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Tibor Švec, starosta obce

editorial

Vážení čtenáři,

V kronice opět najdete zajímavé 
informace z naší historie, 
tentokrát se Blanka Pašková 
zaměřila na téma politiky v období 
před sto lety.

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. Zároveň děkuji 
všem, kteří také přispěli do 
některé z vyhlášených sbírek 
určených na pomoc postiženým 
regionům.

Ve Vestci nás o prázdninách čeká 
oprava ulice Vestecká, která prošla 
poslední zásadní rekonstrukcí už 
skoro před 20 lety. Více informací 
k opravám a také k úpravě 

křižovatky Vestecká x Ve 
Stromkách x K Jahodárně najdete 
v rubrice Aktuálně. Věřím, že 
naplánované opravy, i přes 
omezení, která jsou s nimi 
nezbytně spojená, povedou ke 
zvýšení bezpečnosti a komfortu 
cestování.

Přeji vám příjemné čtení a klidné 
prožití léta!

Kontejnery na textil Kloktex 
máme v obci už několik let, 
novinky z jejich provozu se 
dozvíte v rubrice Z obce. 
A v rubrice Mateřské školy 
najdete, jak proběhl závěr 
letošního školního roku. 

v ruce právě držíte červnové 
vydání Vesteckých listů. A co se 
v něm dozvíte?
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ź oprava dešťové kanalizace 
u křižovatky s ulicí Vídeňská, 
která by neměla zasáhnout do 
provozu křižovatky

ź oprava pravého pásu 
komunikace, začínající cca 150 
metrů před budovou obecního 
úřadu až po autobusovou 
zastávku Vestec, Obecní úřad 
(ve směru na Prahu). Tato 
oprava bude spojena 
s kyvadlovým provozem 
v uvedeném úseku, řízeným 
semafory, protože bude potřeba 
v této části vybudovat opěrnou 

stěnu, aby nedocházelo 
k propadání komunikace 
směrem do pole.

ź v celém úseku lokální opravy 
inženýrských sítí umístěných 
pod komunikací
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OPRAVY VESTECKÉ A ÚPRAVA KŘIŽOVATKY 
Vestecká x Ve Stromkách x K Jahodárně

Na období prázdnin, kdy je menší intenzita provozu, jsou naplánovány 
opravy v ulici Vestecká, a to od křižovatky s ulicí Vídeňská až po ulici 
K Vodárně.

Ve směru od Vídeňské k ulici K Vodárně nás čeká:

ź přestavba křižovatky 
Vestecká x Ve Stromkách 
x K Jahodárně

zdroj: maps.google.com

foto Vestecká před úřadem

zdroj: maps.google.comzdroj: maps.google.com

OBECNÍ POLICIE16

ź Z knihy událostí
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A jak bude křižovatka 
vypadat? 

Následně v návaznosti na 
provedené opravy a úpravy 
proběhne na přelomu září a října 
výměna povrchu ulice Vestecká 
v celé délce na území obce Vestec.

Dojde k tomu, že bude narovnána 
tak, že výjezd z ulice K Jahodárně 
bude přímo naproti ulici Ve 
Stromkách (dojde tedy k posunutí 
části ulice K Jahodárně), na 
křižovatce budou nově vyznačeny 
čtyři přechody – dva na Vestecké 
a po jednom v ulicích K Jahodárně 
a Ve Stromkách a v neposlední 
řadě dojde k osazení světelného 
signalizačního zařízení (semaforů), 
které budou vybaveny systémem 

umělé inteligence. Ta bude 
udržovat prioritu průjezdu po ulici 
Vestecká, bude reagovat na příjezd 
vozidel z vedlejších ulic a také 
bude vyhodnocovat intenzitu 
provozu, na základě které bude 
automaticky upravován provoz 
křižovatky.

Z OBCE
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Z OBCE

Vedení projektu KlokTex si pro 
řešení optimalizace svozů vybralo 
společnost Sensority, s.r.o. Díky 
této spolupráci se kontejnery 
osadily čidly, která přenáší 
informaci o naplněnosti 
kontejneru a optimalizují se tak 
nejen náklady svozu, ale také se 
díky chytré logistice přispívá ke 
snížení emisí.

