z á ř í 
 
Vzhledem ke spokojenosti dětí a rodičů se školním autobusem, jehož provoz byl 
zahájen minulý školní rok, navýšila obec Vestec frekvenci autobusu na dvojnásobek. 
Časy odjezdů z Vestce do školy a zpět byly zaslány rodičům dětí, které navštěvují ZŠ 
Campanus v Praze 4. 

Poslední fáze revitalizace Vesteckého rybníka byla ke konci prázdnin dokončena. Na 
akci bylo z celkových nákladů 3,1 milionů korun hrazeno 2,4 milionů korun z dotace 
z  OPŽP. Dalších 1,5 milionu obec investovala ze svého rozpočtu do přírodních 
prvků. V lesíku se nachází skluzavka, šplhací balanční plochy, ale i sestavy kamenů 
dovezených z lomů z celé republiky. Vyhledávaná je hlavně zemní trampolína, která 
svádí k vyzkoušení. 



 
A je tu vysvětlení, proč se v okolních obcích i u nás najednou rekonstruovaly 
autobusové zastávky Ropidu. Jednalo se o soutěž o nejhezčí čekárnu, kterou tato 
společnost vyhlásila. Zastávka U Klimešů tak po obou stranách dostala novou 
podobu. Vznikla ve spolupráci se společností Jíva Jirák, která dodala nerezovou 
konstrukci. Součástí čekacího prostoru byly zasklené vestavěné regály, doplněné 
knihami k vypůjčení. Demontované původní čekárny byly přemístěny do zastávky U 
Vodárny. Nejpozději do 24. 10. jsme mohli pak posílat návrhy s fotem konkrétní 
zastávky na adresu ”soutěž @ropid.cz.”. Vybráno bylo 10 nejlepších.   Přestavba na 
Vestecké ulici probíhala od 21. 7. do 20. 8. 
 
Obec dokončila zasíťování lokality u Hrnčíř, kde zároveň ještě vlastní sedm pozemků 
(osm jich již bylo prodáno). Celkové náklady na zasíťování se pohybují okolo 20 
milionů korun, přičemž jen samotný prodej pozemků doposud vynesl obci 36 milionů 
korun. K  tomu přibude dalších 11 milionů korun za práci na zasíťování pozemků pro 
soukromého majitele v katastru Zdiměřic. 

Auto Brejla, to není jen moderní showroom- podívaná, kde si vyberete vůz podle 
svých představ ze široké škály modelů Auto Škoda. To je i řada doprovodných akcí a 
zážitků. Jedním z takových počinů byl koncert benešovské skupiny KEKS, který se 
uskutečnil v autosalonu Auto Brejla ve čtvrtek 11. 9. v ulici Automobilová, kde byl 
zároveň představen program "Škoda bez starostí", ale i dresy partnera HC Sparta 
Praha. Závěr akce byl korunován ohňostrojem. 
 
12. 9. v 18 hodin. - Hudební skupina ”Tři sestry”, Doctor  P. P. a E!E se již tradičně 
rozloučily s Open-air sezónou koncertem v  areálu Ford Kačmáček, ( nedaleko 
kruhového objezdu na Vídeňské). Vstupenky bylo možné zakoupit za cenu 250,- Kč. 

19. 9.- v noci bouřka s vydatným deštěm, která ukončila sérii příjemných podzimních 
dnů, kdy se denní teploty pohybovaly kolem + 22° C. Další repete bylo už následující 
den odpoledne kolem 15hodiny, což neprospělo Vestecké pouti, která se usídlila na 
ploše v ulici Ve Stromkách. Odlákala jistě hodně návštěvníků.  Nabízela autodrom, 
bobovou dráhu, skluzavky, adrenalin- destroyer, čertovský zámek, nezbytnou 
cukrovou vatu a desetiminutový ohňostroj na závěr, podbarvený hudbou. 

Díky deštivému víkendu 12. 9. -14. 9. se stalo i fotbalové hřiště nefunkční, bylo 
podmočené a všechny zápasy byly odloženy na středu. Ale navzdory rozmarům 
počasí, tři zápasy na začátku podzimní fotbalové sezóny - skóre 11:0. hovořily jasně 
o úspěších fotbalové Viktorky v Okresní přeboru Prahy - západ. Naši borci si odnesli 
vítězství i ze hřiště Štěchovic 3:0. Předtím rozdrtili vysoko 7:0 celek Tuchoměřic, 
který přitom do okresu sestoupil z vyšší soutěže. 
 
Po prázdninové přestávce se senioři opět rozjeli, tentokrát ochutnat pardubický 
perník. Ve středu 17. 9. odstartoval naplněný autobus v 8 hodin od  OÚ směrem 
k Pardubicím. Výletníci si prohlédli městečko a odpoledne pak ochutnali perníček v 
Perníkové chaloupce nedaleko Kunětické hory. Počasí bylo jako vždy skvělé. 
Odpolední zastávka v Lázních Bohdaneč umožnila krátkou prohlídku městečka a 
posezení u kávy s dortíkem. 
 
Počasí, jak se podařilo zaznamenat. 



První školní den, pondělí 1. 9., školákům propršel. Následující den ještě deštivo. Od 
středy ubývání oblačnosti, 4. 9. a 5. 9. jsme si už užívali slunečného počasí, teploty 
kolem +25° C. Pohoda vydržela do soboty, kdy se v podvečer po 17 hodině se 
přihnala bouřka, vydatným  deštěm a  kroupami. Repete jsme měli v neděli v noci, už 
jen jako vydatný déšť. 
Meteorologové se nespletli. Víkend 12. 9. – 14. 9. byl deštivý, oblačno až zataženo, 
vinu na tom měla prý tlaková níže Biggy. Sobotní ráno 13. 9. bylo mlhavé. 
 
 
 
 
Ř í j e n1.10. – TJ Viktoria Vestec pořádala jako každoročně sbírku na Klokánek. 
3. 10.  a  4. 10. - bazárek dětského oblečení v RC Baráček. 
2. 10. - 5. 10 -  cirkus u Alberta, zvýhodněné vstupné bylo pro ty, kdo nakupovali 
v hypermarketu Albert. 
 
