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V e s t e c  -  k r o n i k a   2019 

        Obec Vestec 

 

Webové stránky obce: http://vestec.cz  

facebookový profil: Vestec u Prahy, oficiální stránka. 

Nejvýznamnější události a akce roku 2019 

 březen, duben – jednání a následné zajištění výuky dětí na ZŠ v Praze 11 

 Stavební projekty - lokalita Na Výsluní – výstavba Vestecké terasy 

 květen - zahájení provozu kavárny Del Borgo na Vestecké ulici 

 24. 5. a 25. 5. - Volby do Evropského parlamentu  

 období letních prázdnin - oprava komunikací Průběžná, K Jahodárně 

 září 2019 – schůzka zástupců obcí a městských částí dotčených plánovanou 

výstavbou Vestecké spojky 

 21. 9. - Světový den dárců kostní dřeně - nábor dárců - sportoviště Vestec 

 26. 11. – výsadba Aleje svobody 

 15. 12. - přerušení provozu Restaurace U Klimešů 

 20. 12.- uzavřena dohoda o přijímání vesteckých dětí do základních škol na Jižním Městě 
 

(všechny události podrobněji na str. 4) 
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Představitelé obce  

Složení zastupitelstva 2019 

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. 

 

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. 

Veřejné schůze zastupitelstva se konaly  23.1., 27..2., 27.3., 19. 6,  18. 9.,  11. 12. 2019 

Na schůzi Rady obce 21. 1. 2019 byla na základě výběrového řízení jmenována do funkce ředitelky 

školy Mgr. Dita Klímová s platností od 1. 2.2019. Z důvodu možného střetu zájmů, rezignovala na 

svou funkci radní na ZO dne 28.3. 2019 a novým radním obce Vestec byl zvolen Ing. Roman 

Fritschka. 

 

Rozpočet obce Vestec pro rok 2019 byl schválen zastupitelstvem v této podobě: 

DAŇOVÉ PŘÍJMY                      52 875 000,00 Kč 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                  9 315 800,00 Kč 

PŘIJATÉ TRANSFERY                4 430 000,00  

PŘÍJMY CELKEM                 66 620 800,00 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE                        55 037 000,00 Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE           11 583 800,00 Kč 

VÝDAJE CELKEM                    66 620 800,00 Kč 

 

Bilance (příjmy - výdaje) 0,00 Kč 

Zůstatek prostředků z minulých období        10 000 000,00 Kč 

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

 

Skutečný stav plnění rozpočtu obce k 31.12.2019:   

DAŇOVÉ PŘÍJMY:     59 341 265,84  Kč     

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:   12 839 174,21  Kč 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY       165 500,21 Kč 

PŘIJATÉ TRANSFERY:      5 777 926,65 Kč 
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PŘÍJMY CELKEM:    78 123 833,70  Kč 

BĚŽNÉ VÝDAJE:    54 838 582,03  Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:   38 825 477,30  Kč 

VÝDAJE CELKEM:    93 664 329,33  Kč 

 

Stavy bankovních účtů a pokladny k 31.12.2019 celkem:  16 204 425,15 Kč 

Zůstatek na úvěrovém účtu (stavba MŠ)    - 4 380 480,00 Kč 

(v roce 2019 splátka úvěru ve výši 1 592 928,00 Kč) 

Zůstatek na úvěrovém účtu (nákupy pozemků)   - 14 860 500,00 Kč 

(v roce 2019 čerpání úvěru ve výši 14 860 500,00 Kč) 

Dlouhodobý hmotný majetek k 01.01. 2019   713 165 617,00 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2019   732 379 539,00 Kč 

Navýšení dlouhodobého hmotného majetku   19 213 922,00 Kč 

 

Poskytnuté dotace z rozpočtu obce Vestec v roce 2019: 

Tělovýchovná jednota Viktoria Vestec                        1 550 000 Kč 

Rodinné centrum Baráček, z.s. 48 000 Kč 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vestec 40 000 Kč 

Honební společenstvo Jesenice – Vestec 25 000 Kč 

Český svaz chovatelů, Základní organizace Vestec 20 000 Kč 

Spolek zdravotně postižených v Jesenici 10 000 Kč 

Spolek vesteckých seniorů 200 000 Kč 

 

Statistické údaje  

Počet obyvatel v obci Vestec k 1. 1. 2019 byl 2675 obyvatel, průměrný věk 35,4 roku. Na konci 

roku, tedy k 31. 12. 2019, byl počet obyvatel 2739 (průměrný věk 36,0 roku). Údaje byly získány 

z Českého statistického úřadu. 

Z cizinců se jednalo se převážně o Asiaty, pak Ukrajince, Slováky a občany ruské národnosti. 

Statistika evidence obyvatel za rok 2019: 

narození:  40,      úmrtí:  10, 

počet přistěhovaných:  154,   odstěhovaných:   120 (týká se jen Čechů, ne cizinců), 

počet občanů, co jsou přihlášeni na OÚ:  38 (k 31.12.2019), 

počet přihlášených psů:   250. 

Školní autobus využívalo 77 vesteckých školáků (ve školním roce 2018/2019). 

Porodné si vyzvedlo 25 maminek (jedna z dávek sociálního programu pro občany s trvalým 

pobytem v obci).   
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Poslední vydané číslo popisné bylo č.p. 687. V listopadu 2019 byly do KN zadány nové ulice 

Voskovcova, Erbenova, Nerudova, Máchova (na základě usnesení obce č.j. 19/04/4 ze dne 

27.2.2019). 

Podřízené příspěvkové organizace obce  

1. Mateřská škola Vestec,  

2. Technické služby obce Vestec,  

3. Sportoviště obce Vestec. 

Nejvýznamnější události z obce podrobněji 

Volby do Evropského parlamentu  

Volby do Evropského parlamentu proběhly 24. 5. a 25. 5. 2019, volební místnost byla jako tradičně 

umístěna v budově přístavby mateřské školky. Volební účast činila 28,72 % v ČR a ve Vestci 

38,25 % oprávněných voličů. Proti volbám v roce 2014 byla účast vyšší. Ze 1459 voličů v seznamu 

bylo vydáno 558 obálek, z nichž 553 bylo odevzdáno s platnými hlasy. 

O stavebních projektech ve Vestci 

      Lokalita Na Výsluní (označovaná také Vestec jih) – investor Staving Olomouc, s.r.o. Začátkem 

roku 2019 odstartovala I. etapa výstavby prvních šesti řadových rodinných domů.  V květnu 2019 

bylo do prodeje uvolněno prvních šest nemovitostí. O prázdninách se rozjela další etapa prodeje. 

Koncem roku 2019 byla zahájena stavba dalších 22 domů. 

      Viladomy Vestec – investor Vestecká inženýrská, s.r.o. – stavba bytového domu B byla zahájena 

na podzim 2018, stavba bytového domu A byla se rozběhla na jaře 2019. 

Vestecká spojka – aktuální informace 

V pátek 6. 9. 2019 proběhla schůzka zástupců obcí a městských částí dotčených plánovanou 

výstavbou Vestecké spojky. Jaké jsou hlavní závěry této schůzky? 

 Rozdělení projektové dokumentace a výstavby Vestecké spojky na 2 etapy (D1 – 

Zdiměřická a Zdiměřická – Vestec) s tím, že podpora je pouze pro 1. etapu v úseku od 

komunikace III/0033 (silnice Hrnčíře – Zdiměřice) k dálnici D1, a tedy obchvatu Hrnčíř a 

Šeberova a nesouhlas s 2. etapou, která by ve skutečnosti vedla k propojení budoucí D3 a 

současné D1. První etapa by měla sloužit jako komunikace 2. třídy se sběrnou funkcí pro 

obce v jejím okolí, rozhodně ne pro tranzitní dopravu. 

 Nadále je požadováno, aby podmínkou pro vydání stavebního povolení Vestecké spojky 

bylo pravomocné stavební povolení na úsek 511 Pražského okruhu (propojení od Modletic 

k Běchovicím). Dalším požadavkem je, aby celý úsek byl realizován z nízko-hlučné 
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asfaltové směsi, umístění dynamické elektronické váhy a zákazu vjezdu nákladních vozidel 

nad 12 tun. 