České republice. Obec Vestec se do 
projektu pomoci zapojila již před 
lety, dva kontejnery jsou umístěny 
v rohu parkoviště u Billy. V rámci 
projektu se musí velmi efektivně 
řešit provoz celého systému, svoz 
a třídění odevzdaného textilu 
a obuvi, aby náklady s tím 
spojené, nepřevýšily přínosy 
celého projektu.

Jednou ze zásadních nákladových 
položek je svoz odevzdaného 
textilu a obuvi. Optimální 
plánování svozů s ohledem jak na 
rozmístění kontejnerů, tak 
zejména na jejich naplnění, tak 
zásadně ovlivňuje efektivitu celého 
procesu a má přímý dopad do 
nákladů projektu.

MODERNÍ TECHNOLOGIE POMÁHAJÍ 
v charitativních projektech

 nových technologiích se mluví často a v různých souvislostech, Omálokdy se však dozvídáme, že mohou pomáhat i ohroženým dětem, 
jako například v projektu KLOKTEX.

 „Projekt byl spuštěn s cílem 
pomoci těm, kteří naši pomoc 
potřebují. Díky všem dárcům 
oblečení a obuvi jsme v rámci 
projektu finančně podpořili 
charitativní organizace částkou 
převyšující 3 miliony korun. Tuto 
pomoc se budeme i přes nelehké 
období snažit nadále navyšovat.“ 
říká Ing. Pavlína Klementová, 
jednatelka společnosti. 

Efektivita klíčem k podpoře

Kontejnery na textil, oblečení 
a obuv pro děti i dospělé
Jde o charitativní a ekologický 
projekt, který podporuje 
především Fond ohrožených dětí 
Klokánek. Po celé České republice 
jsou rozmístěné kontejnery 
s logem klokánka na sběr 
nepotřebného, avšak použitelného 
oblečení a obuvi. Odevzdáním 
takovýchto oděvů, obuvi, textilu, 
ale i hraček do těchto kontejnerů 
se jejich dárci přímo podílí na 
pomoci jak materiální, tak hlavně 
finanční. Více na www.KlokTex.cz.

Co je to projekt KlokTex?

Projekt KlokTex zahrnuje stovky 
kontejnerů rozmístěných po celé 

Z OBCE
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Život s alkoholikem je jako jízda na 
horské dráze. Partneři 
k alkoholikovi chovají často 
smíšené pocity. Ve chvílích 
střízlivosti ho milují, pak ale znovu 
přijde na scénu alkohol a milovaný 
člověk se mění před očima. Často 
se bohužel objevuje také agresivní 
chování, a tak v rodině také může 
panovat neustálý strach a stres. Je 
to neustálý kolotoč, ve kterém se 
střídá naděje, že se problém nějak 
zvládne překonat, alkoholikovy 
sliby, že tentokrát už opravdu 
s pitím přestane a následné 
zklamání. 

nezvládne sám?
Proč to alkoholik 

Závislost na alkoholu je nemoc, 
patří tedy do rukou odborníků: 
psychologů, psychiatrů, 
adiktologů… Závislý si svůj 
problém většinou neuvědomuje 
a nemá pocit, že by měl něco 
řešit. A ti, kteří si problému přeci 
jen vědomi jsou, s pitím přestat 
nedokáží, ačkoli by třeba i chtěli. 
V případě závislosti na alkoholu 
není na co čekat, čím dříve se 
závislému dostane odborné 
pomoci, tím lépe.

Kde hledat pomoc? 
Co můžete udělat sami? Všímejte 
si varovných signálů, tak aby se 
vám závislost podařilo odhalit co 
nejdříve. Nastavte doma jasné 
hranice a pravidla a buďte pevní 
a důslední v jejich dodržování. 
Směřujte závislého k léčbě. Aby 

byla léčba úspěšná, je potřeba, aby 
byl závislý k léčbě sám odhodlaný 
a motivovaný. Léčba závislostí je 
během na dlouhou trať, buďte také 
připraveni na to, že může dojít 
k relapsům a recidivám. Alkoholik 
se před alkoholem v naší 
společnosti v podstatě nemá kam 
schovat, pomoci mu můžete 
alespoň tak, že před ním ani vy 
alkohol pít nebudete. V žádném 
případě abstinujícího 
neponoukejte k tomu, aby se 
zkusil napít, že se přece nic 
nestane. Pravděpodobně stane. 
V neposlední řadě nezapomínejte 
ani na sebe, jak už jsem psali výše, 
život po boku závislého je náročný 
také pro jeho okolí – je-li to 
potřeba, vyhledejte odbornou 
pomoc také vy.

