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   V e s t e c  -  k r o n i k a  2020 

Obec Vestec v roce 2020 

Řada projektů a akcí byla na rok 2020, tak jako každý rok, naplánovaná dopředu, ale pandemie 

chřipky COVID-19 a následná vládní opatření zamýšlené plány neumožnila zrealizovat. 

Koronavirová nákaza, která začala jako nejdřív malá, ale pak zlověstná, epidemie na asijském 

kontinentu na konci roku 2019, následně dlouhodobě ochromila život celé planety.  

Nejvýznamnější události roku 2020 

 leden, únor -  požáry ve Vestci a okolí a následná opatření  

 COVID-19  - od 12.3. vyhlásila vláda nouzový stav 

 březen, duben, květen - vládní omezení, uzavření mateřské školy, ZŠ, omezení provozu 

obecního úřadu Vestec, omezení prodejní doby v obchodech, veřejných zařízení, restaurací 

 květen - stavební projekty - lokalita v blízkosti školky a projekt Vestec V zahradách 

 13.6. – odložené vítání občánků 

 27.7. - otevřena Restaurace U Klimešů (od 15.12. 2019 uzavřena)                                                

 13.9. – ”Léto ještě nekončí” - kulturní akce 

 2.10. a 3.10. - Volby do zastupitelstva Středočeského kraje 

 5.10. opět vyhlášen nouzový stav, následně prodlužovaný až do 20.11. 2020  

 říjen, listopad, prosinec - víkendové testování na COVID-19 pomocí antigenních testů 

iniciované obcí  

 podzim - výsadba ovocných stromů pod školkou (100 ks) 

 18.11. – návrat dětí do škol (pouze 1. a 2. ročník ZŠ)  
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Představitelé obce  

Vedení obce  

starosta: Tibor Švec  

místostarostové: Ing. Jiří Řízek, Jana Stupková  

Rada obce: Tibor Švec, Ing. Jiří Řízek, Jana Stupková, Milan Petrus, Ing. Roman Fritschka  

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 zpravidla 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 i 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. 

V roce 2020 byl program omezen protikovidovými nařízeními, tak se zasedání Zastupitelstva 

obce Vestec konala (15.1., 17.6., 16.9., 7.10. a 6.12. 2020 v 18:30 hodin) buď na obecním úřadě  

nebo v prostorách sběrného dvora. 

Rozpočet obce  

schválený 10.12. 2019 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vestec 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY               58 760 000,00 Kč 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY           9 993 000,00 Kč 

PŘIJATÉ TRANSFERY        4 690 000,00 Kč                

PŘÍJMY CELKEM            73 443 000,00 Kč   

 

BĚŽNÉ VÝDAJE                   58 512 000,00 Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE      20 300 000,00 Kč 

VÝDAJE CELKEM             78 812 000,00 Kč 

 

 

Bilance (příjmy - výdaje)                                                  - 5 369 000,00 Kč 

Zůstatek prostředků z minulých období                              7 000 000,00 Kč 

Splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. (pozemky)              – 1 593 000,00 Kč 

Finance celkem                                                                   5 407  000,00 Kč                                                                                    
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Obrázek 1 – Budova obecního úřadu a obecní policie, Vestecká 3. 

Statistika za rok 2020 

Podle informací z ČSÚ měla Vestec k 1.1. 2020 celkem 2739 obyvatel, na konci roku 

k 31.12. 2020 to bylo 2822, tedy o 83 obyvatel víc. Za rok 2020 bylo 33 narozených dětí, 

15 osob zemřelo, 198 osob se přistěhovalo a 133 odstěhovalo.  

Průměrný věk obyvatel k 31.12. 2020 byl 36,4 let (z toho muži průměrně 35,9 a ženy 36,8 let). 

Porodné za rok 2020 si vyzvedlo 19 rodičů (ze 33 nově narozených dětí). 

Na OÚ bylo k 31.12. 2020 přihlášeno k trvalému pobytu celkem 37 osob (jedná se o osoby, 

kterým byl zrušen trvalý pobyt v nemovitostech na území obce ve správním řízení, většinou na 

žádost oprávněné osoby). 

Počet přihlášených psů v roce 2020 byl 269. 

Poslední vydané číslo popisné bylo čp. 272 (Rovná), předtím čp. 852 (Máchova). 

Rybářské lístky: bylo vydáno 51 ks ročních a 21 ks denních povolenek na Vestecký rybník. 

Povolenky vydával obecní úřad Vestec i Technické služby obce Vestec, p.o.. 

Školní autobus: smlouvy na školní rok 2020/2021 mělo uzavřeno 72 dětí, stále za symbolický 

poplatek 100 Kč/měsíc; provoz školního autobusu byl přerušen od října 2020 a znovu obnoven 

v prosinci 2020, kdy se do škol vrátili alespoň žáci prvních a druhých tříd ZŠ. 

Kontakty 

Webové stránky obce:  https://vestec.cz 

facebookový profil:   Vestec u Prahy, oficiální stránka 

Obecní úřad Vestec – podatelna, tel. 313 035 501 
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Události z obce podrobněji 

 Leden 

Na začátku ledna (6.1.) proběhla v Jesenici schůzka starostů a zástupců Policie ČR kvůli velkému 

počtu vloupání v obcích kolem Prahy. 