 Dotčené obce požadují nové provedení celého hlukového posouzení, s využitím nových 

metodik pro výpočet hluku ze silniční dopravy. Dále byly na schůzce odsouhlaseny i další 

technické požadavky, bližší informace je možné najít na http://www.seberov.cz/dulezite-

informace/exit-4-na-d1-a-vestecka-spojka.htm 

Světový den dárců kostní dřeně 

Hromadný nábor dárců se uskutečnil v sobotu 21. 9. 2019 od 11.00 – 23.00 v kryté sportovní hale 

na sportovišti. Počasí přálo, zájem veřejnosti byl veliký. Akce, která mohla zachránit život nejen 

Matěji Kučerovi (13 let) z Miletína na Jičínsku, ale i jiným nemocným s diagnózou poruchy 

krvetvorby. Doprovodný program: hudební koncerty, ukázka práce složek IZS, fotbal osobností, 

mažoretky, ohnivá show, divadelní soubor Erben. Velmi neobvyklou a efektní podívanou byla 

červeně nasvícená fontána na vesteckém rybníku, kterou svými proudnicemi (taktéž s červeným 

nasvícením) doprovodili ze břehu vestečtí dobrovolní hasiči. Červená barva symbolizovala barvu 

životadárné krve. 

Během této akce se podařilo přijmout 273 nových dárců. Přihlásilo se přes 500 zájemců, nicméně, 

přísná kritéria nedovolila všem zájemcům vstup do registru. 

 

 

9. 11. 2019 - Výsadba aleje svobody  

Navzdory nevlídnému deštivému počasí byl o výsadbu 132 víceméně ovocných stromů 

staročeských odrůd neobyčejný zájem. A to nejen ze strany místních obyvatel a obyvatel ze 

sousedních obcí (400), ale i z řad velvyslanců (Švédska, Norska a Dánska), ministra životního 

prostředí Brabce a dalších pozvaných hostů. Akce byla symbolicky spojena s oslavou 30. výročí 

sametové revoluce.  

Stromy lemují obnovenou historickou cestu od rybníka do Hrnčíř, která je zdokumentovaná již 1. 

a 2. mapě vojenského mapování a mapy stabilního katastru. Celé organizace se úspěšně zhostila 

Nadace Partnerství (ředitel Miroslav Kundrata). Začátek od 10.00 odstartoval registrací, která 

probíhala nedaleko křížku u cyklostezky do Hrnčíř. Akci moderoval Vladimír Kořen, v úvodu 

promluvil starosta obce Tibor Švec. Nechyběla zde ani starostka Hrnčíř Petra Venturová. Ředitel 

Nadace Partnerství zahájil akci v 11.00 a proškolení jedinci se dali do sázení vybraných ovocných 

stromů. Po 13. hodině následoval průvod Alejí svobody a akce byla zakončena společným 

zazpíváním české hymny.  
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Přílohy kroniky:  

Zpráva o SCTJVV a Obecní policii, Přehled místních poplatků na rok 2019, Výroční zpráva 

SVS, Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů, Úhrnné hodnoty 

 

Přílohy jsou k dispozici v tištěné formě kroniky. 
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1. Školství a vzdělávání 

1.1. Mateřská škola Vestec, p. o. 

Sídlo: U Hřiště 576, Vestec 252 50; www.msvestec.cz, info@msvestec.cz 

Ředitelka: Na schůzi Rady obce dne 21. 1. 2019 byla jmenována do funkce 

ředitelky školy Mgr. Dita Klímová s nástupem od 1. 2. 2019. 

Zápis dětí do Mateřské školy Vestec:  13. 5. 2019 od 9.00 - 16.30  

Den otevřených dveří v MŠ Vestec:  23. 4. 2019  

  Den otevřených dveří MŠ se konal 23. 4. nejprve od 9.30 – 10.30 v hlavní budově a odpoledne 

15.30. - 16.30 v budově přístavby. Kdo chtěl, mohl v tento den nahlédnout do kroniky MŠ, kterou 

od samého počátku tohoto zařízení vedla současná zástupkyně ředitelky Jaroslava Šilhanová. 

Dne 13. 5. proběhl zápis dětí do MŠ ve školním roce 2019/2020, od 9.00 – 16.30. Na co nesměli 

rodiče zapomenout? Vzít si s sebou přihlášku s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte a OP rodiče. 

A jaké byly výsledky? Celkem bylo posouzeno a schváleno 50 platně podaných žádostí, z toho 45 

dětí vesteckých, 5 dětí s bydlištěm mimo Vestec. Přijaty byly všechny děti, které se narodily do 19. 

9. 2016 (celkem 31 dětí). Školku opouštělo a na základní školu přešlo 45 dětí. 

 

Ve školním roce 2019/2020 provozovala MŠ celkem pět smíšených tříd pro děti ve věku 3-6 

let. Převážná většina dětí mluví českým jazykem, ale školku navštěvují také děti mluvící 

vietnamsky, maďarsky či ukrajinsky, a přibývá také dětí se speciálními potřebami. Pro tyto děti 

byli zajištěni pedagogičtí asistenti v každé třídě. 

V novém školním roce od 2. 9. měla MŠ celkem 118 dětí, nově nastoupilo 43 dětí, ve věku 3 let 

bylo 24 dětí. A I když děti školky začaly navštěvovat od září, prostory školky i zahrada se musela 

přes prázdniny podrobit řádné údržbě herních prvků, čištění koberců a podlah. Překvapením pro 

děti i rodiče byly ”nové barevné schody”, ty se staly i didaktickou pomůckou pro poznávání 

základních barev a pravidel slušného chování. 
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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).  

4. 9. – informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. 

Některé zájmové aktivity a akce MŠ Vestec  

Kromě pravidelné návštěvy solné jeskyně, byly od podzimu zahájeny také kurzy plavání, které 

se konaly každou středu.  

Jedním z několika divadelních představení, které jezdí za dětmi do školky, bylo divadélko Úsměv, 

které svým představením chtělo ukázat dětem, jak mají přistupovat zodpovědně ke svému zdraví. 

V zimním období proběhlo na školní zahradě ”zimní sportování”, které nabídlo oblíbené zimní 

disciplíny jako bobování, hokej, hod koulí, slalom apod. a to i přesto, že sněhu bylo pomálu. Z  březnových 

akcí nelze nevynechat návštěvu cirkusu Cecilka, který děti už dobře znaly, a nabídl jim opravdovou 

zábavu. 

V průběhu celého dubna probíhala akce ”Do 

školky po svých”. Jak název napovídá, celý 

měsíc děti poctivě docházely do školky pěšky, 

na koloběžkách nebo na kole. Jiná akce, která 

probíhala ve školce, byla spojena s datem 22. 

4., kdy se slavil Den Země. Učitelé ze školky 

věnovali tomuto svátku celý týden, a to nejen 

vyprávěním o tom, jak je třeba naší Zemi 

chránit a pečovat o ní, ale i programem na 

zahradě školky.  

Na podzim jsme s dětmi pouštěli draky na drakiádě, tradičně 

„zamykali“ rybník před příchodem zimy, pochod okolo rybníka 

byl spojen s lampionovým průvodem. Konec roku ve školce byl ve 

znamení příprav na vánoční čas a byl nastartován již v adventě. 

Začalo to tvořením adventních věnců, v každé třídě byl umístěn 

vánoční stromek. Děti a rodiče tvořili nejen věnce, ale i jiné 

vánoční dekorace. Po návštěvě Mikuláše došlo na vánoční besídky, 

kde děti předvedly, co se od září naučily. Další důležitou součástí 

adventního období byl sváteční stůl a nadílka nových hraček. 

Předvánoční období bylo zakončeno  autobusovou výpravou  

všech dětí ze školky do divadla Spejbla a Hurvínka. 
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Další školní zařízení a instituce pro vestecké děti a občany 

1.2. Školka Akademie věd ČR, v.v.i.  -  Dětská skupina Ještěrka  

Sídlo: Na Průhoně 159, Vestec, budova A, vlevo, vchod z pravé strany 

budovy. 

Ředitelka školy: Sylva Tesařová, tel.: 603 100 844, 

jesterka@firemniskolky.cz 

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

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: provozované na základě živnostenského oprávnění.  

 

Dětská skupina Ještěrka je otevřena od 1. 9. 2018 (dříve Školka Ještěrka) a je přizpůsobena pro 20 

dětí. Je určena dětem od 1,5 roku do 6 let. Otevřena  celoročně (kromě svátků) pondělí až pátek, 

vždy 7.30 – 17.30 hod. 

Akce: divadelní a ekologické programy v MŠ, návštěva solné jeskyně, kurz plavání, logopedie, 

oční vyšetření, dentální hygiena, Celé Česko čte dětem, olympiáda firemních školek. 

 

1.3. Základní škola Campanus  

Jírovcovo náměstí 1782, Praha 11 - Chodov, www.campanus.cz 

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Derková, MBA 

K zápisu na školní rok 2019/2020, který se konal ve dnech 9.-10. 4. 2019, se dostavilo celkem 135 

dětí, zejména ze spádových oblastí základní školy (vestecké děti pro tento rok do podmínek 

spádovosti nespadaly). 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.  

