Slovo starostky
(Dopis starostky obce zastupitelům)
Vážené kolegyně zastupitelky,
vážení kolegové zastupitelé,
dovolte, abych Vás, jako starostka obce, oslovila a nabídla řešení situace, ke které v našem zastupitelstvu během
posledních dní dochází. Někteří z Vás se nezúčastňují
obvyklých, pravidelných porad zastupitelstva, ale ani
zasedání zastupitelstva - vrcholného orgánu obce. Tato
situace je, dle mého názoru, s ohledem na naše občany,
neseriozní. My zastupitelé jsme byli zvoleni hlasy našich
občanů. Slíbili jsme a zavázali se, že budeme hájit jejich
zájmy a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena
vážnost našich funkcÍ. Někteří z Vás tímto chováním však
zájmy svých voličů hájit přestali a v důsledku poškozují
zájmy obce jako celku. Jako příklad bych uvedla, že
nedošlo k odsouhlasení „Závěrečného účtu obce za rok
2007“, nebylo schváleno „Rozpočtové opatření“, kdy
hrozí, že některé platby za obec budou pozastaveny,
nebyla projednána a schválena „Vyhláška obce“, která
by měla sloužit jako nástroj k donucení úklidu a údržby
problematických ploch, např. strouhy za Albertem
v majetku SBD, úklidu tzv. Jelínkovy zahrady, apod. Dále
uvedu, že jsme těsně před zahájením řady investičních
akcí, na které obec obdržela finanční podporu z přiznaných dotací: výstavby kanalizace a vodovodu Na Šatálce, semaforu Safina, odbahnění rybníka a mnoha dalších menších investičních akcí. Nadějně vypadá i žádost
o dotaci na dostavbu šaten na hřišti, která je též velmi
důležitá a hlavně pro občany obce prospěšná. Rovněž
před sebou máme dokončení kompletní projektové
dokumentace mateřské školy a zahájení stavby bude
vyžadovat úsilí nás všech.
Apeluji proto na Váš smysl pro odpovědnost s konstatováním, že zdárné dokončení těchto akcí bude
úspěchem zastupitelstva jako celku a ve své podstatě zejména celé naší obce. Zmařením potřebného
času přijdeme zbytečně o možnost podávat žádosti
o další dotace a provádět další investiční akce, které
jsou v obci tak potřebné. Je nezbytné si uvědomit, že
finanční prostředky z dotací budeme získávat nejdéle
do r. 2013, poté to bude velmi obtížné.
Ráda bych zde připomněla větu z volebního programu Sdružení nezávislých kandidátů Vestec: „Chceme konstruktivně přistupovat k jednání zastupitelstva
jako celku a snažit se o navázání rozumné spolupráce se zvolenými zastupiteli z jiných kandidátek, jsme
si plně vědomi toho, že bez takové spolupráce nebude žádné zastupitelstvo schopno efektivně a tvořivě
pracovat ve prospěch obce“.

Navrhuji Vám proto, abychom se sešli k odpovědnému jednání tzv. „u kulatého stolu“, kde bychom se
pokusili řešit vzniklou situaci a sdělili si podmínky
další spolupráce. Chci věřit, že nám všem stále záleží na naší obci a chceme pro ni jen to nejlepší.
Domnívám se proto, že jednání nás všech přispěje
k nové spolupráci zastupitelstva.
Jsem si vědoma toho, že jsou prázdniny a dovolené, naše situace však vyžaduje racionální
řešení.Termín jednání u kulatého stolu navrhuji
na pondělí 14. 7. 2008 od 18 hod. u mne v kanceláři.
Ve Vestci 7.7.2008
Alena Šedivá, starostka obce

Informace
z obecního úřadu
Úřední záznam
Zasedání zastupitelstva obce Vestec dne 24. 6. 2008
od 18 hod. se nekonalo z důvodu nepřítomnosti
těchto zastupitelů:
p. Kowalewski
p. Jarolímek
pí. Stupková
MUDr. Zíková
p. Šimeček
p. Dostál

neomluven
dlouhodobě nepřítomen
neomluvena
neomluvena
neomluven
omluven

V zastupitelstvu obce nebyla přítomna nadpoloviční
většina zastupitelů a zastupitelstvo proto nebylo
usnášeníschopné.
Alena Šedivá, starostka
Ve Vestci dne 25. 6. 2008

Úřední záznam
Zasedání zastupitelstva obce Vestec dne 25. 6. 2008
od 19 hod. se nekonalo z důvodu nepřítomnosti
těchto zastupitelů:
p. Kowalewski
p. Jarolímek
p. Zíková
p. Stupková
p. Šimeček

omluven
dlouhodobě nepřítomen
neomluvena
neomluvena
neomluven
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Tito zastupitelé byli dne 25. 6. 2008 uvědoměni jak
e-mailovou zprávou, tak SMS zprávou v dopoledních
hodinách.
V zastupitelstvu obce nebyla přítomna nadpoloviční
většina zastupitelů a zastupitelstvo proto nebylo
usnášeníschopné.
Místostarosta Ing. Vopálenský všechny zastupitele
dnešního dne otevřeným dopisem (zaslané na
sdělené e-mailové adresy zastupitelů ) vyzval
k dodržování ustanovení zákona o obcích 128/2000
Sb. týkající se povinností zastupitelů nejen z hlediska jejich slibu (odkaz na § 62 odst.2 ) a deklarovaných povinností ( odkaz na § 83 odst.2 )
a zároveň je požádal, aby svojí přítomností na
dnešním veřejném zasedání ZO bylo umožněno
schválení důležitých dokumentů, potřebných pro
další fungování obce (závěrečný účet obce za rok
2007, RO č.2 vyhlášky).
Alena Šedivá, starostka
Ve Vestci dne 25. 6. 2008

Úřední záznam

p. Kowalewski
neomluven
p. Jarolímek
neomluven
(již dlouhodobě nepřítomen od 1.5.2008)
p. Stupková
omluvena
(dovolená od 1.7. až 31.8. 2008)
p. Zíková
neomluvena
p. Šimeček
neomluven
V zastupitelstvu obce nebyla přítomna nadpoloviční
většina zastupitelů a zastupitelstvo proto nebylo
usnášeníschopné.
Alena Šedivá, starostka
Ve Vestci dne 3. 7. 2008

