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Červnové bouřky způsobily záplavy v lokalitě u Hrnčíř, co se 
stalo a jak se bude situace řešit, se dozvíte v rubrice Z obce. 

Přes léto nás čekají dopravní omezení v části obce, více 
informací včetně mapek přinášíme v rubrice Aktuálně. 

Kostní dřeň, měkká tkáň, která vyplňuje vnitřky kostí              
a v lidském těle se jí nachází přibližně 2,6 kg. I přes relativně 
malé množství však má tu největší zodpovědnost, proces 
krvetvorby. V ČR ročně lékaři diagnostikují nejčastější 
onemocnění krvetvorby, chronickou myeloidní leukemii, až 
100 lidem. A protože máme v obci úžasné občany, kteří se 
rozhodli podpořit nemocné, zapojili jsme se i my jako obec do 
náboru dárců kostní dřeně, který proběhne v sobotu 21. 9. 
2019 při příležitosti Světového dne dárců kostní dřeně. I vy 
tak můžete dát naději na život někomu, kdo ji potřebuje. Více 
informací najdete na předposlední straně listů a také na 
stránkách www.darujzivot.cz.

V neděli 2. 6. 2019 proběhly oslavy Dne dětí, více z této akce 
vám napoví fotogalerie na konci vydání. Nezapomeňte, že 
naše školka je přes léto zavřená, takže můžete využít 
příměstské tábory, kde jsou ještě volná místa.

Přeji dětem krásné prázdniny a vám všem příjemné léto.

v ruce právě držíte červnové číslo Vesteckých listů. A co se 
v něm dozvíte?

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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ź Předškoláci vyrazili na Campanus

ź Knihobudka
ź Nabídka pracovních pozic

ź Výlet do Zooparku Zájezd
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ź Dějiny obce Vestec - pokračování

RC BARÁČEK20

ź Příměstské tábory

ěhem letních prázdnin nás Bčekají dvě uzavírky komuni-
kací, o kterých jsme informo-

vali již v dubnovém vydání listů. 

První uzavírka bude v ulici Průběž-
ná, v úseku od ulice Hrnčířská po 
ulici U Hřiště. Přístup k nemovitos-
tem v oblasti okolo hřiště bude 
umožněn vždy buď z ulice Hrnčíř-
ská nebo z ulice U Hřiště, kde bude 
dočasně zrušena jednosměrnost 
ulic U Hřiště a Na Hřišti, bude tedy 
potřeba dbát zvýšené opatrnosti     
a k vyhýbání protijedoucích vozidel 

využít vjezdů k jednotlivým nemo-
vitostem. Majitelé nemovitostí     
v dotčeném úseku ulice Průběžná 
budou mít příjezd a odjezd umož-
něný po dohodě s realizační �rmou 
v určitých časových úsecích.

Dopravní omezení ve Vestci

Další uzavírka bude v ulici K Jaho-
dárně, od křižovatky s ulicí Průběž-
ná po křižovatku s ulicí K Dubu, kde 
bude příjezd do ulice K Dubu a Slepá 
možný pouze od ulice Vestecká, 
křižovatka ulic K Jahodárně x Prů-
běžná x Na Suchých zůstane v pro-
vozu s tím, že nebude možný prů-
jezd ulicí K Jahodárně ve směru na 
Vesteckou, jak je patrné z přiložené 
mapky.

Věříme, že tato nezbytně nutná dopravní opatření budete respektovat, 
sledujte vždy aktuální dopravní značení.

SENIOŘI13

ź Výlet seniorů do západních Čech 

FOTOGALERIE21

ź Dětský den

SPORT22

ź Fotbalová sezona 2018/2019
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AKTUÁLNĚ

Základní škola 
pro děti z Vestce

ak už jsme vás informovali v dub-Jnovém čísle, zastupitelstvo MČ 
Praha 11 schválilo memorandum 

o spolupráci mezi městskou částí 
a obcí Vestec. Memorandum již 
bylo i podepsáno, jedná se dále    
o podrobnostech spolupráce, aktu-

ální jsou stále varianty využití ZŠ 
Chodov a pokračování na ZŠ Campa-
nus, �nanční příspěvek Vestce je při 
uzavření smlouvy na 10 let ve výši 
20 milionů Kč, smlouva zároveň 
zahrnuje opci na dalších 10 let.

 n o v é m  š ko l n í m  ro c e V2019/2020 bude obec zajiš-
ťovat provoz ranního auto-

busu do ZŠ Campanus. Školní auto-
bus je určen pro žáky 1. a 2. tříd. 

Ostatní žáci mají možnost využít 
linku 326, která zajíždí do zastávky 
U Kunratického lesa, která je v blíz-
kosti školy.