ZŠ Chodov a ZŠ Campanus navštěvovalo od září 2019 celkem 206 vesteckých dětí. Do první třídy 

nastoupilo 35 dětí. Dopravu do školy a zpět do Vestce zajišťovaly ráno a odpoledne školní 

autobusy, rodiče platily za dopravu školním autobusem symbolickou částku 100 Kč/měsíc. V září 

byla přidána jedna zastávka navíc a to v lokalitě Nad kopcovými lukami pro žáčky bydlící v ulicích 

U Hrnčíř, V Úhoru, V Březí v Hrnčířích. 

CAMpak? Na Campanus! – 9. listopadu 2019 – seznamovací dopoledne pro budoucí školáčky, kde 

se formou hry a plnění jednoduchých úkolů hodných dovedností předškoláčka seznámili s prostory 

školy a paními učitelkami.  

 

Spádová základní škola  

Na 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha 11, které se konalo 11. 4. 2019, bylo po poněkud bouřlivém 

jednání ke schválení memoranda o spolupráci s městskou částí a naší obcí. Na základě schválení 

memoranda (25 hlasů pro návrh, 3 proti, 6 se zdrželo hlasování) mohla být nadále zajištěna výuka 

vesteckých dětí ve škole, spadající po MČ Praha 11. Obec Vestec se v rámci spolupráce zavázala, 
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že bude hradit potřebné náklady na zřízení, opravy financování chodu školy. Finanční příspěvek 

při uzavření smlouvy se ZŠ Campanus na 10 let ve výši 20 milionů Kč, zároveň zahrnoval 

v uzavřené smlouvě  opci na dalších 10let. 

 

1.4. Univerzita Třetího věku (U3V)  

Univerzita zahájila svojí činnost v roce 2011. Od 5. 2. 2019 odstartoval v budově Biocevu další 

semestr U3V na téma: Klenoty barokního sochařství v českých zemích a od 8. 10. – 17. podzimní 

semestr tématem: Gian Lorenzo Bernini. Kolem dvaceti 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 a AGRO 

2.1. 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. 

 

2.2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navýšení stočného 

Pro přehled: Obec dotovala cenu vodného a stočného částkou cca 3,25 milionů Kč ročně., a to 

nejen fyzickým, ale i právnickým osobám. Jelikož do roku 2026 je očekáván postupný nárůst cen, 

kdy by mělo dojít k reálnému vyrovnání účtované ceny a reálné ceny vodného a stočného. Zároveň 

se musí počítat s rezervami na budoucí opravy infrastruktury.  

Cena vodného: (celý Vestec bez průmyslové zóny) 35,33 Kč s DPH, stočného: 56,64 Kč s DPH  

Cena vodného: (průmyslová zóna) 30,72 Kč bez DPH, stočného: 71,00 Kč bez  DPH  
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Poplatek za odpad 

Nádoba 110 nebo 120 l (svoz 1 x týdně) 3.600 Kč.  

Nádoba 110 nebo 120 l (svoz 1 x za 14 dní) 1.800 Kč.  

Nádoba 240 l (svoz 1 x týdně) 5.900 Kč.  

Kontejner 1100 l (svoz 2 x týdně) 38.400 Kč.   

Kontejner 1100 l (svoz 1 x týdně) 19.200 Kč. 

Poplatky jsme mohli platit v hotovosti v podatelně obecního úřadu nebo bankovním převodem na 

účet vedený u KB: 107-2845800287/0100 nebo ČS0388054389/0800 nejpozději do 31. 2. 2019. 

Kromě poplatku za odpad platí občané také poplatek ze psů: 

První pes 1.000 Kč,  čipovaný 500 Kč. Další pes 1.500 Kč, další čipovaný 750 Kč 

Pro seniory byly ceny následující:  první pes 200 Kč, čipovaný 100 Kč, další pes 300 Kč,  čipovaný 

150 Kč. 

Sběrný dvůr sídlí v ulici Na Průhonu v areálu AGRA, provozní doba 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. 

2.3. AGRO Jesenice  a.s.    

divize Vestec  -  K Jahodárně   

Podle slov předsedy představenstva Ing. Josefa Kubiše byl rok 2019 pro AGRO, jak po stránce 

výrobní, tak i ekonomické, příznivější než v předešlých letech. Jednalo se o výrobu mléka, masa, 

elektrické energie atd.. I vestecká mrazírna, která byla dlouhou řadu let ve ztrátě, zaznamenala 

kladné výsledky. Roční výnos byl 11 tis. tun mražené zeleniny, neuspokojivá byla v roce 2019 

pouze sklizeň hrášku. Trendy a směrnice EU, závislost na dovozu ovoce a zeleniny (hlavně 

z Polska), byly sice faktory limitující, nicméně výroba se zvýšila o 5%, rozšířil se počet odběratelů 

i sortiment výrobků. V hlavní budově proběhla oprava ubytovacích místností, vznikla zde nová 

sociální zařízení, strážní místnost dostala vybavení novým nábytkem. Vznikly nové prostory pro 

mrazící haly, byl dán prostor novým technologiím. Do provozu byly uvedeny nové technologické 

linky, proběhly úpravy skladových prostor v areálu. Zmizely nefunkční skleníky, byl podpořen 

úsporný tichý provoz. Přibyla nová pracovní místa. Provozní změny si vyžádaly jednání s obcí 

Vestec, a to ohledně odpadů, které se musely řešit.  

 

divize Vestec  -  Na Průhoně  

Během roku proběhly opravy pronajatých budov, nástavba kanceláří a parkovacích ploch. 
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3.  Sportoviště obce Vestec, p. o.  

Sídlo: U Hřiště 575, Vestec 252 50 

Ředitel: Ing. Miroslav Vlasák  

Správce: Jiří Zeman 

Posláním organizace je zabezpečení záležitostí 

týkajících se zajištění služeb v oblasti 

tělovýchovy a sportu, zejm. provozování 

sportovních zařízení, pořádání kulturních a 

sportovních akcí. 

Sportoviště a zázemí centra: 

 multifunkční hřiště v hale (rozměr 15m x 30m ) 

 travnaté fotbalové hřiště (rozměr 55m x 93m) 

 cvičební sál se zrcadly (rozměr 125m2, kapacita max. 25 osob, sál má kvalitní ozvučení, 10 

skládacích stolů a 20 lavic) 

 společenská místnost s kuchyňkou (rozměr 37m2+10m2 kapacita max. 25 osob), která 

slouží jako herna rodinného centra Baráček,  

 šatny (rozměr celkem 70m2, 4 šatny, kapacita 25 osob/šatna) 

 sprchy (dvoje sprchy) 

 toalety (troje toalety) 

 automat – na vodu zdarma 

 sportovní vybavení (míče, kužely, žíněnky, sítě, rozlišovací dresy, překážky, praporky, 

branky…) 

 NEKUŘÁCKÁ restaurace (kapacita cca 50 osob), letní zahrádka (kapacita 30 osob) – 

provozovatelem je Restaurace U Krbu z Vestce,  

 parkoviště pro osobní automobily za Sportovním centrem (kapacita 35 vozů) 

 parkoviště na kola u vstupu do areálu (kapacita 47 kol) – zákaz vstupu s koly do centra 

 venkovní posilovna pro veřejnost zdarma 

 Hřiště a provozní objekt byly určeny pro veřejnost a na základě dohody v určitých hodinách 

vyčleněny pro školské, sportovní, společenské a komerční využití. 

3.1. 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. 

https://www.vestec.cz/fotografie/multifunkcni-hriste.html
https://www.vestec.cz/fotografie/travnate-hriste.html
https://www.vestec.cz/fotografie/cvicebni-sal.html
https://www.vestec.cz/fotografie/spolecenska-mistnost.html
https://www.vestec.cz/obec-vestec/satny-sprchy-toalety.html
https://www.vestec.cz/obec-vestec/satny-sprchy-toalety.html
https://www.vestec.cz/obec-vestec/satny-sprchy-toalety.html
https://www.vestec.cz/obec-vestec/satny-sprchy-toalety.html
https://www.vestec.cz/fotografie/restaurace-na-hristi.html
https://www.vestec.cz/fotografie/restaurace-na-hristi.html
https://www.vestec.cz/fotografie/restaurace-na-hristi.html
http://www.tjviktoriavestec.cz/fotogalerie/zobraz_105.html
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Nohejbal 

Zaznamenáno na  webu Sportoviště Vestec:  

14. 4.2019  - rok se s rokem sešel a my jsme po zimní přípravě opět vstoupili do nové sezóny 

okresního přeboru Praha Západ. Tvrdá zimní příprava a nové posily přinesly své ovoce a my jsme 

do nového ročníku vstoupili úspěšně. Úspěch to byl o to větší, že se jednalo o zápas s Osnicí - tedy 

jak my říkáme: "takové malé derby" Do zápasu jsme nastoupili v plné sestavě a nebýt jednoho 

zápasu dvojic, přejeli bychom Osnici rozdílem třídy. Nakonec jsme tedy zvítězili celkem 

jednoznačně:  6:1.  