Úřední záznam
Náhradní zasedání zastupitelstva obce Vestec dne
17. 7. 2008 od 18 hod. se nekonalo z důvodu nepřítomnosti těchto zastupitelů:

4

V zastupitelstvu obce nebyla přítomna nadpoloviční
většina zastupitelů a zastupitelstvo proto nebylo
usnášeníschopné.
Alena Šedivá, starostka
Ve Vestci dne 17. 7. 2008

Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení
Obec Vestec, IČO 00507644 Vestecká č.p. 3 Vestec
25242 Jesenice u Prahy
Starostka obce Vestec vyhlašuje dne 25.6. 2008
výběrové řízení Č. 3/2008 v souladu s ustanovením
zákona 312/2002 Sb. o úřednicích samosprávných
celků, na obsazení pracovní pozice
vedoucí úřadu - tajemník

Náhradní zasedání zastupitelstva obce Vestec dne
2. 7. 2008 od 18.00 hod. se nekonalo z důvodu nepřítomnosti těchto zastupitelů:

p. Kowalewski
p. Jarolímek

pí. Stupková
omluvena
(dovolená od 1.7. až 31.8. 2008)
MUDr. Zíková
neomluvena
p. Šimeček
neomluven

neomluven
neomluven

na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup:
1.9. 2008, popř. dle dohody
Zařazení:
vedoucí úřadu - tajemník, platová třída 9-10
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě
Charakteristika práce:
tvorba koncepce rozvoje a komplexního zajištění
přeneseného výkonu státní správy
Místo výkonu práce:
Obecní úřad Vestec. Vestecká č.p. 3
Předpoklady:
Obecné předpoklady ye smyslu § 4,
zák. 312/2002 Sb.
fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo
cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, která
dosáhla věku 18-ti let, způsobilá k právním úkonům,
ovládá jednací jazyk, bezúhonná
Další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

splnění kvalifikačního předpokladu (zák.469/2002
Sb. v platném znění), vysokoškolské vzdělání magisterský studijní program nebo vyšší odborné
vzdělání, splnění předpokladů stanovených zák.
451/1991 Sb. v platném znění, skutečnosti uvedené
v § 2, odst 1 písm. a) a b) se prokazují osvědčením
vydaným MV ČR, skutečnosti uvedené v § 2, odst. 1
písm. d) a h) se prokazují čestným prohlášením
Předpoklady podle § 5 zákona 312/2002 Sb.
vedoucí úřadu se může stát fyzická osoba, která má
nejméně 3 letou praxi
a) jako vedoucí zaměstnanec nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru
k územnímu samosprávnému celku nebo služebním
poměru ke státu
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon
této funkce, délka praxe musí být splněna v průběhu
8 let bezprostředně předcházejících jmenování do
funkce

osobně do podatelny OÚ do 12,00 hodin nebo poštou na adresu Obecní úřad Vestec, Vestecká 3,
25242 Jesenice u Prahy.

Další požadavky:
znalosti v právních předpisech upravujících obecní
zřízení a znalosti z oblasti veřejné správy, výhodou je
vzdělání v oboru veřejná správa, právo, ekonomika
znalosti anglického jazyka, samostatnost, komunikativnost, organizační a řídící schopnosti, zodpovědnost, znalost daňových zákonů, uživatelská znalost
práce na PC (MS Word, Excel, Outlook Express,
Internet) řidičský průkaz skupiny B vítán

Vedoucí kanceláře starostky

Požadované doklady:
písemná přihláška zájemce, adresovaná starostce
obecního úřadu, která bude obsahovat :
jméno a příjmení, datum a místo narození, č.občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, datum
a podpis zájemce, strukturovaný životopis, výpis
z evidence Rejstříku trestu ne starší než. 3 měsíce
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání osvědčení MV ČR dle § 4. odst. 1 zák.
451/1991 Sb., (nepožaduje se u osob narozených po
1.12.1971) čestné prohlášení dle § 4, odst. 3 zák. č.
451/1991 Sb. (nepožaduje se u osob narozených po
1.12.1971), čestné prohlášení o splnění předpokladů
dle § 7, odst. 2, zák. 312/2002 Sb., průvodní dopis ve
kterém zájemce vysvětluje proč se o pracovní pozici
zajímá
Uzávěrka přihlášek:
přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit
v zalepené obálce, zřetelně označené „výběrové
řízení tajemník“, nejpozději do pondělí 15.8. 2008

Bližší informace podá starostka obce
tel. 241 931 732, 602 232 060
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou
výzvu kdykoliv v jejím průběhu.
Alena Šedivá, starostka obce
Ve Vestci dne 25.6. 2008

Vyhlášení výběrového řízení
Podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona 312/2002 Sb.
o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění (dále jen „zákon o úřednících) vyhlašuji
výběrové řízení na volné pracovní místo:

na Obec Vestec
Název územního samosprávného celku:
Obec Vestec, Vestecká 3
252 42 Vestec u Prahy
Druh a místo výkonu práce:
Vedoucí úředník – vedoucí kanceláře starostky.
Praktický výkon práce ve správním obvodu obce
Vestec u Prahy.
Předpoklady dle § 4 zákona o úřednících:
Fyzická osoba, která je státním občanem České
republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má v České republice trvalý
pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností
stanovené zvláštním právním předpisem.
Jiné požadavky územního samosprávného celku pro
vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat:
- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání v oboru
ekonomie a státní správy, případně vzdělání získané
v příbuzném oboru
- schopnost operativně a samostatně řešit problémy
spojené s výkonem státní správy
- samostatnost, komunikativnost a příjemné vystupování
5