Požáry ve Vestci a okolí:  20.1., 22.1.  a  27.1.: 

Poslední dekáda ledna nenechávala hasiče ani v nejmenším odpočívat. Během týdne hořel 

rodinný domek v Jesenici. V polovině týdne v 3.23h byl zjištěn požár elektrospotřebiče v jedné 

z provozoven obchodního centra ve Vestci. Zásah stačili zlikvidovat JSDH Vestec a Obecní 

policie. A poslední byl požár rodinného domu v Osnici. Příčinou požáru bylo na prvním místě 

nedbalostní jednání. Nasypat žhavý popel do plastové nádoby a umístit do dřevěného přístřešku 

nebyl asi dobrý nápad. 

Stavební aktivity v obci  

Výňatek z rozhovoru s Ing. Milanem Zetochou, jednatelem společnosti STAVING 

Olomouc, spol. s.r.o.:  

Pandemie zpočátku roku výrazně nepoznamenala aktivitu výstavbu projektu Na Výsluní v jižní 

části obce ve Vestci. V lednu se uskutečnila kolaudace I. etapy projektu (celkem 28 rodinných 

domků a jeden menší bytový celek). Během roku probíhala výstavba II. etapy i s následnou 

kolaudací. V červnu byly uvolněny do prodeje byty 3. etapy, která nabízela sedm nadstandardně 

provedených řadových domů. Tato skupina zajímavých bytových objektů byla pro architekty 

opravdovou výzvou.  

(celý článek – Vestecké  listy, červen 2020, Chcete žít na Výsluní? str. 8 - 11, dále VL, prosinec 2020, 

Staving bilancuje) 

 Únor 

Obec 

Připomeneme si, že v osmém zasedání zastupitelstva obce Vestec, které se konalo 10.12. 2019, 

byl schválen rozpočet obce pro rok 2020 s celkovými výdaji ve výši 78,8 mil Kč. Dále bylo 

schváleno rozpočtové opatření, kterým se dodatečně zvyšovaly rozpočtové příjmy pro rok 2019 o 

částku cca 1,6 mil Kč a rozpočtové výdaje byly sníženy o částku cca 7,3 mil Kč.   

Výše místního poplatku za komunální odpad pro rok 2020 zůstala ve stejné výši jako v roce 

2019. 

Školství  

Kterou základní školu budou vestecké děti navštěvovat? 

Na tuto otázku hledali odpověď hlavně rodiče vesteckých prvňáčků. Jak už bylo uvedeno 

v loňském zápisu obecní kroniky 2019, byla dne 20.12. 2019  uzavřena a podepsána dohoda 

o spolupráci, na jejímž základě byly uzavřeny smlouvy s jednotlivými školami, tzn., že 

vestecké děti byly nadále přijímány do škol v Praze 11, včetně ZŠ Campanus. Smlouvu 

podepsal starosta Vestce Tibor Švec a starosta městské části Praha 11 Jiří Dohnal. Na schůzce, 

která proběhla 7. 2. 2020, podepsali zástupci obce smlouvy o spolupráci s řediteli čtyř pražských 

škol na Praze 11. Jednalo se o ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí 1782, ZŠ Donovalská 1684, ZŠ 
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Obrázek 2 – Místostarosta Jiří Řízek předává symbolický 
klíč od obce Masopustu (8.2.2020). 

Květnového vítězství 1554 a ZŠ Ke Kateřinkám 1400. Jejich kapacita pokryla potřeby naší obce. 

Zápisy na těchto školách byly naplánovány na 1.4. a 2.4. 2020. 

Nabízí se další otázky, proč není ZŠ ve Vestci? Důvodů obec uvedla více. Jedním z nich bylo, že 

počet dětí klesá. V roce 2007 – 53 dětí, 2008 - 48 dětí, 2011 – 43, v roce 2012 – 41 dětí, v roce 

2018 - 29 dětí, 2019 jen 27 dětí. Pro provoz základní školy je třeba naplnit kapacitu třech tříd na 

nižším stupni a dvou tříd na vyšším stupni v každém ročníku. Statistika nově narozených 

vesteckých dětí jasně ukazuje, že peníze do nové budovy a jejího provozu by obec investovala 

z velké části do cizích dětí. 

Kultura 

Lednové Vestecké listy hned na své druhé stránce 

obsahovaly pozvánku na Vestecký masopust. Ten 

odstartoval následující měsíc v sobotu 8. 2. 2020 

ve 13h v areálu Sportoviště Vestec. Jako vždy 

s živou kapelou, bohatým doprovodným 

programem (např. také ledová show s Elsou a 

Annou pro děti v kryté sportovní hale). Průvod 

masek jako tradičně obešel Vesteckou ulici a 

Průběžnou ulici, několikrát se zdržel při hraní her 

a představení mažoretek, nebo u nabízeného 

občerstvení místních obyvatel.  

Různé 

Univerzita třetího věku zahájila svojí činnost v roce 2011. Od 4.2. 2020, odstartoval opět 

v budově Biocevu další semestr U3V na téma: ”Leonardo da Vinci”. Přednášky a dokumentaci 

v daných termínech zajistila paní Libuše Jarolímková. Vše probíhalo stejně jako v minulých 

letech do té doby, než byla nařízena protikovidová vládní omezení. Výuka pak pokračovala i na 

podzim, pouze on-line. Poplatek za semestr činil 300 Kč.  

Počasí 

Nejchladnější dny byly zaznamenány v lednu, v prvním týdnu roku 2020:  -3 °C až -7 °C. 

Rekordy nepadaly. Počet arktických dní během zimy - celkem 0 dní. 

 

 Březen 

Pandemie COVID-19  

Hlavní roli nejen v tomto měsíci, ale i celý rok, měla pandemie koronaviru. Byli jsme nuceni 

nosit roušky a respektovat protiepidemická vládní opatření.  

