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   V e s t e c  -  k r o n i k a   2021 

Obec Vestec 

Pandemická covidová krize a její opatření i tento rok zasahovaly do všech sfér naší společnosti. 

Pojmy jako karanténa, nouzový stav, trasování, změny ve školní docházce a on-line výuka, zákaz 

cestování a zákaz akcí nás provázely takřka každý den ve všech mediích. Někteří se už vůči řadě 

omezení dosti výrazně vyhrazovali. Proto nás nesmírně potěšilo, když jsme v květnu konečně 

zaznamenali rozvolnění. Jaro bylo tady. 

Když se ohlédneme zpět za loňským rokem, můžeme prohlásit, že řada projektů a plánovaných 

akcí se neuskutečnila. Omezení sportovního a kulturního života zasáhlo asi každého z nás. 

Dalším nepřehlédnutelným fenoménem bylo a je počasí s minimem srážek. Suché léto jsme 

zažili v roce 2003, další (velmi silné) v roce 2015, které pak lokálně přetrvávalo až do roku 2018. 

V Česku od roku 2014 do června 2020 kumulativně chyběl zhruba rok srážek. 
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Představitelé obce  
 

Složení zastupitelstva obce Vestec - 2021 

vedení obce: starosta: Tibor Švec,  

místostarosta: Ing. Jiří Řízek, místostarosta: Jana Stupková  

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

 

V roce 2021 nebyl program schůzí v prvním pololetí významně omezen proticovidovými 

nařízeními, a pokud nějaké restrikce vznikly, byly respektovány. Veřejné schůze zastupitelstva se 

konaly 2. 1., 28. 4., 23. 6., 22. 9., 10. 11. a 15. 12. 2021. Zpravidla 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 umístěny 

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

Podrobné informace nejen ze zasedání Zastupitelstva obce, ale i kompletní zápisy, 

audiozáznamy, usnesení nebo detailní rozpočet včetně rozpočtových opatření byly k dispozici 

stejně jako podepsané smlouvy, na webových stránkách obce. Zkrácený zápis 

s nejvýznamnějšími body schůze jsme mohli také dohledat na úvodních stránkách Vesteckých 

listů. 

Podřízené příspěvkové organizace obce 

1. Mateřská škola Vestec, p.o. (ředitelka Mgr. Dita Klímová) 

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

3. Sportoviště obce Vestec, p.o. (ředitel Ing. Miroslav Vlasák) 
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Rozpočet obce Vestec pro rok 2021 
schválený 16. 12. 2020 

DAŇOVÉ PŘÍJMY               52 730 000,00 Kč 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY         10 243 000,00 Kč 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY      25 500 000, 00 Kč 

PŘIJATÉ TRANSFERY       47 300 000,00 Kč                

PŘÍJMY CELKEM               93 203 000,00 Kč   

BĚŽNÉ VÝDAJE                   63 187 000,00 Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE      28 165 000,00 Kč 

VÝDAJE CELKEM               91 352 000,00 Kč 

 

Bilance (příjmy - výdaje)                                                    1 851 000,00 Kč 

Zůstatek prostředků z minulých období                            14 000 000,00 Kč 

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

Splátky úvěru Škofin (Superb)                                            – 202 000,00 Kč 

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

Finance celkem                                                                  10 205  000,00 Kč                     

 

Krátký pohled do minulého roku. 

Dne 16. 12. 2020 se uskutečnilo v pořadí třinácté zasedání, kde zastupitelé mimo jiné 

 schválili rozpočet obce pro rok 2021, který počítá s celkovými příjmy ve výši cca 93,2 mil. 

Kč a s celkovými výdaji ve výši cca 91,3 mil. Kč. Tato podoba rozpočtu vycházela 

z aktuálního očekávání výše celkových příjmů obce a očekávalo se, že bude nutné jej 

v průběhu roku 2021 upravovat ve formě rozpočtových opatření, 

 byla schválena stávající výše poplatku za komunální odpad i pro rok 2021. Občané platili 

poplatky za odpad ve stejné výši už od roku 2013 

Kontejner 1100 l (svoz 2x týdně)  - 38 400 Kč   

Kontejner 1100 l (svoz 1x týdně)-  19 200 Kč   

Nádoba 110 nebo 120 l (svoz 1x týdně) -  3 600 Kč 

Nádoba 110 nebo 120 l (svoz 1x za 14 dní)  - 1 800 Kč 

Nádoba 240 l (svoz 1x týdně) - 5 900 Kč  

 byl schválen strategický plán rozvoje obce Vestec pro roky 2021–2025. Ministerstvo pro 

místní rozvoj stanovilo jako jednu ze základních podmínek pro podání žádosti o dotaci 

z národních zdrojů mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový 

dokument. 
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Statistika   

Podle informací z Českého statistického úřadu (ČSÚ) měla Vestec k 1. 1. 2020 celkem 2739 

obyvatel.  K 1. 1. 2021 se počet obyvatel navýšil na 2 822 (nicméně po přepočítání dle 

květnového sčítání lidí, domů a bytů byl počet recipročně upraven na 2633 obyvatel k 1.1.2021). 

Vestec                                     

celkem 2822 

muži 

1367 

 ženy   

1455 

Průměr. věk 

36,4 

 muži 

35,9 

 ženy 

36,8 

Na OÚ bylo k 31. 12. 2021 přihlášeno k TP celkem 36 osob. 

Porodné za rok 2021 si vyzvedlo 18 rodičů. 

Počet psů 2021: 258 

Poslední přidělené čp. 690  

Rybářské lístky: denních bylo vydáno 29 ks, ročních 30 ks.  

Školní autobus: smlouvy na školní rok 2020/2021 uzavřelo 70 dětí; bus byl přerušen od října 

2020 a znovu obnoven v prosinci 2020, když mohly děti opět dojíždět do školy k prezenční výuce 

(do té doby se učily doma při distanční výuce). 

Statistika dětí z Vesteckých listů (září 2021) 

V souvislosti se začínající školním rokem 2021 – 2022 byla zveřejněna statistika týkající se počtu 

dětí ve Vestci. V tomto období žilo ve Vestci 646 dětí do 18 let (českých občanů hlášených 

k trvalému pobytu), z toho dětí do 6 let bylo 190, dětí ve věku od 7 do 15 let bylo 341 a mládeže 

ve věku 16-18 let bylo 115.  

V roce 2021 se od ledna do srpna narodilo ve Vestci 15 dětí. V celém loňském roce 2020 se 

narodilo 23 dětí a v roce předtím to bylo 32 dětí. Dříve, v populačně nejsilnějších letech, se 

v obci narodilo i 64 dětí ročně. 

 

 

Komunikační kanály obce Vestec 

 Webové stránky obce: vestec.cz (od září 2021 v novém designu) 

 facebookový profil: „Vestec u Prahy, oficiální stránka“ 

 datová schránka: cytasj8 

 elektronická podatelna: podatelna@vestec.cz 

 měsíčník Vestecké listy, který je doručován zdarma do schránek fyzických i právnických 

osob ve Vestci 

  

https://vestec.cz/
mailto:podatelna@vestec.cz
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Události z obce podrobněji 

Leden  

Zpravidla se na začátku každého nového roku ohlížíme zpět, ale i zároveň hledíme dopředu. 

Plánujeme a chystáme se splnit nejen svá předsevzetí, ale i plány a projekty, které chceme 

realizovat. Bohužel, covidová opatření platila hlavně v první polovině tohoto roku a omezila tak 

kulturní akce i plánované projekty. 

Zasedání Zastupitelstva obce 

Dne 20. 1. 2021 se uskutečnilo v pořadí čtrnácté zasedání našeho Zastupitelstva v tomto 

volebním období. Zastupitelstvo obce Vestec na tomto zasedání mimo jiné: 

 schválilo nákupy pozemků do vlastnictví obce Vestec. Jedná se o např. o pozemek, který 

zahrnuje stávající neudržovaný lesík mezi rybníkem a MŠ, který bude do budoucna 

součástí tzv. Zelené páteře. Nákup pozemku o výměře 1 918 m2 za celkovou cenu 

959 000 Kč bude hrazen z úvěru. Dále se jedná o pozemek o výměře 1 706 m2, který se 

nachází mezi stávající cyklostezkou a MŠ. Nákup tohoto pozemku za cenu 853 000 Kč 

bude také hrazen z úvěru. 

 zastupitelstvo projednalo revize některých stávajících obecně závazných vyhlášek, 

zejména o vyhlášku o regulaci používání zábavné pyrotechniky na veřejných 

prostranstvích, u které zastupitelstvo nově schválilo omezení času pouze na období od 

31. prosince (od 20.00 hod.) do 1. ledna (do 02.00 hod.), a také schválilo používání 

pyrotechniky pouze na jednom vyhrazeném místě v ulici K Jahodárně, poblíž objektu 

mrazíren. 

 dalším bodem schůze zastupitelů bylo projednání budoucí změny vyhlášky o odpadech, a 

to z důvodu změny zákona 541/2020 Sb. o odpadech, schválený na závěr roku 2020. 

Nová vyhláška byla připravena v 1. pololetí roku 2021 s účinností od roku 2022. Nově 

bude tedy odpad pravděpodobně zpoplatněn podle množství produkovaného odpadu.  

Zásah profesionálních hasičů v Biocevu 

V pondělí 25. ledna, krátce před půl devátou večer, byl na pult centrální ochrany oznámen 

prostřednictvím elektrické požární signalizace požár v areálu výzkumného ústavu BIOCEV ve 

Vestci. Po příjezdu jednotky z Jílového na místo bylo potvrzeno, že z jedné budovy, kde se 

nachází i komplex laboratoří, vychází kouř. Hasičům v dýchací technice se následně podařilo 

v poměrně členité budově nalézt zdroj kouře, který se nacházel v jedné z laboratoří, kde došlo 

k požáru lednice. V 21.45 hodin byla ohlášena lokalizace. Velitel zásahu proto požádal o vyslání 

dalších jednotek z prvního stupně požárního poplachu.  Škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na 

4 miliony korun. 
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SDH Vestec - Výměna vozového parku u hasičů  

22. 1. 2021 -  Dobrovolní hasiči Vestec se rozloučili se svou Avií , která po 

dlouholeté činnosti dosloužila a nahradil ji VW Transportér čtvrté 

generace. Místo odpočinku našla v muzeu v Hostivicích. 