Školní autobus ve školním roce 2019/2020

Zpět od školy jezdí autobus ze 
zastávky U Kunratického lesa 
v 16.35 h, tento autobus mohou 
využít všechny děti bez ohledu na 
ročník. Pro možnost využívání ran-
ního školního autobusu je nutné, 
aby se rodiče dostavili do podatelny 
OÚ Vestec, přesný termín bude  
v letním čísle listů. Měsíční popla-
tek za využívání školního autobusu 

činí 100 Kč, celková částka za        
10 měsíců činí 1.000 Kč. Pro identi�-
kaci žáků bude použita ISIC karta, 
kterou používají ve škole.

Doprovod dětí do školy a ze školy ke 
školnímu autobusu a dozor ve škol-
ním autobuse zajišťuje obec pro-
střednictvím organizace Kvalitní 
podzim života, z. ú.

2. autobus
zastávka 
Nezvalova 
Vestecká 

odjezd
6.58 h
7.00 h

1. autobus 

Obecní úřad 6.58 h 
Na Spojce 7.00 h

zastávka odjezd

Linka 326 bude mít upravený pro-
voz, kde jsou všechny spoje zkráce-
ny na Opatov a dochází k prodlouž-
ení intervalu v pracovní dny v ranní 
špičce z 10 na 12 minut. Mimo ranní 
špičku a o víkendech zůstává provoz 
zachován ve stejných intervalech. 

etní prázdniny se blíží, a tak Ldojde opět kvůli nižší poptáv-
ce k omezení provozu hro-

madné dopravy, které se dotkne 
i autobusových spojů ve Vestci, 
aktuální informace a jízdní řády 
najdete na stránkách www.pid.cz. 

Omezení hromadné dopravy 
o prázdninách

AKTUÁLNĚ

Z OBCE

Záplavy v lokalitě 
Nad kopcovitými lukami
Červnové počasí přineslo několik 
bouřek spojených s průtrží mračen, 
a tak v průběhu jednoho červnové-
ho týdne došlo dvakrát k záplavě 
v lokalitě u Hrnčíř. Ve čtvrtek 6. 6. 
2019 zasahovala Jednotka SDH Ves-
tec ve spolupráci s Obecní policií 
Vestec u zaplavení rodinného domu. 

pokračování
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Ve středu 12. 6. 2019 byla jednotka 
opět povolána operačním středis-
kem k čerpání vody, která po příva-
lovém dešti stekla z pole, tentokrát 
už došlo na zaplavení více rodin-
ných domů, zahrad na komunikaci 
vytvořila lagunu o délce 80 metrů. 

Zásah probíhal ve spolupráci s JSDH 
Dolní Jirčany, JSDH Dolní Břežany, 
HZS Jílové u Prahy, Obecní policií 
Vestec a Policií ČR. Po odčerpání 
vody byla za pomoci Technických 
služeb Dolnobřežanska umyta 
komunikace od naplaveného bláta.

pokračování Záplavy v lokalitě Nad kopcovitými lukami

Zeptali jsme se starosty, Tibora Šve-
ce, zda má obec v plánu situaci řešit 
tak, aby k takovým záplavám už 
v budoucnu nedocházelo. K tomu 
nám starosta uvedl: „Příroda nám 
vrací to, jak se k ní chováme. V této 
lokalitě je cca 30 ha polí skloněno 
právě směrem k ulici U Hrnčíř, kdy 
se značná eroze půdy v kombinaci 
s pěstováním kukuřice nejvíce pode-
psala na těchto záplavách. Naším 
cílem je se chovat k přírodě lépe. 
V listopadu letošního roku tak obno-
víme historickou cestu od rybníka 
směrem na Drazdy, kterou pole roz-
dělíme. Agro Jesenice, které na půdě 

hospodaří, nabídlo rychlé řešení pro 
letošní rok a současně také dlouho-
dobé řešení.“ Zástupci společnosti 
Agro Jesenice přislíbili, že při vhod-
ných klimatických podmínkách 
dojde k co nejrychlejšímu provedení 
kultivace a poté bude oseta rychle 
rostoucí oves v nejvíce kritické ploše 
o rozloze cca 3,7 ha. Pro dlouhodo-
bou stabilizaci území nebude na 
ploše pěstována širokořádková plo-
dina (kukuřice, brambory, řepa), 
která nejvíce přispívá k erozi, ale 
naopak pouze úzkořádková (obilo-
viny, olejniny) s roztečí řádků max. 
15 cm.