15. 5. 2019  - ve druhém kole jsme zajížděli do daleké Nové Vsi (u Neratovic), která ještě loni hrála 

Krajský přebor. Začali jsme opatrně a brzo tak prohrávali 2:1. Nicméně pak jsme se otřepali a 

rychle jsme otočili na 2:3. V poslední dvojce jsme za vyrovnaného stavu 9:9 ve třetím setu, měli 

2x útok na své straně, nicméně soupeř vše "chytil" a následně zaútočil a  ukončil ve třetím setu 6. 

zápasu ve svůj prospěch. Stav byl tedy před posledním zápasem (trojkou) 3:3. Poslední trojku 

nebudu popisovat, neboť jsme ji jasně prohráli a to nikoli herní kvalitou soupeře, ale vlastní 

hloupostí při volbě sestavy.  Ve třetím kole jsme měli pauzu a tak jsme se již těšili na kolo 4. a to 

na kamarády z Libně, které jsme uvítali na domácím hřišti. Nutno podotknout, že hosté přijeli bez 

svých tradičních opor, zato s novými (pro nás neznámými) posilami a tak jsme čekali, že zápas 

nebude jednoduchý. Nicméně vše se odvíjelo podle naších představ a již brzy jsme vedli 4:1, což 

nám zajistilo výhru. Hosté pak ještě upravili stav na konečných 5:2 pro nás a tak jsme slavili výhru. 

V 5. kole OPPZ jsme zajížděli na hřiště Štěchovic, odkud se obvykle body nevozí a to již několik 

sezón. Nastoupili jsme tedy v plné síle s tím, že nemáme co ztratit. A nutno podotknout, že jsme 

soupeře celkem potrápili. Konečný výsledek byl 5:2 ve prospěch Štěchovic, ale všechny zápasy 

(kromě jedené trojky) se rozhodovali ve třech setech. A tak zbývá si přát, že snad někdy budou 

Štěchovice poraženy. V následujícím, 6. kole - tj. 18. 5. 2019 od 9:00 jsme doma přivítali TJ 

Neratovice. Soupeř přijel v plné síle a i přes naši snahu jsme velmi rychle prohrávali 1:4. V 

následujícím vývoji jsme již jen upravili na konečných 3:4. Škoda, bylo to o jednom zápase... Tento 

týden předehráváme ve čtvrtek 23. 5.2019 od 17:30 s družstvem NK Osnice C (hřiště v Libni) a v 

sobotu zajíždíme do Mníšku pod Brdy.  

A nakonec výstižné a povzbuzující heslo ”Nohejbalu zdar! A nohu vejš" !!!  

Fotbalová akademie Jiřího Novotného  www.fajnviktoria.cz  

Tréninky:  pondělí, středa od 17:00-18:30 (do 31. 10. 2019) na polovině velkého hřiště.    

Trenéři: Olga Zimmermannová, Miroslav Trávníček, Marie Tamchynová, Vojtěch Průša, Martina 

Kostková, Dominik Kubík, příležitostně i Miroslav Vlasák. 

Oddíly: mladší přípravka- ročníky 2011-2012; starší přípravka-2010-2011; mladší žáci-2007-

2008; starší žáci-2005-2006; dorost- 2001-2004 

V sobotu 15. 6. se sehrál poslední zápas sezon, kdy mužstvo A se utkalo s 5TJDynamo 

Nelahozeves a zajistilo si tak třetí místo v soutěži. Téhož den se rozhodovalo na vesteckém hřišti 

o konečném umístění hráčů týmu B. V zápase naši hráči prohráli 3:4 a umístění na druhém místě 

s 57 body a s nejvyšším počtem střelených branek ve skupině zasluhovalo ocenění. Fotbalisté 
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Sport Invest I. A třída skupina A se umístili na třetím místě. B mužstvo - Sport Invest III. třída, 

skupina A se umístili na druhém místě.  

Konec fotbalové sezony skončil v květnu 2019 a již 17. 8. 2019 v 10.30 se po letní přestávce na 

domácím hřišti rozjela nová soutěž. Viktoria VestecA hostila SK Rakovník B. TJ Viktoria Vestec 

B v neděli 1. 9. na domácím sehrála zápas v 17 h s Pikovicemi. Rozpis podzimních zápasů byl 

zveřejněn na str. 17 ve VL červenec - srpen 2019. 

Příměstské tábory 

Tábory pořádá Sportoviště a za poslední léta (fungují od 2012) se těšily velkému zájmu a 

vybudovaly si výbornou pověst. V celkem šesti turnusech (tento rok byl i nultý, protože byla 

uzavřena MŠ z důvodu oprav přilehlé komunikace), se jich zúčastnilo téměř 180 dětí (některé děti 

i několikrát za léto). Dětem byl nabídnut celodenní zábavný program v okolí vesteckého 

sportoviště, dále celodenní výlety (IQ Park v Liberci, Farma Blaník, Pěnkavův Dvůr, Sladovna 

Písek, Archeoskanzen Březno, Park Fábula u Kamenice) a pro první červencové turnusy bylo 

zajištěné také 1x dopoledne plavání s lektorkou v rodinném klubu Puleček zpestřené lekcemi jógy 

pro děti. Cena byla zvýhodněná pro děti s trvalým pobytem v obci, ani v turnusech s plaváním 

nepřesáhla 3000 Kč. 
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4. Spolky v obci 
 

4.1. Sbor dobrovolných hasičů Vestec - SDH SH ČMS SDH Vestec  

Sídlo: Vestecká 3, 252 50 Vestec IČO: 22900969; 

NONSTOP linka hasičů Vestec: 734 755 512  

kontakty: www.sdh-vestec.cz  e-mail: sdh-

vestec@seznam.cz, facebook 

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 

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

Několik zajímavých výňatků ze záznamů, facebooku z akcí, konaných v roce 2019: 

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

Zimní měsíce byly zpravidla určeny k údržbě vozového parku a generální opravě hasičského 

vozidla (facebook  JSDH Vestec, VL březen 2020 na str. 13 s fotografiemi. 

16. 2. - Valná hromada a zároveň i pozvánka do Restaurace u Klimešů na hasičskou zábavu 

s dobrou muzikou, s možností zatančit si a pobavit se (tak jako v minulých letech). 

25. 5. – 1. kolo v požárním sportu - okrsková soutěž ve Zvoli a 

Memoriál Luboše Hrachovce. Jednalo se o neoficiální 

soutěž podle pravidel požárního sportu.  Výzbroj: motorová 

stříkačka, rozdělovač, 2x savice, 1x sací koš, 2x hadice B, 4x 

hadice.  

22.6.2019 Vestecký vodník – neoficiální soutěž v požárním 

sportu v okolí vesteckého rybníka. Během dne se předvedli 

hasiči z okolních obcí a z Prahy; občerstvení bylo zajištěno. 

18. 7. 2019 v 13.05 byla na JSDH Vestec povolána k požáru polního porostu v obci Vestec. 

Průzkumem byl zjištěn požár stojícího obilí na ploše 100x100m. Jednotka prováděla hasební práce 

jedním C proudem. Po dohašení ohnisek a prolití požářiště vodou jednotka prováděla požární 

hlídku na místě zásahu. Spolupráce s HZS Říčany, HZS Praha a Obecní policie Vestec. 

29. 8. – akce SDH a obec Vestec - venkovní promítání filmu „Teroristka” ve 20h, vstupné 50Kč. 

Letní kino se konalo v areálu za rybníkem. Z pozvánky na akci: Otevření areálu za rybníkem v 

17.00. Bude připraveno občerstvení včetně prasátka na grilu. Zábavu zajistí reprodukovaná hudba. 

Přijďte si na konci prázdnin odpočinout na deku a vyčkejte s námi do setmění na film letošního 

léta. 

14. 9. – Memoriál Zlatníky 

7. 12.  - výročí SDH – 9 let – posezení s pohoštěním – zabíjačka  
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4.2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů JSDH Vestec   

 e- mail  jsdh-vestec@post.cz  -  zástupce velitele: Matěj Zrucký 

JSDH působí od roku 2017 jako jednotka sboru dobrovolných hasičů z 

Vestce u Prahy a zajišťuje požární ochranu v obci Vestec v zařazení 

JPO V. 

