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První z koncertů pro záchranu
našeho starodávného zvonu
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Na akci Rozloučení s létem jsme pokřtili nové hasičské auto

Závěr hasičské sezóny
mladších žáků

VÁŽENÍ
OBECNÍSPOLUOBČANÉ,
ÚŘAD INFORMUJE
MILÍ SOUSEDÉ,
naše nejmenší naděje již s menším nebo
větším úsměvem zasedají ve školních
lavicích a hernách mateřských škol. Pro
školní rok 2019–2020 je naším hlavním
partnerem obec Průhonice a dle dostupných údajů se nám podařilo umístit,
i s ohledem na omezené kapacity školských zařízení v celé naší spádové oblasti, všechny děti našich obcí. Zároveň
jednáme se společností Ropid o možnosti posílit autobusové spojení, především mezi námi a obcí Průhonice, a to
v odpoledních hodinách, kdy se ratolesti
potřebují dostat domů. Zde je však náš
manévrovací prostor značně limitován
potřebami a souhlasy okolních obcí,
existencí navazujících spojů i dostupností kapacit. Uvidíme, jak se zadaří.
V čase podzimního období, které již
pomalu přestává existovat, vytahujeme
opět na světlo aktualizovanou žádost
o dotaci na cestu pro pěší mezi Chomutovicemi a Herinkem u Státního
fondu dopravní infrastruktury. Majetkoprávní vztahy v celé délce stezky
se nám již v mezidobí podařilo zdárně
vyřešit a nyní tak zbývá již „jen“ zajistit ﬁnancování celé akce. Při dnešním
budování a rekonstrukci komunikace
nad obecním úřadem v Chomutovicích (1. část již dříve realizované stezky Chomutovice – Herink) a budování
veřejného osvětlení i v navazující ulici
Huntovická směr Ovčáry, dochází dočasně ke krátkodobému omezení průchodu na stezce pro pěší. Věříme, že již
brzy vám bude k dispozici další ﬁnální
úprava naší infrastruktury.

Místní stezky bychom i nadále rádi
rozšiřovali. V jednání jsme tak dnes se
Státním pozemkovým úřadem ČR, od
kterého žádáme bezúplatný převod
souboru vhodných pozemků sloužících
výhradně pro místní pěší obslužnost.
Jedná se o propojení ulice Na Stádlech
přímo k ulici Za Stodolou a propojení
návsi v Popovičkách směrem na stezku
Modletice. V jednání je též se společností Arendon výstavba nové stezky
mezi zámečkem v Nebřenicích a rybníkem Ve Struhách.
Rekonstrukcí do konce roku projde
i márnice na hřbitově v Popovičkách,
na kterou jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, a v průběhu
následujícího roku zvažujeme i vybudování rozptylové loučky, popřípadě
kolumbárií. Zde je třeba připomenout,
že obecní hřbitov v Popovičkách je spádovým místem i pro okolní obce a je
pro všechny velice citlivou otázkou.
Z důvodu naplněných kapacit nyní
totiž jsme schopni poskytovat služby
pouze našim obcím.
Novým tématem pro nás, kde bychom
rádi znali váš názor, je navázání kontaktů Partnerských obcí v jiných zemích. Zdrojem a inspirací pro nás je
portál Svazu měst a obcí ČR, věnující
se podpoře mezinárodního partnerství. Jedná se nám o zahraniční obce
přibližné velikosti, jako jsou ty naše,
s obdobnými příležitostmi a omezeními. Celý koncept uvažujeme směřovat
především na naše děti školního věku.

Prvotním nápadem je zajistit v průběhu
školního volna na náklady obce týdenní pobyt pro skupinu dětí v některých
jazykově a kulturně vhodných zemích
s důrazem na poznávání místních obyčejů a především studium cizího jazyka
s bydlením přímo v rodinách. Pobyt by
byl kombinací trávení společného času
našich dětí a individuálními aktivitami
dané rodiny. Součástí „výpravy“ by samozřejmě mohli být i někteří zástupci
rodičů nebo obce. Následně bychom
poskytli obdobnou příležitost dětem
z Partnerské obce v rodinách našich.
Celá myšlenka je zatím ještě v dětských
plenkách, a proto velice uvítáme vaše
názory a především zájem o tento projekt, který by například již příští léto
nebo zimu bylo možno uskutečnit. Napište nám prosím na adresu obce!
Děkuji a těšíme se
S úctou Jaroslav Richter

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kontakty a provozní doba Obecní úřad Popovičky
se sídlem v Chomutovicích
Adresa: K Rybníku 12, 251 01 Chomutovice
IČ: 0064 0131, ČÚ: 168 222 01/0100, Telefon: 323 637 123
IDDS: 9vfakxa, Email: obec@popovicky.cz
Web: www.popovicky.cz
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Úřední hodiny Úterý 7–10 h a 17–19 h
a
Úterý 19–21 h (zastupitelé)
CZECH POINT Středa 17–19 h