Kulturní a informační měsíčník obce Vestec

červenec-srpen 2008 Vestecké listy

www.vestec.cz e-mail: redakce@vestec.cz

Vestecké listy červenec-srpen 2008
- dobrá uživatelská znalost práce na PC
- řidičské oprávnění skupiny B
- minimálně 5 let praxe ve státní správě a samosprávě nebo v oborech požadovaného vzdělání
- nástup možný ihned po vyhodnocení výsledků
výběrového řízení
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři
měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
- lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle zákona
č. 451/1991 Sb.
Platová třída odpovídající druhu práce: V souladu se
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění – 10 platová třída.
Lhůta pro podání přihlášky:
15.8. 2008 do 10.00 hod.
Místo a způsob podání:
Přihláška musí být podána písemně k rukám starostky obce Vestec u Prahy.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce (příp. i další kontakt – např. tel. číslo nebo e-mail)
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce
Přihláška se zasílá na adresu:
Obecní úřad Vestec, Vestecká 3, Vestec, 252 42,
Jesenice u Prahy nebo předá v podatelně Obecního
úřadu v zalepené obálce označené slovy „vedoucí
kanceláře starostky“
Obec Vestec u Prahy si vyhrazuje právo
nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
Alena Šedivá, starostka obce
Vestec u Prahy, dne 25.června 2008
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• Obecní úřad Vestec přijme investičního technika, plat. tř. 10 –
nástup ihned. Informaci podá odpovědný pracovník obecního úřadu
Vestec místostarosta František
Šimeček, tel. 728 027 006.
• Obecní úřad Vestec přijme pracovníky do pracovní čety, plat.
tř. 3–4, více informací na tel:
241 931 732 starostka obce
Alena Šedivá
Dva roky poté
Zanedlouho uplynou dva roky od posledních komunálních voleb. Zároveň také končí jedna etapa v řízení obce, což nutí k zamyšlení nad výsledky, jakých
bylo za tuto dobu dosaženo. Dovolte mi proto zjednodušenou rekapitulaci.
Za nejdůležitější oblast pokládám investiční akce
obce. Nad plánem investic se zastupitelé i členové
komise pro výstavbu a rozvoj a komise dopravy
zamýšleli počátkem roku 2007 a navrhli řadu akcí,
které byly v následujících měsících rozpracovávány
a upřesňovány.
Mateřskou školu měli ve volebním programu všichni
zvolení zastupitelé, přesto byl hned po volbách vznesen požadavek, aby bylo nejprve jasně prokázáno,
že obec bude školku schopná dlouhodobě naplnit.
Zastupitelům byla proto na přelomu ledna 2007 předložena demografická prognóza potvrzující oprávněnost záměru. Poté následovala etapa výběru pozemku. Byl vytvořen materiál s řadou parcel, které
přicházely pro výstavbu mateřské školy v úvahu. Šlo
jak o pozemky patřící obci, tak o vytipované vhodné
pozemky soukromé. Za majiteli těchto pozemků se
někteří zastupitelé vypravili, aby se ujistili, že případný odprodej obci přichází vůbec v úvahu. Po vytvoření zjednodušené SWOT analýzy hodnotící klady
a zápory jednotlivých pozemků zůstaly v závěrečném výběru pouze dva z nich. Na závěr byl hlasováním 5 : 4 zastupitelům vybrán soukromý pozemek
v ulici U Hřiště v sousedství fotbalového hřiště
a v blízkosti rybníka, který byl následně obcí zakoupen. V říjnu 2007 proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Studie mateřské školy

ve Vestci". Jako zpracovatel byl vybrán architektonický ateliér Lang&Špinar, který do konce roku 2007 tuto
studii vytvořil. Stejný ateliér vyhrál i další výběrové
řízení na zbývající stupně projektové dokumentace.
Stavební povolení by měla obec získat zhruba počátkem roku 2009, kdy by mělo proběhnout i výběrové
řízení na dodavatele stavby. V těchto dnech probíhají jednání o možnosti podání podzimní žádosti o dotaci na tuto nanejvýš potřebnou stavbu.
Když je řeč o stavbě mateřské školy, je nutné zmínit
i finanční zátěž, kterou taková operace pro obec
znamená. Z předběžného rozpočtu na studii vychází
investice na zhruba 30 miliónů korun. Dalšími náklady jsou zmíněný nákup pozemku, budoucí výstavba
přístupových komunikací, inženýrských sítí a parkovacích stání. Tím dojde ke zhodnocení celé oblasti
v okolí fotbalového hřiště. Investiční prostředky
v takovéto výši ovšem obec k dispozici neměla, takže
bylo rozhodnuto (opět v poměru hlasů 5 : 4) o prodeji obecního pozemku v průmyslové zóně. Na tomto
pozemku bylo v minulosti vydáno stavební povolení
na objekty, které dle dříve uzavřené nájemní smlouvy
patří nájemci, čímž by byl obcí pronajímaný pozemek
znehodnocen. Náročná a dlouhá jednání o podmínkách prodeje skončila úspěchem. Obec investuje
získané prostředky do vlastní nemovitosti - mateřské
školy, což pokládáme za rozumnější.
Sportovní šatny u fotbalového hřiště dožily, a tak se
před lety nadšenci z řad oddílu pustili do výstavby
nových. Nadšení brzy ochladlo a výsledkem byly
pouze základy umístěné dosti nešťastně v těsném
sousedství stávajících budov. Potom se vlna nadějí
znovu zvedla a na základech se objevila hrubá jednopodlažní stavba. Vedení obce se rozhodlo přistoupit k tomuto území, které má nesporný potenciál,
koncepčně a zadalo u projekčního ateliéru ARX Studio architektonickou studii s úmyslem prověřit možnosti, které areál skýtá. V první etapě bylo navrženo
zvýšení budovy šaten o podkroví, v němž má vzniknout malý víceúčelový sál se skladovým zázemím
a klubovnou, kde by vedle sportovních aktivit mohly
být provozovány např. i zájmové kroužky pro mládež.
Druhá etapa předpokládá ve výhledu nahrazení
chátrajících budov starých šaten a sportovní restaurace objektem víceúčelového sálu a nové restaurace. Sál by plnil funkci tělocvičny napojené na dostavované šatny, mohl by ale příležitostně sloužit
propojením s restaurací k pořádání kulturních akcí.
Dále studie navrhuje odtěžení části navážky a posun
fotbalového hřiště severním směrem. Druhá etapa je
ovšem dlouhodobý výhled. V červnu 2008 proběhlo