Z OBCE

Rybník  odpadkový koš!není

Krmení zvířat nejen na našem 
rybníku je sice některými 
považováno za prospěšné, 

ale ne vždy tomu tak je.

Tímto apelujeme na všechny rodiče, 
kteří posílají své děti k rybníku, aby 
nakrmily zvířátka, že jim tím pro-
spějí, aby se nejdříve zamysleli nad 
tím, zda tím spíše životu na rybníce 
neublíží.

V úterý 4. 6. se kolem 20 hodiny obje-
vila na mole mladá dívenka, která 
přinesla tašku plnou „krmení“. 
Bohužel taška byla plná věcí, které 
měly skončit v odpadcích, ne v ryb-
níku. Plesnivé bochníky chleba, ples-
nivé knedlíky, chléb namazaný más-
lem nebo obalený a smažený ve 
vajíčku. To jsou věci, které opravdu 

do rybníka nepatří!

V případě, že se s podobným chová-
ním setkáte, budeme rádi, když 
informujete obecní policii na čísle 
739 156 156.

pokračování
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Z OBCE
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pokračování Rybník není odpadkový koš!

Z OBCE

ozhodně nenoste rohlíky, Rchleba nebo zbytky z kuchy-
ně. Jejich podáváním můžete 

ublížit vodním ptákům, pro které je 
pečivo ve větším množství velmi 
škodlivé. Ptáci ho sice přijímají 
s oblibou a preferují ho jako snadno 
dostupný zdroj energie, ale výživová 
hodnota je malá, protože pečivo 
obsahuje především sacharidy. Ptáci 
tak sice mají plné žaludky, ale záro-
veň trpí podvýživou, chybí jim vita-

míny, minerály a stopové prvky 
dostupné z jiné potravy. 

Je to nebezpečné především pro 
mláďata, která ke správnému vývoji 
potřebují všechny důležité živiny, 
které pečivo nedokáže poskytnout. 
Ani dospělým jedincům však taková 
strava neprospívá. Jestli chcete 
opravdu krmit vodní ptactvo, řiďte 
se následujícím výběrem.

ź pšenice

ź zeleninové odřezky nebo slupky

ź ptačí zob

ź mražený hrášek nebo kukuřice (rozmražené, není nutné vařit)

ź kukuřice

ź případně granule pro vrubozobé ptáky (lze zakoupit v chovatelských potřebách)

ź oves a další obilniny

ź nakrájený hlávkový nebo jiný salát

ź žito

Pro labutě, kachny a další vodní ptáky volte 
z následujících základních potravin, vhodné jsou:

A jak se chovat správně, 
když chcete nakrmit zvířata? 
Žádné rohlíky, raději salát!

Z OBCE

Výsledky  do mateřské školyzápisu

 pondělí 13. 5. 2019 proběhl Vzápis dětí do dalšího školního 
roku. Celkem bylo přijato 

a posouzeno 50 platně podaných 
žádostí, z nichž 45 bylo vesteckých 
dětí, 5 dětí bylo s bydlištěm mimo 

Vestec. Přijaty byly všechny děti, 
které se narodily do 19. 9. 2016 
(celkem 31 dětí), ze školky na konci 
školního roku naopak odchází 45 
dětí na základní školu.

Výsledky  do Evropského parlamentuvoleb

Uvádíme pouze 5 stran s nejvyšším 
ziskem, podrobné informace lze 
nalézt na stránkách Českého statis-
tického úřadu: www.volby.cz

 pátek 24. 5. a v sobotu 25. 5. V2019 proběhly volby do 
Evropského parlamentu. 

Oproti volbám v roce 2014 došlo 
v celé ČR k nárůstu volební účasti, 
která činila celkem 28,72 % (2014 
byla 18,20 %).

Jak probíhaly volby ve Vestci? Účast 
byla opět nadprůměrná, k volbám 

se dostavilo 38,25 % oprávněných 
voličů (v roce 2014 to bylo 26,95 %), 
ze 1.459 voličů v seznamu tak bylo 
vydáno 558 obálek, z nichž 553 obsa-
hovalo platné hlasy. 

Strana Počet hlasů % hlasů 
Občanská demokratická strana 119 21,51 
Koalice STAN, TOP 09 114 20,61 
Česká pirátská strana 93 16,81 
ANO 2011 88 15,91 
Svoboda a přímá demokracie - T. Okamura 38 6,87 
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Upozornění k  sezonyzačátku koupací

„V posledních letech dochází k neú-
měrnému přemnožení sinic (cyano-
bakterie), které jsou nebezpečné jak 
pro lidské zdraví, tak pro vodní rost-
liny a živočichy. Sinice obsahují toxi-
ny, které se mohou projevit v lepším 
případě alergií, v horším záněty očí 
a spojivek, žaludečními obtížemi, 
bolestí hlavy, malátností, oslabením 

imunity, až poruchou funkce jater 
a možným vznikem rakoviny při 
dlouhodobějším kontaktu. Vyšší 
riziko je samozřejmě u malých dětí, 
které jsou citlivější a mají nižší těles-
nou hmotnost. Při styku se sinicemi 
se neotírejte, ale snažte se co nejdří-
ve osprchovat čistou vodou,“ radí 
Eliška Maršálková.