Z knihy událostí: 

Ve čtvrtek 6. 6. způsobily červnové bouřky a průtrže mračen rozsáhlé záplavy v lokalitě u Hrnčíř. 

Velká voda v lokalitě Nad kopcovými lukami, hlavně v její  obytné části, si vyžádala zásah  JSDH 

Vestec, ale i dalších  JSDH  (Dolní Jirčany, Dolní Břežany, HZS Jílové).  

             

4.3. 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 

Asociace dobrovolných záchranářů Česká Republika z. s., vznikla v roce 2008 z iniciativy tří 

záchranářů a jednoho lékaře. Důvodem nebylo nic jiného než šíření povědomí o první pomoci 

do řad laické veřejnosti a docílit tak alespoň základního povědomí o této problematice. 

10. 5. - 12. 5.- se konal již 11. ročník metodického cvičení zdravotnických družstev - SOS  

EXTREME Urban edition a to v okrajových částech naší obce.  

Z Kutnohorského deníku (13.5.2019): Máloco připraví člověka tak 

jako praxe. A v situacích, kdy jde o čas, to platí dvojnásob. 

Záchranáři, hasiči i policisté mají za sebou cvičení SOS 

2019 Extreme, kdy se ve Vestci u Prahy připravovali na různé 

scénáře, se kterými se mohou ve své profesi setkat. Nacvičovali tak 

scénáře, kdy museli zasahovat například u pádu větroně, bezdomovkyně uvízlé v popelářském 

autě, nebo požáru výrobní haly. 

mailto:jsdh-vestec@post.cz
http://www.adz-cr.cz/
http://adzcr.eu/uvod
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4.4. Rodinné centrum Baráček, z.s. 

sídlo: Vestecká 3, 252 50 Vestec; herna: U Hřiště 575, 252 50 Vestec 

(klubovna Sportoviště) 

členové Rady spolku: Mgr. Kateřina Haladová, Ph.D., Monika Hálová a Martina Strnadová    

IČO: 26581922, kontakty: rcbaracek@gmail.com, www.rcbaracek.cz,  

facebook RCBaracekVestec. 

Centrum Baráček si na sklonku roku 2018 připomnělo 10 let trvání. 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. Řada maminek 

na rodičovské dovolené docházela do centra se svými dětmi, vypomáhaly a zajišťovaly provoz 

herny v SCTJVV. Pomáhaly s nepravidelnými kurzy a připravovaly i vyhledávané akce jako Burza 

dětského oblečení, ale i úspěšnou červnovou olympiádu či oblíbenou přírodopisnou stezku s úkoly 

Velká cesta pro malé pulečky. 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.  

Aktivity pro děti: Tvořeníčko, Babiččiny pohádky (pohádková babička Blanka P. každý měsíc 

hrála dětem nejznámější pohádky), Šikovné ručičky, Předškoláček, angličtina Fun With Green 

English, jóga pro děti, gymnastika pro děti, atletika pro děti.  

Centrum Baráček, které nabízelo řadu kurzů pro děti, tento rok 

obohatilo svoje aktivity i pro maminky. Jednalo se např. o 

Strollering - cvičení s kočárky, dále kurz Předporodní příprava, ale 

i jógu po porodu pro maminky s miminky a batolaty. Stále byly 

v programové nabídce také semináře pro rodiče na témata výchovy, 

výživy, zdravého obouvání apod. 

Přehled akcí v roce 2019: 

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 -. Akce se konala v kryté 

sportovní hale Sportoviště obce Vestec po dobu dvou 

dnů. RC Baráček nabízí vždy možnost prodeje přes 

členy spolku - prodávájící jen odevzdají označené 

zboží a členové spolku se o celý prodej postarají sami. 

O burzu má pokaždé zájem více než 50 prodávajích a 

ještě mnohem více kupujících. 

Velká cesta pro malé pulečky s podtitulem Cesta do pravěku. 15.9. Přírodovědné putování do 

časů dávno minulých si nenechalo ujít přes 40 dětí s doprovodem. Děti (i tatínci) si vyzkoušeli 

rozdělat oheň křesadlem, ulovit mamuta, najít a odlít si trilobity a byli svědky velkého výbuchu 

prehistorických sopek. Po absolvování celé stezky a splnění všech úkolů, dostali „pulečci“ 

zaslouženou odměnu. 
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Dětská olympiáda - 23. 6. 2019 – 6. ročník-  velká 

sportovní akce pro děti od 4 do 14 let. Letos se sešlo 

125 nadšených malých sportovců na skvěle 

připraveném fotbalovém hřišti, aby mohli soutěžit 

např. ve slalomu, sprintu, běhu přes překážky, skoku 

z místa, hodu míčkem, vrhu koulí aj. Zapálení 

olympijského ohně předcházel slavnostní průvod 

všech sportovců s vlajkami, a po zapálení ohně 

následovala moderovaná společná rozcvička, po 

které už mohli závodníci vyrazit na stanoviště. Odpoledne byli vyhlášeni nejlepší dětští sportovci 

v každé věkové kategorii (celkem 11 kategorií od 3 let do14 let). Výsledky a fota byly zveřejněny 

ve VL  červenec – na str. 23 – 25.  Akce nepostrádala olympijskou vlajku, olympijský oheň, 

slavnostní přísahu, ani důležitou společnou rozcvičku. 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 sponzorsky obec Vestec, TJ Viktoria 

Vestec, Sportoviště obce Vestec, Staving Olomouc s. r. o. a Česká unie sportu. 

Burza dětského oblečení  - 4. a 5. říjen – oblíbená akce-  burza dětského oblečení a potřeb pro 

děti, které se opět zúčastnilo více než 50 prodejců. 

Mikuláš s nadílkou v RC Baráček - podvečer 5. 12. 2019 – pro děti byla připravena Mikulášská 

pohádka divadla Na houpačkách, a svatý Mikuláš se svými pomocníky pak rozděloval připravené 

balíčky hodným dětem. Akce se tradičně účastní i děti mladší dvou let a většinou je to jejich první 

zkušenost s mikulášskou nadílkou. 

 

4.5. Spolek vesteckých seniorů - SVS   

Sídlo: Vestecká 3, 25250 Vestec 

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

Spolek vesteckých seniorů měl ke dni 13. 12. 2019, kdy se konala Valná hromada v restauraci 

U Klimešů, 52 členů. Podmínkou členství byl trvalý pobyt ve Vestci. Každý měsíc, kromě 

prázdnin, proběhla nějaká zajímavá akce. Během roku senioři, tak jako v minulých letech,  

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. Na 

jaře a na podzim strávili členové spolku SVS týden v lázních. Mimo spolek někteří navštěvovali 

virtuální Univerzitu třetího věku v Biocevu, cvičili pod vedením cvičitelky v SC TJVV. Přiložená 

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

 

Dotační program obce pro všechny vestecké seniory zůstal stejný, tak jako v předchozích letech, 

tzn. obec přispěla na základě žádosti každému senioru s trvalým pobytem v obci částkou 2300 Kč, 

seniorům s významným životním jubileem dalšími 1000 Kč navíc. 
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Program aktivit SVS v roce 2019: 

21.1.2019  -   exkurze v Obecním domě hl. města Prahy 

  8.2.2019 -     Divadlo Brodway  Praha – Muzikál ”Trhák” 

22.2. 2019 -    exkurze do Národního technického muzea 

                       cvičení v SCTJVV s Lenkou Volkovou 

4. 3.  2019  -   exkurze do Hrzánského paláce v Praze 

22. 3. 2019  -  For Garden – veletrh v Letňanech 

5. 4.  2019  -   exkurze do vietnamské tržnice SAPA v Písnici 

17.4.2019    -  Divadlo  Kalich  Praha ”Titanic” 

24. 4.-. 29. 4. 2019 – pobyt v lázních Teplice n/Bečvou 

10. 5. 2019 – výlet do Horšovského Týna, Stříbra se zastávkou u kláštera v Kladrubech 

15.6. 2019  - členská schůze SVS – v Restauraci U Klimešů 

11.9. 2019 –  výlet na hrad Houska a Doksy, projížďka po Máchově jezeře 

22. 9. – 29. 9. - pobyt v lázních Libverda 

                         cvičení v SCTJVV s Lucií Kolářovou 

17. 10.2019 -  Studio DVA Praha – představení ”Vysavač” 

23.10.2019 -  exkurze  v Bílkově vile v Praze 

  7.11.2019 – Výlet na tržnici do Polska- Kudova Zdroj 

11.11.2019 - Stavovské divadlo Praha – opera ”Kouzelná flétna ” 

13.12. 2019 -  Valná hromada SVS v Restauraci U Klimešů 

 

4.6. Kvalitní podzim života  z.ú    

Sídlo: Vestecká 11, 25250 Vestec;   www.kvalitnipodzimzivota.cz 

jednatelka: Lenka Klestilová 

 

Zpráva za rok 2019: 

Služby KPŽ s.r.o. byly založeny v roce 2016 za účelem zajištění rozvozu obědů pro seniory. Tato 

nestátní, nezisková organizace se zabývá péčí o seniory v domácím prostředí. Jako registrovaná 

sociální služba evidovala zhruba 48 zájemců bez ohledu na věk. Pokud šlo pouze o seniory, jednalo 

se zhruba o 35 klientů, kteří pravidelně odebírali obědy. Jídla dodávali dva dodavatelé Martin Lůň 

a Dovoz jídel. Vybrat se dalo každý všední den z třinácti jídel včetně polévky. Kromě péče o 

seniory, zajišťovaly zaměstnanci KPŽ také dozor ve školních autobusech pro naše školáky 

dojíždějící na Campanus. 