            Avia                                                          VW Transportér 

SDH   - ještě jeden pohled do minulého roku 

Dne 6. 8. 2020 SDH uspořádalo setkání s bývalými členy a pamětníky Vestec. Díky daru pana 

Zdeňka Zavrtala (*1935), dobrovolného hasiče, získali nezvratný důkaz o založení SDH Vestec 

v roce 1912. A tak se pak díky Vendulce, nové člence  SDH Vestec, podařilo digitalizovat jedinou 

zachovanou ručně psanou kroniku SDH Vestec z let 1963 - 1977.  

                              

              ručně psaná kronika  SDH Vestec z let 1963 - 1977.  

Registrace seniorů 80+ na očkování proti COVID-19 

Protikovidová opatření věnovala velkou pozornost seniorům, kteří byli stále neohroženější 

skupinou obyvatel. Dne 15. ledna 2021 byl spuštěn centrální registrační systém na očkování 

proti onemocnění COVID-19 pro seniory nad 80 let. Očkování bylo bezplatné a dobrovolné. 

V případě potřeby obec Vestec nabízela možnost zajištění bezplatné dopravy na místo očkování. 

Obec také přestala organizovat víkendová antigenní testování obyvatel v areálu Na Průhoně, 

protože se podařilo otevřít profesionální odběrové místo v ulici Průmyslová, před autobusovou 

zastávkou Biocev. Toto testovací místo provádí odběry hrazené ze zdravotního pojištění. 

 

Počasí 

Měsíc leden se prezentoval oproti jiným letům jako skutečně měsíc zimní, a to se všemi svými 

aspekty. Dnem 12. 1. začalo sněžit. I když se teploty pohybovaly mírně pod nulou, sněhu 
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přibývalo. Závěr měsíce už patřil jen dešťovým srážkám (29. 1.). Takže sněhová pokrývka na 

konci ledna už patřila minulosti.  

 

Únor 

Rozšíření úředních hodin na OÚ 

S platností od 16. 2. 2021 došlo k rozšíření úředních hodin obecního úřadu oproti stavu v době 

tvrdých protikovidových opatření, při kterých se osobní návštěva na úřadě velmi silně 

nedoporučovala. Úřad bylo možné navštívit následovně: pondělí 7.30 až 12.00 a 13.00 až 17.00 

středa 8.00 až 12.00 a 13.00 až 18.00. V úterý a ve čtvrtek bylo možné úřad navštívit po 

telefonické dohodě od 13.00 do 16.00.  

Kultura a školství 

I když protikovidová omezení nedovolovala rozvíjet aktivity naplno, v mateřské škole se 

neodpočívalo a karneval, který bývá s tímto měsícem spojován, se konal.  Byl to takový interní, 

vlastní masopust, který tentokrát probíhal jen v jednotlivých třídách; nechyběl tanec, soutěže 

ani konečná karnevalová promenáda. Tradiční obecní masopust s průvodem jsme museli letos 

vzhledem k aktuální hygienické situaci zrušit.  

Celé školství se díky koronaviru přesouvalo na komunikaci on-line, distanční vzdělávání a 

aktivnější využívání digitálních technologií. Ty pronikly i do školky a sloužily dobře předškolákům 

i učitelům. MŠ zakoupila tablety, které umožňovaly dětem zdokonalovat se v řadě dalších 

oblastí, např. v grafomotorice, v řečové dovednosti, v pravolevé orientaci. Hlavně u dětí 

s odlišným mateřským jazykem pomáhalo rozvíjet slovní zásobu a správnou výslovnost.  

Centrum Baráček muselo také své setkávání s dětmi omezit, protože možnost setkávání byla 

omezena na několik málo osob. Částečně se tak nabídka Baráčku přesunula do on-line prostoru - 

přednáška ”Blízký vztah s dítětem” proběhla on-line a plánovaná burza dětského oblečení/SWAP 

(výměna oblečení mezi maminkami) se také přesunula na facebook spolku. Původně bylo 

v úmyslu odstartovat v březnu i Miniškoličku, ale ta byla nakonec odložena.  

Různé 

Univerzita třetího věku zahájila svojí činnost v roce 2011. Od února 2021 opět odstartoval další 

semestr, nikoliv však v budově Biocevu, ale také on-line. Nabízela se lákavá témata: Mistři 

evropského barokního malířství 17. století a Architekti italského baroka. Přednášky a s tím 

spojenou dokumentaci v daných termínech zajistila jako v minulých letech paní Libuše 

Jarolímková. Vše probíhalo jako minulý podzim, jak určovala protikovidová vládní omezení.       

Tedy z domova. Poplatek za semestr činil 300,- Kč.  

Počasí 

Pondělí prvního února se obešlo bez sněhu, ale další dny přicházely s příslibem sněhových 

srážek, takže do konce týdně jsme zase měli souvislou bílou pokrývku, která díky klesající teplotě 

až k – 18 °C  vydržela do 15. 2.. Ve středu 17. 2. už jen deštivo a 18. 2. nebylo po sněhu ani 

památky. Na teploměr nám svítilo sluníčko s +9 °C.  
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Zmíněné krátké zimní počasí nás lákalo k rybníku, nadšenci bruslení se nemohli dočkat, zda je 

led na rybníce udrží nebo ne. Asi týden bylo možné na rybníku bezpečně bruslit a v případě 

hezkého počasí byl led v obležení domácích i cizích bruslařů. 

Na jistotu pevného ledu pod nohama ale nečekali členové JSDH a nacvičili si záchrannou akci 

osoby propadlé v ledu. Výcviku předcházela teoretická část, při které si členové jednotky 

zopakovali možné postupy při záchraně osoby z ledu s přihlédnutím na nežádoucí jevy a správné 

použití prostředků, kterými je naše jednotka vybavena. Následně proběhla samotná záchrana 

osoby, nejprve bez použití dalších technických prostředků, ve druhém kole pak s použitím 

jednoho dílu nastavovacího žebříku.  

 

Nácvik záchranné akce na zamrzlém rybníku.        Bruslení na Vesteckém rybníku (2021). 

Březen 

Protikovidová omezení nařízená vládou stále přetrvávají 

Zákaz shromažďování většího počtu osob platil i pro setkávání venku. Obec se rozhodla 

ponechat tentokrát dětská hřiště otevřená pod podmínkou dodržování opatření (roušky, 

rozestupy).  

Dne 2. 3. bylo uvedeno do provozu nové covidové odběrové místo v Průmyslové ulici, těsně 

před bus zastávkou BIOCEV. Otevřené bylo každý den od 8 do 16 hodin s nutností předchozí 

rezervace termínu přes internet. Provádělo odběry pro antigenní testování i testy PCR. 

 

Školství 

Od 1. 3. 2021 byly uzavřeny všechny školy z důvodu protikovidových opatření. Výuka se opět 

přesunula do on-line prostředí. 

Plánovaný Den otevřených dveří v ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí, Praha dne 11. 3. 2021 byl 

zrušen. 

Mateřská škola ve Vestci zavedla zejména pro předškoláky on-line výuku několikrát týdně. Děti 

tak neztrácely kontakt s učitelkami a se spolužáky. Čas, který teď vyučující nemohli trávit 

s dětmi, byl pro pedagogy z MŠ vyplněn jinými aktivitami - chodili na přednášky, vzdělávali se, 

sbírali inspiraci. Prostory školky byly zatím podrobeny řádnému úklidu, zejména pak oddělení 
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školní knihovny. Paní učitelky také pro děti vyhlásily výzvu, aby doma vyrobily kytičky 

z plastových víček a ozdobily jimi vrata zatím zavřené školky. Úkol zaujal spoustu dětí a vrata tak 

byla brzy plná květin.  

 

RC Baráček 

RC Baráček připravilo Velikonoční bojovku pro děti ve věku 2 - 8 let, 

která probíhala po celý březen a duben v okolí Vesteckého rybníka. Za 

vstupné 95 Kč získali rodiče balíček s materiálem šesti různých tvoření 

(včetně osení) pro zabavení dětí doma, a dále tu byly pokyny k 

jednotlivým stanovištím a plánek rozmístění stanovišť v okolí rybníka. 

Splněním bojovky bylo vyluštění velikonoční básničky. 

Další iniciativa z RC Baráček byla uvedena touto výzvou ”Zapojte se do 

soutěže o Kraslicov 2021 a vyzdobme společně naši Alej Svobody velikonočními vajíčky”. Úkolem bylo 

ozdobit ovocné stromky v Aleji Svobody (vysazena 2020) a vytvořit tak hezkou velikonoční atmosféru při 

procházce přírodou. Kdo chtěl ještě navíc soutěžit, mohl se zapojit do soutěže o Kraslicov 2021 - 

podmínkou bylo vyrobit kraslici o minimální velikosti 30 cm a poslat její fotku. Ten, kdo zaslal foto, 

obdržel dárkový certifikát. Soutěžily obce napříč republikou, přičemž vyhrála ta, která měla co nejvíce 

vytvořených vajíček na jednoho obyvatele. S našimi 27 vejci jsme se umístili na 133. místě. Cílem akce 

nebylo zvítězit, ale zúčastnit se (jak dobře známe heslo). Proč neudělat naší obec zase o něco krásnější.  

 

 

 

Různé 

Z důvodu výstavby dešťové kanalizace bylo prodlouženo omezení provozu v ulici Na Spojce do 

26. 3. 2021. 