Pokud nemáte průhlednou láhev 
a nejste si jistí, opatrně vejděte do 
vody po kolena tak, abyste nezvířili 
usazeniny na dně. Pokud si přes 

Poslední květnový den začala 
o�ciálně koupací sezona 
a teploty posledních dnů 

přímo vybízejí k pobytu u vody. 
Většina přírodních koupališť     
a oblíbených vodních ploch je pod 
drobnohledem hygieniků, kteří 
provádějí pravidelná měření. Při 
svých výletech ovšem můžete 
dostat chuť smočit se i v méně zná-
mých vodách. Jak takovéto letní 
potěšení ve zdraví přežít, radí    
Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.,   
z Botanického ústavu AV ČR.

Ne vždy je rovnítko mezi zelenou 
vodou a výskytem sinic. „Odlišit řasy 
od toxických sinic pomůže jedno-
duchý, tzv. Maršálkův, test. Naplňte 
průhlednou láhev, například PETku 
až po hrdlo a nechte 20 minut 
odstát. Pokud se vytvořil u hladiny 
zelený proužek nebo povlak, který 
vypadá jako zelená krupice nebo 
sekané jehličí, ale zbytek vody 
zůstal čirý, jsou ve vodě sinice. 
Zůstala-li voda zelená, obsahuje 
řasy,“ dodává. Pomůže také rozhléd-
nout se po celé vodní ploše, zda není 
někde viditelný zelený povlak tak-
zvaného  vodního květu sinic. Ten 
při podrobnějším pohledu tvoří 
opět zelené částečky připomínající 
zelenou krupici nebo sekané jehličí 
a může se díky větru libovolně pře-
mísťovat.

Sledujte také, zda nejsou na březích 
výstražné tabule, nebo se informuj-
te na okresních a městských hygie-
nických stanicích.

zelenou vodu neuvidíte na palce 
u nohou, raději do vody nechoďte. 
Kromě přítomnosti sinic je pravdě-
podobné, že koncentrace řas je tak 
velká, že by mohla způsobit alergie. 

SENIOŘI

Výlet seniorů 
do západních Čech 
10. 5. 2019

Letošní květnový výlet si senioři 
pro změnu přesměrovali do 
západních Čech. Prvním cílem 

se stal renesanční zámek Horšovský 
Týn, který je od roku 1945 ve vlast-
nictví státu. Hned při vstupu na 
nádvoří nás překvapila rozlehlost 
komplexu budov. I nabídka u pokla-
dny byla bohatá. Naše skupina zvoli-

la trasu Zámek. Ale bylo z čeho vybí-
rat. Šest prohlídkových okruhů: 
Trasa Hrad, Purkrabství, nahléd-
nout jsme mohli i do kuchyně nebo 
si třeba zvolit trochu netradiční 
trasu ” Mitsuko”, která je věnovaná 
hraběnce Mitsuko. Tato výjimečná 
žena, Japonka, se jako jedna z prv-
ních provdala na přelomu 19. a 20. 
století z Japonska do Evropy            
a z nedalekého Ronšperka na Hor-
šovský Týn prý často jezdila. Histo-
rické jádro města na řece Radbuze, 
které je městskou památkovou 
rezervací, jsme si do programu neda-
li, protože delší čas jsme věnovali 
městu Stříbru. 
Historie města Stříbra, jak už sám 
název napovídá, je spojena právě 

pokračování
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V přímé linii na sever od Horšovské-
ho Týna směrem na Stříbro, asi 
deset kilometrů před městem, jsme 
jen nakrátko přibrzdili a prohlédli 
jsme si zvenčí benediktinský klášter 
v Kladrubech. Exteriéry tohoto roz-
sáhlého stavebního komplexu příliš 
lákavě nepůsobí, potřebovaly by 
vydatnou �nanční injekci na opravy. 
Nejpozoruhodnější součástí klášte-
ra je barokně-gotický kostel podle 
plánů významného stavitele Jana 
Blažeje Santiniho Aichla. Studenti, 
účastníci U3V ve Vestci, si tak mohli 
oprášit své vědomosti a zastavit se u 
významné české památky, která se 
společně s dalšími snaží prosadit na 
seznam národních kulturních pamá-
tek UNESCO. 