výběrové řízení na projektanta dalších stupňů dokumentace první etapy - dostavby šaten. Záměrem je
do zimy šatny zastřešit. Zároveň byla podána žádost
o dotaci na tuto stavbu, rozhodnuto o ní bude v měsíci září. V souvislosti se sportovním areálem je vhodné
dodat, že nově uzavřená smlouva s Viktorií Vestec
obsahuje závazek zřídit žákovský oddíl.
Vodovod a splašková kanalizace na Šátalce je
jedním z posledních „dluhů“ obce v oblasti technické
infrastruktury. Frekventovaná silnice Vídeňská
v majetku Středočeského kraje značně komplikuje
podmínky výstavby, a tak jsou dosud zdejší obyvatelé odkázáni na vodu ze studní a na septiky. Firma
Unicen, která v srpnu 2007 uspěla ve výběrovém
řízení, vypracovala projekt, na který je v současnosti
vydáno stavební povolení. 14. července 2008 byl
vybrán i dodavatel této stavby, která by měla začít
v podzimních měsících 2008. Na realizaci získala
obec zásluhou starostky 900 tisíc korun dotaci.
Semafor s měřením rychlosti a osvětlením přechodu u Safiny přivítají všichni, kdo používají zdejší
autobusové zastávky, zvýší bezpečnost zejména pro
školní mládež. Komplikované majetkoprávní vztahy
zdržely přípravu této akce projektované společností
Eltodo – dopravní systémy už od října 2007, ale stavba by měla být do konce roku 2008 realizována. Na
investici významně přispěje společnost Safina
a v jednání jsou i výše příspěvků od dalších firem,
obec na akci získala 400 tisíc korun z dotace.
Rekonstrukce hráze a odbahnění rybníka je finančně náročná akce a byla tedy závislá na obdržení
dotace. Obec o ni neúspěšně žádala v minulém
volebním období, tentokrát byla po dopracování
projektu a vydání stavebního povolení úspěšná, získala 4,4 mil. korun. V nejbližších týdnech bude
dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby,
koncem léta začne vypouštění rybníka s výlovem
ryb, na které v podzimních měsících naváže vlastní
realizace.
Péče o veřejnou zeleň a její zakládání byly také
součástí Programového prohlášení zastupitelstva
z roku 2006. Na návsi proběhly dvě etapy revitalizace – řada stromů nemocných, neperspektivních, či
v havarijním stavu byla nejprve pokácena a dle nově
zpracovaného projektu došlo k výsadbě nových.
V podzimních měsících 2008 bude provedena výsadba keřového patra, na níž obec získala dotaci ve výši
134 tisíc korun. Ve výběrovém řízení již byl určen její
dodavatel. Také v dalších částech obce dochází
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postupně k dosadbám. V biocentru u rybníka bylo
opět s využitím získané dotace ve výši 188 tisíc korun
vysazeno cca 200 mladých stromků a keřů určených
k obměně druhové skladby a k úkrytům zvěře. Pokácené topolové stromořadí podél ulice Vídeňské je
postupně obnovováno převážně výsadbou jerlínu ve
spolupráci se SÚS Kladno a soukromými vlastníky.
Lipové stromořadí vzniklo podél cesty od rybníka
směrem k retenční nádrži. V nových enklávách obce
byla nalezena vhodná místa pro výsadbu jednotlivých stromů nebo jejich skupin, kupř. v ulici Na
Suchých a Na Spojce. Vznikl projekt sadových úprav
pozemku obce podél ulice Vídeňské v komerční
oblasti, výsadba by měla být financována okolními
firmami. Podobně je připravována také rekultivace
„parčíku“ v ulici Rákosová s finanční spoluúčastí ŘSD
jako kompenzace za kácení v rámci stavby R1. Probíhají jednání o možnosti získat dotaci na odtěžení
části navážky u fotbalového hřiště, aby sem mohla
být přivezena ornice a v budoucnosti zde vznikla
parková úprava se stromy, lavičkami, hřišti pro mládež, apod.
Náměstí s obchody a službami v prostoru proti
obecnímu úřadu je prozatím jen vysněnou ideou.
Oslovili jsme fakultu architektury, která pro podzimní
semestr 2008 zadání obce Vestec na ideový projekt
náměstí předloží svým studentům. Představou je
vznik pronajímatelných komerčních ploch v parteru,
kde bychom uvítali např. pobočku některé banky,
poštu, cukrárnu, služebnu Obecní policie, služby dle
poptávky, mohly by zde sídlit firmy, v patře pak jsou
předpokládány byty. Ve studentském projektu by
měla obec získat podklad pro jednání s majiteli
pozemku a s potenciálními investory a byla by v něm
upřesněna nabídka rozsahu komerčně využitelných
i obytných ploch, způsob dopravní obsluhy, zásobování, prostorové proporce a ideové řešení veřejného
prostranství. Pokud se podaří nalézt zájemce, který
bude přesvědčen o návratnosti takové investice,
mohou být zahájena jednání o prodeji pozemku
a idea se začne měnit v realitu.
Méně úspěšní jsme byli v oblasti dopravních projektů. Byla vypracována dokumentace zpomalovacích
„lavic“, které jsme chtěli realizovat na Vestecké ulici
obdobně, jako vznikly např. v Hrnčířích nebo Šeberově. Při jejím projednávání s odborem dopravy
a Dopravní policií jsme však neuspěli, prý bychom
bránili rychlému průjezdu záchranných vozidel a zvyšovali množství exhalací v centru obce. Pro podobný
nesouhlas s navrženým řešením se teprve téměř po
roce podařilo projektantům dopracovat pasport
8

