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Množí se stížnosti na fungování doručování zásilek, v rubrice 
Z obce si k tomu můžete přečíst více, včetně kontaktních 
spojení, kde je možné tyto stížnosti řešit. Naše pobočka pošty 
je v tom totiž naprosto nevinně, ale o tom více v článku.

V neděli 1. 12. 2019 proběhne další z tradičních akcí, 
rozsvícení Vánočního stromu. Letos se bude nově konat 
u dětského hřiště na Vestecké (ta bude z bezpečnostních 
důvodů uzavřena po dobu konání akce, takže se nemusíte bát 
o místo a bezpečí), tak dorazte. Pozvánku najdete v tomto 
vydání. A ti z vás, kdo si chcete objednat Mikuláše a jeho 
doprovod, najdete informace v rubrice Aktuálně.

V minulém čísle jsme vám přinesli informace o plánované 
výsadbě Aleje svobody, v sobotu 9. 11. 2019 se vás i přes 
nepřízeň počasí sešlo opravdu hodně a patří vám všem mé 
osobní poděkování za účast. Věřím, že Alej svobody bude ještě 
dlouhé roky připomínkou nejen 30. výročí Sametové revoluce, 
ale hlavně naší společně odvedené práce pro naši budoucnost.

Přeji příjemné čtení!

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

A je toho ještě mnohem více, ať už ze školky, z Baráčku, od 
seniorů nebo v nově zřízené rubrice s psychologickým 
poradenstvím. A na konci listů najdete fotogalerii 
z Dýňohraní, které proběhlo v říjnu.

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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Výsadba aleje svobody
v sobotu 9. 11. 2019 

Organizaci akce měla na starosti 
Nadace Partnerství, které patří 
také velké poděkování. 

Celkem se podařilo vysadit 132 
stromů různých odrůd, jejichž 
plody bude možné sklízet další 
desítky let. 

ěhem sobotního dopoledne Bse, i přes opravdu nepříznivé 
počasí, provázené deštěm 

a zimou,  dostavily asi čtyři stovky 
obyvatel jak z Vestce, tak soused-
ních obcí, ale také třeba velvyslanci 
Finska, Švédska, Dánska a Norska, 
ministr životního prostředí a další 
pozvaní hosté. Jejich společným 
cílem byla výsadba Aleje svobody, 
která se symbolicky sázela v roce 
30. výročí sametové revoluce.

A protože pracovní nasazení všech 
zúčastněných bylo opravdu nevída-
né ,  tak  se  ce l á  akce  poved la 
a proto bychom vám všem, kteří 
jste výsadbu podpořil i ,  chtěli 

poděkovat. Vážíme si vaší účasti 
a věříme, že obnova historické 
polní cesty, spojená právě s výsad-
bou, je krokem, který zase o něco 
pomůže zlepšit  prostředí ,  ve 
kterém žijeme.

www.nadacepartnerstvi.cz
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Výplata sociálního programu 
za rok 2019

i z vás, kteří jste pro výplatu sociálního programu zvolili variantu Tv hotovosti, se můžete dostavit do podatelny obecního úřadu v ná-
sledujících termínech:

středa

úterý
středa
čtvrtek

pondělí

pondělí

úterý

čtvrtek

03. 12.

05. 12.

10. 12.
11. 12.

02. 12.

09. 12.

04. 12.

12. 12.

8.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00

8.00 - 12.00 

8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
8.00 - 12.00 

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

8.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00
8.00 - 12.00

Upozornění: 
V případě nevyzvednutí 
propadá příspěvek bez 

možnosti náhrady!

Mikuláš k vám domů
Obec již tradičně nabízí možnost objednání 
si Mikuláše s jeho doprovodem.

zašlete e-mailem:
Máte zájem o návštěvu z nebe a pekla?

ź jméno dítěte

ź adresu
ź věk (děti maximálně do 6 let)

ź jeho případné hříchy a pochvaly 

na adresu: mikulas@vestec.cz 
. nejpozději do 1. 12. 2019

Nebeskou návštěvu můžete očeká-
vat ve čtvrtek 5. 12. 2019 v podve-
čern ích  hodinách ,  potvrzení 
obdržíte.

Porušování návštěvního řádu 
v Průhonickém parku

 neděli 6. října došlo v Prů-Vh o n i c k é m  p a r k u  o p ě t 
k  i n c i d e n t u ,  kd y  v o l n ě 

pobíhající psi, kteří nebyli pod 
kontrolou majitele, uštvali srnu, 
vážně ji poranili, zahnali ji do 
potoka, kde uhynula. Incidentu 
přihlíželo několik návštěvníků, 
nepodařilo se jim však psy ode-
hnat. Majitelka psů se dostavila až 
po incidentu a před příjezdem 
obecní policie, kterou přivolali 
návštěvníci, z místa odešla. Celá 
věc byla předána Policii ČR. 

Znovu a důrazně proto upozorňujeme 
návštěvníky na povinnost držet psy na 

vodítku!

Z OBCE

Pošta Partner ve Vestci
aši vlastní pobočku pošty Nmáme v obci už více než 
3,5 roku, nejdříve se začínalo 

ve skromných podmínkách podatel-
ny  v  budově  ob ecn ího  úřadu , 
předminulý rok v červnu se pošta 
přestěhovala do větších, pro klienty 
i  zaměstnance, komfortnějších 
prostor.

I když jsme přesvědčeni, že otevření 
vlastní pošty byl krok správným 
směrem a dokazují nám to i reakce 
vás ,  k l i entů ,  zna lých  mnohdy 
opravdu dlouhých front na pobočce 
v Jesenici, jsou stále služby, s jejichž 
poskytováním nejste spokojeni. 
A oprávněně si na jejich kvalitu 
stěžujete, jen na špatném místě.

Vzhledem k tomu, že naše pobočka 

je zařazena do sítě Pošta Partner, tak 
některé služby spadají stále přímo 
pod poštu a my na ně nemáme 
žádný vliv. Týká se to doručování 
listovních zásilek, které spadají pod 
pobočku pošty v Jesenici a doručo-
vání balíků, které je zajišťováno 
Depem Říčany. A i když máme pro 
vaše stížnosti pochopení, tak vás 
poprosíme o to,  abyste kval itu 
těchto služeb řešili přímo s doda-
vatelem, kterým je Česká pošta, s. p.