Od 12.3. od 14. hodiny byl vyhlášen nouzový stav s platností 30 dní. Nejprve byly uzavřeny 

základní, střední, vyšší odborné, vysoké školy a s okamžitou platností byly zrušeny všechna 

setkávání a kulturní akce. Autobusové linky dopravující školní děti do ZŠ Campanus byly 

zrušeny. Doprava školáků byla obnovena až v září, s novým školním rokem. Od 13.3. došlo 

k omezení provozu mateřské školy, následně od 17.3. bylo dětské zařízení zavřeno úplně. 

Odloženo bylo i každoroční vítání občánků, kulturní akce i výlety seniorů.  
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Obrázek 3 - Plaketa pro paní 
učitelku Jaroslavu Šilhanovou. 

Nově vyhlášená vládní opatření věnovala větší pozornost i seniorům, kteří byli t.č. neohroženější 

skupinou obyvatel. V tu dobu fungovala telefonní linka (734 755 514), na kterou se mohli senioři 

ve Vestci obrátit v případě potřeby nákupu, vyzvednutí léků, možnosti zajištění dovozu obědů 

apod. tak, aby vůbec nemuseli vycházet mezi ostatní občany a zůstávali v bezpečí doma.  

Provoz obecního úřadu fungoval v omezeném režimu, vstupní dveře byly zavřeny, osoby byly 

vpouštěny do zařízení po zazvonění, po předcházející dohodě. Firma Jiva-Jirák věnovala 

obecnímu úřadu mobilní paraván, který nyní odděloval pracovnice úřadu od návštěvníků, pro 

zvýšenou bezpečnost obou stran. Všechny aktuální informace byly zveřejňovány na webu obce a 

na FB obce.  

V rámci nouzového stavu byla uzavřena sportoviště, byly zrušeny všechny plánované akce, 

došlo k omezení provozu restaurací (pokud nebyly zavřeny úplně 

jako U Klimešů z důvodu rekonstrukce). Byl přerušen provoz RC 

Baráček, naplánované akce jako Keramická dílna a Burza dětského 

oblečení byly odloženy. Malé obchody byly zavřeny, hypermarkety 

měly pro zákazníky řadu omezení a protiepidemických opatření. 

Jiné události 

V pátek 27.3. na Den učitelů udělil starosta obce Tibor Švec plaketu J. 

A. Komenského paní Jaroslavě Šilhanové za její celoživotní 

pedagogickou práci. Paní Šilhanová působí v Mateřské škole Vestec, 

byla také zástupkyní ředitelky v loňském roce. 

A hasiči, ti neodpočívali ani v březnu. Dne 8.3. kolem 15. hodiny hořelo v novém bytovém 

domě v Okružní ulici ve Vestci. Jednotky JSDH Vestec byly první na místě požáru, dále 

dorazily jednotky SDH Jílové, Říčan a z okolních vesnic. Nechyběla zde ani složka Policie ČR. 

Poškozen byl jeden byt, vznikla naštěstí jen materiální škoda bez újmy na zdraví a životech.                 

 Duben 

Protikovidová opatření 

Povzbudivá hesla v časech protikovidových, 

která se objevovala úplně všude: Společně to 

zvládneme; Ruce, roušky, rozestupy 

(neboli 3R). 

 

Již v třetí dekádě měsíce března bylo jasné, že protikovidových nařízení bude spíše přibývat než 

ubývat. Povinné nošení roušek vyvolalo jejich nedostatek. Ruku k dílu přiložili v obci skoro 

všichni, kteří uměli alespoň trochu šít. Nelenila ani vietnamská komunita, která také pomáhala 

nedostatek ústenek řešit a pravidelně dodávala na obecní úřad desítky až stovky kusů 

dvouvrstvých roušek. V článku (21.3. 2020) pro idnes.cz „ Šije celá SAPA, žádný Vietnamec 

není nakažený“ řekl starosta obce, T. Švec: 

„Víte, Vietnamci u nás mají nějakou historii nekalých činností, a tak podobně, ale současnost už je 

opravdu jiná. Já doufám, že se ten český pohled na vietnamskou komunitu díky současné situaci vylepší. 

Předsudky, které k Vietnamcům stále někteří Češi mají, jsou neférové. Oni jsou opravdu jiní, než si 

myslíme. My ve Vestci jsme jediná obec s uznanou národnostní menšinou - jsem starostou 22 procent 

Vietnamců, tu komunitu znám, navštěvuji ji, vím, co je to za lidi. A jsem teď na ně opravdu hrdý.“ 
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Obrázek 4 – Distribuce dezinfekce, kterou pro občany 
Vestce začala vyrábět sama obec. 

 

Následovala rychlá distribuce roušek (pocházejících nejen od Sdružení vietnamské komunity, ale 

i od jednotlivců, kteří roušky na obecní úřad nosili) občanům obce. Zprvu byly roušky 

rozdělovány nejstarším občanům, později i dalším, mladším, občanům obce. Kromě distribuce 

roušek iniciovala obec dezinfekci veřejných prostor, zastávek, obecního úřadu, pošty, 

spolupracovalo se při distribuci Vesteckých listů, 

organizovala se nabídka dezinfekčních roztoků na 

distribučních místech po obci. Zúčastnili se všichni: 

zaměstnanci obce, technických služeb, hasiči - JSDH 

Vestec, strážníci obecní policie, tým pracovníků 

z Kvalitního podzimu života. Spolupráci nabídl také 

Biocev při výrobě vlastní gelové dezinfekce, které 

vyplnila její nedostatek na trhu.  

Informace byly aktuálně zveřejňovány na webových 

stránkách obce a na Facebooku. 