s tímto drahým nerostem, který se 
zde kdysi těžil. Město by se určitě 
mohlo chlubit svým podzemím, kde 
se drahý kov nalézal, ale mezi jeho 
n e j v ě t š í  z a j í m a v o s t i  p a t ř í 
”nadzemí”, a to hlavně městská rad-

nice zdobená bohatými renesanční-
mi sgra�ty. Ta nás hned na první 
pohled upoutala. A právě z její věže 
jako na uvítanou se v čas našeho 
příjezdu ozýval hlas zvonkohry. Ta 
prý nabízí přes dvacet písní. Zajíma-
vých míst má město řadu, kromě 

renesančních a barokních památek 
si udrželo ráz města z poloviny 19. 
století. V parku u náměstí se nachá-
zí označení 13. poledníku.

pokračování Výlet seniorů do západních Čech 10. 5. 2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Výlet do parku ZájezdZoo

šechny děti z naší mateřské Vškoly se vypravily na celoden-
ní výlet kousek za Prahu do 

vesničky zvané Zájezd. Letos nám 
počasí vůbec nepřálo, celý den prše-
lo, a tak jsme výlet museli zkrátit. 
Dětem to však na náladě neubralo 
a bylo pro ně zajímavé už jen to, že 

se po ZOO procházely v pláštěn-
kách. Přesto viděly zajímavá zvířát-
ka jako byla obří želva, zmoklý vel-
bloud, chameleon či stádo koz, mezi 
kterými mohly děti chodit. Počasí se 
bohužel objednat nedá, přesto jsme 
to nevzdali a vše si řádně užili po 
svém. 

Předškoláci  na Campanusvyrazili

Další fajn akcí byl výlet za spor-
tem. Na konci května jsme 
se s našimi předškoláky 

vypravili na MOVE WEEK do ZŠ 
Campanus. Bylo to nejen dopoledne 
plné pohybu, ale také spousta pří-
jemných setkání s kamarády, kteří 
naší školku navštěvovali a nyní jsou 
již školou povinní. 

Knihobudka

Začátek června byl ve znamení 
knížek. Sešli jsme se proto na 
zahradě naší mateřské školy, 

abychom uvedli do provozu náš 
nový prvek, KNIHOBUDKU. Nejed-
ná se však o prvek herní. Účelem 
tohoto prvku je  podporovat       
v dětech zájem o četbu, příběhy      
a knížky. V této době také probíhala 
akce Celé Česko čte dětem, do které 

pokračování



1514

SENIOŘI MATEŘSKÁ ŠKOLA

červen 2019 červen 2019

V přímé linii na sever od Horšovské-
ho Týna směrem na Stříbro, asi 
deset kilometrů před městem, jsme 
jen nakrátko přibrzdili a prohlédli 
jsme si zvenčí benediktinský klášter 
v Kladrubech. Exteriéry tohoto roz-
sáhlého stavebního komplexu příliš 
lákavě nepůsobí, potřebovaly by 
vydatnou �nanční injekci na opravy. 
Nejpozoruhodnější součástí klášte-
ra je barokně-gotický kostel podle 
plánů významného stavitele Jana 
Blažeje Santiniho Aichla. Studenti, 
účastníci U3V ve Vestci, si tak mohli 
oprášit své vědomosti a zastavit se u 
významné české památky, která se 
společně s dalšími snaží prosadit na 
seznam národních kulturních pamá-
tek UNESCO. 

s tímto drahým nerostem, který se 
zde kdysi těžil. Město by se určitě 
mohlo chlubit svým podzemím, kde 
se drahý kov nalézal, ale mezi jeho 
n e j v ě t š í  z a j í m a v o s t i  p a t ř í 
”nadzemí”, a to hlavně městská rad-

nice zdobená bohatými renesanční-
mi sgra�ty. Ta nás hned na první 
pohled upoutala. A právě z její věže 
jako na uvítanou se v čas našeho 
příjezdu ozýval hlas zvonkohry. Ta 
prý nabízí přes dvacet písní. Zajíma-
vých míst má město řadu, kromě 

renesančních a barokních památek 
si udrželo ráz města z poloviny 19. 
století. V parku u náměstí se nachá-
zí označení 13. poledníku.

pokračování Výlet seniorů do západních Čech 10. 5. 2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Výlet do parku ZájezdZoo

šechny děti z naší mateřské Vškoly se vypravily na celoden-
ní výlet kousek za Prahu do 

vesničky zvané Zájezd. Letos nám 
počasí vůbec nepřálo, celý den prše-
lo, a tak jsme výlet museli zkrátit. 
Dětem to však na náladě neubralo 
a bylo pro ně zajímavé už jen to, že 

se po ZOO procházely v pláštěn-
kách. Přesto viděly zajímavá zvířát-
ka jako byla obří želva, zmoklý vel-
bloud, chameleon či stádo koz, mezi 
kterými mohly děti chodit. Počasí se 
bohužel objednat nedá, přesto jsme 
to nevzdali a vše si řádně užili po 
svém. 