Své stížnosti na nedoručování 
můžete směřovat:
listovní zásilky na tel. číslo: 
703 194 457,
balíky na tel. číslo: 

případně na 954 395 713 
(funkční od 11 do 19 h.).

954 395 711, 
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Informace pro cizince
izinci, kteří si potřebují vyřídit záležitosti ve věci přechodného, dlouho-Cdobého nebo trvalého pobytu se od 1. 11. 2019 musí dostavit na nové 
pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, 

které se nachází na adrese: Žukovského 888/2, Praha 6

Pro objednání je možné využít linku 974 820 680, případně si termín zarezer-
vovat na stránkách www.frs.gov.cz

Úřední hodiny:

pondělí

čtvrtek
středa

pátek

úterý
8.00 - 17.00 
8.00 - 15.00

8.00 - 15.00 

(pouze pro objednané klienty)

8.00 - 17.00 

Oznámení
o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Zahájení obnovy katastrálního 
operátu se předpokládá přibližně 
v období od 01. 04. 2020 do 30. 
06. 2021. Přesný termín bude 

v y h l a š u j e

bec Vestec podle ustanove-Oní  §  38 odst .  1  zákona 
č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí (katastrální zákon),

na základě oznámení Katastrálního 
úřadu  pro  S t ředočeský  kra j , 
Katastrální pracoviště Praha-západ 
(dále jen „katastrální úřad“), č.j. 

OO-3/2019-210, že v katastrálním 
území Vestec u Prahy obce Vestec 
bude zahájena obnova katastrální-
ho operátu novým mapováním 
(dále jen „obnova katastrálního 
operátu“).

Zaměstnanci katastrálního úřadu 
a jejich pomocní pracovníci (dále 
jen „oprávněné osoby“) jsou podle 

§ 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením 
(dále jen „zákon o zeměměřictví“), 
ve znění pozdějších předpisů, 
oprávněni po oznámení vstupovat 
a vjíždět v nezbytném rozsahu na 
nemovitosti; do staveb mohou 
vstoupit  se  souhlasem je j ího 
v las tn íka  nebo  oprávněného 
uživatele. Oprávnění ke vstupu na 
nemovitost prokazují služebním 
průkazem. Vlastník nebo provozo-
vatel zařízení, které může ohrozit 
život nebo zdraví ,  je povinen 
poučit oprávněné osoby před 
v s tup em do  tohoto  zař í zen í 
o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci.

oznámen nejméně 30 dnů předem.

Způsob označení hranic pozemků 
musí být v souladu s ustanovením 
§ 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí (katastrál-
n í  vyh láška) .  Pokud v las tn ík 
hranice svých pozemků neoznačí, 
může katastrální úřad rozhodnout, 
že  hran ice  označ í  na  nák lad 
vlastníka (§ 37 odst. 2 katastrální-
ho zákona)  a  v lastn íku u lož í 
pokutu za porušení pořádku na 
úseku katastru. Neoznačují se 
hranice  pozemků,  které  j sou 
sloučeny do větších půdních celků 
(§ 62 odst. 1 katastrálního záko-
na). Vlastníci takových pozemků se 
vyzývají, aby v zájmu správného 
dop lněn í  hran ic  do  katastru 
nemovitostí předem vyhledali 
zachované úseky hranic pozemků, 
popř. zachované hraniční znaky, 
a při zjišťování průběhu hranic na 
ně upozornili komisi.

Vlastníci nemovitostí budou ke 
z j i š ť o v á n í  p r ů b ě h u  h r a n i c 
pozemků a  vnějš ího obvodu 
budov písemně zváni nejméně 
t ý d e n  p ř e d e m ,  p ř i t o m  j s o u 
povinni označit trvalým způso-
bem a na vlastní náklad nesporné 
h r a n i c e  s v ý c h  p o z e m k ů 
(§ 37 odst. 1 písm. b) katastrální-
ho zákona).

P o d l e  §  8  o d s t .  4  z á k o n a      
o zeměměřictví je vlastník nemo-
vitosti nebo oprávněný uživatel 
povinen strpět umístění měřických 
značek na nemovitosti včetně 
využívání značek bodových polí 
a zdržet se všeho, co by tyto 
značky mohlo poškodit, učinit 
nepouživatelnými nebo zničit. Kdo 
poškodí, zničí nebo neoprávněně 
přemístí měřickou značku, dopustí 
se podle § 17a zákona o zeměmě-
řictví porušení pořádku na úseku 
zeměměřictví a může být za to 
pokutován.
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Povinné čipování psů

Tetování se provádí výhradně na 

žádost chovatele pouze štěňatům 
do šesti týdnů věku, které posléze 
slouží k vystavení průkazu původu. 
Pokud je váš pes tetovaný, není 
nutné jej i čipovat, je-li označen 
tetovacím číslem provedeným 
před 3. červencem 2011. Jedná se 
tedy o psy starší 8,5 roku. Tetování 
však musí být čitelné a souhlasit 
s údaji ,  uvedenými v průkazu 
původu. To znamená, že nečitelné 
tetování nebo jakékoli jiné (např. 
z útulků, u psů bez PP apod.) než 
od řádných chovatelů se neuznává.

Povinnost čipování má pomoci 
v boji proti množírnám, které jsou 
velkým problémem dnešní doby. 
Tato změna se týká nejen chovate-
l ů ,  a l e  v š e c h  m a j i t e l ů  p s ů . 
Očipován musí být i pes, který se 
k chovu nevyužívá. Pokud má váš 
pes čip již nyní, tak se pro vás nic 
nemění, ale jestliže očipován není, 
navštivte svého veterinárního 
lékaře a informujte se.

Tetování čip nahradí jen výjimečně.

Zavedení čipu se majitelé ani 
mazlíčci nemusejí obávat, jednorá-
zový úkon je srovnatelný s běžnou 
injekční aplikací a provádějí jej 
soukromí veterináři registrovaní 
u Komory veterinárních lékařů 

Jak probíhá čipování?

Povinné čipování je platné od 
1 .  1 .  2 0 2 0 ,  t a k ž e  n a  t o 
myslete, a pokud váš pes 

není očipovaný, navštivte svého 
veterinárního lékaře a domluvte se 
s ním. Výjimkou jsou psi, kteří byli 
tetováni před 3. 7. 2011. 