 

Duben 

Zasedání zastupitelstva 

Dne 28. 4. 2021 se uskutečnilo v pořadí patnácté zasedání našeho Zastupitelstva v tomto 

volebním období. Zastupitelstvo obce Vestec na tomto zasedání mimo jiné:  

- schválilo dotaci TJ Viktoria Vestec pro rok 2021 ve výši 2,050 mil. Kč, 
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- schválilo dotaci RC Baráček pro rok 2021 ve výši 147 tis. Kč 

- schválilo dotaci Spolku vesteckých seniorů pro rok 2021 ve výši 210 tis. Kč 

- vzalo na vědomí záměr výstavby polyfunkčního domu v rámci developerského projektu „Vestec 

Centrum“. Jde o lokalitu v ulici Vestecká, vedle pošty. S tím souvisí i záměr na úpravu návsi podél 

ulice Vestecká, kde by proběhla celková rekultivace tohoto prostoru (např. vznik prostranství 

pro pořádání farmářských trhů) a také by došlo např. k přesunu stávajících autobusových 

zastávek „U Klimešů“. V prostoru nového polyfunkčního domu by dle tohoto záměru nově sídlil 

Obecní úřad Vestec a také Obecní policie Vestec. Počítá se zde s novými obchody, službami pro 

občany, byty, a ve vnitrobloku také s odpočinkovou zónou. Záměrem je i dopravní propojení ulic 

U Hrubých, Vestecká a Erbenova; ZO rozhodlo zároveň o pořízení změny územního plánu obce 

tzv. zkráceným způsobem (bez zásahu do výkresové dokumentace), jelikož prezentovaný záměr 

by znamenal nedodržení parametrů definovaných ÚP obce. 

- schválilo žádost obce o bezúplatné nabytí pozemku, na němž se nachází nové tréninkové 

hřiště. Pozemek je v současné době ve vlastnictví státu a obec má uzavřenou nájemní smlouvu,  

- schválilo rozpočtové opatření, kterým se snižují rozpočtové příjmy o částku 77,6 tis. Kč a 

rozpočtové výdaje se zvyšují o částku 13,779 mil. Kč. U kapitálových výdajů se jednalo především 

o navýšení o částku 11,1 mil. Kč na rekonstrukci dalších částí ulice K Jahodárně, a to od 

křižovatky s ulicí Průběžná a Na Suchých, v návaznosti na již zrekonstruovaný úsek. Rekonstrukce 

by měla být rozdělena na dvě etapy, přičemž jejich realizace by měla záviset na vývoji příjmů 

obce. V případě výpadku příjmů dojde v roce 2021 k realizaci pouze jedné etapy. Dále šlo 

o navýšení o částku 2,4 mil. Kč na práce související s vybudováním retenční nádrže u mateřské 

školy (obtok této nádrže a připojení dešťové kanalizace) v rámci Zelené páteře. 

V rámci bodu diskuse se členové zastupitelstva věnovali výše popsanému záměru „Vestec 

Centrum“. V případě výstavby uvedeného polyfunkčního domu měla obec zájem o získání 

prostor pro úřad a policii do vlastnictví obce, což předpokládalo ještě další jednání 

s developerem (Staving Olomouc s.r.o.). 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 

Český statistický úřad tento rok oznamoval, že 

proběhne sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání 

odstartovalo o půlnoci z 26. na 27.3. 2021 a bylo povinné. 

Bezpečně a jednoduše jsme se mohli sečíst online od 27.3. 2021 

do 9.4.2021. Pokud bychom se do 9. 4.2021 nesečetli 

prostřednictvím internetu, měli jsme zákonnou povinnost od 

17.4. 2021 do 11.5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací 

formulář. Jeho distribuci zajišťovali sčítací komisaři. Nakonec bylo 

on-line sčítání bylo prodlouženo do 11.5. 2021. 
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 K prvnímu sčítání po roce 1945 došlo 1. března 1950. Jelikož se současně uskutečnil také soupis 

zemědělských, průmyslových a živnostenských závodů, používal se pro celou akci název „národní 

sčítání 1950“. Poslední československé sčítání lidu se uskutečnilo 3. března 1991. 

Školství 

Dne 1 4. 2021 si mateřská škola Vestec připomněla 10. 

výročí od otevření. Z důvodu špatné epidemiologické 

situace se tato událost nemohla oslavit veřejně. 

Jako každoročně probíhaly zápisy do škol 7. a 8. dubna 

2021. Upřednostňován byl i letos zápis elektronickou 

formou, bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Obec Vestec 

měla uzavřenou smlouvu o spolupráci s celkem pěti 

základními školami v Praze 11. Jednalo se o ZŠ Campanus, 

ZŠ Donovalská, ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Květnového povstání a 

ZŠ Mikulova. Nově bylo třeba předem generovat žádost o 

přijetí prostřednictvím portálu městské části Prahy 11 a 

žádost pak doručit ve dnech zápisu do vybrané základní 

školy. Jako v předcházejících letech, obec zajišťovala i ve 

školním roce 2021/22 školní spoje k ZŠ Campanus - ranní autobus pro žáky 1. až 3. tříd, 

odpolední pro všechny vestecké žáky.  

Od 12.4. 2021 se vrátily děti do škol, ale s podmínkou tzv. rotační výuky - střídání v rámci 

ročníků po 1 týdnu ve škole/doma. S návratem dětí do škol byly obnoveny jízdy školního 

autobusu. Došlo ale ke změně odjezdů ranního autobusu z důvodu nutnosti testování žáků ve 

škole - hromadné testování probíhalo před vyučováním buď ve třídách, později ve školní 

tělocvičně 1-2x týdně. Po dobu rotační výuky mohly využít ranní školní autobus i žáci 3. až 5. tříd, 

kteří neměli uzavřené smlouvy. 

Různé 

Z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace byla od 5.4. 2021 do 30.4. 2021 uzavřena ulice Na 

Průhoně v úseku od Klimešů k novostavbě rodinného domu. V těchto dnech nebyl možný 

průjezd kolem a do areálu AGRO Jesenice (čerpací stanice, sběrný dvůr) a do obce Jesenice. 

V uzavřeném úseku ulice byl po celou dobu stavby umožněn pohyb chodců. Objízdná trasa byla 

vedená ulicí  Vídeňská/ Budějovická a ulicí Vestecká. Ulice byla nakonec otevřena dříve, než se 

předpokládalo. 

S jarními měsíci bývá zpravidla spojeno s uklízením veřejných prostor, vyhrabáním listí, staré 

trávy, čištění a různé obnovování našich zahrad. Naši rybáři také nelenili. V neděli 25. 4. 2021 se 

proto rozhodli vyčistit rybník a jeho okolí. Rybník byl navíc celkově ošetřen. 

 

Protikovidová opatření nedovolila uspořádat tradiční kulturní akce jako je Pálení čarodějnic 

nebo oblíbený Dětský den.  
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Počasí 

Měsíc duben s přívlastkem aprílový byl výstižný. Začátek dubna sněhové přeháňky, další dny spíš 

chladnější s nulovými ranními teplotami, 12. 4. deštivo, 21. 4. jsme si užili přes příjemný den 

s teplotami až +18 °C, pak s večerním deštěm a bouřkou. 

 

Květen 

Konečně rozvolnění a zmírnění protikovidových opatření. 

V polovině května byly zahájeny práce na rekonstrukci ulice K Jahodárně v dalším úseku. 

Začínalo se od ulice Průběžná směrem na server, kde došlo k napojení na nově vybudovanou 

křižovatku s ulicí Ke Školce. Ukončení prací se předpokládalo v srpnu, po dobu rekonstrukce byla 

ulice neprůjezdná (byl zajištěn příjezd pouze pro vlastníky objektů v uvedeném úseku), 

v některých časových úsecích byla ulice uzavřena i pro pěší, tehdy bylo nutné ji obejít ulicemi Na 

Suchých, Vinná a Vilová I.  

Školství 

Zápis do MŠ také probíhal podle platných protikovidových opatření bez přítomnosti dětí a jejich 

zákonných zástupců. Doklady potřebné k zápisu byly tytéž jako v minulých letech (žádost na 

daném formuláři, potvrzení od lékaře a kopie rodného listu dítěte). Žádost bylo možné poslat od  

2.5. do 16.5. 2021 prostřednictvím datové schránky, emailem s elektronickým podpisem, poštou 

nebo osobně. Pořadí, v jakém byly žádosti přijímány, nemělo vliv na rozhodnutí o přijetí či 

nepřijetí. Děti byly přijímány podle věku, od povinné docházky předškoláků po nejméně 3-leté 

děti, při zachování podmínky trvalého pobytu v obci. 

Školní autobus: Dne 17.5. 2021 končila rotační výuka pro děti 1. stupně, ranní autobus mohly od 

tohoto dne využívat pouze děti s uzavřenou smlouvou a zaplaceným příspěvkem. Ostatní žáci 

mohly využít linku autobusu 326, který zajíždí až do zastávky U Kunratického lesa. 

RC Baráček 

S rozvolněním opatření se pomalu vracely děti i do kroužků v RC 

Baráček. Jako novinku nabídl Baráček místo Miniškoličky, která by 

probíhala v herně a nebylo by možné dodržet omezení v počtu osob; 

nový koncept hlídání dětí bez rodičů Minihřiště. Dvakrát týdně mohly 

rodiče přihlásit děti na dopolední hlídání na hřišti na Vestecké. Od 25.5. 

2021 pak znovu odstartovaly každé úterý a čtvrtek hodiny Miniškoličky, 

protože došlo k dalšímu uvolnění opatření. 

Obnova katastrálního operátu novým mapováním 

K digitalizaci katastrálních map došlo v letech 2008 až 2017. Mapové 

digitalizaci předcházela digitalizace listů vlastnictví (1994–1998), které byly do té doby vedeny 

pouze v listinné podobě. Dnes už je digitalizace prakticky dokončená, avšak úřady se zabývají 

dalším zpřesňováním údajů, což znamená především revizi katastru a nové katastrální 

https://www.rcbaracek.cz/news/miniskolicka_2-3_roky_vestec/
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mapování. Vlastníci nemovitostí se stávali součástí šetření, jehož cílem 

bylo vytvoření nové katastrální mapy na základě zaměření skutečného 

stavu. Předmětem zjišťování hranic byly hranice pozemků, obvody budov, 

vodních děl. Prověřovaly se i další, detailnější údaje. K odsouhlasení 

navrhovaných změn (druhu nebo využití pozemku) a převzetí plánů si 

pracovnice katastrálního úřadu zvaly jednotlivé vlastníky do kryté haly na 

hřišti. Zde byl čas a prostor i na zodpovězení otázek. 