dopravního značení v obci, podle něhož by mělo
dojít v nejbližší době k úpravám dopravních značek.
Stejně dlouho trvá i dopracování a schválení úprav
projektu komunikací v blízkosti budoucí mateřské
školy.
Aby obec splnila podmínky zákona, bylo nutné pořídit pasporty dopravní a technické infrastruktury.
Vedle již zmíněného pasportu dopravního značení
v obci byl v roce 2007 pořízen pasport dopravy,
nedávno byl dopracován pasport vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace.
Získávání finančních prostředků z dotačních titulů
bylo dalším z bodů Programového prohlášení. Jak
vyplynulo z textu o investičních akcích, byli jsme
opakovaně úspěšní. Obec získala za necelé dva roky
z dotací zhruba tolik, jako za celé předchozí volební
období a ještě není rozhodnuto o podané dotaci na
dostavbu sportovních šaten. Vedle toho se obci
podařilo získat několik set tisíc korun od firem působících na našem katastru, a to na výsadbu zeleně
a na pořizování projektové dokumentace.
Nové webové stránky obce se staly součástí záměru zvýšit informovanost občanů o práci zastupitelů
i obecního úřadu. Vrátilo se na ně diskusní fórum,
nově jsou zde zveřejňovány zápisy odborných komisí, zápisy ze zasedání, informace o investičních
akcích, veřejných zakázkách malého rozsahu i výběrových řízeních, potřebné formuláře i informace
o obcí uzavřených smlouvách. Od počátku roku
2008 jsou zde zveřejňována také všechna stanoviska
obce ke stavebním kauzám a řízením, jejichž účastníkem obec je.
Výběrová řízení začala být důsledně prováděna od
jara roku 2007 i na relativně malé zakázky a občanům byla nabídnuta účast ve výběrových komisích,
které však dosud nikdo nevyužil. Od roku 2008 již
nejde o dobrovolné zkomplikování přípravy zakázek,
neboť byla schválena vnitřní směrnice obce, zpracovaná zastupitelem Dostálem, která stanoví přesná
pravidla pro přípravu zakázek malého rozsahu.
Jak je zřejmé, po dvou letech je k realizaci připravena řada přínosných investičních akcí podpořených
velkými dotačními prostředky. Skrývají se za tím stovky hodin odborné práce vykonané několika lidmi
zdarma nebo za honorář, za který by vysokoškolák
s dvacetiletou praxí odmítl bez motivace činnosti pro
obec vůbec pracovat. Velkým zklamáním je pro mě
postoj většiny zastupitelů, kteří se po zvolení cítí být

jakousi šlechtou, mající za úkol pouze kontrolovat
a kritizovat práci vedení obce a úřadu a v rozhodném okamžiku buď dát peníze nebo nedat, zvednout
palec nebo ne. Dodnes po dvou letech například
neznám názor těchto lidí na další výstavbu v obci.
Pouze poté, co někteří z nich v minulém volebním
období zamítli novou vyhlášku k územnímu plánu se
slovy, že lepší bude pořídit regulační plány, při hlasování o jejich pořízení nyní hlasovali proti. Tato obec
nemá odbor výstavby, investiční odbor, odbor dopravy, nezaměstnává odborníka na vyhledávání vhodných dotačních titulů a vypracovávání žádostí o ně.
Je odkázána na nadšence. Ti jsou dnes ostouzeni
a pomlouváni. Poprvé v historii zastupitelstva obce to
došlo tak daleko, že zastupitelé uložili starostce
předložení platů všech zaměstnanců a externích
pracovníků a pohrabali se v nich. O to byl velký
zájem. Dnes se po zdejších hospodách hovoří o výši
honoráře mé ženy, a aby tato zaručená (protizákonná) informace nepůsobila spíše směšně, byla částka
„omylem“ zdvojnásobena. Pokud se jako voliči ptáte,
kdo z vámi zvolených zástupců přiložil ruku k výše
uvedeným akcím rozvíjejícím obec, musím napsat,

že tady byl zájem mizivý. Když jsem v dubnu 2007
navrhnul, aby se každý zastupitel stal garantem za
průběh některé z výše zmiňovaných investičních
akcí, byl jsem stroze odmítnut, že je to práce úřadu.
Když jsem vytvářel podobu a strukturu webových
stránek, nedostal jsem jedinou odpověď na prosbu
o vhodné náměty. Pod různými záminkami byla odmítána účast ve výběrových komisích. Zůstali čtyři
zoufalci: starostka Šedivá, místostarosta Vopálenský,
moje maličkost, ale hlavně moje paní.
Před lety mi na požadavek postavit v obci mateřskou
školu a zajistit plochy pro další vybavenost odpověděl ve Vesteckých listech pan Kowalewski, že si
každý měl obec před koupí domu či bytu projít a zjistit, co v ní je a co ne. Dnes nekončím s hořkostí –
mateřská škola bude brzy realitou. V obci přibyla
spousta zeleně. U fotbalového hřiště bude mít za
několik let možnost trávit volný čas i řadový občan
nebo jeho děti, ne jenom několik vyvolených.
A náměstí? Kdo ví.
Jan Buchar

Výkaz činnosti MP Černošice za měsíc Červen 2008

V Černošicích dne 18.7.2008, vypracoval: Gregor Dušička
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...slavnostní výlov
vesteckého rybníka

Upozornění
obecního úřadu
Vzhledem k tomu, že nádoby na tříděný odpad jsou
již na některých stanovištích nedostačující, budou
v obci přidány 4 kontejnery na plast a 6 kontejnerů na
papír. Přidáním 10 kontejnerů se navýší poplatek za
komunální odpad o 91.478,- Kč za rok. Vyzýváme
proto občany, aby odpad co nejvíce stlačovali (plastové lahve) a rozkládali (např. krabice od nábytku
a elektroniky). Kontejnery tak budou plně využity.
Opakovaně se stává, že nemohl být vyvezen tříděný
odpad z důvodu, že byl znehodnocen vhozenými
igelitkami se směsným odpadem. Tyto nádoby již
poté nelze vyvézt jako tříděný odpad. Obec tak zbytečně přichází o dotace za tříděný odpad, které by
mohly být využity na jiné potřebné účely.
Žádáme občany, aby třídili odpad a udržovali pořádek kolem kontejnerů, popelnic, ohrádek a vaků. Do
ohrádek, vaků a kontejnerů sloužících na odkládání posekané trávy a větví nevhazujte igelitové
pytle. Do příslušných nádob je třeba obsah pytlů
vysypat. Svozová firma plné igelitové pytle s trávou
nevyveze.
Pokud např. při velkém úklidu nestačí kapacita nádoby u rodinných domů, lze na OÚ zakoupit pytle
s označením Remondis. Jiné pytle, krabice či igelitky
nebudou vyváženy.
Na přelomu července a srpna bude prostor sběrného místa na tříděný odpad v bezprostřední blízkosti
jednoho z rodinných domků v Ulici Na Suchých K Remízku a ohraničen zástěnou, která by měla přispět ke zlepšení prostředí a zabránit případnému
kontaktu kontejnerů a odpadků s fasádou domu.
Buďte, prosíme, ohleduplní a při odkládání výhradně
určeného odpadu udržujte pořádek. Obec nemá,
bohužel, k dispozici v dotčené lokalitě vhodnější
pozemek pro přemístění sběrného místa.
Děkujeme