ALKOHOLISMUS V RODINĚ

Život s alkoholikem
Alkoholismus: 
Kdy už je opravdu zle?

lkohol je v naší společnosti Anejen tolerovaný, ale 
v mnohých rodinách je také 

neodmyslitelně spjat s různými 
významnými životními událostmi. 
Pije se na zdraví při narození 
miminka nebo oslavách narozenin, 
sklenkou sektu vítáme nový rok, 
pije se na vítězství oblíbeného 
týmu (i na případnou prohru). 
Lidé často zapomínají na 
nebezpečí alkoholu. Kdy je pití 
ještě normální a kdy už překračuje 
hranici? A jaké to je žít 
s alkoholikem?

Život se závislostí je náročný nejen 
pro dotyčného, ale často 
především pro jeho nejbližší okolí. 
Alkoholismus v rodině je skrytým 
tajemstvím mnoha domácností. 

Závislost na alkoholu vzniká 
postupně. V počáteční fázi přináší 
alkohol dotyčnému pocity radosti 
až euforie, postupně se zvyšuje 
jeho tolerance (tzn. musí vypít 

více, aby pociťoval účinky). Mezi 
základní znaky alkoholismu patří: 
craving (silné nutkání a chuť pít 
alkohol), ztráta kontroly nad pitím 
(když už začne pít, má problém 
přestat, nedokáže si alkohol 
odepřít), zvýšená tolerance 
k alkoholu (musí vypít více, aby 
pocítil účinek), odvykací stav 
(nemá-li po ruce alkohol, začnou 
se projevovat nepříjemné tělesné 
pocity), alkohol je centrem života 
(dotyčný postupně zanedbává 
další aktivity a povinnosti) 
a pokračuje v pití i přes to, že to 
má zjevně negativní důsledky.

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
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se projevovat nepříjemné tělesné 
pocity), alkohol je centrem života 
(dotyčný postupně zanedbává 
další aktivity a povinnosti) 
a pokračuje v pití i přes to, že to 
má zjevně negativní důsledky.
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SENIOŘI

Vodárna v Podolí nabízí je 
vyhledávaný objekt vhodný pro 
exkurze. Chtěli bychom tuto 
technickou památku  - Muzeum 
pražského vodárenství navštívit 
ještě v červenci. MHD doprava.

O chystaných výletech, odjezdech 
i případných změnách budeme 
včas informovat formou emailů, 
prostřednictvím aplikace 
WhatsApp nebo vzájemným 
předáváním zpráv, tzv. po 
sousedsku.

Odložené divadelní představení 
tragikomedie ”Kočka v oregánu” 
v Divadle Kalich bychom měli 
zhlédnout 30. 9. 2021.

SVS

Ve středu 14. 7. 2021 by měl být 
výletním cílem SVS zámek 
Konopiště a pravděpodobně 
i nedaleký resort Čapí hnízdo.

VESTEČTÍ SENIOŘI 
OPĚT PLÁNUJÍ AKCE

ak jako loni, tak i letos Tv červnu začali plánovat 
vestečtí senioři na členské 

schůzi akce na druhé pololetí. 
Vloni, po jarní pauze, hned 16. 6. 
se s chutí rozjeli na výstavu a poté 
na výlety. Cestovní elán jim však 
dlouho nevydržel a divadelní 

představení, na která se těšili, se 
už nedočkala realizace. 
Protikovidové období se 
s podzimem vrátilo a my jsme 
místo výletů museli respektovat 
nouzový stav, nosit roušky, 
dodržovat krizová opatření nebo                     
se osobně s nemocí poprat.

Informace o plánovaných akcích 2021

Unikátní výstava o starém Egyptě 
Sluneční králové v Národním 
muzeu Praha je prodloužena do 
30. září 2021. Vstupenky jsou v 
prodeji on-line. Pro vstup do 
muzea není vyžadován negativní 
test na Covid-19.  SVS nebude 
vstupenky hromadně objednávat. 
Zájemci z našeho klubu ale mohou 
výstavu navštívit samostatně a 
potvrzení o prohlídce expozice 
předají Jitce Drahošové, která část 
ceny vstupenky uhradí.