Předškoláci  na Campanusvyrazili

Další fajn akcí byl výlet za spor-
tem. Na konci května jsme 
se s našimi předškoláky 

vypravili na MOVE WEEK do ZŠ 
Campanus. Bylo to nejen dopoledne 
plné pohybu, ale také spousta pří-
jemných setkání s kamarády, kteří 
naší školku navštěvovali a nyní jsou 
již školou povinní. 

Knihobudka

Začátek června byl ve znamení 
knížek. Sešli jsme se proto na 
zahradě naší mateřské školy, 

abychom uvedli do provozu náš 
nový prvek, KNIHOBUDKU. Nejed-
ná se však o prvek herní. Účelem 
tohoto prvku je  podporovat       
v dětech zájem o četbu, příběhy      
a knížky. V této době také probíhala 
akce Celé Česko čte dětem, do které 

pokračování



1716

KRONIKA

červen 2019 červen 2019

jsme každoročně zapojeni, a tak 
jsme se rozhodli uspořádat pohád-
kovou zahradu, kdy děti plnily 
různé úkoly  na stanovišt ích        
s pohádkovými postavičkami, které 
znají právě z knížek. Potkat se tak 
mohly se Sněhurkou a jedním trpas-
líkem, Žlutými Vodnicemi, Čaroděj-

nicemi, Mankami a Rumcajsem, 
Ferdou Mravencem a Beruškami. 
Tentokrát nám počasí přálo, a tak 
jsme si odpoledne opravdu užili. 
Především bychom však chtěli podě-
kovat každému, kdo se akce zúčast-
nil a naší Knihobudce věnoval do 
začátku knížku.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

pokračování Knihobudka

Mateřská škola Vestec, 
 příspěvková organizace hledá:

učitelku/učitele s kvali�kací učitelství pro MŠ, 

Nástup od září 2019. 

ź dobrá dostupnost MHD (Praha–západ, 15 min autobusem z metra C Opatov, nebo 20 min z metra C Budějovická) 

Kontakt: msvestec@seznam.cz, tel.: 602 301 212

ź práce v příjemném pracovním kolektivu i prostředí
ź zaměstnanecké výhody

předškolní nebo speciální pedagogika. 

Mateřská škola Vestec, 
 příspěvková organizace hledá:

› údržbáře - zahradníka
› uklízečku na občasnou výpomoc 

ź možnost na DPP nebo částečný úvazek
ź pracovní doba dle dohody

ź dobrá dostupnost MHD (Praha–západ, 15 min autobusem z metra C Opatov, nebo 20 min z metra C Budějovická) 

Nástup možný ihned. 

ź práce v příjemném pracovním kolektivu i prostředí

Kontakt: msvestec@seznam.cz, tel.: 602 301 212

Dějiny obce Vestec
pokračování

Psal se rok 1928. Naše země si 
připomínala 10 let samostatné 
republiky. Okresní osvětový sbor 
v Jílovém přišel s velkolepým 
návrhem postavit památník Na 
Křížkách, připomínající husit-
skou slávu. Sulická obec věnovala 
k tomuto účelu 1 ha plochy. Okol-
ní obce a instituce tuto myšlenku 
podpořily a věnovaly k tomuto 
účelu různě vysoké peněžité část-
ky. Vestečtí občané nezůstali 

pozadu. Místní osvětová organi-
zace zorganizovala peněžitou 
sbírku.

Naše procházka dějinami 
Vestce dospěla k roku 
1508. Pozornému čtenáři 

jistě neuniklo, že naše víska 
Véska zcela bezbolestně proplula 
či prošla bouřlivými husitskými 
časy. V řadě českých měst a na 
hradech nezůstal kámen na 
kameni, dřevěné stavby a úrodu 
na chudých políčkách sežehly 
a pohltily plameny. Zatím žádné 
kroniky ani jiné dokumenty se 
o Vestci v tomto ohledu nezmi-
ňují. Památky, přímo kamenné, 
však v našem kraji najdeme.  
A právě o této stavbě se naše 
stará kronika zmiňuje podrobně-
ji.