Zprávy z obecního
úřadu
Důležité sdělení
Vážení spoluobčané, v sobotu 30. srpna 2008 bude
od ranních hodin probíhat v naší obci...
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V průběhu sobotního dopoledne si na hrázi budete
moci zakoupit jak ryby čerstvé, tak i pečené a bude
připraveno i další občerstvení.
Po výlovu budou ryby zváženy, rozděleny do kádí
a odvezeny do Státního rybářství Konopiště.
Po rekonstrukci rybníka (odbahnění, rekonstrukce
hráze, její prodloužení a rekonstrukce výpusti a přelivu), která bude probíhat v podzimních měsících,
budou dodány z rybářství nové ryby ve stejné váze
a navíc dokoupena další násada.
Jedná se o investiční akci ve výši 5 mil. Kč. Na ni
obec Vestec získala dotaci vy výši cca 4,4 mil. Kč. Ze
svého rozpočtu dodá 0,6 mil. Kč.
Alena Šedivá, starostka

Informace pro občany
Přibližně začátkem září bude v přízemí obecního úřadu
umístěn sběrný box REMA Systém na drobné elektrozařízení. Rozměr sběrného boxu je 80*40*40 cm.
CO VŠECHNO JE MOŽNÉ DO BOXU ODKLÁDAT?
A. Malé a střední elektrospotřebiče
27. Malé domácí spotřebiče – např. fény, toustovače, holící a masážní strojky, hodinky, budíky, váhy,
mlýnky, kávovary, žehličky, vysavače, fritovací hrnce,
mixéry apod.
28. Zařízení informačních technologií a telekomunikační technika – např. notebooky, minipočítače,
el. diáře, fotoaparáty, myši, klávesnice, reproduktory,
počítačové komponenty, kalkulačky, mobilní telefony
apod.
29. Spotřebitelská zařízení – např. rádia, videokamery, videorekordéry a přehrávače, DVD, CD
mechanika, MP3 a jiné přehrávače, walkmany, grafické karty, GPS apod.
30. Elektrické a elektronické nástroje – např. vrtačky, pily, brusky a jiné malé a střední nástroje.
31. Hračky, vybavení pro volný čas a sport – např.
el. vláčky a autíčka, ruční ovladače videoher, videohry, tachometry a jiná sportovní měřidla.
32. Ostatní – např. lékařské a měřící přístroje, tlakoměry, el. kartáčky na zuby.
B. Tužkové a knoflíkové baterie

CO DO BOXU NEPATŘÍ?
1. Větší a velká elektrozařízení – orientačně větší
než mikrovlnná trouba – např. pračky, myčky, sporáky apod.)
2. Elektrospotřebiče, které vyžadují speciální recyklační technologii – lednice, mrazáky, monitory,
zářivky, televizory.
3. Autobaterie
4. Tonery a cartridge – inkoustové a jiné náplně
tiskáren.
Jak se označuje elektrospotřebič?
Rozpoznat, jestli se jedná o elektrospotřebič Vám
napomůže také symbol přeškrtnuté popelničky.
Tento symbol vyjadřuje, že elektrozařízení nesmějí
končit v popelnici, ale mají být sbírány odděleně.

Kontakty pro oběti
domácího násilí
Města a obce se s domácím násilím setkávají zejména
v přestupkovém řízení, kde končí řada i poměrně
závažných případů, a dále např. na humanitních nebo
sociálních odborech, zejména v rámci sociálně-právní
ochrany dětí. Zásah proti domácímu násilí by měl být
především úkolem policie, přesto se však tomuto
problému obce nevyhnou. Ne vždy může obecní úřad
i při nejlepší vůli efektivně pomoci, a pak je na místě
doporučit oběti kontaktovat některou z neziskových
organizací nebo krajské intervenční centrum.
Nejširší pokrytí v rámci republiky má organizace Bílý
kruh bezpečí (www.bkb.cz, www.domacinasili.cz),
která zároveň provozuje i non-stop „DONA-linku“ –
tel. 251 511 313. Další z organizací s dobrým renomé
je např. občanské sdružení Rosa (www.rosa-os.cz,
www.stopnasili.cz), tel. 241 432 466. Právě zmíněná
organizace již deset let provozuje i krizovou telefonní
SOS linku – tel. 602 246 102, která je v provozu ve
všední dny od 9 do 18 hod., a dále internetové poradenství na adrese poradna@rosa-os.cz. Zmíněné
organizace též poradí, kde v tom kterém regionu sídlí
nejbližší pomáhající organizace.

V případě poruchy na veřejném
osvětlení volejte bezplatnou linku
ELTODO – 800 101 109
Je nutné nahlásit číslo veřejného
osvětlení ( na štítku ) a ulici ve
které se nesvítící lampa nachází.