Školství 

Zápis do základních škol byl nakonec organizován bez přítomnosti dětí a rodičů. Žádosti byly 

zasílány poštou, e-mailem nebo přes datovou schránku. Přijímány byly po celý měsíc duben. 

 Květen 

Školství 

Zápis do Mateřské školy byl taktéž organizován bez přítomnosti dětí a rodičů. Žádosti byly 

zasílány poštou, e-mailem nebo přes datovou schránku, popř. předávány ve sborovně školy. 

Přijímány byly od 2.5. 2020 do 16.5. 2020. 

Od 25.5. byl konečně obnoven provoz mateřské školy (do 17.7., kdy začaly ve školce prázdniny). 

Protikovidová opatření 

Ke dni 11.5. 2020 byla 

uvolněna opatření dle 

tohoto schématu 

ministerstva 

zdravotnictví: 

Konečně se tak znovu 

otevřely obchody a 

služby, které byly do té 

doby vládními 

nařízeními uzavřené. 

Restaurace mohly začít 

prodávat jídlo přes 

výdejní okénko – využily 

to také podniky ve 

Vestci. 
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Obrázek 5 - Areál mrazíren Agro Jesenice, ve kterém 
byla dne 18.5. 2020 otevřena podniková prodejna.  

Obrázek 8 – Zchátralý dům čp. 75 byl v květnu 
2020 zbourán. 

Obrázek 7 – Lokalita V Zahradách, nově vzniklá ulice Vrbová. 
Obrázek 6 – Lokalita U školky. 

Různé 

Od 12.5. probíhal na Vestecké ulici a následně v dalších částech obce průřez stromů. Práce byla 

svěřena odborníkům, kteří brali ohled i na případná ptačí hnízda. Podél Aleje svobody, která byla 

vysázena na konci podzimu 2019 a stala se vyhledávanou lokalitou při procházkách přírodou, 

byla upravena cesta a oseta květnatá louka. 

Od 18.5. 2020 byla otevřena nová podniková 

prodejna mražené zeleniny, hub, ovoce a dalších 

mražených produktů z AGRA ve Vestci, v ulici 

K Jahodárně 40, v areálu mrazíren. Otevřeno měla 3x 

týdně. 

Dne 25.5. 2020 odstartovalo mapování pozemků a staveb ve Vestci z důvodu digitalizace 

katastrálních map. Pracovnice pověřené Katastrálním úřadem procházely obcí a s majiteli 

pozemků a nemovitostí zpřesňovaly hranice pozemků a objektů. Zpracování podkladů po celé 

obci bude záležitostí více než půl roku jen na místních šetřeních, další měsíce bude trvat 

zpracování dat a zakreslení digitálních map. 

Stavebnictví 

V průběhu května byla zahájena výstavba dvou projektů soukromých investorů. První lokalita, 

kde byla zahájena výstavba, se nazývá Vestec, V zahradách a je situovaná mezi ulicemi 

Rákosovou a K Remízku. Druhá lokalita se nachází v blízkosti mateřské školy, kde se počítá 

s rodinnými domy a s domem seniorů, také s průchodem 

pro pěší od ulice K Jahodárně směrem ke školce a k 

rybníku. 

 

 

 

Poslední pohled na dům a zarostlý pozemek v ulici 

K Jahodárně čp. 75, který v květnu zmizel z povrchu. 

Stál a dlouho chátral vedle firmy Jiva-Jirák. 
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 Červen 

Protikovidová opatření 

17.6., po uvolnění mimořádných protiepidemických opatření způsobených pandemií nemoci 

COVID-19, se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce, po 

dlouhé době s osobní účastí zastupitelů.  

Dopad pandemie koronaviru byl citelnější ve sféře finanční. A z toho důvodu bylo třeba 

přehodnotit plánované investiční akce. Odložena byla přestavba křižovatky Vestecká x 

Ve Stromkách x K Jahodárně, kde byly v roce 2019 provedeny přeložky inženýrských sítí. 

Musela se také odložit oprava povrchu Vestecké ulice. V  roce 2020 byla provedena oprava 

dešťové kanalizace v ulici Vestecká.  

Koronavirová pandemie nedovolila odstartovat další ročník SOS Extréme, který byl v minulém 

roce úspěšný. Záchranáři však nezaháleli (modernizace a obměna vozového parku). 

Různé 

Dne 6.6. v 6.30 – semafor na Vídeňské ulici se stal opět účastníkem dopravní nehody. Štěstí měl 

řidič, vyvázl bez zranění, dechová zkouška na alkohol negativní (účast HZS a policie ČR). 

Nehodu zavinil mikrospánek řidiče. Semafor musel být demontován a opraven. 

Počasí 

Dne 13.6. přišly významné přívalové deště, a bohužel se nevyhnuly ani inkriminované lokalitě 

Nad kopcovými lukami, která byla v minulých letech, co se týče přívalových dešťů, často 

zmiňována. Lokalita byla opět zaplavena, nicméně výjezd hasičů byl odvolán a přebytečná voda 

odtekla do kanalizace. Hlídky obecní policie, spolu s JSDH Vestec, zkontrolovaly celou obec. 

Nebyly hlášeny žádné větší škody. 

Kultura 

I když počasí nebylo účastníkům odloženého setkání dětí a rodičů příliš nakloněno, v sobotu 

13.6. proběhlo v areálu Mateřské školky Vestec odložené Vítání občánků (pro děti s prvním 

trvalým pobytem ve Vestci) narozených od 1.2. 2019 do 30.4. 2020. Byli jsme rádi, že se 

podařilo akci realizovat. Počasí jim úplně nepřálo, slunce vystřídala silná bouřka, přesto foto ve 

Vesteckých listech dokumentovalo pohodu. 