2. 10. v 16 hodin  - Drakiáda.  Akce pořádaná mateřskou školou a obcí Vestec, 
řečeno v nadsázce, měla i své protiklady. Louka za rybníkem dala prostor dětem a 
rodičům, kteří přišli spíš v letním oblečení. I když vládlo téměř bezvětří, papíroví draci 
přesto dobře lítali. 
Obec se díky iniciativě místostarostky Eleni Zikové dočkala své první pamětní knihy, 
a to zásluhou zkušeného kolektivu tří autorů z Liberecka: Pana Marka Řeháčka, 
Petra Ferdyše Poldy, Jana Pikouse (všichni z Jablonce n/Nisou), Lucií Miovskou a 
místní kronikářky Blanky Paškové. Velký podíl na realizaci měli bezesporu vestečtí 
starousedlíci a pamětníci, kteří poskytli mnoho informací o lidech, kteří byli a jsou 
s naší obcí úzce spojeni. A pak tu byla velká dávka štěstí, která se zasloužila o to, že 
se ve správnou dobu a ve správný čas sešli ideální partneři. Jako spoluautorka bych 
ráda doplnila, že správná volba vyšla až napodruhé. První pokus, který se začal na 
tvorbě knihy realizovat s paní Markétou Vysloužilovou v roce  2013 nebyl vůbec 
uspokojivý, a proto musel zákonitě skončit. Její práce působila suše, povrchně, určitě 
by čtenáře nezaujala. Paní autorka pouze fakta opisovala, někdy i špatně a její vztah 
k obci byl příliš vzdálený na rozdíl od M, Řeháčka a spol. Ti Vestec navštěvovali, 
fotili, našli i řadu zajímavostí, které byly i pro mne novinkou. Takže v pátek 3. 10. se 
odehrával křest knihy ”Povídání o Vestci”. Na tento datum byli pozváni senioři a 
pamětníci do restaurace U Klimešů. Poznali se osobně s autory knihy a knihu dostali 
darem. 

Další místní novinka, tentokrát astronomická. Sluneční soustava, se stala součástí 
vestecké cyklostezky od rybníka, (tzv. triangl). Tento nápad není naším originálem, je 
odkoukaný z Německa panem Eduardem Jarolímkem, bývalým starostou a 
současným zastupitelem. Díky němu se cyklostezka tak stala i naučnou stezkou. 
Trasa začíná u Vesteckého rybníka a počátkem nemůže být nic jiného než to 
nejdůležitější nebeské těleso, žhavé Slunce. To naše vestecké je mnohem menší, 
vychladlé, ale hezky ztvárněné paní Alenou Dostálovou. A pak následuje ještě sedm 
dalších planet, až k poslednímu Neptunu, končící na hranici našeho katastru. Každá 
planeta má svůj panel s popisem. Vyrobeny byly místní firmou Jíva-Jirák. 

Jiným projektem, který vznikl ve spolupráci s touto společností, jenž opět inicioval 
pan             E. Jarolímek, se staly nerezové konstrukce zastávek U Klimešů v obou 
směrech. Cestující si mohou čekání zkrátit četbou knih, které nabízí improvizované 



bibliotéky uvnitř stanic. Jak celý projekt funguje? Lidé si berou z regálů knihy a 
naopak doplňují knihovny o svoje knihy, které nepotřebují. Nebo si je mohou půjčit a 
vrátit. V Praze se první taková knihovna objevila před třemi lety v Dejvicích. Od té 
doby tento projekt úspěšně pokračuje na dalších desítkách míst v metropoli. Během 
rekonstrukce byla přechodně zastávka na znamení U Vodárny přemístěna před dům 
č. 79. na Vestecké ulici. 

Druhá debata o Krajinném plánu Vestec  proběhla 2. 10. od 18 hodin v prostorách 
pro kroužky přístavby mateřské školy. Setkali jsme se zde s autory Krajinného plánu 
Vestec, s kolektivem ing. Kláry Salzmann, která prezentuje první příklad aplikace 
Zelené infrastruktury v České republice, a to právě v naší obci. Předmětem této 
debaty byla prezentace hotového návrhu, jak by měla krajina ve Vestci vypadat. 
Zdejší krajina zažívá v posledních letech silný tlak na další a další zástavbu. Vznikla 
tak potřeba se tomuto tlaku bránit a podporovat zelenou infrastrukturu, která do 
České republiky přichází z Evropské komise. Zelená infrastruktura má dvě základní 
dimenze - jednu širší, územní, kdy vytváří vlastní kontinuální systém vzájemným 
průnikem hodnotných přírodních ploch, hydrologické sítě, prostupnosti krajiny a 
veřejných prostranství. Druhá dimenze, objektová - se týká zvýšení retenční 
schopnosti vody každého stavebního objektu či parcely a snížení odparu vody. (např. 
management dešťové vody, střešní zahrady, atd. (z VL) 

Dne 16. 10. 2014 v 17:30 se konala zahajovací hodina střeleckého kroužku. Na 
kroužek se zatím přihlásilo pět chlapců a jedna dívka. Střelecký kroužek Obecní 
policie Vestec za podpory obce Vestec se realizoval v roce 2013 a je určený pro žáky 
i žákyně ve věku            od 10-14let. Cílem práce v kroužku je však nejen střelba ze 
vzduchovky, ale i výcvik v bezpečném zacházení se zbraní a výchova k disciplíně, 
soustředěnosti, přesnosti. 
Zájemci se setkávali ve sportovišti obce Vestec 1x týdně v délce 1,5 hodiny, vždy ve 
čtvrtek od 17:30 - 19:00 hodin. (z VL) 
 
Na Facebooku - sociální síti je i obec Vestec.   Dovoluje nám komunikovat 
v pravidelných on-line chatech (rozhovorech), dovoluje nám pokládat otázky i 
samotnému starostovi obce.  Stačilo jen vložit do vyhledávače na Facebooku ”Vestec 
u Prahy”, oficiální stránka. 

Stan cirkusu Praga jsme mohli zaznamenat ve dnech 2. 10. - 5. 10. před 
Hypermarketem Albert. Nabízel velkolepou show, drezúry zvířat, humor klaunů i 
slevy lístků získané prostřednictvím nákupu v Albertu. 
 
Dne 27. 10. -  úklid kolem pomníku na návsi. Byl zde položen věnec. Tento rok jsme 
si připomínali 100 let od počátku Velké - I. světové války. 
 
Obec dostala dotaci na čističku. Obci se naskytla příležitost realizovat dlouhodobě 
potřebné 
rozšíření vestecké čistírny odpadních vod. Obec na náročný projekt dostala 
padesátimilionovou dotaci. 
 