SENIOŘI
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 
v naší mateřské škole

MATEŘSKÁ ŠKOLAMATEŘSKÁ ŠKOLA

Cvičná evakuace
V souvislosti s nedávnými 
anonymními telefonáty na linku 
158, kdy neznámý pachatel 
vyhrožoval mateřským školám 
bombovým útokem, jsme si 
vyzkoušeli cvičnou evakuaci. 

V úžasném čase 2:37 min. jsme se 
zvládli všichni shromáždit na 
určeném místě před bránou 
mateřské školy. Děti byly úžasné 
a skvěle spolupracovaly. Nikdo by 
tedy snad neuhořel a všichni by se 
zachránili. 

Celodenní výlet
K radosti nás všech, co máme se 
školkou něco společného, došlo 
k uvolnění restrikcí ještě před 
koncem školního roku. Podařilo se 
nám díky tomu pro děti uspořádat 
celodenní výlet do Farmaparku 
Soběhrdy. Počasí nám přálo, a tak 

si výlet děti náramně užily. Viděly 
spoustu zajímavých zvířátek, které 
si starší děti zkusily nakrmit 
a menší děti se projely vláčkem. 
Nakonec si pohrály na 
doprovodných atrakcích 
a pochutnaly na výborném obědě.

Loučení s předškoláky
Zároveň máme za sebou velmi 
oblíbenou a letos opět povedenou 
akci „Loučení s předškoláky“. Jsme 
rádi, že jsme se s našimi 
nastávajícími školáčky mohli 
důstojně a krásně rozloučit na 
zahradě naší mateřské školy. Děti 
předvedly krásná vystoupení, 
předškoláci dostali šerpy a všichni 
společně jsme 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.

Prajeme vám krásne oddychové 
letné dni a tešíme sa na vás 
v novom školskom roku.

Za celý školský rok, veľmi 
oceňujeme, akú príjemnú 
atmosféru v našej Vesteckej škôlke 
vytvárate. Dôkazom je náš 
spokojný Lukáško, ktorý si každé 
ráno veselo poskakuje do svojej 
zelenej triedy.

Za celý tým naší mateřské školy 
přejeme všem krásné prázdniny 
a v září opět ve zdraví na viděnou.

Do konce školního roku nás čeká 
ještě jedno divadélko 
a prázdninový provoz. Ten 
zakončí letošní školní rok 16. 7. 
2021.

Moc děkujeme za zpětnou vazbu 
v podobě došlých e-mailů, které 
nás vždy potěší a zahřejí u srdíčka. 

chceli by sme vám vysloviť 2 veľké 
ĎAKUJEME:

Za úžasne skvelú záhradnú 
slávnosť, plnú šťastných, usmiatych 

tvárí a nezabudnuteľného 
programu všetkých tried.

ředitelka MŠ Vestec

Jeden úžasný bychom rádi 
zveřejnili: 

Všem předškoláčkům, kteří po 
prázdninách půjdou do školy, 
přejeme šťastný nový začátek 
a mnoho školních úspěchů do 
dalších let.

„Pekný deň celému pedagogickému 
kolektívu,

Božena, Richard, Julinka a Lukáško 
Valentovi“

Mgr. Dita Klímová
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Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIEOBECNÍ POLICIE

Poškození autobusu v Ohrobci
Dne 14. 5. 2021 ve večerních 
hodinách hlídka strážníků 
poskytla součinnost hlídce Policie 
ČR. Na přechodu pro chodce měl 
vstoupit do jízdní dráhy autobusu 
podnapilý muž. Při dalším 
incidentu měl tento muž následně 
poškodit čelní sklo autobusu. 
Hlídka obecní policie provedla 
kontrolu a dle popisu svědků 
nalezla podezřelého v místě 
bydliště.

Vzhledem k jeho zranění byla na 
místo přivolána záchranná služba 
a muž byl za asistence Policie ČR 
převezen do nemocnice k dalšímu 
ošetření. Celou událostí se bude 
nadále zabývat Policie ČR.