Péče v roce 2019 v číslech   - počet klientů:  12, celková péče v rozsahu 447,5 hodin,  

v rámci senior transportu bylo najeto cca 550 km (např. odvoz k lékaři) 

Náplň práce: Běžné nákupy (79,5 hodin), Úklid domácností (5,5hodin), doprovod  (58,5 hodin), 

podávaní jídla (8hodin), pomoc při oblékaní (11hodin), hygiena (187 hodin), zprostředkování 

kontaktu  (98 hodin). 

 

http://www.kvalitnipodzimzivota.cz/
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4.7. 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 

Členové svazu a majitelé se svými psími miláčky se scházeli v kynologickém areálu blízko 

cyklostezky na Kunratice, každou neděli od 10:00.   

4.8. Pes nejvěrnější přítel, z.s. 

Sídlo: U Strouhy 529, 252 50 Vestec, IČ: 039 08 704 

Kontakty: tel. 775 203 832, 608 203 741 (dočasná péče), email: 

pesnejvernejsipritel@seznam.cz, web: pesnejvernesipritel.cz; facebook 

Rada spolku: Simona Štěpánková, zakladatelka, Kristina Wurstová, Michal Jančík 

Z webu spolku: 

Spolek PES nejvěrnější přítel, z.s. je nezisková 

organizace, která byla založená 23. 3. 2015 na bázi 

dobrovolné činnosti. Začínali jsme jako menší 

parta bláznivých a zapálených pejskařů, která se 

snaží pomáhat všem pejskům, kteří potřebují 

pomoct. Postupně se k nám přidalo spoustu 

úžasných lidí a vytvořil se tak tým motivovaných 

lidí. Společnými silami zachraňujeme týrané, 

odložené, staré a nemocné pejsky. Zabezpečujeme 

jim veterinární péči a kvalitní krmení. Poskytujeme pejskům dočasný domov, dokud jim 

společnými silami nenajdeme nový vhodný domov. Provoz spolku a veškeré náklady s tím 

spojené jsou kompletně financované z dobrovolných příspěvků a darů. Všechny příspěvky a 

hospodaření s těmito dary lze sledovat na transparentním účtu spolku 222 666 000/2010. 

Spolek pořádá každoročně srazy adopťáčků, kterých se účastní i známé osobnosti, a vybírají 

peníze na svoji další činnost. 

4.9. Rybáři 

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

služeb Dolnobřežanska, s.r.o. 

7. 6. a 8. 6 . - Kapr maraton  -  Dětské závody, Rybářské závody dospělých na 24hod, stejné 

podmínky jako v roce 2018. Startovné se hradilo na hřišti, v hospodě, děti 300Kč, dospělí 1000Kč. 

Rozlosování 5. 6.2019. Od čtvrtka bylo možné si krmit lovné místo. 

Z důvodu vysazování nových ryb trval od 23. 11. do 15. 12. zákaz rybolovu na Vesteckém rybníku. 

Do konce roku byl nařízen i zákaz chytání ryb na živou návnadu a to z důvodu zavlečení infekce a 

následného úhynu ryb.  
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5. Kultura v obci 

Kulturní dění ve Vestci měla na starosti pracovní skupina – Kulturní komise,  která zastřešovala 

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 

Haladová, Kateřina Novotná, Hana Vaněčková, Zdeněk Cihlář 

 

Kulturní akce v roce 2019:  

3.2. – Masopust. Skvěle organizovaná akce s vynikajícím Masopustem v podání Milana Iléše. 

Lidová tradice jako každý rok, tak i tento rok se 

těšila velké účasti lidí. Barevný, pestrý a veselý 

rej odstartoval v časných odpoledních hodinách 

na vesteckém hřišti a celý zástup masek pak 

prošel Vesteckou ulicí, kde vystoupili také 

vestecké mažoretky. Po návratu průvodu na 

sportoviště byl pro děti připraven program 

s šmouly ve sportovní hale. Fotografie z akce 

byly k dohledání na FC obce a ve Vesteckých 

listech. 

13. 4. - Vítání občánků se konalo jako každý rok v Motelu U krbu 13. 4. 2019 od 14 hodin. Z 23 

narozených dětí v roce 2018 dorazilo 18, samozřejmě v doprovodu svých rodičů. 

30. 4. – Pálení čarodějnic- na louce u podia od 15 hodin. Program: zpíval František Nedvěd ml, 

ohňová show v podání krásných žen, soutěž o nejkrásnější dětskou čarodějnici, malování na 

obličej, prodej buřtů. Akci si nenechalo ujít více opět několik set 500 lidí z obce a ze širokého 

okolí. Areál za rybníkem se hemžil malými a velkými čarodějnicemi, nechyběla hranice s dřívím 

a čarodějnicí, která byla za soumraku konec upálena. Ještě před hlavním programem 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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2. 6. – proběhly oslavy Dne dětí. Setkání se konalo na louce u pódia a okolí. Zúčastnilo se ho velké 

množství malých i velkých návštěvníků. Pro děti byl připraven bohatý a pestrý program. 

19. 10. – Dýňohraní – Dlabání dýní, občerstvení, soutěž o nejhezčí dýni.  Vítězka obdržela 

bezlepkový dort. Tradiční podzimní akce na vesteckém hřišti byla setkáním pro celé rodiny, 

spojené s vydlabáváním dýní a ochutnáváním dýňových dobrot. Fotografie byly zveřejněné na FB 

obce i ve Vesteckých listech. 

1. 12. - Rozsvěcení vánočního stromu – 

dějištěm tentokrát se stalo bezpečnější 

dětské hřiště na Vestecké ulici, rozsvěcoval 

se mohutný smrk před hřištěm, poblíž 

Vestecké ulice. Zpěvák Vlasta Horváth 

s kapelou byl hlavní tahákem při tradičním 

rozsvěcování vánočního stromku. Dále 

tradičně Cancioneta Praga s Lukášem 

Jindřichem zazněla vánoční koledy. Na 

Vestecké ulici jsme se pak doslova 

prokousávali mezi dětmi a dospělými, kteří 

se kupili kolem různých stánků. Mohli jsme si připomenout staré zvyky, parní vánoce, věštění, 

chytání kapříků na udici, vážení zlatého prasátka, chvíli se zastavit ve foto koutku a další. Součástí 

programu bylo i povídání o vánočních zvycích, ukázka starých vánočních zvyků a dovedností. 

Fotografie z akce byly k dohledání na facebooku obce a ve Vesteckých listech. 

7. 12. - Mikulášská nadílka v Hotelu U Krbu od 14.30, pro vestecké děti vstup zdarma, jako 

dáreček dostaly děti sobí rožky. Na programu bylo divadélko pro děti a následně příchod Mikuláše 

s andělem a spoustou divokých čertů. 

 

23. 12. - Betlémské světlo -  v 15 hodin, předvánoční akce nabízející jako obvykle koncert. 

Tentokrát do Sportoviště Vestec zavítal zpěvák Bohuš Matuš. Vestečtí občané, jako každý rok, rádi 

využili příležitosti se před vánoci sejít, zazpívat si koledy, odnést si betlémské světýlko do svých 

domovů. Velmi příjemná společenská akce v naší obci.  

Videozáznamy, fotografie a komentáře k akcím jsme si mohli vyhledat na webu obce a na 

facebookovém profilu obce. 
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6. Obecní policie Vestec    

Sídlo: Vestecká 3, 252 50 Vestec  

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

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

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

Dobřejovice, Herink, Popovičky, Vrané nad Vltavou.  

Podrobnou zpráva o OP sestavil ing. Jiří Řízek a nachází se v příloze kroniky 2019. 