Čip umožní prokázat vlastnictví 
psa v případě odcizení nebo když 
zvíře způsobí dopravní nehodu, 
pytlačí nebo způsobí další škody. 
Když se pes zatoulá, bude podstat-
ně větší šance jej najít a vrátit 
majiteli.

Zákon v souvislosti s čipováním 
nezavádí povinný zápis do jakého-
koli registru psů a v celostátním 
měřítku jejich evidence řešena 
není. Číslo mikročipu musí být 
uvedeno v dokladu o očkování 
proti vzteklině (očkovací průkaz, 
pas psa). Zavedení povinnosti 
ev idence na místní  úrovni  je 
v pravomocích obcí – na mnoha 
místech platí již léta. Ale rozhodně 
registraci doporučujeme.

Štěňatům se mikročip vpravuje 
pod kůži nejpozději ve věku šesti 
měsíců, a to zároveň s prvním 
očkováním proti vzteklině.

Proč se čipuje?
Povinné označení psů na území ČR 
má usnadnit práci při zjišťování 
identity psů kontrolními orgány, 
jako jsou Státní veterinární správa, 
Policie České republiky, Celní 
správa nebo obce. Jednoznačná 
identi�kace rovněž napomůže 
monitorování chovů a kontrole 
dodržování pravidel. Snadnější tak 
bude i postih chovatelů v přípa-
dech týrání  zvířat a kontroly 
prodeje psů přes prostředníky.

Dalším využitím čipu je identi�ka-
ce mazlíčka při ztrátě. V ideálním 
případě se u nalezeného psa může 
jednoduše dohledat majitel. Čtečka 
čipu přečte pouze číselnou řadu, 
ale ta musí být někde zaregistrova-
n á ,  a b y  t o  k  n ě č e m u  b y l o . 
Nejrozšířenější pro tyto účely je 

Národní registr majitelů zvířat. Ale 
pozor! Po čipování si musíte čip 
sami zaregistrovat, protože jinak 
to bude k ničemu. 

Je registrace čipu povinná?

Bude se čipování kontrolovat?

ČR. Mikročip o délce zhruba 1 cm 
je umístěn v injekční jehle a apli-
kuje se sterilně do podkoží zvířete. 
Obal čipu je vyroben z bezpečných 
biokompatibilních materiálů, na 
které organismus nijak nereaguje. 
Samotný čip v sobě pouze nese 
informaci  o  ident i tě  psa ,  a le 
neobsahuje zdroj energie a aktivu-
je se pouze v kontaktu se speciál-
ním čtecím přístrojem. Nic tedy 
nevyzařuje a nemůže uškodit 
zvířeti ani lidem v okolí.

Kontroly čipování bude provádět 
Státní veterinární správa. Na psa 
bez čipu bude od začátku roku 
2020 pohlíženo jako na psa bez 
platného očkování proti vzteklině 
a jeho majiteli bude hrozit správní 
řízení s pokutou až 20 000 Kč.

ČIPOVÁNÍ PSŮ
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Špatné sousedské vztahy a jak je řešit

Když se na různé sousedské spory 
podíváme z pohledu psychologa, 
záleží hodně na temperamentu 
daného člověka. Obvykle se lidé 
zvládnou domluvit na kompromi-
su, temperamentnější jedinci však 
dokáží z maličkosti udělat velkou 
a féru .  Otázkou je ,  zda  je j i ch 
jednání souvisí s nějakou umanu-
tostí, nebo zda již nejde o problém 
psychického rázu. Samozřejmě 
netvrdíme, že každý soused, který 
vám dělá naschvály je blázen, 
i když tak na vás může působit. Co 
si však budeme povídat, jednání se 
sousedem, který má řekněme 
výraznou povahu je velmi těžké. 
Klasické metody jako domlouvání 
a hledání kompromisů na něj 
nepůsobí. Na druhou stranu se 
mohou minout účinkem i udání 

Jak se říká,  sousedy si  člověk 
nevybírá. S některými vyjdete po 
dobrém, s jinými se za žádných 
okolností nedokážete domluvit. 
Můžete se snažit  sebevíc ,  a le 
nedocílíte ničeho jiného, než že 
vám bude soused donekonečna 
opakovat, že si na svém pozemku 
může dělat co chce. Ano, samozřej-
mě, ale i to má svá pravidla. Každý 
totiž může dělat pouze to, čím 
vážně neobtěžuje sousedy a neza-

sahuje do jejich vlastnických práv. Rušení nočního klidu, hustý 
kouř z komínu, sousedovy 
slepice, které vám neustále 

přelétávají přes plot a hrabou 
záhony, štěkot psa, stínící stromy, 
padající ovoce na vaši zahradu, 
parkování sousedovic auta před 
vašimi vraty, hlučné návštěvy… To 
je jen pár situací, kvůli kterým 
vzniká mezi sousedy zlá krev. 

a stížnosti. Těmto lidem totiž 
jakýkoliv boj nalévá sílu do žil, 
možná ve svém jednání spatřují 
nějaký vyšší  c í l ,  nebo j im jde 
prostě jen o princip? Těžko říct. 

Jak tedy sousedské spory nejlépe 
vyřešit? Tuto otázku není s ohle-
dem na jed inečnost  každého 
případu lehké zodpovědět. Jakožto 
psycholog vám mohu doporučit 
zejména zachovat klid. Snažte se 
na celou situaci podívat ze všech 
úhlů a vymyslet kompromis, který 
by vám i sousedovi nejvíce vyhovo-
val. Základem úspěchu je komuni-
kace, a právě na té to často vázne. 
Pravdou je, že v afektu člověk 
často jedná zbrkle, řekne a udělá 
i to, co by s čistou hlavou neudělal. 
Celkově se psychická stránka 
sousedských sporů odsouvá do 
pozadí i přesto, že má na celé věci 
nemalý význam. V tomto ohledu 
doporučuji poradu s psychologem, 
v první řadě získáte nezaujatý 
pohled na věc, naučíte se zpraco-
vat své emoce, jak v dané situaci 
r e a g o v a t  a  m n o h o  d a l š í h o . 
Psycholog vám může pomoci také 
v rámci řízené mediace, kdy se se 
sousedem setkáte na neutrální 
půdě za přítomnosti psychologa, 
který bude celý rozhovor mezi 
vámi řídit a usměrňovat. 

PhDr. Michaela Miechová

Pokud domluva  nen í  možná , 
obraťte se o pomoc na příslušný 
úřad obce/města. Určitě není na 
škodu mít co nejvíce důkazů, 
svědectví o sousedově chování. 