Muž si stěžoval, že byl napaden 
řidičem autobusu spolu s několika 
dalšími osobami a vyhrožoval, že si 
pořídí zbraň, že všechny postřílí 
a zapálí všechny autobusy.

Řidič v Dolních Břežanech 

Dne 15. 5. 2020 hlídka Obecní 
policie Vestec v dopoledních 
hodinách zjistila vozidlo VW 
Transporter, které mělo zřejmě 
zkratovaná zadní světla, a tudíž 
místo brzdových se rozsvěcela 
světla bílé barvy (couvací), vozidlo 
bylo z toho důvodu zastaveno 
a řidič byl o závadě poučen.

Celá věc bude oznámena 
příslušnému správnímu orgánu, 
kde mu hrozí sankce ve výši 
25.000 - 50.000 Kč a zákaz řízení 
motorových vozidel na dobu 1 až 2 
let.

byl pod vlivem drog

Zároveň byla řidiči provedena 
dechová zkouška na alkohol 
s negativním výsledkem. 
Vzhledem k chování řidiče byla 

následně provedena i zkouška na 
přítomnost návykových látek 
s pozitivním výsledkem na látky 
amfetamin a metamfetamin, řidič 
poté přiznal užití pervitinu. 
Odborné vyšetření odběrem krve, 
ke kterému byl vyzván hlídkou 
Policie ČR, na místě odmítl.

Pokud někdo nalezne ztracené 
dítě, měl by co nejdříve vyrozumět 
Policii, aby nedocházelo zbytečně 
k časovým prodlevám a stresu 
rodičů.

S popisem 12letého chlapce byla 
celá informace také předána 
Městské policii Jesenice, Obecní 
policii Průhonice, Městské policii 
Praha a Policii ČR.

Dne 22. 5. 2021 se v odpoledních 
hodinách na služebnu obecní 
policie dostavila žena s tím, že na 
cyklovýletu spolu se známými, se jí 
po cestě ztratil syn. Syn měl spolu 
s kamarády jet napřed, kamarádi 
se však poté oddělili. Syna se 
nejprve snažila najít sama, ale 
když se jí to nepodařilo, po cca 
hodině a půl dorazila věc oznámit.

Ztracený chlapec

Z celé věci plyne ponaučení, že 
rodič by měl své dítě poučit, jak se 
v této situaci správně zachovat.

Ani po dvouhodinové snaze se jej 
však žádné z hlídek najít 
nepodařilo. Naštěstí se ozvala 
babička s tím, že vnuka dovedl 
domů neznámý muž. Tento muž 
jej měl na trase, kde se ztratil, 
nalézt spolu se svojí rodinou. 
Chlapce vzali s sebou a když 
dorazili domů, autem jej odvezli 
do jeho bydliště.

Všechny hlídky začaly propátrávat 
okolí a hlídka Obecní policie 
Vestec spolu s matkou ztraceného 
chlapce projela celou trasu 
postupně od bydliště až do místa, 
kde byl naposled spatřen.

V poslední době se začaly ve Vestci 
a okolí objevovat pokusy, 
v některých případech úspěšné, 
o krádeže uložených věcí ze 
zahrad bytů a domů. Obvykle je 
scénář takový, že pachatel zkusí, 
zda je otevřená branka, případně 
překoná plot a odcizí dostupné 
věci (drobné nářadí, kola).

Krádeže ze zahrad

Podezřelí se pohybují jak 
samostatně, tak ve dvojici. 

Apelujeme tedy na všechny, aby si 
řádně zabezpečili svůj majetek 
a nedávali tak příležitost zlodějům 
k tomu, aby si takový majetek 
neoprávněně přivlastnili. To se 
týká i věcí v autě, kdy jakékoliv 
viditelné věci mohou být 
zbytečným lákadlem pro zloděje, 
a i když se může jednat o věci 
nepatrné hodnoty, tak škoda 
způsobená vloupáním může 
několikanásobně překročit právě 
hodnotu ukradené věci.
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Dějiny obce Vestec