10. 10. a 11. 10. - Komunální, někde i senátní volby, které pak měly druhé kolo další 
týden. Ve Vestci přišlo k urnám téměř 60% obyvatel, kteří rozhodli jednoznačně: 
Vítězem voleb se stalo s 66 procenty hlasů Sdružení TOP 09 a Sdružení nezávislých 



kandidátů. Předvolební setkání kandidátů jednotlivých stran (TOP 09 a NK, Sdružení 
nezávislých kandidátů Vestec            a SNK pro Vestec), tak jak jsme znali 
z minulých let, se buď vůbec nekonaly  nebo se setkaly s  omezeným zájmem 
občanů. 

20. října – Den stromů – mateřská školka zvala veřejnost na tvořivé dílničky. V rámci 
této akce, která byla připravena na zahradě mateřské školy. Děti pracovaly 
s přírodními materiály, vyráběly drobné předměty, malovaly. Počasí nebylo této 
zajímavé činnosti moc nakloněné, větrno, deštivo. Přesto se začalo písničkou.  
Smyslem této akce byla snaha uvědomit si úlohu stromů, které nás obklopují a slouží 
nám. 

22. 10. – Podzimní, ale i deštivý den vyšel právě plánovaný výlet vesteckých seniorů 
na letiště Václava Havla. Jim to však náladu nezkazilo, jelikož exkurze byla řízena, 
tentokrát  z autobusu. 

Každý měsíc se ve Vesteckých listech, v policejní svodce se můžeme dočíst, jaké 
případy řešili policisté během měsíce. Tak například: Došlo k  další krádeži na 
staveništi Biocev, kdy z  jedné části stavby dosud neznámý pachatel odcizil lešení, 
čímž způsobil škodu přes 30.000,-Kč. Nebo obsluha BČS Shell (čerpací stanice) 
oznámila únik, který měl na svědomí řidič motocyklu neznámé značky, jenž 
natankoval 10 litrů benzínu a poté ujel bez zaplacení. Jindy to zase byla krádež 
jízdního kola, ke které došlo v  bytovém domě ulici Slepá, kde pachatel vniknul bez 
poškození do společných prostor, odstranil zámek kola a toto následně odcizil. Nebo 
29. 10. přijali policisté hlášení, že neznámý pachatel posprejoval maketu Slunce a 
panely na naučné stezce s planetami. Takže krádeže, vandalství, na silnici 
nepřiměřená rychlost, přítomnost alkoholu a drog u řidičů. Vestečtí strážníci získali a 
přivítali tester Dräger DrugTest®5000 na zjišťování přítomnosti drog u řidičů. Z drog 
se u řidičů při kontrolách nejvíce objevuje pervitin a marihuana. V poslední době 
stoupá alarmujícím způsobem počet případů zneužívání drog, zvýšil se i počet 
dopravních nehod způsobených řidiči, kteří usedli za volant pod vlivem návykové 
látky. 

Po říjnových komunálních volbách byla 15. 11. do zadního prostoru Mateřské školy 
svolána ustavující schůze nově zvolených zastupitelů.  Do funkce starosty byl znovu 
zvolen Tibor Švec (TOP 09).  Dále byla zvolena, oproti předchozím letům, jen jedna 
místostarostka-             Jana Stupková (TOP 09). Oba jmenování byli též společně s 
Václavem Drahošem (TOP 09), MUDr Eleni Zikovou (SNK) a Bc. Radkou Vávrovou 
(TOP 09) zvoleni do rady obce. Novou předsedkyní Kulturní komise se stala Blanka 
Drahošová, Kontrolního výboru Milan Petrus, Finanční komis: Ing. Petr Krešnák, 
Komise pro dopravu a bezpečnost Eduard Jarolímek: Životní prostředí ing.: Miloš 
Koc a redakční komisi dostala na starost Blanka Pašková. 

Seznam nově zvolených zastupitelů: Švec Tibor (647 hlasů), Drahoš Václav (580), 
Krešňák Petr Ing (505), Cihlář Zdeněk (501), Stupková Jana (495), Tůma René 
(496), Vávrová Radka Bc (486), Bednář Jaroslav JUDr (484), Vlasák Miroslav Ing 
(472), Fritschka Roman Ing (465), Ziková Eleni MUDr (252), Lejnarová Táňa (238), 
Pašková Blanka (190), Petrus Milan (141), Pašek Miroslav (127). 



Vestecké komunální volby zamíchaly s kartami v zastupitelstvu. V čele zůstal 
staronový starosta Tibor Švec. Neměl protikandidáta, svojí pozici s přehledem 
obhájil. Snížil se počet místostarostů, takže dlouholetá místostarostka a zastupitelka 
od roku 1998 - MUDr  Eleni Ziková byla zvolena jako zastupitelka jen do rady obce. 
Obdobné změny zaznamenala Kulturní komise vedená Táňou Lejnarovou, kdy 
v nové sestavě KK zůstala pouze Dana Zemanová. Obě, v úvodu zmíněné 
zastupitelky, odvedly za celé funkční období pro obec a veřejnost velký kus práce. 
Prožily na obecním úřadě řadu let, práce je bavila, byly iniciativní. To znamená, že 
hodně komunikovaly s lidmi, byly u zrodu mnoha projektů a akcí. 

25. 10. od 15 hodin – Dýňobraní, dýňohraní. Dýně jsme si mohli předem objednat i 
na hřišti. Každoroční setkání velkých i malých ještě pod vedením Táni Lejnarové, při 
dlabání oranžových plodů, se těšilo velkému zájmu. Tvůrci stále hýřili novými 
nápady.                                                                                           Halloween je 
anglosaský lidový svátek, který se slaví den před křesťanským svátkem Všech 
svatých. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, dále 
čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými 
barvami jsou černá a oranžová. V České republice nejde o tradiční svátek a do 
Halloweenu, jako takovému, jsme nepřivykli. Nicméně dlabání dýní se Vestci ujalo a 
již řadu let se na hřišti setkáváme, tvoříme z dýní zajímavé tvary, zdobíme je a dobře 
se přitom dobře bavíme. Jako ochutnávku připravila kulturní komise dýňové koláče.  
S sebou jsme si vzali nožík, naběračku a třeba i pracovní zástěru. Kostlivce, 
čarodějky s koštětem ani duchy jsem nepotkala. Jenom dvě převlečená strašidla na 
cyklostezce. Nicméně, na cvičení se Zuzkou Doudovou a Tomem na Halloween 
myslelo.  Děvčata, která navštěvují kurzy cvičitelky Zuzany Doudové z Prahy 4, si 
k tomu účelu opatřily slušivé červenočerné úbory. Cvičení se svíčkami spojené 
s oslavou narozenin jedné z cvičenek, si tak připomněly svátek strašidel.  Děvčata se 
scházejí třikrát týdně (spinning, bosssing, piloxing a powerjoga) a dovedou si stejně 
dobře zpříjemnit atmosféru při cvičení po celý rok. Nejen o čarodějnicích, ale i na 
Mikuláše či na vánoce. 