Velmi často se starostům daří 
sousedské spory urovnat, docílit 
kompromisu.  Pokud jde však 
o problémy mimo jejich pravo-
moc, doporučuji poradu s právní-
kem. Bohužel ne vždy má situace 
takové řešení, které je pro vás 
přijatelné a soudu se nevyhnete. 

Psycholožka a majitelka poradny 
Mojra.cz

Pokud řešíte podobný, nebo jiný 
problém, můžete s i  objednat 
konzultaci na www.mojra.cz.

Použi j te  s levový kód VESTEC 
a  z í s k á te  s l e v u  1 0  %  z  c e n y 
objednávky.

Případné otázky nebo podněty 
k článkům zasílejte na email : 
poradna@mojra.cz nebo volejte na 
+420 731 226 690.

www.mojra.cz
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Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE

OBECNÍ POLICIE OBECNÍ POLICIE

Neoprávněné užívání vozidla

Později bylo zjištěno, že ze servisu 
s vozidlem odjel člen ostrahy, 
který měl k dispozici klíče od 
vozidel z důvodu jejich nočního 
předávání a chtěl se vozidlem 
zřejmě pouze projet. Tento pracov-
ník nezvedal telefon a nebylo 
možné jej ani jinak kontaktovat. 
Vozidlo poškodil, nechal jej na 
místě odemčené včetně klíčů. Za 
neoprávněné už it í  voz id la  je 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu neoprávněné užívání cizí věci 
a za toto jednání mu hrozí trest 
odnětí svobody.

Hlídka dle získaných údajů z cen-
trálního registru vozidel kontakto-

vala majitele, který se na místo 
dostavil a uvedl, že vozidlo bylo 
v  p á te k  p ř e d á n o  d o  s e r v i s u 
a netuší, jak se na místo dostalo.

V neděli dne 6. 10. 2019 byl při 
odpo ledn í  h l ídkové  č innost i 
hlídkou Obecní policie Vestec 
zjištěn nákladní automobil zapar-
kovaný na okraji pole v katastru 
Modletic, v servisním nájezdu na 
D0, a to v místě, kde jsou z obou 
stran umístěny dopravní značky 
B1 – zákaz vjezdu mimo dopravní 
obsluhu. Na místě byly zjištěny 
vytrhané patníky a zapadlý tahač, 
který zde pravděpodobně předcho-
zí večer uvízl a nemohl vyjet. 
Přetrhané upínací pásy svědčily 
o tom, že se ho někdo pokoušel 
vytáhnout. Tahač byl odemčený, 
s klíčky na palubní desce. Lustrací 
prostřednictvím Policie ČR vozidlo 
nebylo hlášeno jako odcizené.

O celé věci byl pro podezření 
z  t restného č inu  vyrozuměn 
operační důstojník Policie ČR, 
který vyslal hlídku k provedení 
dalšího šetření. Hlídka obecní 
policie byla na místě do příjezdu 
dalších hlídek Policie ČR a celou 
věc poté předala.

Vozidlo se převrátilo na střechu

Dne 13. 10. 2019 přijala hlídka 
Obecní policie Vestec oznámení 
o  dopravní  nehodě osobního 
automobilu se zraněním posádky 

v Břežanském údolí. Po příjezdu 
bylo na místě zjištěno vozidlo Ford 
Mustang převrácené na boku. Ve 
vozidle cestovali dva muži a jedna 
žena, která byla zraněná. Hlídka 
ženě  p osky t l a  p rvn í  p omo c , 
nasadila jí krční límec a předala 
zdravotnické záchranné službě. Na 
místo se dostavily jednotky HZS 
Praha a Jílové u Prahy a Policie ČR-
skupina dopravních nehod, která si 
věc převzala k dalšímu šetření. 
Řidič, který vozidlo řídil, nezvládl 
řízení a narazil do skály.

Neoprávněný vstup na cizí pozemek

Operační důstojník telefonicky 
požádal o prověření oznámení, kdy 
neznámý muž měl vlézt na cizí 
pozemek a  dobývat  se  do zde 
zaparkovaného zamčeného vozidla. 
Po příjezdu na místo se zde již 
nacházela hlídka Policie ČR, spolu 
s mužem, který byl bosý, bez bundy 
a batohu. Tyto věci ležely opodál. 
Muž na dotazy uváděl, že tímto 
vozidlem přijel. Měl výkyvy chování, 
choval se arogantně, ale i zmateně. 
Na dotaz, zda se s něčím léčí uvedl, 
že trpí epilepsií. Muž po příjezdu 
držel v ruce prkno s hřebíkem, 
které na výzvu odložil na zem. 
Oznamovatelka uvedla, že také 

napadl jejího syna. Následně byl 
muž strážníky a policisty poučen, že 
pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu bude převezen na Obvodní 
oddělení Policie ČR k provedení 
dalších úkonů. Tento se však otočil 
a chtěl odejít z místa, kdy při tomto 
strčil oběma rukama do strážníka, 
který mu stál v cestě. Po tomto byl 
strážníky a policisty muž, který 
kladl aktivní odpor (kopal kolem 
sebe, a dokonce jednoho strážníka 
kousl do prstu) zpaci�kován a byla 
mu přiložena služební pouta. Muže 
si převzala zdravotnická záchranná 
služba a převezla ho kvůli jeho 
psychickému a zdravotnímu stavu 
do �omayerovy nemocnice. Celou 
věc si poté převzala Policie ČR – 
služba kriminální policie k dalšímu 
prověření. Muž později při výslechu 
uváděl, že si vůbec nic nepamatuje 
a vše se stalo v důsledku epileptic-
kého záchvatu.



14 15listopad 2019 listopad 2019

Z knihy událostí

OBECNÍ POLICIE

OBECNÍ POLICIE OBECNÍ POLICIE

Neoprávněné užívání vozidla

Později bylo zjištěno, že ze servisu 
s vozidlem odjel člen ostrahy, 
který měl k dispozici klíče od 
vozidel z důvodu jejich nočního 
předávání a chtěl se vozidlem 
zřejmě pouze projet. Tento pracov-
ník nezvedal telefon a nebylo 
možné jej ani jinak kontaktovat. 
Vozidlo poškodil, nechal jej na 
místě odemčené včetně klíčů. Za 
neoprávněné už it í  voz id la  je 
podezřelý ze spáchání trestného 
činu neoprávněné užívání cizí věci 
a za toto jednání mu hrozí trest 
odnětí svobody.