Obec  

Informace ze záznamu zasedání zastupitelstva, které se konalo 17.6. 2020: 

Byl schválen požární řád, dále prodej dlouhodobě zaplocených pozemků, schváleno poskytnutí 

finančního daru (interaktivní tabule) pro ZŠ Campanus ve výši 113.740 Kč na dovybavení školní 

třídy pro vestecké děti. Schválen byl finanční dar pro Hasičský záchranný sbor Středočeského 

kraje ve výši 50.000 Kč. 

Obrázek 9 – Foto z dopravní nehody u semaforu na Vídeňské u Safiny (červen 2020). 
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Obrázek 10 – Přehlídka záchranářské techniky 
pro děti z příměstského tábora (srpen 2020). 

 Červenec  

Různé 

Od 7.7. - otevřena nová jídelna” U Šimůnků”, v Safině, na Vídeňské ulici. 

17.7. – opět havárie u semaforu u Safiny na Vídeňské. 

V podvečer 17.7.– setkání pamětníků a SDH. 

Dne 27.7. byla novým provozovatelem znovu otevřena Restaurace U Klimešů (funguje od roku 

1892). Proběhla zde kompletní rekonstrukce kuchyně, hlavní místnosti a toalet. Provedené úpravy 

by tak měly návštěvníkům poskytovat lepší komfort. Restaurace byla zavřena od druhé poloviny 

prosince 2018. 

Děti 

Od 13.7. probíhaly na Sportovišti příměstské tábory pro děti, třebaže museli organizátoři 

dodržovat více protikovidových nařízení, jako byla povinná dezinfekce rukou, dezinfekce prostor 

a raději se s dětmi pohybovat venku než uvnitř. Od pondělí do pátku byl připraven celodenní 

program pro děti od 4 do 10 let včetně stravování, trička a potřebných materiálů. Kvůli 

kovidovým opatřením neodjížděly letos děti na celodenní výlety, jak bylo dříve zvykem.   

V létě probíhaly na sportovišti také fotbalové kempy, které měly malým fotbalistům alespoň 

částečně nahradit neuskutečněné tréninky v jarním období.  

Senioři 

17.7. –  členská schůze seniorů, s novými plány: divadla, jednodenní zájezd, pobytový zájezd. 

Senioři se snažili dohonit zmeškané akce z prvního pololetí. Co stihli do poloviny března? 

Navštívit v lednu divadelní hru ”Lakomec”, dále pivovar Staropramen na Smíchově (28.2.) a 

operu Aida ve Státní opeře Praha (6.3.). 

Počasí 

V úterý 28.7. bylo ve Středočeském kraji nejtepleji za celé letní období - v Dobřichovicích 

vystoupila rtuť na teploměru až na 35,6 stupně. 

 Srpen 

Záchranáři  pro děti 

19.8. 2020  - dopoledne  patřilo opět návštěvě dětí 

z vesteckého příměstského tábora. Byl pro ně připraven 

zajímavý program složený z ukázky naší techniky a 

opakování základů první pomoci. V letošním roce je to už 

druhá návštěva dětí ve věku 4 -11 let v našich prostorách. 

Největší úspěch měli u holek záchranářští psi a u kluků 

samozřejmě záchranářská a hasičská vozidla. 

Kultura 

16.8. - Sraz adopťáčků – akce spolku Pes nejvěrnější přítel, která sídlí ve Vestci. Letos proběhl 

už 5. ročník setkání pejsků, kterým se podařilo najít nový domov. 



Kronika obce Vestec  - rok 2020 
 

Stránka 11 z 19 

 
 

29.8. - 30.8. - rybářské závody Kaprmaraton na Vesteckém rybníku. Celodenní závody 

o nejlepšího rybáře, který si jako odměnu odnesl poukaz na povolenku na chytání ryb na příští 

rok. 

Z knihy událostí obecní policie 

Pytláci ryb – 11. 8. oznámil na linku obecní policie člen rybářské stráže, že na Vesteckém 

rybníku, na dřevěných kruzích vedle lávky, zřejmě došlo k pytlačení. Po příjezdu byli zjištěni dva 

muži, kteří od začátku s policií nespolupracovali. Jeden z nich seděl na igelitové tašce, která 

obsahovala několik ryb. Muži byli moldavské národnosti, ale neměli doklady, a proto byli 

předáni hlídce Policie ČR ke zjištění totožnosti a dalšímu opatření. Později se zjistilo, že s nimi 

bylo zahájeno správní řízení o vyhoštění. 

Různé 

Prázdninové ceny pohonných hmot: Natural: 26.90 Kč/l, Diesel: 25.90 Kč/l.                                                                                                                           

Koncem srpna: Natural: 27.5Kč/l, Diesel: 26.90 Kč/l.  

Počasí v létě 

Ve Vestci jsme zaznamenali nejteplejší dny: 28.6., 10.7., 28.7., 29.7., 8.8., 9.8.. 

Počasí na konci prázdnin: 17. - 23.8. se teploty pohybovaly kolem 26 °C, v následujícím týdnu 

postupně klesaly na hodnoty kolem 21 °C. Ranní teploty od 18 °C do 23 °C, přes den mezi 23 až 

28 °C, až 30 °C.  

 Září  

Protikovidová opatření  

Covid opět na scéně 

Po uvolněném období od 11. května 2020 zareagovalo v září Ministerstvo zdravotnictví na 

zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září 2020 zavedlo opět povinné nošení 

roušek, až na některé výjimky, ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve 

společných prostorách škol. 