Po ročním provozování restaurace na hřišti po dohodě mezi pronajímatelem 
Miroslavem Paškem ukončena nájemní smlouva a novým provozovatelem se stala 
Obec Vestec. Provoz převzal Pepa Javůrek z Jesenice. 

Počasí v desátém měsíci                                                                                                          
Víkend  4. 10. a 5.10.  zataženo,+ 15° C až +16° C. Od 6. 10 do 10. 10. příjemné 
počasí kolem +20° C. Slunečno, jen 8. 10., ráno deštík, který byl brzy nahrazen 
sluníčkem. Víkend 12. a 13. a pondělí kolem +16° C, v noci a ráno 14. 10. - vydatný 
déšť. 16. 10. a 17. 10. po ránu déšť. Volný den 28. 10. (děti měly volno od 27. do 29.) 
se připomněl ráno nulovými teplotami a šedavým trávníkem. 29.10 se tento fenomén 
opakoval. Nicméně nádech zimy se rozplynul pod slunečními paprsky, kterým jsme 
se těšili skoro celý sváteční den.  V poslední dekádě října proběhla změna letního 
času na zimní, přetrvávalo inverzní počasí. Ranní teploty kolem +5° C, přes den +10° 
C. 

L i s t o p a d 

Dušičkový víkend - 1. 11. a 2. 11.  Každoroční jev prvních listopadových dnů: 
Obchůdky s květinami nabízí věnce, chryzantémy, svíčky. Datum 2.11. - Dušičky 



neboli Svátek všech svatých rozsvítí hřbitovy záplavou zažehnutých svíček. Tomu 
odpovídalo i počasí, zesílený pohyb obyvatel, zvýšený provoz na silnicích, ztížené 
zaparkování u hřbitovů (Hrnčíře, Jesenice). Situace stejná jako vloni, předloni. Hroby 
bohatě zdobily letos především živé květy chryzantém, věnečky, ale i různé nádoby 
s dekoracemi. Večer se do hřbitovních prostor vracela samota, jen stovky světýlek 
prozařovaly ticho a tmu.  Nedělí 2. 11. dušičkový týden skončil, končil i popisovaný 
fenomén. Pozůstalí se o hroby starají dále, ale intenzita návštěv hřbitovů se zvolňuje. 

Úterý 4. 11.  - krásný, slunečný den, zakončený za svitu úplňku akcí Mateřské školy. 
Dětičky v doprovodu dospělých splnily svůj úkol.  Ze zahrady mateřské školky vyrazil 
v 16.30 lampiónový průvod, který měl za úkol uspat- uzamknout Vestecký rybník.  
Lampionky, světélka rozmístěná kolem lávky a rybníka a nad tím zářící měsíc tvořily 
dohromady  dojímavou scenérii, která přivábila nejen místní, ale i občany ze 
sousedních Hrnčíř, kteří zřejmě takovou podívanou doma neměli. 

Na ČT 2,  večer  6. 11., v pořadu ” Naše krev je Sparta ”  jsme mohli zaregistrovat, že 
se natáčelo i na hřišti Viktorie Vestec. 

Nové čekárny na Vestecké se dostaly na základě došlých nominací společně s 
Dolními Břežany, Líbeznicemi, Veltrusy, Zálezlicemi a Čelákovicemi do užšího 
výběru soutěže                 o nejhezčí čekárnu ROPID. 

10. 11. - senioři zahájili podzimní plavání v bazénu ve Floretu, v Průhonicích. Jarní 
plavecká sezóna se setkala s kladnou odezvou, a tak se na tu podzimní už všichni 
těšili. 

Poslední fotbalové zápasy podzimní sezóny                                                                                      
Áčko mělo doma s Jílové a vyhrálo 3 : 2.  Zápas doprovázelo vydatné fandění a 
podpora fanoušků z Prahy 4- Krče, kteří si přivezli buben, trubku a klávesy. Hudební 
doprovod ale rozhodčí nelibě nesli a zápas dvakrát přerušili. V Áčku je totiž 18 hráčů 
z Krče.  Béčko, kde je více domácích, hrálo následující den v Pikovicích a prohráli 3: 
2. Nicméně – naši se na konci podzimní fotbalové sezony mohli zase chlubit. Obě 
vestecká mužstva, Áčko i Béčko zářily na první pozici tabulky. 

Od 22. 11. - Zprovoznění prosklených autobusových zastávek U vodárny po obou 
stranách silnice. Zkonstruovala JÍVA Jirák. 

Návštěva seniorů ve Státním divadle Praha. Tentokrát se nechali hýčkat krásnými 
áriemi Bizetovy opery Carmen. Na tuto akci si vybrali pátek večer, 22. 11. Zájemci 
měli sraz před OÚ, doprava byla zajištěna sjednaným autobusem, který byl zcela 
naplněný. 

Zcela jiný druh hudby si mohla vychutnat tentýž den mladší generace v Restauraci u 
Klimešů od 20 hodin na zábavě ” Cuba libre Party”. Hudbu zprostředkoval osvědčený 
pařmen  DJ Špáča ze Zlatník. Vstupné 100Kč, tombola. Akce Viktorie Vestec. 

Obec Vestec tradičně nabízela možnost objednat si Mikuláše s čertem a andělem. 
Stačilo zaslat email se jménem dítěte, věkem a s jeho případnými hříchy na adresu 
mikulas@vestec.cz nejpozději do 30. listopadu. A že zájem o "nebeskou návštěvu" 
byl velký, může potvrdit pan starosta, který musel mikulášský kostým oblékat celkem 



třikrát. Navštívil tak se svým doprovodem mateřskou školku, byl hlavní a 
nepřehlédnutelnou postavou na mikulášském setkání s dětmi v motelu U Krbu a 
samozřejmě byl tím nejdůležitějším hostem, kterého netrpělivě očekávaly vestecké 
děti doma.  Starosta Tibor Švec coby Mikuláš a Radka Vávrová jako anděl navštívili 
125 dětí v MŠ, 58 dětí v obci a 89 na Mikulášské besídce v motelu U Krbu. 