Hlídka dle získaných údajů z cen-
trálního registru vozidel kontakto-

vala majitele, který se na místo 
dostavil a uvedl, že vozidlo bylo 
v  p á te k  p ř e d á n o  d o  s e r v i s u 
a netuší, jak se na místo dostalo.

V neděli dne 6. 10. 2019 byl při 
odpo ledn í  h l ídkové  č innost i 
hlídkou Obecní policie Vestec 
zjištěn nákladní automobil zapar-
kovaný na okraji pole v katastru 
Modletic, v servisním nájezdu na 
D0, a to v místě, kde jsou z obou 
stran umístěny dopravní značky 
B1 – zákaz vjezdu mimo dopravní 
obsluhu. Na místě byly zjištěny 
vytrhané patníky a zapadlý tahač, 
který zde pravděpodobně předcho-
zí večer uvízl a nemohl vyjet. 
Přetrhané upínací pásy svědčily 
o tom, že se ho někdo pokoušel 
vytáhnout. Tahač byl odemčený, 
s klíčky na palubní desce. Lustrací 
prostřednictvím Policie ČR vozidlo 
nebylo hlášeno jako odcizené.

O celé věci byl pro podezření 
z  t restného č inu  vyrozuměn 
operační důstojník Policie ČR, 
který vyslal hlídku k provedení 
dalšího šetření. Hlídka obecní 
policie byla na místě do příjezdu 
dalších hlídek Policie ČR a celou 
věc poté předala.

Vozidlo se převrátilo na střechu

Dne 13. 10. 2019 přijala hlídka 
Obecní policie Vestec oznámení 
o  dopravní  nehodě osobního 
automobilu se zraněním posádky 

v Břežanském údolí. Po příjezdu 
bylo na místě zjištěno vozidlo Ford 
Mustang převrácené na boku. Ve 
vozidle cestovali dva muži a jedna 
žena, která byla zraněná. Hlídka 
ženě  p osky t l a  p rvn í  p omo c , 
nasadila jí krční límec a předala 
zdravotnické záchranné službě. Na 
místo se dostavily jednotky HZS 
Praha a Jílové u Prahy a Policie ČR-
skupina dopravních nehod, která si 
věc převzala k dalšímu šetření. 
Řidič, který vozidlo řídil, nezvládl 
řízení a narazil do skály.

Neoprávněný vstup na cizí pozemek

Operační důstojník telefonicky 
požádal o prověření oznámení, kdy 
neznámý muž měl vlézt na cizí 
pozemek a  dobývat  se  do zde 
zaparkovaného zamčeného vozidla. 
Po příjezdu na místo se zde již 
nacházela hlídka Policie ČR, spolu 
s mužem, který byl bosý, bez bundy 
a batohu. Tyto věci ležely opodál. 
Muž na dotazy uváděl, že tímto 
vozidlem přijel. Měl výkyvy chování, 
choval se arogantně, ale i zmateně. 
Na dotaz, zda se s něčím léčí uvedl, 
že trpí epilepsií. Muž po příjezdu 
držel v ruce prkno s hřebíkem, 
které na výzvu odložil na zem. 
Oznamovatelka uvedla, že také 

napadl jejího syna. Následně byl 
muž strážníky a policisty poučen, že 
pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu bude převezen na Obvodní 
oddělení Policie ČR k provedení 
dalších úkonů. Tento se však otočil 
a chtěl odejít z místa, kdy při tomto 
strčil oběma rukama do strážníka, 
který mu stál v cestě. Po tomto byl 
strážníky a policisty muž, který 
kladl aktivní odpor (kopal kolem 
sebe, a dokonce jednoho strážníka 
kousl do prstu) zpaci�kován a byla 
mu přiložena služební pouta. Muže 
si převzala zdravotnická záchranná 
služba a převezla ho kvůli jeho 
psychickému a zdravotnímu stavu 
do �omayerovy nemocnice. Celou 
věc si poté převzala Policie ČR – 
služba kriminální policie k dalšímu 
prověření. Muž později při výslechu 
uváděl, že si vůbec nic nepamatuje 
a vše se stalo v důsledku epileptic-
kého záchvatu.



16

SENIOŘI

17

SENIOŘI

listopad 2019 listopad 2019

nozí z nás jsme si oblíbili Mlázeňské týdenní pobyty, 
kterými si zpříjemňujeme 

všední koloběh života. Zde nabírá-
me energii, rozptýlení, ale i zlepše-
ní zdravotního stavu, alespoň na 
chvíli.

Po pobytu v Karlově Studánce 
a v Lázních Teplice nad Bečvou 
jsme si zvolili prostředí v severních 
Čechách v Lázních Libverda. Tady 
jsme se mohli věnovat turistice 
a využívat pestrých lázeňských 
nabídek. Strávili jsme zde týden, 
a  by l  to  týden  opravdu  p lný 
zážitků.

Výhodou bylo, že Obecní úřad 
Vestec nám zajistil autobusovou 

dopravu tam i zpět. My všichni 
účastníci pobytu děkujeme panu 
starostovi  Tiboru Švecovi ,  za 
podporu aktivit místních seniorů.

Je obtížné vyhmátnout z pobytu to 
nejzdařilejší. Dýchla na nás historie 
zdejšího kraje v podobě stavební 
architektury, ale především histo-
rie lázeňství. Lázně se specializují 
na léčení chorob srdečních a cév-
ních, na léčbu pohybového aparátu 
i duševních chorob.

První písemná zmínka o obci 
L i bve rda  j e  j i ž  z  roku  1381 . 
Původními obyvateli byli pastevci, 
ale po objevu lázeňských pramenů 
koncem 16. století zde nastal 
rozvoj lázeňství. Historie je dlouhá 

a v seznamu návštěvníků najdeme 
opravdu slavná jména. Například 
zde pobýval německý hudební 
skladatel Carl Maria von Weber, 
český jazykovědec Josef Jungmann, 
dále Franz Ka�a, císař Josef II., Jan 
Masaryk, Václav Talich a další. 
A letos v září se k návštěvníkům 
přidali i vestečtí senioři.