Dárci jsou ve staré kronice zve-
řejněni, celkem jich bylo 53. 
Obecní úřad a movitější občané 
přispěli po 50 Kč. Nejčastější  
příspěvek byl 5, 10 nebo 20 Kč. 
Nejvíce věnoval obecní úřad 
a pan E. Dobiáš po 50 Kč, dále 
třeba hasičský sbor - 20 Kč. 
Vybraný obnos 922,15 Kč byl 
odveden osvětové komisi v Jílo-
vém.

Kronikář s nadšením popisoval 
tuto událost a zdůrazňoval i fakt, 
že si občané plně uvědomovali 
svou příslušnost k zemi.

pokračování

Zdroj: Wikipedie

Foto: www.husitstvi.cz, Stanislav Trsek
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pokračování Dějiny obce Vestec pokračování

Na konci dvacátých let 20. století se 
koncem června u památníku konaly 
národní poutě, spojené s oslavou 
mistra Jana Husa a hořící hranicí.

Shromáždění lidu s hojnou husit-
skou účastí vstoupilo do dějin mimo 
jiné díky slavné Muchově Slovanské 
epopeji, přesněji její části s názvem 
Setkání na Křížkách (památníku se 
také říká Rozhledna Na Křížkách).
Pravděpodobně už od počátků Čes-
koslovenského státu se zde konala 
setkání na připomínku husitského 
hnutí. Díky péči osvětového sboru v 
Jílovém u Prahy bylo roku 1929 roz-
hodnuto o výstavbě památníku       
s rozhlednou. Slavnostně byl ote-
vřen 5. 7. 1931. Setkání se zde kona-
la do roku 1947, kdy byla tato tradi-
ce zrušena. V letech 2006 - 2010 
proběhl pokus tuto tradici znovu 
obnovit, toto snažení bylo přeruše-
no prodejem části louky v okolí 
památníku a vybudováním restau-
race.

V roce 1419, na sobotu 30. září   
(někde se uvádí 29. září) byl na toto 
památné místo radikálními kazateli 
(Václav Koranda) svolán celozem-
ský sraz poutníků (tzv. poutě na 
horách). Po skončení žňových prací 
se tak znovu zaktivizoval husitský 
venkov. Nad bratrstvím husitské 
víry se vznášely těžké mraky, ale 
setkání se  konalo v duchu vzájem-
né lásky. Účastníci, poutníci neměli 
kromě holí žádné zbraně, žádný 
obraz apokalyptické hrůzy nebyl 
ještě na obzoru. Dokonce si prý 
poutníci natolik vážili chleba vez-
dejšího, že na výzvu jistého panoše 
mezi sebou peníze vybrali, aby chu-
dým zemědělcům škodu za pošlapa-
né osení uhradili.

                                                                  

Tolik informace z naší kroniky, vzta-
hující se k památníku. Dále ještě 
uvádíme informace dostupné na 
internetu.

Poněkud zapomenutý kamenný 
pomník Na Křížkách, který je posta-
ven podle návrhu architekta Jansty, 
je dodnes němým svědkem plynou-
cího času. Stojí na vrchu Mandava, 
trochu skrytý mezi stromy, opodál 
od frekventované křižovatky, kde 
hlavní silnice z Prahy do Benešova 
protíná okresní silnici do Sulic a na 
opačné straně do Křížkového Újezd-
ce.

Památník od svého vybudování znač-
ně zchátral a stal se častou obětí 
vandalských útoků. Jen díky snaze 
obyvatel Sulic byl roku 1998 kom-
pletně opraven. Rozhledna je vyso-
ká 12 metrů a na její vrchol vede    
44 schodů. Za pěkného počasí lze 
vidět Brdy, Středočeskou pahorkati-

Památník a rozhledna na Manda-   
vě u Sulic, Stará vestecká kronik,   
str. 17 a 18.

Obrázky nahoře:nu, Říp a České středohoří či Lužic-
ké hory. Výhled však značně kompli-
kují vzrostlé stromy, které rozhled-
nu dávno přerostly a omezily výhled 
pouze na severní stranu. Dnes bývá 
vstup na rozhlednu otevřen pro 
veřejnost zpravidla jen o víkendech. 
Klíč od rozhledny je umístěn na 
obecním úřadě v Sulicích a lze si jej 
v otevíracích hodinách zapůjčit.

 
Zpracovala Blanka Pašková
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pouze na severní stranu. Dnes bývá 
vstup na rozhlednu otevřen pro 
veřejnost zpravidla jen o víkendech. 
Klíč od rozhledny je umístěn na 
obecním úřadě v Sulicích a lze si jej 
v otevíracích hodinách zapůjčit.