Další typ, jak pomoct obci s odstraňováním problému, nabízel článek ve VL. Stačí prý 
odeslat foto s upozorněním na problém jako mms zprávu z mobilního telefonu 
(popřípadě emailu)                s krátkým popiskem o jaký problém se jedná. (např. 
rozbitý chodník, komunikace, chybějící dopravní značka, nefunkční osvětlení, 
zaparkovaný vrak automobilu apod.) 

Ceny ropy na světových trzích dlouhodobě klesaly již od léta, ale čeští pumpaři na to 
nijak nereagovali. Motoristé se snížení cen pohonných hmot zatím nedočkali. A tak 
cena za Natural a Diesel byla v předposledním měsíci roku kolem 34.90Kč za litr. 

Rozkopaná silnice, omezený provoz před parkem u OÚ. Důvodem byla porucha na 
plynovém vedení. 

Každoroční podzimní hon: Myslivci bilancovali: 15. 11. kolem 50 – 70 bažantů a 29. 
11. asi tři desítky bažantů, dvě kachny, Mirek Pašek střelil lišku. Zajíci se nestříleli, 
musel se jim dát čas, aby se rozmnožili, divoká prasata 0. Poslední leč, zhodnocení 
sezóny se konala 13. 12.    v dřevěné chatičce u čističky. V této lokalitě měli myslivci 
klece, kde chovali asi 100 bažantů. Chodili je krmit a střídali se v péči. 

Popis honební hranice: Vede z Jesenice po staré benešovské silnici k odbočce 
zpevněné cesty vlevo, kolem Skalky k okraji lesa Belnice, po jižním okraji lesa k polní 
cestě do Kocandy,             k silnici č. 101. Po této silnici směr Jesenice ke kótě 350,0, 
odtud doprava po polní cestě na okraj Zdiměřic, zde doleva proti toku vodoteče až k 
hranicím polí, doprava po této hranici               k oplocení vodojemu, podél oplocení 
na silnici Kocanda-Hrnčíře. Po této silnici na okraj Hrnčíř, podle zastavěné části na 
západní okraj obce k otevřenému melioračnímu odpadu.                Po tomto odpadu 
k silnici 603 (stará benešovská) po ní směrem na Prahu, na spojku do Písnice. Po 
této spojce přes Písnici na Dolní Břežany k polní cestě (kóta 329,1), vlevo směr 
Hodkovice. Po této polní cestě do Hodkovic na silnici č. 603 a po této silnici na 
Šatalku a zpět do Jesenice.   (získáno z webu Sdružení myslivců Jesenice - 
Vestec).Proč je málo zajíců? Pamatujeme doby, kdy byl zajíc téměř za každou 
brázdou. Zajíc měl                v minulých dobách neomezenou možnost přístupu 
během celého vegetačního období k velmi pestrému zdroji potravy, a tak o 
vyváženosti výživy rozhodovala jen potřeba jeho organismu. Tato vyváženost bývá v 
posledních padesáti letech vlivem stále modernější agrotechniky často porušována a 
zaječí zvěř se na to nedovede dosti dobře přizpůsobit. V současnosti zajíci ve svém 
prostoru nalézají pouze nouzové zdroje málo kvalitní potravy, která je mnohdy pouze 
jednostranná a může způsobovat oslabení organismu, umožňující invazní rozvoj 
parazitů a dalších onemocnění. Zemědělská plocha je unifikována. Zajíc je teritoriální 
zvíře a pobývá tam, kde se narodí. Takový ušák si nejvíce pochutná na cukrové 
řepě, která se v kraji už řadu let nepěstuje. Na vině jejich úbytku je kukuřice a řepka, 
kterou teď zemědělci houfně pěstují. Navíc tyto plodiny hůře vážou vodu v půdě. 
Druhým důvodem jsou přísně chránění dravci, jako jsou káňata, která zaječí populaci 
zdatně decimují. 



V sobotu 22. 11.  se uskutečnil 2. ročník Národní potravinové sbírky, kdy jsme měli 
opět možnost darovat trvanlivé potraviny v prodejnách Albert, Tesco, Penny, 
Kaufland a Globus. Během ní mohli lidé po celém Česku nakoupit a následně 
darovat jídlo potřebným třeba do dětských domovů, rodinám ve finanční nouzi nebo 
do azylových domů. My jsme se mohli                v ranních hodinách v prostorách 
hypermarketu Albert setkat s klienty Ústavu sociální péče Laguna Psáry. 

Dne 29. 11. pořádali volejbalisté z Viktorky v ZŠ v Jesenici Mikulášský volejbalový 
turnaj smíšených mužstev. Zúčastnilo se osm týmů a místní vybojovali 1. a 2. místo. 
Poděkování             za vzornou organizaci turnaje patřilo Aleně M. a Lence W. 

Počasí, jak se podařilo zaznamenat.                                                                                                          
1. 11. - teploty se vyšplhaly přes den nad +10° - +12° C, neděle (2. 11.) se po celý 
den nořila v mlze, i když ve vyšších polohách bylo slunečno.  6. 1. - ráno poměrně 
teplo, kolem +10° C, přes den zataženo, odpoledne jemný déšť, mrholení. 8. 11.  -
slunečná sobota, kolem +12° C, následující den- inverzní, zatažená mlhavá a 
mrholivá neděle s +10° C. Listopadové teploty byly vysoko nad průměrem. 11. 11. - 
pranostiku Svatý Martin nenaplnil, na bílém koni nedorazil, počasí naopak trhalo 
teplotní rekordy. U nás max. +10° C až 12° C. Na Moravě dokonce +19° C, 
v Toskánsku stoupala voda, v Americe padal sníh. 16. 11. ráno deštík, přes den až 
+14° C. A my -  jenom nad vrtochy přírody kroutíme hlavou. Nezvykle teplé počasí, 
které provází letošní podzim, listí ze stromů opadává pomalu a některé druhy 
stěhovavých ptáků ještě do jižních krajů neodletěly. 

18. 11. - Obloha tohoto dne nabídla dešťové kapky, až do pozdního odpoledne. 
Vláha je žádoucí, ale v tuto dobu bychom čekali spíše srážky sněhové. Následující 
den se srážkový scénář opakoval.V posledním listopadovém týdnu se nám vrátilo 
opět inverzní počasí, noční a ranní teploty kolem nuly, +2° C až  -2° C. Jeden balkon 
zdobí již vánoční výzdoba, vedlejší paradoxně ještě kvetoucí pelargonie. 