KRONIKAKRONIKA

První desetiletí 1. republiky 

V minulých vydáních 
Vesteckých listů jsme si 
připomněli, jak žili naši 

občané v prvním desetiletí po 
velké válce. Životní styl našich 
prarodičů byl trochu jiný než ten 
dnešní. Od vyhlášení 
Československé republiky v roce 
1918 zhruba do roku 1939 žili 
venkované ve většině oblastí 
podobně, jako v předcházejícím 
století. V české vesnici, tedy i ve 
Vestci, převažovala zemědělská 
výroba. Pro místní představovala 
těžkou ruční práci, fyzicky 

náročnou a nikdy nekončící. 
Kralovalo jednoduché nářadí jako 
pluh, kosa nebo hrábě, které bylo 
postupně nahrazováno výkonnější 
mechanizací a modernějšími 
metodami. V obci byla zavedena 
elektřina, fungovaly zde spolky, 
doprava do hlavního města byla 
dostupnější, řemesla jako kovář, 
tesař, truhlář a další byly 
nepostradatelné. Ale základ života 
lidí tak či onak spjatých s půdou se 
neměnil. Vesnice byla de facto 
soběstačná.

Výsledky vesteckých voleb se mi nepodařilo dohledat, ale z archivních 
materiálů a úředních listin snadno vyplynulo, kdo tehdy řídil naši obec.

Komunální volby se konaly v roce 1923 a 1927, 
okresní volby v roce 1923 a 1928.

1923–1930 1919–1923 
starosta: František Skřivan č. p. 46, 
radní: Jan Havlíček, Antonín 
Šimeček, František Nejedlý 

starosta: Antonín Hrubý, radní: J. 
E. Dobiáš, Vojtěch Táčner 

Kandidátka č. 2 Živnostníci   8 lístků

Ve Vestci bylo odevzdáno 168 lístků.

Kandidátka č. 3 Komunisté   29 lístků
Kandidátka č. 4 Národní socialisté  65 lístků
Jeden list byl neplatný.

Poslanec Václav Mikuláš

V prosinci 1928 se konaly volby do Zemské správní komise

Kandidátka č. 1 Republikánská strana 62 lístků

Řada pamětníků si pana poslance 

jistě vybavuje jako vysokého 
a noblesního pána v klobouku, 
vysokých botách, který i ve svém 
pozdním věku nezapadal do 
venkovského koloritu.

Pan Václav Mikuláš (nikoliv 
Mikolášek) se narodil v roce 1886 
v Chrášťanech. Již jako 
šestnáctiletý učeň vstoupil do 
strany národně socialistické 
a dobyl si zde čelné místo jako 
řečník a organizátor. Za svého 
pobytu ve Vídni pracoval jako 
významný funkcionář 
dolnorakouského výboru národně 

Odpověď na tuto otázku mi dali 
jeho sousedé a mnohé jsem se 
dověděla přímo od syna Václava. 
Na svého otce vzpomínal rád 
a jako každý člověk, který něco 
pamatuje, ochotně odpovídal na 
moje otázky.

Narodil se 8. nebo 9. dubna 1886, 
zemřel 7. listopadu 1964. Byl 
československý politik a poslanec 
Národního shromáždění republiky 
Československé za 
Československou stranu národně 
socialistickou (po roce 1948 
nazývanou Československá strana 
socialistická). zdroj Wikipedie

V souvislosti s volbami nelze 
opomenout politické aktivity 
Václava Mikuláše, který                       
bydlel s rodinou na Šatalce.

Co víme o jeho životě?

Hospodářskou usedlost Mikulášů, 
která měla na Šatalce popisné číslo 
79, pamatují spíš naše babičky. 
Stála nedaleko dnešní zastávky 
autobusu. I když hospodářství 
patřilo do katastru Jesenice, do 
Vestce měli Mikulášovi vždycky 
blíž. V 90. letech minulého století 
byl domek zbourán. 
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Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace
U Hřiště 576, 252 50 Vestec, okres Praha - západ

Přijme na plný úvazek
vyučeného kuchaře/kuchařku do školní jídelny

Dobrá dostupnost z Prahy (15 min bus z metra C Opatov, nebo 20 
min z metra C Budějovická). Platové zařazení dle tabulek. Bližší 

informace při osobním jednání.

Požadavky: pracovitost, spolehlivost, samostatnost, 

kladný vztah k dětem.

Nástup: 09/2021

Kontaktní telefon: 722944883, e-mail: msvestec@seznam.cz
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