Cílem nového mapování, které probíhalo celorepublikově, bylo vytvoření 

nové digitální mapy a prověření souladu údajů katastru se skutečným 

stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění. 

Sport 

FC Viktoria Vestec: V sobotu 22.5. odpoledne hrála na domácím hřišti Viktoria Vestec první 

postcovidový přátelský zápas s klubem Modřany. Naši vyhráli. Po uvolnění vládních opatření se 

na hřišti tento týden trénovalo naplno. 

 

Červen 

Opravy Vestecké a úprava křižovatky Vestecká x Ve Stromkách x K Jahodárně 

Na období prázdnin, kdy byla menší intenzita provozu, byly naplánovány opravy v ulici Vestecká, 

a to od křižovatky s ulicí Vídeňská až po ulici K Vodárně. V celém úseku probíhaly lokální opravy 

inženýrských sítí umístěných pod komunikací, oprava dešťové kanalizace u křižovatky s ulicí 

Vídeňská. Později na ně navázala kompletní výměna povrchu po celém úseku Vestecké. 

V křižovatce Vestecká x Ve Stromkách x K Jahodárně 

došlo k narovnání komunikace K Jahodárně tak, že výjezd 

z této ulice byl přímo naproti ulici Ve Stromkách (došlo 

tedy k posunutí části ulice K Jahodárně). Na křižovatce 

byly nově vyznačeny čtyři přechody – dva na Vestecké a 

po jednom v ulicích K Jahodárně a Ve Stromkách a 

v neposlední řadě došlo k osazení světelného 

signalizačního zařízení (semaforů), které bylo vybaveno 

systémem umělé inteligence. Jejím úkolem bylo udržovat prioritu průjezdu po ulici Vestecká, 

která má tak reagovat na příjezd vozidel z vedlejších ulic a také vyhodnocovat intenzitu provozu, 

na základě tohoto zjištění pak bude automaticky upravován provoz křižovatky. 

 

Dále probíhala oprava pravého pásu komunikace, začínající cca 150 metrů před budovou 

obecního úřadu až po autobusovou zastávku Vestec, Obecní úřad. V této části bylo třeba 

vybudovat opěrnou stěnu, aby nedocházelo k propadání komunikace směrem do pole. Tato 

oprava si vyžádala kyvadlový provoz v uvedeném úseku řízeným semafory.  
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Následně v návaznosti na provedené opravy a úpravy proběhla na přelomu září a října výměna 

povrchu ulice Vestecká v celé délce na území obce Vestec. Na tento projekt byla čerpána dotace 

od Ministerstva pro místní rozvoj. 

Zvažovaná výstavba nového centra - vývoj v čase 

Dne 2. 6. 2021 proběhlo první jednání s architektem Hulínem o spolupráci na oponentuře a 

v tomto konkrétním případě i na zastupování obce v pozici městského architekta. 

7. 6. 2021 obec na základě jednání vystavila objednávku. 

12. 7. 2021 obec obdržela první připomínky k uvažovanému projektu a došlo k dohodě na dalším 

jednání v druhé polovině srpna, zároveň na základě spolupráce s architektem Hulínem proběhne 

veřejná diskuze projektu pravděpodobně v září 2021, přesný termín bude zveřejněn. 

Nové centrum obce bylo původně (rok 2009) plánováno na pozemky na rohu ulic Vestecká a 

Vídeňská. Myšlenkou zde bylo využití služeb i pro projíždějící po Vídeňské. Od záměru se však 

ustoupilo z více důvodů. Uvažována zde totiž byla prodejna Billa a autosalon Bychl, oba tyto 

subjekty však vyřešily své prodejní prostory v jiných částech Vestce; dalším z důvodů je 

nesouhlas vlastníka s výstavbou. Nadále však trvá záměr obce vytvořit z Vídeňské obchodní 

bulvár, takže je možné, že v budoucnu dojde k využití i tohoto pozemku. Co se týká záměru 

vybudovat nové centrum v lokalitě naproti dětskému hřišti na Vestecké, tak provoz kavárny, 

květinářství, pošty a kadeřnictví v lokalitě U Hrubých ukázal, že se jedná o provozovny, které 

jsou ve velké míře využívány hlavně obyvateli Vestce. Jedná se o přirozené centrum Vestce a 

zájmem vedení obce je vytvořit zde další zázemí pro naše občany. Nabídnout místním nové 

služby, o které bude zájem a vytvořit kvalitní veřejný prostor pro setkávání obyvatel.  

Informace ze zasedání Zastupitelstva obce Vestec 

Schůze se uskutečnila 23. 6. 2021, jednalo se v pořadí o šestnácté zasedání našeho 

zastupitelstva v tomto volebním období: 

- ZO vzalo na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

Dobrovolného svazku obcí (DSO) Dolnobřežansko za rok 2020, stejně jako informaci 

o závěrečném účtu DSO a inventarizační zprávu DSO. V roce 2020 došlo v rámci DSO 

zejména k realizaci společného kamerového systému, 

- schválilo účetní převedení výsledku hospodaření obce ve výši 4,387 mil. Kč,  

- schválilo rozpočtové opatření, kterým se snižují rozpočtové příjmy o částku 5,450 mil. Kč 

a rozpočtové výdaje se snižují o částku 4,113 mil. korun. 

Pomoc pro obce zasažené tornádem na Moravě 

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 zasáhla především jižní část Moravy přírodní katastrofa, která zásadně 

ovlivnila životy mnoha lidí. Obec Vestec přistoupila v rámci sounáležitosti s obecními 

samosprávami k zaslání okamžité finanční pomoci ve výši 25.000 Kč pro každou ze čtyř nejvíce 

postižených obcí.  

Vítání občánků 
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Vítání nových občánků v obci Vestec se uskutečnilo 

v sobotu 26. 6. 2021 v areálu mateřské školy Vestec a 

týkalo se dětí narozených od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021. 

Podmínkou účasti byla adresa trvalého pobytu dítěte v obci 

Vestec ihned po narození. Vítání se uskutečnilo na zahradě 

mateřské školy také proto, aby se minimalizoval kontakt 

mezi lidmi v uzavřené místnosti a rodiče nemuseli mít 

obavy z onemocnění covid-19.  

 

RC Baráček 

Na oslavu dne dětí připravil RC Baráček Balónkovou hru se soutěží 

o ceny. Akce se opět konala venku a byla samoobslužná, protože 

shromažďování většího počtu osob stále nebylo doporučováno. Děti si 

mohly projít cyklostezku od rybníka po retenční nádrž a po cestě plnit 

úkoly. Už při zakoupení balíčku s mapkou stanovišť a s tvořeními na 

doma dostaly děti jako dárek balónek.  

Mateřská škola  

V souvislosti s nedávnými anonymními telefonáty na linku 158, kdy 

neznámý pachatel vyhrožoval mateřským školám bombovým útokem, 

přistoupila naše školka k nácviku evakuace v případě ohrožení. Akce byla splněna ve skvělém 

čase 2:37 min! Všichni se shromáždili na určeném místě před bránou mateřské školy. Děti byly 

úžasné a skvěle spolupracovaly. 

K radosti všech došlo k uvolnění restrikcí ještě před koncem školního roku. Díky tomu se mohl 

uspořádat celodenní výlet do Farmaparku Soběhrdy pro děti ze školky. Počasí dětem přálo, 

viděly spoustu zajímavých zvířátek (starší děti si je i zkusily nakrmit) a menší děti se projely 

vláčkem. Nakonec si pohrály na doprovodných atrakcích a pochutnaly si na výborném obědě. 

Další zdařilá akce byla „Loučení s předškoláky“, které mohla zase proběhnout na zahradě 

mateřské školy a paní učitelky se tak mohly krásně rozloučit se svými šikovnými dětmi. Děti 

předvedly krásná vystoupení, předškoláci dostali šerpy a všichni společně vypouštěli balonky 

v barvách tříd. K tomu všemu hrála k tanci a poslechu Vosička Verča, velmi oblíbená trojice, 

která s dětmi zpívá, tančí a pořádá soutěže. I přes dodržení nezbytných opatření, měla akce 

skvělou atmosféru, kterou dokonale podtrhla přepracovaná písnička „Holky z naší školky“, ušitá 

na míru našemu pedagogickému sboru, kterou si připravily paní učitelky s dětmi z třídy 

Chobotniček. 

 

Různé 

Dopravní komplikace v blízkém okolí: V souvislosti s realizací stavby „II/101 Jesenice – obchvat 

Jesenice – II. etapa“ napojení na silnici II/101 mezi Jesenicí a Kocandou je Městským úřadem 

Černošice povolena úplná uzavírka silnice č. II/101 mezi Jesenicí a Kocandou.  
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 Dne 11. 6. 2021 proběhla v restauraci U Klimešů členská schůze Spolku 

vesteckých seniorů (SVS) s večeří. Členové spolku s radostí a očekáváním 

plánovali společné akce a výlety v této trochu volnější covidové době. 

 

Ze zápisu Obecní policie: Na území Vestce mají zloději stále dosti příležitostí. Umožňují jim to i 

sami obyvatelé domů, pokud nenechávají zahrady a domy bezpečně uzavřené. Jsou 

nepoučitelní. Pachatel trestného činu takový nedostatek vítá, nebo přeskočí i plot a krade takto 

snadno dostupné předměty. Policie apeluje na všechny, aby si svůj majetek řádně zabezpečili a 

nedávali zlodějům příležitost. To se týká i věcí v autě - jakékoliv viditelné věci mohou být 

zbytečným lákadlem pro zloděje a škoda způsobená vloupáním může několikanásobně překročit 

hodnotu odcizené věci. 