Využ í va l i  j sme  v  ho jné  mí ře 
lázeňské procedury a pak jsme se 
věnovali pěší turistice. Poznávali 
jsme okolí Libverdy, obdivovali 
krásné vyhlídky na Jizerské hory. 
K oblíbeným patři la Vyhlídka 
Dobrého ducha  Muhu pobl íž 
známého Obřího sudu, Vyhlídka 
Hájníkova kohouta a Vyhlídka 
Hejnické Madony. Také jsme mohli 
ochutnávat zdejší kuchyni, hlavně 
p o l e d n í  n a b í d k y  re s t a u ra c e 
U Zeleného stromu.

V nedalekých Hejnicích nás oprav-
d u  o k o u z l i l  p o u t n í  k o s t e l 
Navštívení Panny Marie, který je 
spjat s legendou o zázračném 
uzdravení nemocné ženy a dítěte 
chudého řemeslníka. S úžasem 
jsme vzhlíželi k věžím baziliky 
a s velkou pokorou jsme vstupo-
vali dovnitř. Během dlouhých let 
od  13 .  s to le t í  se  j e j í  podoba 
a vzhled měnily. Skvostem chrá-
mového interiéru jsou novobarok-
ní fresky, varhany a celková výzdo-
ba baziliky i klášter františkánů 
s rozsáhlou knihovnou a lékárnou.

V dubnu 1950 byl komunistickou 
totalitní mocí přeměněn na vězení 
pro řeholníky a řeholnice. Takto 
byl  využíván 5 let .  Kostel  byl 
obnoven v 90. letech 20. století 
a v roce 2018 byl chrám prohlá-
šen za národní kulturní památku.

Využili jsme také místní autobuso-
v o u  d o p ra v u  a  ro z j e l i  s e  d o 
Frýdlantu, který láká návštěvníky 
svým hradem a zámkem. Původní 
hrad z poloviny 13. století, rozšíře-
ný v  16 .  sto let í  o  renesanční 
zámek, se stal v 17. století majet-
kem slavného vojevůdce Albrechta 
z Valdštejna. Poslední vlastníci, 
Clam-Gallasové, zpřístupnili již 
roku 1801 hradní sbírky veřejnosti, 
čímž se stal Frýdlant nejstarším 
hradn ím muzeem ve  s t ředn í 
Evropě.

Odpočati a obohaceni kulturními 
a poznávacími zážitky i pobytem 
v přírodě jsme se po týdenním 
pobytu vrátili do svých domovů.

Mnohokrát  j sme s i  vys lech l i 
klavírní koncerty místní umělkyně 
Lili ruského původu, která nám 
věnovala péči i během koupelí 
a v solné jeskyni.

Podzimní pobyt vesteckých seniorů 
v Lázních Libverda
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Výlet do Říčan

Na poslední zářijový a první 
říjnový den jsme pro naše 
děti přichystali výlet do 

nedaleké přírody v Říčanech. 
V pondělí nám vůbec nepřálo 
počasí. Foukal velmi silný vítr a byl 
zákaz vstupu do lesů kvůli bezpeč-
nosti. V Říčanech si pro nás ale 
připravili náhradní program. Naši 
nejmenší si  prohlédli  v rámci 
výukového programu „Za zvířátky 
na  dvorek“  domác í  zv í řátka , 

dozvěděli se, co zvířátka ráda jí 
a  jak se o ně starat .  Král íčka 
a slepičku si mohli i pohladit. Na 
předškoláky čekal schovaný před 
větrem v místním muzeu skřítek 
Habřílek. Ten děti seznámil s vy-
branými druhy stromů a jejich 
plody. Také si se skřítkem povídali, 
co všechno v lese mohou vidět 
a jaká zvířata v lese žijí. I když 
nemohly být děti v lese, přesto si 
mohly některé věci z lesa osahat 
a zkusit hádat, co drží za zády 
v ruce.

V úterý se do Říčan vydala další 

skupina dětí. Tentokrát jsme měli 
štěstí a počasí nám bylo nakloně-
no. Mladší děti se seznamovaly 
s lesem a jeho obyvateli pomocí 
programu „Šťourové  v  l ese“ . 
Společně s učitelkami a lektorkou 
se vydaly na průzkum lesa a zjiš-
ťovaly, co všechno v lese roste 
a jaká zvířátka tam mohou být. Na 
naše předškoláky již v lese čekal 
skřítek Habřílek, aby je provedl po 
lese. Vždyť se také tento environ-
mentální výukový program jmeno-
val „Do lesa s Habřílkem“. Hned na 
začátku se skřítek dětem předsta-
vil, řekl z jakého je stromu a děti 
hledaly pod stromy habrové listy 
a nažky.

Dět i  pak  skř í tkov i  ř íka ly,  co 
všechno mohou v lese vidět, jaká 
zvířata nebo rostliny. Pozná-valy 
po hmatu lesní poklady – žaludy, 
šišky, mech, kůru, větvičky, listy, 
kaštany. U velkého mraveniště 
jsme ještě mohli pozorovat pilné 
mravenečky. Děti nezůstaly poza-
du, byly také pilné a stavěly pro 
Habřílka a jeho kamarády domeč-
ky z přírodnin. Čas nám rychle 
utekl a my se museli vydat na 
zpáteční cestu do školky. Výlet se 
nám všem líbil a zvládli ho i ti naši 
nejmladší naprosto perfektně. 
Těšíme se na další výpravy do 
přírody nebo za zvířátky.

Dana Hrábková
koordinátor EVVO

Papoušci v naší školce
a začátku října k nám do Nškolky zavítal pan Papoušek 
se svými úžasnými papouš-

ky. Děti se dozvěděly spoustu 
zajímavých informací o papouš-
cích, jako například, že potřebují 
mít  partnera ,  aby j im nebylo 
smutno. Největší radost dětem 
udělalo to, že si každý mohl vzít 
papouška na ruku a vyfotit se 
s ním. Některé statečné děti si 
dokonce vyzkoušely, jak se papouš-
ci krmí. S papoušky byla skutečně 
legrace, a proto u nás určitě nebyli 
naposledy.

onání  l e tošn í  drak iády Kviselo do poslední hodinky 
na vlásku. Ráno vypadalo 

počasí víc než děsivě. Vydatný déšť 
nám na náladě rozhodně nepřidal, 
a le  předpověď na  odpoledne 
vypadala optimisticky. A vyplatilo 
se počkat a nevzdat to. Nakonec 
nemohlo být lépe. Foukal vítr 
a svíti lo sluníčko. Na azurové 

obloze se spousta draků pak úplně 
vyjímala.  Účast byla veliká, za což 
jsme opravdu moc rádi. Měli jsme 
př í lež i tost  se  společně se j í t , 
popovídat a užít si krásné odpoled-
ne. Děti dostaly diplomy, a jak bylo 
vidět, pouštění draků si užívali 
také rodiče. 