Jako každý rok se ke konci listopadu na parkovišti u Hypermarketu Albert, na 
vyhrazeném místě, oploceném jednoduchým dřevěným plotem se konal prodej 
stromečků, jmelí a chvojí. Informační cedule uváděly ceny. Svázaný smrk- 179Kč a 
borovice černá- 449Kč. 

Zdaleka mohutnější a vyšší smrk, opatřený LED žárovkami se rozsvítil poslední 
listopadovou, či první adventní neděli před  OÚ a přilákal na předvánoční setkání 
vestecké děti, občany i mnoho dalších z okolí. Akci zajistila již nová Kulturní komise a 
hudební vystoupení si vzaly na starost Sbor českého rozhlasu pod vedením Lukáše 
Jindřicha a paní učitelka Karolina Ruppert s dětmi z Mateřské školy Vestec. Pod 
stromem zářil betlém, který byl opět dílem paní Aleny Dostálové.  Představil se 
s řadou nových figurek i kulisami. Druhý betlém (známý z let 2006 - 2008) byl 
umístěn před Bucharovými, č. 358, na Vestecké ulici, naproti Restauraci                 U 
Šimečků. P r o s i n e c 

První prosincový den zataženo, kolem nuly + , - , ale odpoledne deštivo a tvořila se 
námraza. Následující den se situace víc vyhrotila. Nejenže nebyl v Praze otevřen 
tolik diskutovaný tunel Blanka, v hlavním městě a v celé republice nejezdilo skoro nic. 
Hlavně vázla doprava  na kolejích. Celorepublikové problémy v dopravě, cestování 
s rizikem, ledovka, místy poničené elektrické vedení, někde vlaky ani nevyjely. Na 



lince č. 326 se dopoledne prodloužily čekací intervaly. V ranních hodinách se na 
hrnčířské komunikaci srazily autobusy. Odpoledne začalo sněžit, jen nepatrně. 

5. 12. v 16h -  Mikuláš v RC Baráček 

6. 12. - Hasiči měli zabíječku, poseděli v dřevěném domečku u čističky. Na konci 
roku bilancovali. 

6. 12.  Mikuláš – nadílka a setkání s dětmi v Motelu U Krbu. Akci zajistila Kulturní 
komise, od 15h. místní zdarma, děti bez trvalého pobytu 300Kč. Sešlo se něco přes 
80 dětí. Parkování u motorestu bylo dosti složité. Mikulášem byl jako vloni Tibor 
Švec, doprovázený čtyřmi čerty a andělskou skupinou, kteří přišli dětem nadělit 
dárečky. Zábavné vystoupení zajistil pan Jiří Počta z Vestce se svou kolegyní. On se 
představil jako skřítek a partnerka jako medvídek. Představení bylo plné tanečků a 
děti se rády připojily. O výzdobu se postarala Anna Cajthamlová. Na stolech bylo 
připravené vánoční cukroví, všude balonky, všechny děti byly za čertíky. Členové 
kulturní komise příchozí vítali. Děti obdržely čertovské růžky. 

V sobotu 6. 12. ráno bylo zataženo a po celý den deštivo, teplota kolem+5° C. 
V pondělí,              11. prosince, ráno -5° C a dvanáctého už jen -2° C, námraza, bez 
sněhu, večer pršelo.                        Ale smutnit jsme nemuseli. Užít ledové plochy 
jsme si mohli opět v areálu autosalonu Brejla, protože byla opět pro veřejnost 
otevřena ledová plocha. 

6. 12. proběhlo v klubovně Mysliveckého sdružení Jesenice a Vestec setkání členů 
SDH a hostů při příležitosti 4. výročí znovuzaložení sboru. 

V pátek 13. 12. se v 17 hodin v Restauraci u Klimešů konala Valná hromada 
seniorského klubu. Podvečerní setkání se svou náplní příliš nelišilo od těch 
předcházejících. Úvodní slovo patřilo pozvanému starostovi Tiboru Švecovi, pak se 
ujala slova předsedkyně Marta Belháčová . Vedení klubu zůstává ve stejném složení. 
Následovala večeře, gratulace jubilantovi. Hudební kulisu zajistila, jako vloni, Country 
skupina Pašáci, nechyběly ani tanečky skupiny Dalila, které svým rytmem a 
oblečením navozovaly atmosféru Orientu.                 Ty další byly již pod taktovkou 
country a rozhýbaly i váhavější seniory. Ke konci roku 2014 měl klub 52 členů. 

Společnost SAFINA, která je největším zpracovatelem drahých kovů ve střední a 
východní Evropě, se stala na konci listopadu majetkem ruské společnosti RENOVA 
Group, která působí mimo jiné v oblasti metalurgie a zpracovává drahé kovy. 
Informaci o prodeji se dozvěděli všichni obchodní partneři prostřednictvím dopisu, 
které SAFINA, v čele                            s dosavadním šéfem Tomášem Plachým 
mladším, rozeslala. Její odkup ruským velikánem jí má údajně pomoci v rozvoji a též 
poskytne prostor pro Safichemgroup více se orientovat na farmacii a strojírenství. 
Čemu se SAFINA věnuje? Kromě nahrazení pana Plachého v pozici generálního 
ředitele Viktorem Fialou, se ve společnosti nebudou dít jiné změny. Safina se bude 
dále věnovat rafinaci drahých kovů, jako je zlato, stříbro, platina a další, a následně 
jejich zpracování. Kromě zmíněných procesů společnost bude pokračovat v prodeji 
finálních výrobků od dodávek pro průmysl, přes investiční kovy či klenoty až po 
zubařské materiály. Ruská RENOVA má Safině rozhodně co nabídnout, jelikož se v 
oboru již nějakou dobu pohybuje. V oblasti drahých kovů, strojírenství, v 



telekomunikacích, energetice, finančnictví vyniká a po celém světě zaměstnává více 
než 134 tisíc lidí. Její roční obrat čítá přes                   330 miliard korun. (informace 
získány z webu podniku). 

13. 12.- počasí zase jako na jaře, během dne slunečno, +11° C. 
18. 12.- denní teploty kolem +11°C, zataženo, večer deštík, v noci a následující den 
čerstvý jihozápadní vítr, zataženo. 19. 12. - netypické vánoční oteplení, kdy např. 
v Lednici na Moravě prý naměřili +15° C. Takže zase padaly teplotní rekordy. Večer 
vydatně zapršelo. 
21. 12. a 22. 12. bylo hlavně větrno. 