 

Červenec 

Opravy Vestecké ulice 

Přes léto probíhaly opravy Vestecké, a to v části u obecního úřadu. Dále probíhala přestavba 

křižovatky ulic Vestecká x Ve Stromkách x Průběžná a ze strany provozovatele vodovodu a 

kanalizací (TSDB s.r.o.) probíhaly havarijní opravy nefunkčních uzávěrů vodovodů tak, aby bylo 

možné následně po všech těchto opravách udělat nový povrch. 

 

Srpen 

Vestecké příměstské tábory také v roce 2021 (z Vesteckých listů Léto 2021) 

Zajímavá témata přivedla každoročně na vestecké sportoviště okolo 120 dětí ve věku již od čtyř 

let. Tyto příměstské tábory mají navíc mnohaletou tradici a z každého ročníku si děti kromě 

nevšedních zážitků odnášely také upomínková táborová trička. Každoročně byl připraven pestrý 

a nevšední program, proto se v minulých ročnících jezdilo např. na skupinové lekce plavání, děti 

si vyzkoušely jógu a jezdilo se na celodenní výlety do zážitkových parků, zoologických zahrad 

nebo science center. Epidemiologická situace v posledních dvou letech nám ale tyto aktivity 

neumožnila, proto jsme dětem nad rámec týdenního programu zvali na další zajímavé aktivity 

přímo do Vestce. Vloni jsme tak poprvé navštívili mobilní planetárium, sledovali přehlídku psích 

agilit, navštívili základnu Asociace dobrovolných 

záchranářů zde ve Vestci, vyzkoušeli si práci 

bylinkářky nebo se na chvilku stali sokolníky a 

nechali si přilétat na rukavici dravé ptáky a sovy.  

Letos jsme k těmto zážitkům přidali ještě bublinový 

workshop, na kterém si všechny děti zkoušely 

vyfouknout ty největší bubliny ze všech. A kdo 

zrovna nefoukal, ten alespoň chytal všudypřítomné 

bubliny. Tábory pro vás pořádá Sportoviště obce 

Vestec, p. o.. 
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Vestecký rybník a nové prvky 

Od 9. 8. 2021 probíhala oprava lávky a mol na rybníku. Tyto prvky se staly oblíbeným výletním 

cílem a je potřeba je podrobit rozsáhlejší údržbě. Z tohoto důvodu byla také snížena hladina 

rybníka a na povrch se dostaly mnohé předměty, které do rybníka v lepším případě spadly 

nedopatřením, v horším úmyslně. Dík patřil všem dobrovolníkům, kteří pomáhali rybník uklidit. 

Konec srpna a začátek září pak byl spojen nejen s opravami lávky a mol, ale také s instalací dvou 

nových prvků - prvním novým prvkem byl  vodník umístěný u hráze, kterého obec dostala 

darem. A protože každý správný vodník musí mít jméno a děti v naší školce už několik let mají 

právě svojí postavičku vodníka, bylo jasné, že se bude jmenovat: Vestík. 

Druhým prvkem je socha Dyády, která byla slavnostně odhalena v září. 

 

Nové komunikace v lokalitě u školky 

Byla dokončena výstavba inženýrských sítí a nových komunikací v lokalitě U Školky. Zároveň byla 

zbudována i část nové cyklostezky, která bude v budoucnu napojena na trasu Vestec – Kunratice 

a přibyla i nová parkovací místa vedle školky. Obec také mimo jiné opravuje i část ulice 

K Jahodárně, a to v úseku od ulice Průběžná. 

 

Kultura 

V sobotu 11.9. 2021 se konalo promítání letního kina „GUMP, pes který naučil lidi žít“ za účasti 

autora knihy Filipa Rožka a dokonce i hlavního psího hrdiny. Vstup byl zdarma. 

V průběhu léta byla také naistalována tři nová interaktivní hřiště, tzv. iHřiště v okolí rybníka, 

která spojují zábavu i poučení zejména pro teenagery. Pomocí svých mobilních telefonů získávají 

přes bluetooth otázky z jednotlivých stanovišť a pro splnění celé hry musí projít celé vymezené 

hřiště. Hrát mohou také na čas a také si vzájemně online porovnávat své výsledky s ostatními 

hráči. Samotná hra probíhá bezplatně, stačí si jen stáhnout aplikaci iHřiště do mobilu. 

 

Školní autobus 

 I na další školní rok obec zajišťovala provoz školních autobusů, které mohou využívat všichni 

žáci 1. až 3. tříd a také žáci 4. tříd, narození v roce 2012. Pro využívání ranního školního 

autobusu bylo nutné, aby rodiče osobně podepsali smlouvu na obecním úřadě v termínu od 

pondělí 30. 8. do čtvrtka 2. 9. Odpolední autobus s odjezdem v 16:30 pak využívali všichni žáci 

bez poplatku a bez smlouvy.  

Září  

Dne 22. září proběhlo 17. zasedání Zastupitelstva Vestec, na kterém 

- zastupitelstvo vzalo na vědomí petici týkající se zapojení občanů do přípravy záměru 

Vestec centrum – náměstí. Starosta popsal dosavadní historii a aktuální stav projektu. 

Tyto informace byly zveřejněny již ve Vesteckých listech. Obec si objednala u Ing. arch. 

Hulína oponentní stanovisko, resp. ověřovací objemovou studii k původní studii centra 

zpracované pro investora Ing. arch. Srncem; vzalo tuto ověřovací objemovou studii na 

vědomí. Na základě této studie vznikne nová, upravená studie Ing. arch. Srnce, která 
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bude veřejně prezentována v BIOCEVu, kde občané měli možnost se k tomuto záměru 

vyjádřit, ZO vzalo na vědomí termín konání prezentace záměru „Vestec centrum“ dne 21. 

10. 2021,  

- proběhla obsáhlá diskuze s občany a členy ZO ve věci uvažované výstavby centra a 

souvisejících komunikacích 

- zrušilo usnesení ZO, kterým dříve rozhodlo o pořízení změny ÚP zrychleným způsobem, 

- Dále schválilo rozpočtové opatření, kterým se navyšují rozpočtové příjmy o částku 

17,3 mil. Kč a rozpočtové výdaje se zvyšují o částku 4,4 mil. Kč. 

 

Školství 

Od 1. září 2021 navštěvovalo mateřskou školu 120 dětí a její kapacita byla tímto naplněna 

(mírně se snižovala v případě přijetí více dětí se speciálními potřebami a jejich potřebou 

asistenta). Tato kapacita školky zaručovala všem tříletým dětem s trvalým bydlištěm ve Vestci 

jistotu přijetí k předškolnímu vzdělávání.  

Žáci s povinnou školní docházkou navštěvovali nejčastěji ZŠ Campanus na Praze 11. V letošním 

školním roce to bylo přesně 229 školáků. Nejmladší školáci využívají pro cestu do školy a zpět 

školní autobusy s dozorem, který je bezpečně doprovodí až ke škole. Ranní spoje vyjíždějí 

z několika zastávek speciálně zbudovaných pro tyto školní autobusy a zvládnou obsloužit celou 

obec. Za školní spoje platí rodiče dětí symbolickou částku 100 Kč/měsíc a obec na provoz těchto 

spojů i s doprovodem přispívá částkou přes 1,5 mil. Kč. Pro starší školáky jsou zřízeny přímé 

prodloužené linky autobusu 326 do zastávky nejblíže ke škole. Ráno mohou žáci využívat tři 

takové spoje, odpoledne cestou ze školy čtyři spoje.  

Z Vesteckých listů (09/2021): Ptáte se, proč není snaha mít vlastní základní školu nebo proč není 

smlouva s novou školou ve Zdiměřicích (Jesenici)? Když se v roce 2003 otevírala původní nová 

škola v Jesenici, obec Vestec uzavřela s Jesenicí smlouvu na docházku pro naše děti. Tato 

smlouva byla ale naplňována pouze po 4 roky, přesně do doby, než se Jesenice rozrostla natolik, 

že zaplnila celou kapacitu školy pouze svými dětmi a naše tak přestala přijímat. Obec Vestec 

proto tenkrát oslovila školy na Praze 11, kde na sídlištích začalo dětí ubývat i přes novou 

výstavbu. Navíc tehdy spousta rodičů vítala, že mají školu na trase do práce a nemusejí se vracet 

do Jesenice a zpět. Tehdy žádné školní autobusy nebyly. Vzhledem k tomu, že nová jesenická 

škola ve Zdiměřicích je spádovou školou pro více obcí, které pod Jesenici spadají, je velký 

předpoklad, že by se stejná situace s naplněním kapacity vlastními dětmi z Jesenice, mohla 

znovu opakovat. Postavit svou základní školu na zelené louce se zvažovalo již několikrát. Ale 

vždy se dospělo k přesvědčení, že je to nereálné. Hlavním důvodem je počet dětí. Proto, aby 

škola fungovala, je nutné mít na prvním stupni vždy minimálně 3. třídy v ročníku, tedy alespoň 

75 dětí, a minimálně dvě třídy, tedy 50 dětí, na druhém stupni v každém ročníku. Tyto počty jsou 

nutnou podmínkou pro to, aby byl zaplacen úvazek odborných učitelů (fyzika, matematika, 

zeměpis, chemie). Z počtu 20 až 30 ročně narozených vesteckých dětí je jasné, že by stavba školy 

za několik stovek miliónů zadlužila obec na desítky let dopředu, a přitom by byla školou 

převážně pro děti z okolních vesnic. A nastal by i další, dosti zásadní problém, a tím je v dnešní 

době personální obsazení. Sehnat kvalitní učitele (vlastně učitele vůbec) mají dnes problém i 
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zavedené školy. Do nové školy by to znamenalo sehnat kompletní pedagogický sbor i provozní 

zaměstnance.  

Vedení obce je i nadále přesvědčeno, že zajištění docházky pro děti z Vestce smlouvou 

o spolupráci s městskou částí Praha 11 je optimální volbou s ohledem na výše uvedené. Tato 

spolupráce navíc dává rodičům možnost volby z několika různých základních škol a mohou tak 

svému dítěti zvolit školu rodinného typu nebo např. školu s rozšířenou výukou určitých 

předmětů či velkým množstvím mimoškolních aktivit.  