Mgr. Dita Klímová

Drakiáda
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Ač se to některým možná 
nechce věřit, brzy se pře-
houpne prosinec a Vánoce 

na sebe nenechají dlouho čekat. 
Děti se budou těšit na dárečky, 

rodiče zase na pár dní pracovního 
volna a sváteční atmosféru. 

Ještě před Vánoci nás ale čeká 
svatý Mikuláš, který dětem také 
nadělu je  dárky (a lespoň těm 
hodným). 

Místa  je  nutné  s i  rezervovat 
předem na našem emailu:

První představení začíná v 16.00, 
druhou možnost máte v 17.00. 

Tradičně v předvečer sv. Mikuláše, 
tedy ve čtvrtek 5. 12. můžete 
s dětmi přijít za Mikulášem do 
Rodinného centra Baráček.

Nejprve Vás v tělocvičně čeká 
divadelní představení Mikulášská 
pohádka a předvánoční tvoření. 
A poté v herně mikulášská nadílka 
a společná fotogra�e s Mikulášem, 
čertem a andělem pro jednotlivé 
rodiny. 

rcbaracek@gmail.com 

Vstupné je 200 Kč/dítě (vč. divadla, 
balíčku a tvoření). Přijďte s námi 
strávit příjemné slavnostní odpo-
ledne s profesionálním divadlem 
a doprovodným programem.

Vstupné 30 Kč, registrace elektro-
nicky nebo formou SMS nejpozději 
do úterý.

Mikuláši se budeme věnovat také 
5 .  1 2 .  o d  1 0 . 3 0  n a  n a š e m 
Tvořeníčku – výtvarném kroužku 
pro nejmenší umělce, který jsme 
úspěšně zahájili minulý měsíc.

Maminkám doporučujeme navští-
v i t  o d l o ž e n ý  s e m i n á ř  M á m a 
v kuchyni, o chytrém, zdravém, 
jednoduchém a lákavém vaření pro 
děti od 1 roku do 3 let, který je 
naplánovaný na čtvrtek 12. 12. od 
9.00. Dozvíte se nejdůležitější rady 
a tipy, jak vařit pro naše nejmenší 
strávníky zdravě a přitom chutně. 

Vstupné 150 Kč, registrace nutná 
předem. 

Seminář se koná v herně, proto 
sebou můžete vzít i děti (tedy za 
předpokladu, že nebudou rušit 
ostatní účastníky). 

Mikuláš 
přiveze dětem do Baráčku divadlo!

A jak to bude s hernou a kurzy o Vánocích? 

rovoz rodinného centra Baráček Pbude přerušen od pátku 20. 12. 
(včetně) do neděle 5. 1. 

Znovu se na Vás budeme těšit v pon-
dělí 6. 1. 2020.

Tým maminek z RC Baráček

Přejeme Vám krásné Vánoce, bohaté-
ho Ježíška a hodně zdraví a radosti 
v roce 2020!
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Dějiny obce Vestec
pokračování

Vestecký rybník 
estecký rybník je nejstarší Vpamátkou obce. Datum 
jeho založení neznáme, 

ale ze souvislostí lze odhad-
nout, že vznikl nejpozději na 
počátku 18. století, spíše dříve. 
Byla doba, kdy se mu prostě 
říkalo “panský”. A to oprávněně. 
Když od roku 1715 přestal 
patřit Trauttmansdor�ům, stal 
se majetkem pražského arcibis-
kupství - panství Dolní Břežany. 
Nejen se svými rybami,  ale 
i s pruhem pozemku táhnoucí-
ho se nalevo od cesty vedoucí 
od hráze na sever.  Ostatní 
pozemky kolem rybníka patřily 

v e s t e c k ý m  s e d l á k ů m .  N a 
m a p á c h  z  d r u h é  p o l o v i n y 
18. století už je rybník  zakres-
len s hrází při západním břehu, 
s cestami a zelenými loukami 
okolo. 17. a 18. století bylo 
příznačné tvorbou vodních děl 
ve středočeské krajině: rybníky 
a rybníčky byly všude, na ves-
tecké návsi, u křižovatky na 
Šátalce i na několika místech 
u silnice ku Praze. A mohli 
bychom pokračovat dál. Velká 
soustava  vodn ích  dě l  by la 
potom u Betáně, u Kunratic či 
u Šeberova. Další ,  rozsáhlý 
rybník se nacházel také v polích 

V současné době má vestecký 
r y b n í k  r o z l o h u  4 , 6 4  h a . 
                                                                                                                       

Tehdy  s taros ta  obce  Jose f 
Skřivan ze Šatalky č. 19, podpo-
rovaný statkářem M. Havlíčkem 
a hostinským Grünwaldem ze 
Šatalky, uskutečnili rozhodný 
krok. Vypravili se do Prahy, 
rovnou na Místodržitelství 
království českého a interveno-
vali za zájmy obce.

mezi Vestcí a Jesenicí; jeho 
malým pozůstatkem je rybník 
Pančák, dnes obestavěný ze 
všech stran jesenickou zástav-
bou. Takřka každá ves, každý 
druhý statek, měl aspoň loužič-
ku pro husy a kachny. Rybníků 
a rybníčků bylo víc než dost, ale 
“panský” byl největší a nejvý-
nosnější.

Panstvo dobře vědělo, že chov 
ryb je poměrně dobrá investice 
s rychlou návratností. Rybník 
spravovalo, ale na vestecké 
nemělo. Rybníku je ve staré 
kronice věnovaná celá kapitola 
a jak uvádí kronikář, byl na 
užitek velkolepý a rostli v něm 
pěkní kapři. Roční výlov se čítal 
na  metráky,  tak  j ak  mohl i 
místní odolat. Trochu si ho 
přivlastnili, žel k velké nelibosti 
maj i te lů .  Ti  udě la l i  všemu 
razantní přítrž. Dále kronikář 
píše, že v 80. letech 19. století 
byl rybník ”pro pych a blízkost 
obce” vypuštěn a celá plocha 
oseta ovsem. Nečekaný postup 
letnění  u  místních vyvola l 
velkou hladinu nevole a začali 
mocně reptat: ”Takhle to nemů-
že zůstat, vždyť dobytek, drů-
bež potřebuje nutně vodu.”