Trochu statistiky za rok 2019: V rámci celého území, na kterém působí, řešila obecní policie 

Vestec celkem 6.632 událostí. Strážníci vyjížděli k 45 dopravním nehodám a 13 výjezdů patřilo 

požárům. Celkový počet přestupků přesáhl 1.500. Zasahovali také u 34 trestných činů, které byly 

dále předány Policii ČR. A statistiky týkající se jen obce Vestec: 213 přijatých oznámení, výjezd 

k 15 dopravním metodám, pěti požárům, 255 přestupků a celkem 12 trestných činů. 

V některých vydání Vesteckých listů jsme mohli najít dvoustránku s nadpisem ”Z knihy událostí”, 

která obsahovala pár zajímavých situací, které museli ochránci veřejného pořádku řešit. 

Dokumentují a potvrzují i skutečnost, že stále existují osoby narušující pořádek a klid v obci a 

nedovolí tak policii zahálet.  

Jeden zápis z knihy událostí (z Vesteckých listů – červenec- srpen 2019): 

Nehoda- retenční nádrž 

V neděli 9. 7. 2019 bylo v nočních hodinách oznámeno, že došlo k nehodě osobního vozidla na 

Vídeňské ulici, kdy zmíněné vozidlo projelo kruhový objezd (u nájezdu na DO) a skončilo 

v retenční nádrži. Na místě zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému. Žena 

nacházející se ve vodě po příjezdu hlídky PČR uvedla, že řídil kamarád, kterého nezná a ten zmizel 

neznámo kam. Tuto verzi si pravděpodobně vymyslela, aby se vyhnula odpovědnosti, z vody 

(retenční nádrže) žádné jiné stopy nevedly. Provedená zkouška na přítomnost alkoholu byla 

pozitivní- přesahující 2% alkoholu. 

Kromě své náročné služby si vestečtí strážníci našli čas také na spolupráci s místními spolky, 

mateřskou školkou a při pořádání obecních akcí, při nápravě škod velké vody v lokalitě u Hrnčíř, 

při metodickém cvičení SOS  EXTREME 2019 Urban Edition. 
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7. Doprava 

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

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

trpělivostí v nekonečných a zdlouhavých kolonách.  

Uzavírky a dopravní omezení ve Vestci a okolí 

Opravy komunikací ve Vestci 

Uzavírka Průběžné ulice v úseku Hrnčířská po ulici U Hřiště probíhala v době, kdy byla uzavřena 

Mateřská škola. Nešlo jen o rekonstrukci ulice, ale také o vybudování nového chodníku, který zde 

do této doby úplně chyběl.  

Rekonstrukce části ulice K Jahodárně – od křižovatky na Vestecké k první křižovatce v ulici 

K Jahodárně probíhala také v letních měsících. Objížďka byla vedena ulicí U Parku. 

 

Uzavírka Vídeňské v Kunraticích, v úseku silnice Dobronická – K  Zeleným domkům. Uzavírka 

trvala od 4. června 2019 do konce srpna a zkomplikovala cestu do centra Prahy směrem 

k Budějovické. Některé autobusy PID měly objízdnou trasu přes Písnici. 

V pátek 6. 9. proběhla schůzka zástupců obcí a městských částí dotčených plánovanou výstavbou 

Vestecké spojky. JK jakému závěru dospěli? Došlo k rozdělení projektové dokumentace na 2. 

etapy ( D1- Zdiměřická a Zdiměřická – Vestec) s tím, že podporují pouze 1. etapu v úseku od 

komunikace III/0033 (silnice Hrnčíře – Zdiměřice) k dálnici D1 a tedy obchvatu Hrnčíř a Šeberova 

a nesouhlas s 2. etapou, která by ve skutečnosti vedla k propojení budoucí D3 a současně D1. První 

etapa by měla sloužit jako komunikace 2. třídy se sběrnou z funkcí pro obce v jejím okolí, rozhodně 

ne pro tranzitní dopravu. 

Ceny pohonných hmot v průběhu roku 2019   

Ceny pohonných hmot v katastru obce Vestce už v lednu 2019 překonaly hranici 30 Kč/l. 

Prázdninové ceny pohonných hmot: Natural 95: 32,40Kč//l a Diesel: 31,90Kč/l,  

Listopad: Natural 32.50Kč/l, Diesel 31.50Kč/l,  

Prosinec: Natural 32,50Kč/l, Diesel 31,90Kč/l. 
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8. Zajímavosti z obce 

 Nově byly pojmenovány ulice ve výstavbě v jižní lokalitě obce: Erbenova, Nerudova, 

Máchova a Voskovcova (na základě usnesení obce č.j. 19/04/4 ze dne 27.2.2019).  

 

 Periodikum Vestecké listy vycházely každý měsíc s nákladem 1150 ks, vydavatel byl 

obecní úřad. Vestecké listy byly doručovány zdarma do všech poštovních schránek 

obyvatel a firem v obci. Dostupný i na webu obce. 

 

 Zprovoznění vyvolávacího systému na místní poště Pošta Partner přineslo zklidnění 

nepřehledné situace pro klienty i pracovnice pošty. 

 

 Ve dnech 10. 5. - 12. 5. se konal již 11. ročník metodického cvičení zdravotnických družstev 

- SOS  EXTREME 2019 Urban Edition, který vznikl pod patronací obce Vestec. Technické 

služby poskytly prostory, obecní policie fungovala nepřetržitě po celou dobu cvičení. Celý 

projekt odstartoval v pátek 10. 5. v 17h - zahájení na podiu za rybníkem, ve 20h noční etapa. 

V sobotu od 7 hodin do 21 hodin probíhala denní etapa a v neděli 12. 5. bylo cvičení 

zakončeno vyhlášením výsledků v 10 hodin. Během tohoto cvičení ve Vestci i v širém okolí 

mohli kolemjdoucí nebo ti, co šli jen tak na procházku kolem rybníka, zaznamenat zvýšený 

pohyb záchranářů, desítek figurantů a techniky. K vidění byly modelové situace, které 

mohly být doprovázeny hlukem, voláním o pomoc či jinými efekty. Připravenost 

organizátorů a záchranářů prověřilo i sobotní počasí, které nebylo příznivé a na sobotu 

přineslo silnou bouřku (více VL květen 2019, str. 7 - 11). 

 

 26. 5. 2019 – Sraz adopťáčků (již 4. ročník). Tak jako minulý rok, tak i v tomto roce se 

konalo na vesteckém hřišti setkání adopťáčků a přátel spolku ”Pes nejvěrnější přítel”. 

Z informací na webu pesnejvernesipritel.cz: Letošní sraz byl opět pro celý tým Pes 

nejvěrnější přítel, z.s. nejkrásnější den v roce. Byl plný emocí, radosti, místy i slziček štěstí. 

Na sraz dorazilo přes 60 adopťáčků a myslíme, že se akce vydařila. Přijelo nejen mnoho 

adopťáčků se svými páníčky, dorazilo i mnoho přátel spolku, kteří naší činnost dlouhodobě 

podporují. Počasí nám přálo, tak že někteří z nás to odnesli spálením ze sluníčka:). Mnozí 

z Vás dovezli dary pro naše dočasky a nakonec toho byli dva plné osobáky, naše dočasky 

moc děkují. (…) Další poděkování patří všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří 

pomáhali po celý den na stáncích a stanovištích. Děkujeme za obrovskou podporu obci 

Vestec u Prahy. 
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 Červnové bouřky, přímo průtrže mračen, způsobily záplavy v lokalitě u Hrnčíř. Ve čtvrtek 

6. 6. si velká voda v lokalitě Nad kopcovými lukami, hlavně v obytné části, vyžádala zásah  

JSDH Vestec, ale i JSDH Dolní Jirčany, Dolní Břežany, HZS Jílové, dále TS 

Dolnobřežanska, společně s obecní policií Vestec. V průběhu jednoho týdne dvě bouře s 

průtrží mračen způsobily vodní kalamitu. Bahno teklo z pole přímo mezi obytné doby a na 

ulici U Hrnčíř. Zničilo několik zahrad, nateklo do nezabezpečených domů, způsobilo tak 

obyvatelům nemalé škody.  

Jaké se našlo řešení, aby se tato událost neopakovala? 

Tato lokalita se značnou erozí půdy, v kombinaci 

s pěstováním kukuřice se nacházela na 33 ha polí se 

sklonem směrem k ulici U Hrnčíř. Historická cesta od 

rybníka směrem na Drazda, rozdělila  pole a zástupci 

Agro Jesenice slíbili od podzimu na dotčené ploše 

rekultivaci a stabilizaci území. Plochy by měly být osety 

v kritické ploše 3,7 ha rychle rostoucím ovsem. 