Toto řešení vybralo vedení obce s cílem zajistit vesteckým dětem kvalitní školní výuku a 

současně nezatížit rozpočet obce na několik desítek let dopředu. 

  

Socha Dyáda, nový prvek na rybníce  

V pátek 3. 9. 2021 došlo za účasti vedení obce, autorky Miriam Kaminské, absolventky Akademie 

výtvarného umění, a pozvaných hostů, kterými byli prof. PhDr. Ing, Jan Royt, Ph.D., PhDr. Iva 

Mladičová, Ph.D., ke slavnostnímu odhalení sochy na našem rybníku. Název díla je Dyáda a 

navazuje na diplomovou práci autorky nazvanou Love me Tender. Socha symbolizuje spojení 

dvou základních částí, interakci mezi dvěma členy, všeobecně také lidské poznání. Přeneseně 

propojuje Vestec jako obec a BIOCEV, kde najdete také sochu od uvedené autorky. Obec 

uhradila osazení sochy v hodnotě 180.000 Kč a ½ ceny díla, spočívající v odlití z bronzu 

v hodnotě 235.000 Kč. 

 

RC Baráček 

K zahájení nového školního roku připravil RC Den otevřených 

dveří, během kterého nabídl seminář pro rodiče, divadélko 

pro děti a burzu dětského oblečení a potřeb pro děti. 

Od 6. 9. byla otevřena malá hernička pro veřejnost. Fungovala                           

v pondělí, středu a pátek dopoledne v čase 9:30 – 12:00 

hodin. Úterní a čtvrteční dopoledne patřilo Miniškoličce, 

pravidelným hravým dopoledním pro děti od 2 let bez rodičů. 

Děti se zde učí např. krátké básničky, zazpívají si, zacvičí si, 

zkusí si vytvořit tematické výrobky, trénují sebeobsluhu, učí se 

sociálním dovednostem, zvládat odloučení od maminek a 

připravují se na to, jaké to bude ve „velké školce“. Pravidelné 

kurzy se zaměřovaly hlavně na rodiče s dětmi a děti z mateřské školky. 

 

Z knihy událostí Obecní policie 

V posledních měsících byl ve Vestci i v okolních obcích zaznamenán zvýšený počet krádeží 

jízdních kol a tak Obecní policie Vestec od začátku měsíce září 2021 přijala několik opatření a 

více se zaměřila na tuto trestnou činnost. V současné době je po jízdních kolech vysoká 

poptávka kvůli jejich nedostatku na trhu více než v minulosti a v celé České republice je evidován 

zvýšený počet krádeží jízdních kol. Obecní policie Vestec zintenzivnila noční hlídky, a to jak ve 

služebním, tak i v civilním vozidle a pěšími hlídkami. Na několika místech byla umístěna také 

nástraha. Během měsíce září se podařilo dopadnout pachatele krádeže kola odcizeného v ulici 
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Nezvalova, kde pozorný oznamovatel upozornil na podezřelého muže, který následně vloupal do 

vchodu v Okružní ulici a snažil se s odcizeným kolem před policisty odjet. Situace se stlala během 

dopoledne všedního dne, kdy se v okolí pohybovalo větší množství lidí. Další událost se pak stala 

v ulici Erbenova okolo páté hodiny ranní, když si muž zde umístěné kolo delší dobu obhlížel a 

zjevně se ho chystal odcizit. Strážníci však jeho jednání překazili a krádeži zabránili. Oba dva 

pachatelé již měli za sebou majetkovou trestní minulost. 

 

Říjen 

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. 

Dobrovolní hasiči 

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

kraje byl 16. 10. byl obohacen vozový park hasičů o nové vozidlo - Mercedes Benz.  

Školství  

V novém školním roce byly v MŠ nově otevřeny třídy v budově přístavby, a to pro ty nejstarší, 

předškoláky. V hlavní budově zůstaly kolektivy smíšené. Prý to umožnuje snadnější adaptaci. 

Starší děti jsou vzorem i pomocníkem pro ty mladší. Adaptace ve školkovém prostředí 

odpovídalo modelu rodiny, kde se často scházejí děti věkově odlišné. Nastartován byl vzdělávací 

program ” S pavoučkem Duháčkem”.  

V pátek 11. 10. 2021 si naši předškoláci z Delfínů a Chobotnic úžasně zasportovali. Děti prožily 

den v pohybu v rámci projektu „Škola v pohybu“. Jedná se o projekt Fotbalové asociace České 

republiky, který není určen jen pro budoucí či stávající fotbalisty, nýbrž pro všechny děti, které 

mají radost z pohybu. Stejné sportovně zaměřené dopoledne bylo naplánované také pro naše 

mladší děti ze tříd v hlavní budově. Rozsáhlá karanténní opatření ve všech třídách v hlavní 

budově nám však tyto plány překazila. 

V loňském roce se děti z naší MŠ zúčastnily malířské soutěže Požární ochrana očima dětí. Malá 

Monička Fišarová, která dnes již navštěvuje základní školu, se dočkala dodatečného ocenění. Se 

svým obrázkem se umístila na krásném druhém místě. Díky situaci související pandemií bylo 

vyhlášení výsledků soutěže později.  

Soutěž o nejhezčí dýni – byla a je vždy vítaná, dobré bylo, že když se do akcí školky mohli zapojit 

také rodiče. Proto se i letos konal 3. ročník soutěže o nejhezčí dýni, kterou rodiče vyrobili doma 
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s dětmi a do školky ji přinesli. Po spravedlivém hlasování byl autor nejhezčí dýně oceněn putovní 

dýní. 

Den stromů se slaví každý rok 20. října. Abychom si to s dětmi připomněli, nachystali jsme 

společnou dopolední akci na školní zahradě mateřské školy. Bohužel nás bylo malinko, protože 

tři třídy měly nařízenou karanténu. Přálo nám počasí, bylo krásně slunečno a teplo, jen trochu 

foukal vítr. Nejdříve jsme si s dětmi povídali o tom, proč jsou pro nás stromy důležité a jak 

vypadají. Pak už se předškoláci z Delfínů a Chobotnic pustili do tvoření svého stromu.                             

K dispozici měli různé přírodniny – klacíky, šišky, kůru, kaštany, listy a bambusová dřívka. Dětem 

se stromy povedly a měly z nich radost. 

V říjnu ještě MŠ fungovala, ale školní autobus byl zrušen. Obnoven byl od 18. 11., kdy se do 

školních lavic vrátili žáci 1. a 2. ročníků. Došlo k úpravě jízdních řádů, protože nefungovala školní 

družina. 

 

Z knihy události obecní policie 

Kuriózní případ ze zápisů v deníku obecní policie ze dne 9. 10. 2020 zněl: Z Vestce ujížděl v pátek 

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. 

Konání prezentace záměru „Vestec centrum“ ve čtvrtek  21. 10. 2021 v BIOCEVu. 

Stranu investora Vestec centrum, s.r.o., prezentoval Ing. arch. Srnec, za obec vystoupil Ing. arch. 

Hulín, městský architekt zastupující obec a autor připomínek (oponentury) k původnímu návrhu. 

Úprava návrhu proběhla po dohodě mezi oběma architekty a zahrnovala zejména:  

- vyčlenění budovy budoucího obecního úřadu do samostatného objektu, 

- vytvoření plochy veřejného prostoru (náměstí) okolo navrhované budovy OÚ, v úrovni ulice 

Vestecká, koncentrace tohoto veřejného prostoru především na jedné straně Vestecké ulice, 

- oddělení vnitrobloku mezi 

obytnými budovami od 

veřejného prostoru náměstí, 

zrušení schodiště mezi oběma 

úrovněmi a ponechání 

vnitrobloku pro potřeby obyvatel 

bytového domu, 

 - místění komerčních prostor 

podél veřejného prostoru, nikoliv 

tedy již do vnitrobloku 

původního polyfunkčního domu. 

Vytvoření větší komerční 
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jednotky využitelné jako restaurace s předzahrádkou, a několika menších prodejen, 

- snížení výšky budov ze 4NP na 3NP, 

- vytvoření koncepce možného zastavění prostřední části lokality (bytové domy s podzemním 

parkováním) s tím, že jednotlivé části budou oddělené sítí komunikací. Severní část podél 

Vestecké zahrnuje náměstí, budovu OÚ, obytné budovy a komerční prostory. Prostřední část 

zahrnující navrhované 3 bytové domy. Jižní část zahrnující řadové RD.  

Připomínky občanů se týkaly zejména dopravní zátěže na Vestecké, kdy bylo ze strany starosty 

opakovaně sděleno, že cílem vedení obce je výrazně snížit tuto dopravní zátěž, a tedy zejména 

omezit (v maximální míře) tranzitní dopravu, kdy přes Vesteckou jezdí obyvatelé např. z Jesenice 

do Prahy a zpět. Tranzitní doprava ve Vestci by měla zůstat na Vídeňské (je mimo pravomoc 

obce) a do budoucna by se měla posílit hromadná doprava ve formě např. metrobusu. 

Diskuze se vedla ve velmi korektním duchu a zúčastnilo se jí cca 60 občanů, převážně 

z nejbližšího okolí. V rámci diskuze zazněla řada námětů a připomínek, které v mnohém nejsou 

názorově jednotné a těžko je tak můžeme zohlednit a projekt upravit k všeobecné spokojenosti.  