Opatření umožňovala zahájit kurzy pro děti a otevřít znovu veřejnou herničku v RC Baráček 

(sportoviště Vestec).  

Také fotbalové soutěže pokračovaly po nucené jarní přestávce zápasy v podzimní části. Jarní část 

fotbalové sezony, kdy se mužstvo A nacházelo na druhém místě tabulky 1.A třídy Středočeského 

kraje a mužstvo B na třetím místě ve své soutěži, bylo od března jako další sportovní aktivity 

negativně ovlivněny nouzovým stavem a dalšími antikovidovými opatřeními. 

Mateřská škola Vestec 

V novém školním roce byly nově děti rozděleny podle věku na třídy předškoláků (2 třídy 

v budově přístavby) a na smíšené kolektivy mladších dětí v hlavní budově (3 třídy). Ve smíšeném 

kolektivu jsou starší děti vzorem i pomocníkem pro ty mladší a usnadňuje to nejmenším dětem 

adaptaci na školkové prostředí. Zároveň to také odpovídá modelu rodiny, kde se často nacházejí 

děti věkově odlišné. Oproti tomu děti s povinnou předškolní docházkou mají už odlišné 

povinnosti a potřeby, proto je vhodné přizpůsobit jim denní program bez ohledu na nejmenší děti. 

Nastartován byl znovu i vzdělávací program ”S pavoučkem Duháčkem”, který děti provází už 
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Obrázek 11 – Akce pro širokou veřejnost „Léto ještě 
nekončí“ (13.9.2020). 

Obrázek 12 – Akce RC Baráček „Ptáci v našem okolí“ 
(12.9. 2020) 

více let a přináší jim každý měsíc kvízové otázky nejčastěji z environmentální výchovy. 

Pavoučka Duháčka má naše školka už od počátku ve svém znaku. 

Kultura 

Dne 11. 9. se v areálu za rybníkem uskutečnilo letní kino s hasiči Vestec, promítal se film 

”3Bobule” (původní termín byl 30. 8.). Promítání začalo po setmění, asi v 19.30, vstupné bylo 

50 Kč. Areál u pódia byl otevřený už od 18 hodin a bylo připravené občerstvení z grilu, klobásky 

i něco k pití.  

Epidemiologická opatření spojená s koronavirovou 

pandemií ještě dovolila, že se 13. září konalo setkání 

dětí a dospělých s názvem ” Léto ještě nekončí”.  

Pro venkovní akci do 1000 osob zatím nebyla 

vyžadována žádná hygienická opatření. Místem děje 

se stal celý areál sportoviště i louka u podia. Celým 

dnem provázel DJ Martin Hrdinka. Pestrý program, 

určený hlavně dětem, nabízel loupežnickou stezku 

s úkoly, dílničku, cyklistickou dráhu, kolotoče. 

S představením pro děti vystoupila skupina 

Čiperkové. Pro dospělé vystoupil na hlavním pódiu 

kytarista a skladatel Pokáč, a následoval koncert kapely Slza. Fotogalerii z akce jsme mohli 

najít na posledních stánkách zářijového vydání Vesteckých listů a dále na Facebooku. 

Během stejného víkendu (v sobotu 12.9.) uspořádal 

RC Baráček zábavně vzdělávací akci ”Ptáci 

v našem okolí ” pro děti od 3 let.  Do ceny vstupného 

(100 Kč) byl zahrnut i materiál na výrobu ptačí 

budky, kterou si děti s rodiči samy smontovaly a 

odnášely z akce domů. Na různých stanovištích se 

děti dozvěděly zajímavosti ze života ptáků, naučily se 

je poznávat podle zpěvu a dozvěděly se i důležité 

informace o vhodném krmení a umístění ptačích 

budek. Akce byla podpořena dotační programem na 

podporu regionálních aktivit MAS Dolnobřežansko. 

Jednalo se o druhý termín této akce, první se nepodařilo zrealizovat kvůli kovidovým zákazům. 

 

Spolek Pes největší přítel člověka uspořádal dne 20.9. 2020 na 

louce u pódia již 5. ročník umisťovacího festivalu pro 

opuštěné pejsky.  

Zemědělství 

Sklizené plochy byly brzy podmítnuty. Začátkem října - intenzivní svoz kukuřice, a to každý den, 

i v sobotu a v neděli. 
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Různé 

Dne 24.9. 2020 byla slavnostně otevřena nová prodejna nábytku u Vídeňské, naproti Albertu.  

Dne 26.9. 2020 po dlouhé a těžké nemoci zemřela MUDr. Eleni Zíková, dlouholetá zastupitelka a 

místostarostka obce z minulých let. Poslední rozloučení se uskutečnilo 2.10. 2020 ve velké 

obřadní síni Strašnického krematoria (i přes koronavirová omezení v setkávání většího počtu 

osob). 

Počasí 

Od 9.9. - návrat teplých slunečných dnů, teplota přes den kolem +30 °C. 

25.9. a hlavně 26.9. celý den propršel, ochlazení; na Kvildě a v Krušných horách na vrcholech už 

první sníh. 29.9. opět zataženo, deštivěji.  

 Říjen 

Protikovidová opatření 

Vládní omezení byla zase zpřísněna. Od 28.10. 2020 (zatím do 3.11.) bylo zakázáno vycházení 

od 21.00 h do 4.59 h, s výjimkou cest do zaměstnání, výkonu povolání nebo podnikatelské 

činnosti, veřejných funkcionářů nebo ústavních činitelů, cest zpět do bydliště, poskytování 

veřejné hromadné dopravy, služeb pro obyvatele včetně zásobování, neodkladných cest z důvodu 

ochrany zdraví, života, majetku. Bylo možné vycházet ven venčit psy, ale jen do 500 metrů od 

bydliště. 