 
Zpracovala Blanka Pašková
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SPORTSPORT

červen 2019 červen 2019

Fotbalová sezona 
2018/2019

Od 17 hodin nastoupilo ke svému 
poslednímu zápasu v sezoně A muž-
stvo, které potvrdilo podzimní třetí 
místo v soutěži výhrou 3:2 nad sou-
peřem TJ Dynamo Nelahozeves. Tím 
našim fotbalistům skončila sezona, 
příští začne opět v létě a o jejím prů-
běhu vás budeme informovat.

 sobotu 15. 6. 2019 se na ves-Vteckém hřišti rozhodovalo    
o konečném umístění v právě 

končící sezoně, od 14 hodin nastou-
pili hráči B týmu, kteří byli na prv-
ním místě, zajišťujícím postup. Bylo 
potřeba vyhrát, protože konkurenč-
ní tým z Libře byl jen o dva body za 
námi. První poločas napovídal 
tomu, že postup dopadne, vedení 
2:0 hrálo ve prospěch našich fotba-
listů. Druhá polovina zápasu však 
přinesla studenou sprchu a konečný 
výsledek 3:4 znamenal postup 
pouze v případě, že by Libeř zápas 
proti Okrouhlu prohrála. Což se 
nestalo, zvítězila 3:2 a o jeden bod 
tak v tabulce přeskočila náš tým. Tak 
snad příští rok, a i když to letos nevy-

šlo, je potřeba ocenit nasazení 
hráčů i realizačního týmu, nejvyšší 
počet vstřelených branek ve skupi-
ně a třetí nejnižší počet obdržených 
branek.

Děkujeme fanouškům, členům klu-
bu, realizačním týmům, sponzorům 
a všem, kteří nás podporovali.

Pozice Klub Zápasy Výhry Prohry Penalty + Penalty - Skóre Body
1. FK Komárov 30 26 4 3 2 88:34 77
2. FK Kosoř 30 22 8 0 1 87:52 67
3. TJ Viktoria Vestec 30 22 8 1 1 86:45 66
4. TJ Sokol Klecany 30 19 11 1 1 95:55 57
5. TJ Jíloviště 30 18 12 2 3 76:50 55
6. TJ Dynamo Nelahozeves 30 17 13 2 3 59:41 52
7. Spartak Průhonice 30 19 11 6 1 79:58 52
8. SK VOTICE 30 16 14 0 1 60:58 49
9. TJ KOVOHUTĚ PODLESÍ 30 14 16 1 2 50:54 43
10. FK Mníšek pod Brdy 30 13 17 2 3 49:72 40
11. SK Doksy 30 13 17 3 0 50:76 36
12. SK Tochovice 30 11 19 3 3 63:83 33
13. FC Čechie Velká Dobrá 30 11 19 3 1 43:70 31
14. UNION CERHOVICE 30 8 22 1 4 39:57 27
15. FC Jílové 30 6 24 2 3 49:93 19
16. SK Petrovice 30 5 25 2 3 36:111 16

Pozice Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Libeř 26 18 4 4 95:47 58
2. TJ Viktoria Vestec B 26 18 3 5 113:52 57
3. Davle 26 15 3 8 72:41 48
4. Jesenice B 26 15 3 8 109:82 48
5. Jíloviště B 26 12 6 8 85:88 42
6. Jílové B 26 12 3 11 79:66 39
7. Vrané 26 11 6 9 77:64 39
8. Hradištko 26 10 4 12 51:53 34
9. Okrouhlo 26 10 2 14 81:64 32
10. Průhonice B 26 10 2 14 78:91 32
11. Pikovice 26 7 7 12 78:94 28
12. Hvozdnice B 26 8 3 15 57:91 27
13. Radlík 26 6 5 15 46:99 23
14. Kamenný Přívoz 26 3 3 20 40:129 12

Tabulka po 30. kole 
SPORT INVEST I.A třída 

skupina A

Tabulka po 26. kole 
SPORT INVEST III. třída 

skupina A

22 23
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ź soukromá mateřská školka

ź kroužky pro menší i větší děti

ź doučování

ź pronájmy prostor pro občanské aktivity
ź speciální přípravné ročníky pro předškoláky ź besedy, workshopy, přednášky pro veřejnost

Komunitní a vzdělávací centrum Eldorado v Psárech
„Zelená škola" ul. Ke Křížku 795, Dolní Jirčany zahajuje svou činnost od 1.9.2019

telefonicky (739 560 407) nebo e-mailem machova@kceldorado.cz.

Zájem o zápis na školní rok 2019/20120  
do mateřské školy a předškolního ročníku je možno uskutečnit 

Činnost centra je následující:
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