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Vestci 

V pátek a sobotu 8.-9. 10.2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny. Voleb se zúčastnilo 

1212 voličů z celkových 1545 voličů, odevzdáno bylo 1205 platných hlasů. Volební účast tak 

přesáhla 78 %. Výsledky v naší obci shrnuje tabulka: 

1. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 471 hlasů 39,08 % 

2. PIRÁTI a STAROSTOVÉ 271 hlasů 22,48 % 

3. ANO 2011 237 hlasů 19,66 % 

4. Svoboda a přímá demokracie (SPD) 67 hlasů 5,56 % 

5. PŘÍSAHA Roberta Šlachty 44 hlasů 3,65 % 

6. Trikolora Svobodní Soukromníci 37 hlasů 3,07 % 

7. ČSSD 33 hlasů 2,73 % 

8. KSČM 11 hlasů 0,91 % 

 

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace bylo nařízeno 

vstupovat do volební místnosti pouze s rouškou nebo 

respirátorem a v omezeném počtu. Pro osoby v nařízené 

karanténě byly určeny zvláštní volební komise a tzv. drive-in 

volební stanoviště v Hostivicích ve středu 6.10., tedy přede dny 

voleb.  
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Kultura 

S uvolněním covidových restrikcí jsme mohli 16. 10. 2021 uspořádat alespoň Dýňohraní, tradiční 

akci s dlabáním a zdobením dýní pro děti i dospělé. 

Zemědělství 

AGRO, v týdnu od 21. 9. – svoz kukuřice každý den, probíhal i o víkendu. 

Počasí 

Týden od 5. 10. byl celkem příznivý, ale konec se pokazil, v sobotu 10. 10. bylo celý 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 - deště už mnohem méně. Sobota 25. 10. měla 

25 hodin. Přechod letního času na zimní. 

Listopad 

Zasedání zastupitelstva 

Dne 10. 11. 2021 se uskutečnilo v pořadí osmnácté zasedání našeho zastupitelstva v tomto 

volebním období. Zastupitelstvo obce Vestec na tomto zasedání mimo jiné: 

- schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu, a to v souladu s novou legislativou. Cena bude i nadále stanovena 

dle kapacity nádoby, nicméně sazba je nově uvedena za 1 litr kapacity nádoby, přičemž 

po přepočtu přibližně odpovídá dosavadním cenám. Hradit se však bude zpětně, nikoliv 

předem jako doposud. V lednu 2023 tedy proběhne vyúčtování roku 2022 s předpisem 

úhrady. V případě, že nedojde k úhradě poplatku včas, hrozí dlužníkovi sankce, 

- schválilo dar ve výši 25 000 Kč pro každou ze 4 obcí postižených živelnou pohromou na 

Moravě (tornádem). O poskytnutí tohoto daru již dříve rozhodla rada obce, 

- schválilo nákup vozidla Škoda Kodiaq pro Obecní policii Vestec za cenu 1 200 000 Kč, tato 

cena je včetně polepů a majáku. Nákup bude hrazen formou úvěru od společnosti ŠkoFIN 

s.r.o. a jde o náhradu za stávající vozidlo Škoda Yeti, které bude následně odprodáno, 

- schválilo žádost o dotaci na vybudování skateparku, který bude v případě schválení 

dotace vybudován mezi stávající retenční nádrží a cyklostezkou do Kunratic. 

 

Vánoční sbírka pro spolek PES nejvěrnější přítel 

Štědří dárci přinášeli před Vánoci do podatelny obecního 

úřadu materiální pomoc pro opuštěné pejsky, které má v péči 

vestecký spolek PES nejvěrnější přítel z.s. paní Simony 

Štěpánkové. Sbírku vyhlásil obecní úřad Vestec a štědrost 

dárců předčila naše očekávání.  

 

Covidová opatření 

Provozovatelé restaurací a hotelů musí u svých zákazníků kontrolovat pravidla splnění tzv. O-N-T 

podmínek (prokázat očkování, prodělání nemoci nebo platný PCR test). Od 22.11. 2022 bylo 

naplánováno plošné screeningové testování školáků. 
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Od půlnoci 26. listopadu byl z důvodu špatné epidemické situace vyhlášen nouzový stav 

s trváním do 25. prosince. Nově bude omezena přítomnost veřejnosti v provozovnách 

stravovacích služeb, klubech, hernách a kasinech v čase od 22:00 do 04:59 hodin. Také dochází 

ke zpřísnění konání hromadných akcí v případě volnočasových aktivit dětí i dospělých, kdy se 

snižuje maximální povolený počet účastníků akce z 1000 na 100 osob. U kulturních představení, 

sportovních utkání a vzdělávacích akcí dochází k omezení počtu diváků na maximálně 1000 

osob. Dále dochází k zákazu provozu adventních a vánočních trhů a konzumace alkoholu na 

veřejnosti. Vyhlašuje se pracovní povinnost pro ambulantní specialisty. 

Prosinec 

Spolek vesteckých seniorů - shrnutí činnost v roce 2021 

Akce vesteckých seniorů byly zhodnoceny na poslední schůzi SVS s večeří a hudbou 

v Restauraci u Klimešů dne 10. 12 .2021. Hudbu zajistili místní hudebníci Miloš Kesl 

a mladý Daniel Miller. Přehled akcí SVS je vlastě o půl roku kratší, v prvním pololetí 

se nedalo z důvodu protikovidových restrikcí nic podnikat.  

Přehled akcí SVS v roce 2021: 

11. 6. 2021  -   členská schůze SVS s večeří – v Restauraci U Klimešů 

16. 6. 2021      ”Výstava sluneční králové” o starém Egyptě Národní 

muzeu Praha, jednotlivě 

14. 7. 2021  -   jednodenní výlet zámek Konopiště a exkurze v 

pivovaru Velké Popovice 

18. 8. 2021  -   jednodenní výlet zámek Slatiňany a exkurze 

v Národním hřebčíně Kladruby n/Labem 

29. 8. – 4. 9. pobytový zájezd v Chlumu u Třeboně 

21. 9. 2021  -   jednodenní výlet - exkurze ve sklárně Crystal Bohemia Poděbrady- prohlídka 

30. 9. 2021  -   Divadlo Kalich Praha  -  divadelní představení 

”Kočka v oregánu” 

13.10 2021 - exkurze ve Vodárenském muzeu Praha – Podolí 

11. 11.2021 - Divadlo Broadway Praha - muzikál ”Láska nebeská” 

10. 12.2021 - členská schůze SVS s večeří, hudbou – v Restauraci 

U Klimešů 

 

Jak se žije ve Vestci generaci 60+ ? ( Z Vesteckých listů 12/2021) 

Možná byste tomu nevěřili, ale žije u nás 348 spoluobčanů ve věkové kategorii 60+, 9 z nich je 

dokonce starší 90 let. Vážíme si toho, že obec Vestec se jim snaží život co nejvíce zpříjemnit a 

v mnohém ulehčit. Pro každého je důležité, aby mohl co nejdéle zůstat doma, ve svém, a to i 

když mu síly nebudou na všechno stačit a bude třeba potřebovat dovézt obědy, zajistit 

pečovatelku, dopravu k lékaři nebo i domácí zdravotní péči. Jiného zase potěší, když bude moci 

vyrazit za kulturou nebo na výlet nebo se třeba zúčastnit univerzity třetího věku. I ve Vestci se 

dá studovat Univerzita třetího věku. Proběhlo již 21 semestrů, pořádá ji Česká zemědělská 

univerzita v Praze 6 a témata jsou vybírána ze široké nabídky. Vede paní Libuše Jarolímková. 



Kronika obce Vestec  - rok 2021 
 

Stránka 26 z 34 

 
 

V roce 2021 využívalo ve Vestci pečovatelkou službu Kvalitní podzim života, z.ú (KPŽ), nebo 

odebíralo obědy na 30 občanů. Díky dotaci obce se cena oběda pro vestecké seniory včetně 

dopravy pohybuje pod 60 Kč! Přitom základní cena oběda je 112 Kč plus doprava. 

Zbývá dodat, že kromě pečovatelské služby nabízí KPŽ ještě doplňkové služby, jako je půjčovna 

zdravotních pomůcek, kde lze půjčit například polohovací postel, chodítko, invalidní vozík i další 

předměty. Dále i službu senior transport, tedy autodopravu pro seniory, kteří nechtějí nebo 

nemohou cestovat MHD, a to například k lékaři. K dispozici mají i vozidlo pro převoz osob na 

vozíku. 

Dále je třeba zdůraznit, že každý vestecký senior má nárok na příspěvek od obce ve výši 1 000 Kč 

ročně (navíc k příspěvku pro občany nad 18 let ve výši 1 300 Kč), a že má zdarma likvidaci 

velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře, že má nižší poplatek za psa, i že v rámci Spolku 

vesteckých seniorů má nárok na dotované kulturní akce. 

 

Kultura 

Betlémské světlo, vyzvednuté tentokrát na Svaté hoře 

u Příbrami, jsme si mohli odnést 23. 12. od vánočního 

stromku naproti poště na Vestecké ulici. Z důvodu 

protikovidových opatření nebyl organizován žádný 

doprovodný program. Přesto se místní spoluobčané 

alespoň na chvilku zastavili a pod krásně nazdobeným 

zářícím stromem si společně postáli a popřáli si hezké 

svátky. 

 

Počasí 

První prosincový den, 1. 12. - ráno mírně pod nulou, přes den +5 °C, podobně i celou zimu. 

Přes vánoční období:  

23. 12. - teploty kolem +12 °C, zataženo, přeháňky 

24. 12. – až +10 °C, zataženo, přeháňky i trochu sluníčka 

25. 12. - až +10 °C, zataženo,  

26. 12. – ráno mírně pod nulou, přes den do +8  °C. 

 

Různé 

Ceny pohonných hmot na konci roku: Natural: 28.60Kč/l, Diesel: 27.60 Kč/l. 
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Fotogalerie 

 

                                                                            

 

                             

 

Socha dyády na Vesteckém rybníku.

u. 

 Socha dyády 

na 

V pozadí socha vodníka na Vesteckém rybníku. 

Začátek planetární stezky a cyklostezky u rybníka. 

Veřejné griloviště na louce za rybníkem. 

Cvičák pro psy u cyklostezky. 

Vánoční strom na Vestecké (2021). 

(2021). 

Socha dyády na Vesteckém rybníku. 
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Kronika obce Vestec u Prahy za rok 2021 má 34 stran. 

Zapsala:  Blanka Pašková     

Letecký pohled na Vestec ze směru od Jesenice (2021). 