Dále byla nařízena práce z domova (homeoffice) všude tam, kde to náplň práce umožňovala. 

Nadále platilo omezení pohybu i přes den, výjimkou jsou cesty do práce, za nejbližšími 

příbuznými, nezbytný nákup potravin, léků, hygienických potřeb, krmiv pro zvířata, pohonných 

hmot či zajištění nezbytných služeb. 

Dále byly od 28.10. do 3.11. omezeny následující činnosti: Maloobchodní prodej byl zakázán 

v neděli, v pracovní dny a sobotu od 20 h do 5 h, výjimky měly pouze například čerpací 

stanice, lékárny, vlaková nádraží, letiště. 

Z důvodu rozhodnutí hygienické stanice byla od 24.10. 2020 až 31.10. 2020 uzavřena Mateřská 

škola Vestec. Důvodem byla karanténa dvou tříd a více jak poloviny pedagogického sboru i 

ostatního personálu. 

K 27.10. bylo ve Vestci nakaženo 41 občanů, v Jesenici 178. Ale nakažených bylo určitě víc, 

protože do tohoto počtu jsou zahrnuti pouze přihlášení občané, a u nás i 

v Jesenici bydlí hodně nepřihlášených osob. Navíc se mezi námi pohybují i 

ti, kteří nemají příznaky, tak o nakažení ani neví. 

Každý člen Spolku Vesteckých seniorů obdržel vitamínový balíček 

v dárkovém balení, který mu byl doručen až domů. Důvod tu byl. Po 

týdenním pobytu v Náchodě na konci září byli nakaženi Covidem-19 téměř 

všichni účastníci zájezdu. Někteří museli být hospitalizováni v nemocnici. 

                                                     

Od poloviny října až do prosince fungovalo víkendové testování na COVID-19 pomocí 

antigenních testů přímo ve Vestci, v ulici Na Průhoně, v areálu Technických služeb, JSDH a 

Asociace dobrovolných záchranářů. Do této akce se zapojily od 14.11.  Zlatníky –Hodkovice i 
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Obrázek 13 – Organizace voleb v roce 2020 v době kovidové. 

město Jesenice. Akce vnikla ve spolupráci obce Vestec s obcí Dolní Břežany, Asociací 

dobrovolných hasičů ČR, JSDH Vestec a JSDH Dolní Břežany. Testy prováděné státem totiž 

stále ještě nebyly dostupné pro všechny zájemce.  

Obec 

Dne 7.10. se konalo zasedání zastupitelstva obce a z něho bylo vybráno několik informací:  

Byl schválen střednědobý výhled rozpočtu obce, dále byl schválen nákup pozemků od státního 

podniku Lesy České republiky za cenu stanovenou znaleckým posudkem 1,85 mil. Kč. Jednalo se 

o lokalitu Jelínkova zahrada, tak se můžeme do budoucna těšit, že tento dlouhodobě nevzhledný 

kout obce bude rekultivován, a mohl by se v souladu s projektem tzv. Zelené páteře stát 

příjemným koutem pro rekreaci vesteckých občanů a návštěvníků obce. Nákup by měl být 

financován z úvěru. 

Volby  

Ve dnech 2.10. (od 14.00 - 22.00) a 3.10. (8.00 – 14.00) se konaly volby do zastupitelstva 

Středočeského kraje. Konaly se ve volební místnosti v areálu přístavby Mateřské školy, U Hřiště 

576. Vestec měla jako vždy jeden volební okrsek. Oproti předchozím volbám bylo nutné 

splňovat víc nařízení z důvodu ochrany zdraví volební komise i samotných voličů. Povinné byly 

roušky a dezinfekce rukou i povrchů. Z pokynů, které byly uvedeny na webu obce, na úřední 

desce a na str. 5 v zářijových Vesteckých listech, snad jen zdůrazním, že letos bylo pamatováno i 

na lidi v karanténě, kteří by dříve nemohli volit. Stát pro ně v každém kraji zřídil speciální 

volební místa, kam mohli přijet volit např. přímo z auta.  

Výpis ze stálého seznamu voličů obsahoval 1532 záznamů, bylo vydáno a odevzdáno 710 obálek. 

Volební účast byla tedy 46,3 %. Platných hlasů bylo 706. 

Nejlépe si vedli Starostové a nezávislí - 29,46 %, ODS – 22,66 % a Česká pirátská strana 

15,72 %,  ANO 2011 – 12,74 %. 

Obrázek 14 – Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje v roce 2020 dle serveru ČSÚ „volby.cz“. 



Kronika obce Vestec  - rok 2020 
 

Stránka 15 z 19 

 
 

Obrázek 15 – Výsadba nové ovocné aleje pod školkou (podzim 2020). 

 

Hasiči 

Díky obrovské podpoře obce Vestec, příspěvku od MV- GŘ HZS ČR a příspěvku od 

Středočeského kraje byl dne 16.10. obohacen vozový park hasičů o nový dopravní automobil 

Mercedes Benz v základním provedení.   

 

Různé 

Na velké louce pod mateřskou školou směrem k mrazírnám AGRO Jesenice bylo vysázeno více 

než 100 ovocných stromů. Jsou součástí tzv. Zelené páteře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z knihy události obecní policie  

Kuriózní případ ze zápisů v deníku obecní policie: Z Vestce ujížděl v pátek 9.10. 2020 odpoledne 

řidič mercedesu u Prahy poté, co mu naměřili vyšší rychlost. Honička skončila v Měchenicích 

v okrese Praha-západ nehodou, řidič poté skočil do Vltavy a před strážníky uplaval. Za necelých 

20 minut řeku přeplaval na druhý břeh a zmizel neznámo kam. Strážníci si ještě vypůjčili loďku, 

na které se za mužem po Vltavě vydali, ve vodě už ale nebyl. Do pátrací akce se následně 

zapojily policejní hlídky z Prahy i Středočeského kraje. Řidiče na útěku se ale vypátrat 

nepodařilo. 