19. 12. - Betlémské světlo ve Vestci - novodobý  symbol vánoc. Plamínek byl 
zažehnut v Chrámu Sv. Víta v Praze. Je to už 25let, co se tato tradice se ujala v naší 
zemi. Živé světlo vozila po Praze historická tramvaj. My jsme si pro světýlko došli do 
areálu SCTJVV,                     u hospůdky Na hřišti. Ve Vestci se tato tradice udržuje 
již více než deset let. 

Sport 

Nohejbalový oddíl hrál letos prvním rokem Okresní přebor na Praze západ. Soutěže 
probíhaly zhruba od půlky dubna do června a pak se dohrávaly v záři. Hoši si v 
soutěži udrželi pozici i pro příští rok, což bylo na úvod považováno za úspěch. V 
mistrovských zápasech se tým utkával se soupeři z blízkého okolí, např. Osnice, 
Libeň, Březová, Štěchovice. Jsou to hodně zkušené týmy, které tuto soutěž už 
dlouhodobě hrají. 
Nohejbalisté se také zúčastnili jednorázových přeborů dvojic i trojic ( Roztoky, Libeň 
),     kde jen těsně nepostoupili do bojů o poháry a medaile. Pravidelné tréninky byly 
rozvrženy do dvou dnů v týdnu. V letních měsících na kurtech ve Vestci a v zimě se 
musí do tělocvičny. 
Nohejbalový oddíl má cca 10 členů. Během roku se tým rozšířil o další perspektivní 
hráče, takže lze očekávat i lepší výsledky. 
Tyto informace mi zaslal kapitán mužstva Michal Šilar  a ve výboru Viktorie Vestec 
má skvělé zastoupení v osobě pana Mirka Kose. 
 
23. 12. - větrno, plusové teploty. Ráno jsme se tísnili u kádě s kaprem (cena 80 - 
90Kč/kg), večer pro změnu u betlémského světla v SCTJVV. Hudební doprovod u 
světýlka zajistila jako loni Cancioneta Praga. Akce se jako každý rok těšila velkému 
zájmu občanů. 
 
V sousedství Biocevu, ale v katastru sousedních Hodkovic začala výstavba (již v roce 
2013), Pražského inovačního centra (PIC), které by se mělo zaměřit na rozvoj 
biotechnologických projektů s mezinárodním potenciálem. Areál o rozloze 3000 
metrů čtverečních by měl od příštího roku sloužit vědcům a podnikatelům. Vzniká 
jako první stavba budoucího vědecko-technického parku Hodkovice, v sousedství 
biomedicínského centra Biocev ve Vestci nebo superlaseru ELI Beamlines  v Dolních 
Břežanech. (z VL) 
 
Radost řidičům určitě dělaly ceny nafty a benzinu, které se konečně přiblížily k 
30Kč/l.            Na některých čerpacích stanicích dokonce klesly i pod třicet korun za 
litr. 
 



Počasí o vánocích 
24. 12.-ráno, zataženo, chladněji, teplota kolem +3° C, vítr trochu polevil, červánky 
na východě. 
25. 12. -ráno kolem nuly, přes den polojasno, večer deštivo. 
26. 12.-ráno kolem nuly, přes den polojasno, poletoval sníh. 
27. a 28. 12. - mrazivá noc, ráno -6° C až -8° C, bez sněhu. 
Ladovské vánoce mohly být mýtem. Ale ráno 29. 12. začal padat sníh. Radost ze 
sněhu mezi svátky měli hlavně příznivci lyžování a sáňkaři, kteří si vzali mezi svátky 
volno a s rodinami vyrazili na hory. Sněžilo přes celý den a pokračování bylo i den 
následující. 
 
Kolik stálo silvestrovské posezení v Hospodě Na hřišti? Za 400Kč jsme zde mohli 
pojíst, popít, posedět a rozloučit se se starým rokem. V Siestě takové posezení vyšlo 
jen za 150 Kč, U Šimečků bylo zavřeno, v Restauraci u Klimešů se jako každý rok 
v tuto dobu malovalo.     A např. v Jesenici U Klokana si mohli ti, co se zde chtěli 
slavit Silvestra i s večeří, zaplatit 500Kč. 
 
Poněkud netradiční setkání se konalo na konci roku ve vietnamském sídlišti Sapa na 
Libuši. Zcela zaplněný restaurant Hoang Than  se stal svědkem vánočního setkání 
desíti členů obce s vietnamskou komunitou. Podle vysílání televize ve Vietnamu bydlí 
ve Vestci kolem              40 vietnamských rodin a podle posledních slov projevu 
vietnamské hlasatelky je pro ně Vestec jejich druhým domovem.  Setkání bylo 
krůčkem ke sblížení dvou rozdílných společností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ch o v a t e l s t v í  zvířat  ve Vestci, především těch drobných včera a dnes 

Vestec byla v minulosti vždy charakterizována jako zemědělská obec, takže chov 
zvířat hospodářských a užitkových byl pro každého samozřejmostí a nezbytností. 
Hospodáři se svými rodinami byli na této činnosti existenčně závislí.  Doby, kdy na 
vesnici měli v každém druhém domě ve chlévě krávu nebo alespoň prase, jsou pro 
současnou generaci možná těžko pochopitelné. Ti movitější nebo větší rolníci 
vlastnili koně a býky. Koně byli jako tažná zvířata pro hospodáře nejdůležitější.   Bez 
jejich pomoci se zemědělské usedlosti nemohly obejít ještě dlouho po 2. světové 
válce.  I později, když do zemědělství stále víc a víc pronikal technický pokrok 
ulehčující těžkou práci, hospodařící Státní statky celoročně využívaly jejich tažnou 
sílu. Významnou úlohu při zvládání těžké práce hráli i voli, kteří nebyli tolik nároční 
na výživu. V obci nesměl chybět obecní býk – licencovaný býk. Byl vhodný 
k plemenitbě,               a kdo ho bude vlastnit, rozhodovala několikačlenná komise, 
sestavená z místních sedláků. Pak tu byla všudy přítomná drůbež, se kterou jsme se 



potkávali na dvoře, na poli i na veřejných komunikacích. Na adresu komunikací musí 
dodat, že byly hodně prašné, bez obrubníků a po dešti velmi blátivé. Také si 
pamatuji, že naše babičky si po vylíhnutí brávaly některá mláďata domů do tepla. 
Například, když jim uhynula matka nebo byla venku zima. Bývala to nejen malá 
kuřátka, kachňátka, ale i někdy dokonce i malá selátka. Měli vymezené teplé 
místečko blízko kamen a trávili večery v blízkosti svých hospodářů. I zvědavé slepice 
nebo kozy rády vcházely až do kuchyně, pokud byly dveře otevřené.  Důležité byly i 
kočky, které měly na starosti regulaci populace myší, a psi, kteří byli uvázaní u boudy 
a hospodářství hlídali.                   Na jejich ostražitost se hodně muselo spoléhat, 
jelikož vrata statků byla většinou po celý den otevřena dokořán a domy se většinou 
nezamykaly. O něco menší zastoupení v místních hospodářstvích měly ovce. Po 
zrušení úhoru (2. polovina 19. století) způsobilo toto nařízení nejen převrat v polním 
hospodaření, ale zasáhlo i do života hospodářských zvířat. Před touto významnou 
změnou bylo možné od jara do podzimu a od rána do večera vyhnat veškerý skot a 
drůbež na obecní pastvu za rybníkem. Obecní pastýř měl zvířata na starost. 