Z redakční pošty
Zastupitelská etika
Tento článek, podivnou shodou okolností, svým
tématem souvisí s vlastní obhajobou zaměstnankyň
Obecního úřadu ve Vestci, uveřejněnou v předcházejícím vydání listů.
Na základě smlouvy vyřizuji pro obec odbornou stavební agendu, podílím se na přípravě a koordinaci
investičních akcí a žádostí o dotace.
Ráda bych zde vyjádřila zásadní nesouhlas s nezákonným počínáním zastupitele a předsedy finančního výboru Norberta Dostála, který je z titulu své
funkce oprávněný přijít do styku s osobními údaji.
Přesto, že je povinen v souladu s ustanovením § 15
Zákona č. 101/2000 Sb. o nich zachovávat mlčenlivost, informoval účastníky veřejného zasedání o výši
mého příjmu. Uvedl ovšem částku dvojnásobnou.
Dle sdělení návštěvníků hospody U Šimečků tam
stejné dezinformace zveřejňuje i místostarosta František Šimeček.
Stalo se tak i přesto, že Obecní úřad - správce osobních údajů, si z důvodů technicko organizačního
opatření pro zajištění jejich ochrany vyžádal od obou
podepsání „Prohlášení mlčenlivosti“.
Ing. B.Bucharová

Poznámka redakce VL:
Pod článkem Stanovisko zaměstanců obecního
úřadu, zveřejněným v červnovém vydání, nebyly
omylem uvedeny podpisy všech pracovnic obecního
úřadu. Tímto se omlouváme za nedopatření.

Ani o prázdninách
Pohádka nespí!
V minulém čísle Vesteckých listů jsme Vás seznámili
s mateřským centrem Pohádka Jesenice a Hrnčíře
(dále MC). V Jesenici můžete naše MC navštívit
i o prázdninách, a to každé úterý, středu a čtvrtek
od 9.30 do 11.30 hod. Kromě herny a zahrady zde
probíhají i kroužky, na které jste zvyklí (výtvarná dílna,
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říkanky, tanečky, cvičení, zpívání), ovšem v jiné dny než
ve školní rok (viz. náš web www.mcpohadka.cz).
Od září pro vás připravujeme - kromě tradičních
kroužků vedených pohádkovými lektory i kurzy
hudební školičky Yamahy, další kurzy, přednášky
a jednorázové akce. Na některé kurzy probíhá zápis
již nyní, sledujte proto náš web, na němž najdete
aktuální informace o akcích plánovaných od září
2008 a můžete se zde na tyto akce přihlásit. Na stejném místě se můžete i zaregistrovat pro posílání
našich Aktualitek mailem.

Léto je plné květů i u nás doma
16. července večer si maminky na zahradě jesenické
Pohádky vyzkoušely základy floristiky. Tvořila se
vypichovaná aranžmá z živých květů a základní nízká
kulatá vazba z řezaných květů. Bylo třeba květiny
správně vybrat, očistit a nastříhat tak, aby se nám vše
vešlo do malého kousku aranžovací hmoty. Velké
množství rad a nápadů od paní floristky M.Křížové
nám všem přišlo vhod. Naučily jsme se, jak zajistit,
aby nám květiny nezvadly, jak je správně řezat, jakou
hmotu a jakým způsobem připravit na vypichování,
jaké tvary nádob jsou na aranžování vhodné a jaký
tvar aranžmá zvolit ap. Jako vždy jsme se dobře
pobavily a odreagovaly a navíc jsme si domovy zkrášlily nádhernými výtvory (viz. foto).

Ve výuce aranžování květin chceme pravidelně pokračovat, proto chcete-li si také zútulnit Váš byt či kancelář květinami, sledujte náš web.

Prázdniny plné biodobrot
Dalším zajímavou prázdninovou akcí se stala přednáška o biopotravinách s ochutnávkou a možností
objednání biopotravin i s dovozem do MC. Akci jsme
pro vás připravili ve spolupráci s firmou BIOTOP. Po
přednášce o významu biopotravin, zdravé výživy
12

a ochutnávce si začne účastník klást otázku, jak je to
možné, že jsou biopotraviny tak dobré. Na místě si
mohli zájemci na zkoušku i nějaký ten výrobek zakoupit a zjistili vše o možnosti objednávek přímo do domu.
Pro velký zájem akci opakujeme ve čtvrtek 21. srpna
od 10 do 11,30 hod. Pojďte s námi ochutnat biodobroty! (registrace na webu).

Dekorace z drátků a kamínků
Máte-li chuť se naučit tvořit dekorace z drátků a kamínků a vyrobit si krásnou dekoraci sama, zúčastněte se
v pondělí 18. 8. od 19 do 21.30 hod. kreativního
semináře Dekorace z drátků a kamínků, který pro
vás povede zkušená lektorka Romana Balcarová.
Kurz je vhodný i pro naprosté začátečníky.
Za MC Pohádka Jesenice Zdeňka Kličková

HRNČÍŘE V ZÁŘÍ
Prázdniny jsou ve své polovině a je pomalu čas na to,
abyste sobě a svým dětem naplánovali pravidelné
aktivity v novém školním roce. Mateřské centrum
Pohádka v Baráčnické rychtě v Hrnčířích pro vás
i vaše malé raubíře připravilo od září širokou škálu
kurzů a kroužků, jejichž přehled najdete v připojeném
programu. Věříme, že z bohatého programu si vybere
opravdu každý – pro vaše ratolesti jsme připravili
různé kurzy – od keramiky přes hru na flétnu nebo
Angličtinu až po pohybové kroužky (tanečky, rytmika, jóga apod.). Kurzy Hudební školy Yamaha jsou již
plně obsazené! Pro nejmenší je připraveno cvičení
miminek se zkušenou lektorkou Ivou Svojšovou. Znakovou řeč pro batolata se zase můžete naučit v kurzu
Jany Šalátové.
K dispozici vám bude samozřejmě i naše krásně rozkvetlá hernička - a za příznivého počasí i terasa - kde
si vaše děti mohou pohrát se svými vrstevníky.
Pro maminky jsou připraveny pohybové aktivity v době
denní (power joga s Danielou, při které je zajištěno
hlídání vašich malých pokladů) nebo večerní - posilovací cvičení s hudbou (EMP), tae-bo a aerobik
s Romanou Pospíšilovou; své tělo můžete rozhýbat
v kurzech orientálního tance pod vedením Petry
Vicherkové. Cvičení v klidnějším tempu – Pilates
s Ladou Kaplanovou - je určeno pro všechny věkové
kategorie (termín bude upřesněn). Pro pohlazení