Širokořádkové plodiny (kukuřice) prý budou nahrazeny 

pouze úzkořádkovými s roztečí řádků max. 15cm.(více Vestecké listy, červen, str.7).  

 Zemědělství: žně na vesteckých polích probíhaly už na začátku července, nejdříve byla po 

žních pole oseta ozimými ječmeny, pak pšenicí, ve velké míře se přemnožili hraboši, pole 

kolem Vestce byla oseta hlavně kukuřicí. Ubylo polí s řepkou. Nejen zemědělci, zahrádkáři, 

ale téměř všichni občané pociťovali během vegetačního období nedostatek srážek a 

přemnožení hrabošů a snažili se hledat prostředky a postupy, jak tyto nedostatky a problémy 

zmírnit. 

 

 Během léta probíhalo natáčení televizního seriálu „Co ste hasiči“ pro TV Nova na Obecním 

úřadě a okolí (více v příloze kroniky, zpráva Ing. Jiřího Řízka). 

 

 23.11. - Hypermarket Albert - čtyřicet osm obchodů Albert včetně vesteckého se zapojily 

do podzimní části již sedmého ročníku Sbírky potravin. Ta proběhla 23. listopadu od 8:00 

do 18:00 hodin. Zákazníci mohli přímo při svém sobotním nákupu věnovat trvanlivé jídlo 

či drogistické zboží, které následně putovalo ve prospěch potřebným institucím.  

 

 15. 12. - přerušení provozu Restaurace U Klimešů za účelem rekonstrukce. Současně byl 

zahájen provoz v Hospodě U Šimečků” (hostinský Josef Javůrek),a to fotbalovou  

rozlučkou s úspěšnou podzimní sezónou. 
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9. 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 2019 mizivě.   

 

Leden -  1. leden   - zataženo až oblačno, nejvyšší denní teploty 4 °C až 8 °C. Mírný, během 

odpoledne čerstvý vítr 4 až 8 m/s. 

Únor  -  3. 2  – velmi bohatá nadílka sněhu po celém Česku, ve Vestci drobně padalo skoro celý 

den. Ještě 7. 2. bylo všude dosti sněhu. Mrazivější rána, kolem -4 °C  a přes den mírně nad nulou.                   

Sobota 9. 2. - slunečný den, sníh se pozvolna vytrácel, teploty kolem +8 °C - +10 °C.  

Datum 17. 2. byl spojený se sedmnáctkou - tedy +17 °C, sluneční den vytáhl hodně lidí do přírody.  

 

Březen -  4. 3.-  silný vítr, který  na řadě míst republiky lámal stromy a byl příčinou, že řada míst 

byla bez  el. proudu. Silný větrné poryvy jsme zaznamenávali během týdne několikrát, hlavně 

koncem týdne a 10. 3. poměrně citelně. Následné víkendové počasí bylo velmi nevlídné, celý den 

deštivo a noc byla velmi větrná (vichřice Eberhard, s kalamitními následky na řadě míst republiky).  

11. 3.  - teploty kolem +2 °C – 4 °C, časté smíšené přeháňky, větrno, 

12. 3. - už více sluníčka, teploty mezi +4 °C - +8 °C.  

Kolem 20. 3. tzv. větrné turbulence utichly. Teploty do +8 °C přes den, většinou zataženo, oblačno. 

 

Rok 2019 se prezentoval nejteplejší zimou za posledních padesát let, průměrná denní teplota 

+9,5°C. 

Letní čas začal  30. 3. 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  - v sobotu 11.5. - májová bouřka odpoledne po 16h. Ledoví muži byli opravdu ledoví, 

14.5. -  ráno pod nulou, po celý den pod mrakem, teploty kolem +10 °C, velmi slabé přeháňky. 

 

Červen  - První letní den je určen na datum 21. 6., ale tropické letní dny se objevily už od 2. 6.  

Dne 6. 6. v 16h a 18h bouřka i slušné dešťové srážky, ale teplé až tropické dny měly své 

pokračování , až 12.  6. kolem 19.h vydatný déšť s bouřkou i kroupami. 

Ve dnech 25. a 26. 6., ale i následující dny 29. 6. 30. 6.  Padaly rekordní, vysoké teploty. Následující 

letní měsíc v rekordech pokračoval.  

Červenec a srpen -  první prázdninový den 1. 7. po horkém poledni dorazil krátký déšť s kroupami. 

Sice konec června a první dny červencové byly tropické, ale od 5. 7. se dostavilo ochlazení, hned 
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o deset stupňů, bohužel bez srážek. Těch jsme se dočkali v časných ranních hodinách až 12. 7. 

Odpoledne ve 14 h krátká bouřka s deštěm a pak několik minipřeháněk.  

24., 25. a 26. 7-  teploty kolem +35 °C i více, následující dny teploty mírně poklesly do 

snesitelnějších hodnot, ale o dešti jsme si mohli nechat jenom zdát. Sice denně meteorologové 

avizovali srážky, až v úterý 30. 7. v 17.45 se staly skutečností.  

Posledního, 31. 7., déšť, bouřka, výraznější určitě v enklávě  u Hrnčíř, kde bylo vody daleko více.  

Studená fronta ze západu přinesla mírné ochlazení a přeháňkami a s nevýraznými bouřkami. 

V Praze zátopy, ochrnutí dopravy, nateklo do tunelu Blanka, zpoždění v dopravě.  

Až po místy větrném týdnu, opět déšť, a to 7. 8. v ranních hodinách.  

Ve druhé dekádě srpna bylo počasí ovlivněno studenou vlnou od jihozápadu od jihozápadu Evropy 

a byly i spojeny s větším množstvím bouřek po celé republice i s výrazným  Celkem bylo nad 

našem územím zaznamenáno 15 000 blesků, přičemž blesková aktivita se pohybovala okolo 100 

blesků za minutu.  

Pondělí 12.8.- deštivý a zatažený den.  

Zvlněná fronta přinesla od 19. 8 ochlazení, 20. 8. odpoledne po 16h docela vydatný déšť. Poslední 

srpnový týden až do 1.9. byl tropický. 

Sucho se podepsalo jako v minulých letech tak i letos na snížené produkci plodin. 

Září -  1. 9., tropický den. Po 17h vydatný déšť a bouřka. 

18. 9., a 20. 9. - babí léto a chladná rána, někde už i přízemní mrazíky. Týden po dvacátém  záři se 

prezentoval zataženou oblohou a občasným a slabým poprcháváním.  

Ve dnech 28. 9. -30. 9. do střední Evropy pronikla v noci tlaková níže Mortimer, kterou provázel 

velmi silný vítr, který místy dosahoval rychlosti kolem 90km/h.  

 

Říjen - konec prvního říjnového týdne byl chladný, zatažený, vlhký, deštivý. Víkend -                       

10. 10.-13. 10, ale i následující týden teploty přes 22 °C, hezké, slunečné dny do středy, pak přišla 

ze západu frontální změna. Kolem 20. 10. ranní mlhy, přes den ale teplota vystoupla až kolem +17 

°C a slunečno. 

Letní čas platí v celé evropské Unii a v dalších zemích světa včetně USA či Kanady. V Evropské 

Unii je změna času harmonizována a probíhá ve všech zemích ve stejný den, a to vždy poslední 

neděli v březnu a v říjnu v noci, a to z 26. 10. na 27.10. Právě tento víkend se vyznamenal hezkým 

podzimním počasím, s vrcholící úspěšnou houbařskou sezonou. A jako na rozloučenou s létem, 

protože od 30. 10. a 31.10 se přihlásila první mrazivá rána s minus hodnotami -6° C.   

Listopad - 1. 11. večer, déšť.   

11.11 Vzácný jev, který mohl být vidět na obloze, kdyby bylo jasno. Přechod planety Merkur před 

Sluncem. Merkur a Slunce bylo v jedné přímce, další taková podívaná prý bude v Evropě možná 

až v roce 2032. 

11.11 - svátek  svatého Martina, který na bílém koni nepřijel. Dohonil to o den později a pranostiku 

potvrdil.  

12. 11. - vál silný vítr, sníh na horách se bělal již dříve, teď sníh padal i v polohách nad 400 m nad 

mořem. U nás ve Vestci jen ve formě deště, který 13. 11. byl vydatnější a trval celý den. Víkend 
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16. 11. a 17.11 - poměrně teplý, jasný, teplota kolem +15 °C, v neděli večer větrno, které 

přetrvávalo do následujícího dne. 

Prosinec - Počasí: při úplňku 10., 11.12., mrazivá rána, -4 °C,  přes den kolem nuly, jasno i 

slunečno. Konec roku připomínal počasím spíš konec října. Vánoční svátky byly spíš deštivé, na 

Silvestra večer teplota +4° C, mírně větrno. 
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