Letecký pohled na Vestec ze směru od Jesenice (2021). 
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       Valná hromada Spolku vesteckých seniorů  – 10. 12. 2021 

                                    (zápis ze schůze konané v Restauraci u Klimešů) 

  

 Prezence:             přítomno:    38 

                              omluveno:    11 

                              celkem:        49 

                                                                                                                                                                                                     

I. zahájení: přivítání starosty, přivítání nových členů a hostů - předsedkyně Marta Belháčová 

 

II.  úvodní pozdrav starosty obce p. Tibora Švece. Ocenil působení a aktivity SVS v obci. 

1/3 rozpočtu obce připadá na společenský život v obci, tedy na děti, mládež, seniory,  

 

III.  shrnutí akcí za II. pololetí 2021  –  místopředsedkyně Blanka Pašková 

 

11. 6. – členská schůze v Restauraci U Klimešů (38 členů) 

18. 6.-   jednodenní výlet do Národního hřebčína v Kladrubech n/Labem, zámek Slatiňany 

14. 7. – jednodenní výlet na zámek Konopiště a exkurze ve Velkopopovickém pivovaru 

29. 8. – 5. 9.  – pobytový zájezd v Chlumu u Třeboně 

Výstava o Starém Egyptě ”Sluneční králové” v Národním muzeu Praha – jednotlivě, do konce 

září 

21.  9. –  jednodenní výlet do Poděbrad, exkurze ve sklárnách Bohemia 

17. 10.– divadlo Kalich, představení ”Kočka v oregánu” 

23. 10. – exkurze v Muzeu vodárenství,  Praha- Podolí 

11. 11. - Divadlo Brodway, muzikál ”Láska nebeská” 

10. 12.-- valná hromada v Restauraci U Klimešů 

Další akce, kterých se členové SVS zúčastnili mimo spolek: 

Univerzita 3. věku, cyklus přednášek (únor - duben) on line 

 Univerzita 3. věku, cyklus přednášek (říjen - prosinec) on line 

 

Předsedkyně M. Belháčová vzpomněla na dva členy, kteří opustili naše řady (zemřel pan ing. 

Václav Jarolímek a v srpnu pan Vladimír Vojtíšek). 

Přijetí nového člena: Miloš Kessl 

 

IV.     Zpráva o hospodaření: za II. pololetí – Jitka Drahošová - pokladní 

                     – poděkování OÚ Vestec za poskytnutí dotace na činnost SVS 

                     -  čerpání z dotace  OÚ Vestec – dotace byla k 31. 12. 2021 bude vyčerpána 

                     -  výše členských příspěvků na rok 2022 – 100 Kč/na osobu 

 

V.    Plánované akce 
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14 .1. 2022 – lednová infoschůzka ( výběr členských příspěvků) 

červen 2022 – členská schůze 

Vzhledem ke stále probíhajícím protikovidovým opatření není možné si pevně něco naplánovat. 

Proto budou průběžně během prvního pololetí organizovány výlety, divadelní představení, 

exkurze  a výstavy v Praze a týdenní pobyty v České republice. 

 

VI..  Diskuze:  návrh Michaely Koldové: výstava ve Šternberském paláci: Falza? Falza!          

                           

Pozvání k večeři 

Předání dárků všem členům klubu 

 

VII.  Závěr schůze: zápis ze schůze přečetla Blanka Pašková  

 

Spolek vesteckých seniorů má celkem 49 členů pro rok 2021 - 2022  

 

Výbor  SVS  pro rok 2022 

 

  předseda: Marta Belháčová 

  místopředseda: Blanka Pašková 

  pokladník: Jitka Drahošová 

 

 

   Ve Vestci, 10. 12. 2021 
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Sbor dobrovolných hasičů Vestec   
 
ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH Vestec za rok 2021 
 
 
Vážení hosté, kolegové hasiči, přátelé, jako velitel sboru Vás srdečně vítám na naší výroční valné 
hromadě Sboru dobrovolných hasičů obce Vestec. Po dvouleté pauze způsobené Covid situací jsme se 
opět sešli, abychom zhodnotili činnost našeho sboru za uplynulý rok 2021. Zda náš sbor během 
pandemie zahálel či nikoliv, mohou posoudit nejen členové sboru, ale i ti, kteří naší činnost po celý rok 
sledovali.  
k 31. prosinci 2021 měl náš sbor celkově 22 členů.  
Čtvrtky, pokud nám to pandemická situace dovolila, se většinou od 18.00 hodin konaly členské schůze, 
kde jsme řešili krátkodobé i dlouhodobé úkoly. Projednávali jsme aktuální problémy a řešila se situace ve 
sboru. 
Tak tedy k hlavním událostem roku 2021: 
Do konce ledna jsme odeslali příspěvky na rok 2021 a hlášení na OSH Praha Západ za rok 2020.  
 
Někteří naši členové se chtěli zúčastnit hasičského plesu pořádaného SDH Dolní Břežany avšak 
pandemická situace vše zhatila. 
 
Vedení sboru se sešlo kvůli vypracování podkladům na VVH. Provedla se revize pokladny a stavu na účtu. 
Poděkování za vzorné vedení účetních dokladů patří zejména hospodáři sboru, panu Milošovi Keslovi a 
jeho paní Yvoně. 
 
Již zmíněná pandemická situace nám nedovolila uspořádat naší každoroční výroční valnou hromadu 
veřejně. 
 
I v této nelehké době nepřející osobnímu setkání jsme se však rozhodli, že naše úsilí věnujeme renovaci 
naší starší techniky. Proto jsme se rozhodli, že náš původní vozík PS 12 přestrojíme do moderního kabátu 
a objednáme pro něj nový podvozek, který nám umožní připojení na naše nové DA VW Transporter, který 
jsme odkoupili za symbolickou cenu od OÚ Vestec a dovybavili tažným zařízením. Zmíněné DA sloužilo do 
té doby v jednotce obce.  
 
Počátkem února tedy začala rekonstrukce čítající několik etap směřující k tíženému cíli. Náš strojník Dan 
Miler odvezl vozík k sundání nástavby ze stávajícího podvozku. Došlo k opískování boudy a kompletnímu 
novému nástřiku barvy. 
 
Začátkem června se starosta a velitel SDH vydali pro zrenovovanou boudu k našemu partnerovi, který pro 
nás za náklady tuto práci provedl. 
 
Poté jsme si objednali zbrusu nový podvozek od firmy VEZEKO v Modleticích. Zaplatili zálohu a byl nám 
přislíben termín dodání cca 2 měsíce. 
 
Začátkem září, po částečném uvolnění pandemické situace, jsme se s Obecním úřadem a naším stabilním 
sponzorem Staving Olomouc, rozhodli uspořádat Letní kino s titulem GUMP, pes, který naučil lidi žít.  
 
Tato kulturní záležitost se uskutečnila 11.9. na tradičním místě na louce za rybníkem. Náš sbor připravil 
občerstvení a zabezpečení areálu pro hladký průběh produkce. Před samotným promítáním proběhla 
autogramiáda a prodej knihy, o kterou byl mimořádný zájem. Příjemným bonusem byla i osobní účast 
filmového hrdiny psa GUMPa. Akce se vydařila a na louce se dle našich odhadů sešlo okolo 500 lidí. 
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18.9. se naši členové zúčastnili Memoriálu Jaroslava Štíbra na louce ve Prárech, bohužel jen jako diváci, 
jelikož naše družstvo pro tento závod, jsme nedokázali sestavit.  
 
Dne 25. 9. se pak náš velitel zúčastnil pravidelné odborné přípravy v Jílovém za účasti velitelů z našeho 
okrsku.  
 
1.10. jsme naše DA VW Transporter odvezli na STK a emise. 
 
7.10. jsme na naší pravidelné měsíční schůzi přerovnali regály v kontejneru a udělali velký úklid.  
Takzvanou lehkou přípravu na oslavu výročí znovuzaložení SDH Vestec. 
 
Během října jsme převzali od výrobce nový podvozek s namontovanou boudou a umístili jsme do něj 
stříkačku PS 12 s potřebným vybavením pro Požární sport.  
 
Také jsme před zazimováním odzkoušeli naší stříkačku PS 8 a zjistili, že je stále v kondici díky 
pravidelnému servisu naším strojníkem a jeho pomocníků. Za to jim patří velké díky.  
 
V listopadu jsme přihlásili nový vozík PS 12 na dopravním inspektorátu a získali platné SPZ. 
 
Na konci listopadu velitel sboru odvezl DA k našemu partnerovi AGRO Jesenice -  divize kovovýroba 
k instalaci střešního nosiče, který bude sloužit k převozu soutěžních savic a zázemí družstva. 
 
Začátkem prosince byla zahrádka hotová. Zbývalo jí již jen nalakovat, k čemuž začátkem letošního ledna 
došlo.  
 
Dále proběhla úklidová brigáda v klubovně a začali jsme s přípravou na oslavu 11. výročí znovu založení 
sboru. 
 
Také díky našemu dlouholetému členovi sboru Romanovi Wetzlovi jsme dokázali upravit naše zázemí 
v klubovně na vodárně. Došlo k doplnění skříně na uložení materiálu, přestavbě nábytkové stěny, 
doplnění nových skříněk do kuchyně a na WC, výměně staršího modelu lednice, pověšení TV na stěnu a 
dotažení rozvodu elektriky pro budoucí umístění dataprojektoru na strop klubovny.  
11.12. jsme pak upořádali pro členy SDH Vestec a pozvané hosty  - malou oslavu v areálu vodárny,  právě 
ku příležitosti již 11. výročí znovu založení našeho sboru. Akce se vydařila. Všichni jsme se pobavili a 
probrali co nás v té hasičině trápí a co se dá nadále zlepšovat. Naší akce se mimo jiné zúčastnil i starosta 
obce Vestec, velitel JSDHO Vestec a z dalších hostů je možno zmínit i představitele našeho OSH Praha 
Západ pana Josefa Myslína se svou sekretářkou. 
Spolu se všemi členy SDH jsme se pak shodli na tomto termínu VVH za rok 2021 našeho sboru. 
Ze zprávy o činnosti za rok 2021 vše.  
 
Děkuji za pozornost!! 
 

 