a odpočinek ducha jsme připravili keramické kurzy
pro začátečníky i pokročilé – můžete si vybrat kurz
vedený Martinou Čermákovou nebo Jirkou Hlinkou.
Také si můžete odpočinout (nejen) při výtvarném tvoření v naší „Lidušce“; při „Arteterapii“ pohladíte svou
bolavou duši (oba kurzy pod vedením speciální pedagožky Báry Kadlčíkové). Vzdělávat se (nejen na
mateřské dovolené) můžete v Angličtině pod vedením
Hany Neckář-Vyšovan. I nadále pro vás budeme
v novém školním roce připravovat zajímavé přednáš-

ky, semináře a besedy s odborníky. Jejich aktuální
přehled najdete na našich internetových stránkách
www.mcpohadka.cz (sekce Hrnčíře) nebo v místních
periodikách. Také si můžete nechat zasílat Aktualitky
- zaregistrujte se na internetu nebo si o ně napište na
info@mcpohadka.cz. Zde také přijímáme přihlášky na
naše kurzy. Těšíme se na vás!
Za MC Pohádka Jarmila Herbrychová
www.mcpohadka.cz, jarmila@mcpohadka.cz
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Pozvánka pro členy SZP

Poděkování
Děkujeme firmám JIVA-JIRÁK s.r.o. a Galimpex, a.s.
za poskytnutí finančního daru, za který byly zakoupeny nové hračky na dětská hřiště ve Vestci a byla
provedena výměna písku na všech pískovištích.
Bohužel již začátkem července byla třetina hraček
rozbitých a balóny někdo odcizil. Žádáme rodiče,
aby hlídali své děti zejména na hřišti „U Šimečků“,
aby s hračkami zacházeli opatrně. Jinak nám na
hřišti za chvíli nic nezůstane a budeme muset nosit
hračky dětem z domova.
Za vestecké maminky Marcela Ženožičková

Kultura, sport, kronika
Životní jubileum
K významnému životnímu jubileu, které v červenci oslavil
pan Cyril Smolík

Odjezdy:
Vestec - Bychl
Jesenice - bytovky
Jesenice – restaurace Klokan
Kocanda – autobus. zastávka

6.40 hod.
6.45 hod.
6.50 hod
6.55 hod.

Přihlášky přijímá večer V. Šmídová
tel. 241 931 956

Pozvánka pro občany
Letošní osmičkový rok je pro některé z nás významný, zejména pro ty, kteří se narodili ve "slavném " roce
1948. Chcete se poznat, připomenout si studentská
šedesátá léta, hudbu a tance z té doby?
Kdo z vás narozených v tomto roce má zájem se
setkat a poznat, volejte na tel.č. 241 931 615 pro
upřesnění místa a termínu. ( podzim 2008 )

a v srpnu oslaví
paní Zdeňka Kohlová
paní Eva Raydusová
ze srdce blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví a hodně osobní pohody.
kulturní komise

Fotbal – TJ Viktoria Vestec
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Sdružení zdravotně postižených v Jesenici zve své
členy na zájezd do Litoměřic dne 24. 9. 2008 na
návštěvu výstavy „Zahrada Čech“.

Heslo, které nám bude připomínat tuto dobu : " Šedesátníci celé Vestce spojte se! "
Za všechny mladé důchodce
Alena Dostálová

Duby místo topolů
Před časem mi poslala paní Blanka Hochmannová malou černobílou fotku Vesteckého rybníka, která vznikla
někdy v šedesátých letech minulého století. V první chvíli to nebylo pro mne nic překvapujícího. Později jsem
si však uvědomila, že tento malý obrázek je vlastně dokument, jelikož nám zachycuje topoly, které letos jako
řada dalších nevyhovujících nebo uschlých stromů ukončily svou existenci. Skoro půl století spoludotvářeli tito
velikáni zeleň kolem rybníka, jehož břehy sahaly možná až k jejich kořenům. Vody v rybníce od té doby znatelně ubylo, labutě zde stále hnízdí, ale co je naopak potěšující, že po topolech nezůstaly prázdné jámy.
Díky finanční podpoře pana Jaroslava Klimeše a jeho syna se dnes zelená v těchto místech šest mladých
dubových odrostků (viz foto na přední straně). Klimešovům patří za tento skutek poděkování a věřím, že tato
šlechetná akce nezůstane nadlouho jako jediná.
Blanka Pašková
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kolní zařízení
š
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Soukrom

• podnětné a vstřícné prostředí
• projektová a zážitková metoda výuky
• bohatý denní program s ohledem na
individuální potřeby dětí
• prostor pro hru, činnosti a spontánní
seberealizaci
• velký výběr z doplňkových zájmových
programů (Angličtina hrou, Těším se
do školy, Flétnička, Logohrátky,
Zdravé cvičení, Tvořílek …)
• odborný pedagogický tým
• menší počet dětí ve skupině
• citlivý a individuální přístup
• celodenní pedagogická péče
• úzká spolupráce
s rodiči
16

Přijímáme
nové děti
do Školičky!

Zveme vás na návštěvu v průběhu
celého roku (po tel. domluvě).

Školička Na zámku
Tvrz Kunratice, Golčova 1/2, Praha 4
otevřena od září 2008 s novým vedením
provoz po-pá 7.00 – 18.00
různé denní režimy od 7 200 Kč
Informace a kontakt na telefonu: 775 337 670
E-mail: milena@skolickanazamku.cz
www.skolickanazamku.cz

CYKLO EMAP PÍSNICE

PRÁZDNINOVÁ AKCE PRO VÁS !!!
K NOVĚ ZAKOUPENÉMU KOLU,
OD 1.7.- 31.8.08 DOPLŇKY DLE VAŠEHO
VÝBĚRU V HODNOTĚ 500,-Kč ZDARMA

www.emap-praha.cz
Písnice – K Vrtilce 317 - Praha 4, tel: 261 911 452
Mobil: 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevírací doba: Po, Út, St 10-18, Čt 12-20, Pá 10-18, So 9-14
od listopadu do února – zimní soboty zavřeno
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