Počasí 

Týden od 5.10. byl celkem příznivý, ale konec se pokazil, v sobotu 10.10. bylo celý den deštivo, 

11.10. - chladněji, ráno kolem +3 °C, už bez deště, i trochu slunečno. 14.10. celodenní déšť, 

zvedaly se hladiny řek, na horách sníh, 15.10. pršelo už mnohem méně. 

Sobota 25. 10. měla 25 hodin. Přechod letního času na zimní. 

 Listopad 

Protikovidová opatření 

1. 11. – neděle, byly zavřeny všechny obchody, kromě prodejen na nádraží. 

V souvislosti s obnovením školní výuky pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ došlo od 18. 11. k úpravě 

jízdních řádů na lince 326, kdy vybrané spoje zase jezdily až na konečnou Volha, Praha 4, aby 

mohly vozit vestecké děti do školy. Byl také obnoven provoz školních autobusů, a to ranní i 

odpolední jízdy. Autobusy však měly změněné časy vzhledem k tomu, že nefungovala školní 

družina (kolektivy dětí se nesměly mezi sebou míchat). 
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Obrázek 16 – Čerti, anděl a Mikuláš se 
chystají vyrazit za dětmi i v roce 2020. 

 

V areálu Na Průhoně ve Vestci stále probíhalo 

víkendové testování na COVID-19 (31.10. a 1.11. 

od 9h - 17h; 7. a 8.11. a předvánoční testování 

plánované na středu 23.12. 2020)  za použití 

antigenního rychlotestu. Rychlotest nebyl 100% 

náhradou PCR testu, ale jednalo se o rychlou a 

levnější možnost, jak provést testování na území 

obce.  

Obec neprováděla sběr osobních údajů, doklady byly 

kontrolovány pouze kvůli ověření bydliště ve Vestci. 

Poplatek za test byl 300 Kč/ 500 Kč pro rezidenty z 

Vestce či Dolních Břežan, pro vlastníky nemovitostí 

nebo nájemce z těchto obcí za 1000 Kč.  

Informace byly zveřejňovány na facebookových 

stránkách obce a na webu obce. 

 

Počasí 

1.11. – deštivo, stejně jako i předcházející říjnové dny. Týden od 7.11. byl bez slunečního záření, 

inverze, ranní mlhy, teplota do +10° C. 

Víkendové dny 20.11. až 22.11. nám naznačily, že existuje i zima. Ranní teploty klesly pod nulu 

až na -3 °C. Dne 24. 11. ráno mlha, -2 °C. 

 

 Prosinec 

První adventní neděle, vánoční strom na Vestecké ulici (a 

druhý stále u obecního úřadu) byl i letos rozsvícen, i když 

tentokrát bez účasti publika. O kulturní akci, která k 

rozsvícení patřila v minulých letech, nás COVID-19 

připravil. 

Protože Mikuláš a anděl jsou prý svaté bytosti, jejich 

návštěvy u dětí nebyly žádným nařízením omezeny, jen bylo 

doporučeno potkávat se spíše venku na ulici. Pro informace 

a domluvení času návštěvy bylo k dispozici telefonní 

spojení. Kulturní akce s programem pro děti se letos 

neuskutečnila.  
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Obrázek 17 – Betlémské světlo ve Vestci 
(23.12. 2020). 

Betlémské světlo, vyzvednuté na Svaté hoře, jsme si mohli odnést dne 23.12. od vánočního 

stromu naproti poště na Vestecké ulici. Opět bez kulturního programu. 

Počasí 

1.12. - ráno mírně pod nulou, přes den +5° C. 3.12. lehká sněhová nadílka, ze které měly radost 

hlavně děti.  

Počasí na Vánoce nepřipomínalo ladovskou zimu ani v nejmenším. 23.12. - teploty kolem 

+12 °C, zataženo, přeháňky. Na Štědrý den 24.12. teploty až +10 °C, zataženo, přeháňky, ale i 

trochu sluníčka. První svátek vánoční 25.12. opět až +10 °C, zataženo a 26.12. ráno mírně pod 

nulou, přes den do +8 °C. 

 

Různé 

Ceny pohonných hmot na konci roku: Natural: 28.60 Kč/l, Diesel: 27.60 Kč/l. 
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Obrázek 18 – Dřevěná mola u lávky přes rybník. Obrázek 19 – Interaktivní hra nedaleko rybníka. 

Obrázek 20 – Průlezka ve tvaru planetáriu u pódia. Obrázek 21 – Velké venkovní šachy na sportovišti. 

Podřízené příspěvkové organizace 

1. Mateřská škola Vestec, p.o., ředitelka: Dita Klímová. 

2. Technické služby obce Vestec, p.o., ředitel: Zdeněk Cihlář. 

3. Sportoviště obce Vestec, p.o., ředitel: Miroslav Vlasák. 

Schválené rozpočty pro všechny příspěvkové organizace obce byly dostupné na webových 

stránkách obce.  

Fotogalerie – U Vesteckého rybníka 

 

 

     

  

 

 

  

 

 

 

Kronika obce Vestec u Prahy za rok 2020 má 19 stran. 

Zapsala:  Blanka Pašková     
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