Velká pozornost byla na venkově věnována chovu králíků a prasat. Dřevěná 
králíkárna se snad nacházela na každém dvoře. Králíci se chovali kvůli masu a kůži. 
Mezi českými strakáčci měl zde své místo i angorský králík, který se choval kvůli 
vlně. Musel se pravidelně stříhat a vlna se odesílala do vlnařských závodů, které 
posílaly dodavatelům zpracovanou vlnu na pletení. Prase mělo vymezený život. 
Domácí zabijačka vykrmeného pašíka patřila mezi významné události na venkově a 
konala se obvykle v zimních měsících. 

V neposlední řadě musím zmínit chov holubů a chov včel.  Holubníky snad vlastnila 
většina vesteckých hospodářů, Chov včel ve Vestci se netěšil velkému zájmu. Větší 
pozornost byla určitě věnována Vesteckému rybníku, v jehož vodách bylo dosti ryb. 
Ať už byla největší vodní plocha Vestci pod správou pánů z arcibiskupství, obce nebo 
československého rybářského svazu, věřím, že nějaká ta rybička unikla jejich 
pozornosti. Rybník poskytoval nemalý prostor vodní havěti, nicméně rybníků bylo 
v obci daleko víc a v řadě hospodářství   se nacházela alespoň loužička vody, kde se 
kachny a husy mohly brouzdat. 

Zemědělské reformy, dvě vyčerpávající války, které nesly spolu s utrpením hlad a 
nejistotu, nutily lidi na venkově se starat, aby se sami uživili.  Současný 
chovatelství nabízí zcela jiný pohled. 

Zájem o takové chovatelství domácích zvířat, jaké jsem popsala, v dnešní době spíš klesá. 
Drobných chovatelů užitkových zvířat jednoznačně ubývá. Stává se spíš více koníčkem,       
už není nutností. Starší lidé, kteří to brali jako samozřejmost, postupně dožívají. Mladší 
generace odchází ráno za prací a domů se vrací pozdě večer a maso i chovatelské produkty 
si koupí v obchodech. Chov se lidem stále méně vyplácí. Důvod však podle něj není pouze 
v nedostatku peněz. Příčiny můžeme hledat např. ve stále zvyšujících se nákladech, 
vyhlášek a nařízení. Chovatelství vyžaduje každodenní a pravidelnou práci. O chov se 
člověk musí starat nejen ve všední den, ale i ve svátek. A právě to asi mnohé lidi odrazuje. 
Dnes chceme hodně cestovat, takže se nemůžeme věnovat např. sušení sena nebo údržbě 
králičích kotců. Chovatelé králíků musí např. kupovat stále nové druhy vakcín, bez kterých se 
králíci dříve v klidu obešli. Současné chovatele můžeme spočítat na prstech jedné ruky. 
Máme tu pár nadšenců pro chov králíků a holubů, kteří jsou organizovaní ve Svazu 
chovatelů drobného zvířectva. Každoročně pořádají výstavy, představují své chovatelské 
úspěchy a zároveň nabízí i malou zoopřehlídku, která přitahuje hlavně malé děti.  Chovateli 
drobného zvířectva jsou Hašplovi, Ant. a Květa Vrňatovi, Libor Drahoš. Nelze opomenout 



Petra Babického a Karla Doudu. Bekot ovcí Josefa Skřivana slyšíme a vídáme přímo u plotu 
na Vestecké ulici, dále máme majitele jedné kozičky a páru hlučných perliček, pár nadšenců 
pro chov králíků, kachen a hus - indické běžce má Karel Douda. Tyto kachny potřebují 
prostor, sbírají i slimáky, jejich vajíčka a další škůdce. Pouze chov slepic slušně přežívá, dalo 
by se říct, že i ožívá. Opravdové domácí vajíčko se nedá srovnávat s tím kupovaným 
v supermarketech. A když před velikonocemi jdou ceny vajec nahoru, mnozí rádi upřednostní 
ty domácí. Totéž platí       i    o mléku, dalších mléčných a masných produktech. Lidé 
preferují nákupy v prodejnách s označením Biopotraviny (Biopotravina je potravina vyrobená 
z produktů ekologického zemědělství za podmínek určených zákonem, která splňuje 
specifické požadavky na jakost      a zdravotní nezávadnost, např. bez použití umělých 
hnojiv, škodlivých chemických postřiků či geneticky modifikovaných organismů (GMO), éček 
a syntetických konzervantů.                                                                                                                                            
Z kočiček a pejsků se stali domácí mazlíčci. Nechybí téměř v žádné domácnosti. Časy 
zabíjačkových hodů ve Vestci zcela vymizely. Čuníka hovícího si ve chlévě byste těžko ve 
Vestci hledali, přitom ještě před půl stoletím ano. Jedině paní Lenka Klestilová, č. 11, na 
Vestecké, má dokonce dvě. Již pátým rokem má vlastní výkrm prasátek a pravidelně 
každých šest měsíců dělá zabíjačku.  Domácí vepřové je tedy stále v oblibě, jinak 
zabíjačkové hody žijí hlavně dál na venkově, na Moravě. Pouze chov slepic ve Vestci slušně 
přežívá. Řada rodin se dnes se zaměřuje i na chov exotických zvířat. V jejich domovech 
najdeme terária, kde se nachází ještěrky, hadi, želvy nebo v klecích různí opeřenci. Není 
tedy vyloučené, že si na procházku do ulic vezme páníček na vodítku místo pejska poněkud 
netradičního mazlíčka jako je fretka, či jinou šelmičku. 