A za kolik? Za 2.000 zlatých. Teď 
někol ik čísel  pro srovnání , 
abych vám přiblíži la,  jakou 
h o d n o t u  m ě l a  r a k o u s k o -
uherská zlatka. Např. služné 
učitele od obce činilo tehdy 
500 zlatých, podučitel dostal 
jen 180 zlatých. A za 20 tisíc 
z latých jste s i  třeba mohl i 
koupit malý pivovar.

Jak dopadli? Věřte nebo nevěřte 
– úspěšně. Arcibiskup rybník 
i s velkým okrajem obci prodal.

Blanka Pašková



KRONIKA

23

KRONIKA

22 listopad 2019 listopad 2019

Dějiny obce Vestec
pokračování

Vestecký rybník 
estecký rybník je nejstarší Vpamátkou obce. Datum 
jeho založení neznáme, 

ale ze souvislostí lze odhad-
nout, že vznikl nejpozději na 
počátku 18. století, spíše dříve. 
Byla doba, kdy se mu prostě 
říkalo “panský”. A to oprávněně. 
Když od roku 1715 přestal 
patřit Trauttmansdor�ům, stal 
se majetkem pražského arcibis-
kupství - panství Dolní Břežany. 
Nejen se svými rybami,  ale 
i s pruhem pozemku táhnoucí-
ho se nalevo od cesty vedoucí 
od hráze na sever.  Ostatní 
pozemky kolem rybníka patřily 

v e s t e c k ý m  s e d l á k ů m .  N a 
m a p á c h  z  d r u h é  p o l o v i n y 
18. století už je rybník  zakres-
len s hrází při západním břehu, 
s cestami a zelenými loukami 
okolo. 17. a 18. století bylo 
příznačné tvorbou vodních děl 
ve středočeské krajině: rybníky 
a rybníčky byly všude, na ves-
tecké návsi, u křižovatky na 
Šátalce i na několika místech 
u silnice ku Praze. A mohli 
bychom pokračovat dál. Velká 
soustava  vodn ích  dě l  by la 
potom u Betáně, u Kunratic či 
u Šeberova. Další ,  rozsáhlý 
rybník se nacházel také v polích 

V současné době má vestecký 
r y b n í k  r o z l o h u  4 , 6 4  h a . 
                                                                                                                       

Tehdy  s taros ta  obce  Jose f 
Skřivan ze Šatalky č. 19, podpo-
rovaný statkářem M. Havlíčkem 
a hostinským Grünwaldem ze 
Šatalky, uskutečnili rozhodný 
krok. Vypravili se do Prahy, 
rovnou na Místodržitelství 
království českého a interveno-
vali za zájmy obce.

mezi Vestcí a Jesenicí; jeho 
malým pozůstatkem je rybník 
Pančák, dnes obestavěný ze 
všech stran jesenickou zástav-
bou. Takřka každá ves, každý 
druhý statek, měl aspoň loužič-
ku pro husy a kachny. Rybníků 
a rybníčků bylo víc než dost, ale 
“panský” byl největší a nejvý-
nosnější.

Panstvo dobře vědělo, že chov 
ryb je poměrně dobrá investice 
s rychlou návratností. Rybník 
spravovalo, ale na vestecké 
nemělo. Rybníku je ve staré 
kronice věnovaná celá kapitola 
a jak uvádí kronikář, byl na 
užitek velkolepý a rostli v něm 
pěkní kapři. Roční výlov se čítal 
na  metráky,  tak  j ak  mohl i 
místní odolat. Trochu si ho 
přivlastnili, žel k velké nelibosti 
maj i te lů .  Ti  udě la l i  všemu 
razantní přítrž. Dále kronikář 
píše, že v 80. letech 19. století 
byl rybník ”pro pych a blízkost 
obce” vypuštěn a celá plocha 
oseta ovsem. Nečekaný postup 
letnění  u  místních vyvola l 
velkou hladinu nevole a začali 
mocně reptat: ”Takhle to nemů-
že zůstat, vždyť dobytek, drů-
bež potřebuje nutně vodu.”

A za kolik? Za 2.000 zlatých. Teď 
někol ik čísel  pro srovnání , 
abych vám přiblíži la,  jakou 
h o d n o t u  m ě l a  r a k o u s k o -
uherská zlatka. Např. služné 
učitele od obce činilo tehdy 
500 zlatých, podučitel dostal 
jen 180 zlatých. A za 20 tisíc 
z latých jste s i  třeba mohl i 
koupit malý pivovar.

Jak dopadli? Věřte nebo nevěřte 
– úspěšně. Arcibiskup rybník 
i s velkým okrajem obci prodal.

Blanka Pašková



25

GALERIE

24 listopad 2019 listopad 2019

KRONIKA

Dýňohraní



25

GALERIE

24 listopad 2019 listopad 2019

KRONIKA

Dýňohraní



rodinná firma 
Ford KačmáčekNAJDETE U NÁS

· PRODEJ NOVÝCH VOZIDEL

· PRODEJ BAZAROVÝCH VOZIDEL

· AUTORIZOVANÝ SERVIS 

· AUTOPŮJČOVNA vč. KARAVANŮ

· POJISTNÉ UDÁLOSTI

· KLEMPÍRNA, LAKOVNA

· SPECIÁLNÍ KARTÁČOVÁ MYČKA

www.fordkacmacek.cz / +420 315 555 577

U Okruhu 587, Vestec u Prahy

SLEVY NA 
VYBRANÉ VOZY 

300.000 Kčaž 

Hledáme pracovníka/pracovnici 

Pracoviště Velké Popovice.

Kontaktujte nás na tel.: 777 038 000 nebo e-mailem: gato@gato.cz

Technické vzdělání výhodou, zapracujeme. 

ź na zkrácený úvazek nebo HPP
ź pracovní doba pondělí - pátek od 7.30 - 16.00 hod.

Vedení malého kolektivu, administrativní práce, sklad. 

Práce v malém kolektivu a hezkém prostředí.

ź nabízíme volnou pracovní dobu na DPP
ź brigádu v rozmezí pondělí-pátek od 7.30 - 16.00 hod.

Drobná manuální práce, zapracujeme.
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