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Ing. JAROSLAV RICHTER
starosta

jaroslav.richter@popovicky.cz
724 563 153
SPRAVUJE:
Rozpočet obce

BARBORA ZICHOVÁ
člen zastupitelstva

barbora.zichova@popovicky.cz
724 253 458
SPRAVUJE:
Krizový plán, povodňový plán
Smluvní záležitosti TSP Popovičky
Časopis
Rozpočet obce

Ing. MAREK KUBR
místostarosta

marek.kubr@popovicky.cz
724 583 958
SPRAVUJE:
Kanalizace, vodovod
Pěší komunikace
Stavební záležitosti
Rozpočet obce

MARIE FORMÁNKOVÁ
člen zastupitelstva

marie.formankova@popovicky.cz
605 361 663
SPRAVUJE:
Kronika
Psi – evidence, známky, očkování
Rozpočet obce

IVANA ŠTĚPÁNKOVÁ
místostarostka

ivana.stepankova@popovicky.cz
721 968 190
SPRAVUJE:
Kulturní akce
Hasiči
Výherní automaty
Výročí
Obecní web, SMS
Rozpočet obce

RADKA ŠTANTEJSKÁ
člen zastupitelstva

radka.stantejska@popovicky.cz
602 600 947
SPRAVUJE:
Zeleň, životní prostředí
Komunální odpad
Komunikace
Obecní policie
Rozpočet obce

Ing. RADKA KUČEROVÁ
člen zastupitelstva

radka.kucerova@popovicky.cz
603 402 579
SPRAVUJE:
Školství
Dětské hřiště
Rozpočet obce

Ing. ZUZANA FILKOVÁ
člen zastupitelstva

zuzana.filkova@popovicky.cz
603 402 781
SPRAVUJE:
MHD
Komunika za obec s Geis Parcel s.ro.
Komunikace za obec
s Eurovia Kamenolomy a.s.
Veřejné osvětlení
Rozpočet obce

MIROSLAVA FORMÁNKOVÁ
člen zastupitelstva

miroslava.formankova@popovicky.cz
603 786 918
SPRAVUJE:
Hřbitov
Platby obce
Rozpočet obce

MAGDALÉNA LEHOVCOVÁ
asistentka, CzechPOINT

magdalena.lehovcova@popovicky.cz
601 555 177

SPRÁVCE KANALIZAČNÍ
A VODOVODNÍ SÍTĚ
PETR VÁCHA

petr.vacha@popovicky.cz
608 024 821

OBECNÍ POLICIE VESTEC
A: Vestecká 3, 252 42 Vestec
T.: 739 156 156
E: info@opvestec.cz
www.opvestec.cz

VÁŠ OKRSKÁŘ
str. Radek Bus
M.: 702 277 227 (po–pá 8–17 hodin)
E: radek.bus@opvestec.cz
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Příměstská autobusová
doprava – pokračování
V každém čísle obecního časopisu vás
informujeme o přípravě nových spojů v rámci
příměstské autobusové dopravy.
Na základě jednání se zástupcem společnosti Ropid (Regionální organizátor
Pražské integrované dopravy) byla
provedena zkouška točny autobusů
v Chomutovicích. Test točny se konal
26. 6. 2019. Možná někteří namítnou, že v minulosti už točnu autobusy
využívaly, takže test nutný není. Opak
je pravdou. Dopravní podnik obměňuje vozový park a využívá nízkopodlažní
autobusy, které jsou ve srovnání s těmi
staršími mnohem delší. A jak test dopadl? Točna nevyhovuje. Je zde mnoho výtluků a svah má příliš velký sklon
a mohl by zničit podvozek autobusu.
Obecní úřad se rozhodl točnu opravit.
Hromady materiálu a bagr, který tam
stojí, nelze přehlédnout. Předpokládaný termín dokončení oprav je konec
září 2019, pokud počasí dovolí.

ptali. Jedná se zatím jen o náčrt času
i ceny. Zpřesnění údajů očekáváme na
konci září 2019.

Zároveň jsme od Ropid obdrželi předběžnou kalkulaci linek, které jsme po-

Zuzana Filková

Máme v jednání 16 víkendových spojů
a 40 spojů v pracovní dny.
Předběžné náklady na tyto nové spoje se budou pohybovat kolem 95 tisíc
ročně.
Pro úplnost je potřeba zmínit, že polední linku 12:16 Opatov – Čestlice
v pracovní dny nemohou protáhnout
až k nám kvůli nedostatku autobusů.
Posunutí linky do Chomutovic by způsobilo výpadek jiné linky. Proto je náš
požadavek pozastavený a není v kalkulaci.

VÍKEND
Linka z Opatova 12:15
do Popoviček – nyní končí v Čestlicích
PRACOVNÍ DNY
Linka z Opatova 21:15 –
chceme protažení linky
z Modletic do Chomutovic
(tento spoj se otočí
a pojede zpět do Prahy
v čase cca 21:56)
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Linka z Popoviček ve 12:56
na Opatov – nyní linka vyjíždí
z Modletic
Linka z Opatova 23:15 – nyní končí
v Herinku, chceme protáhnout
do Chomutovic

CO BUDE DÁL?
Kontrola opravy točny Ropidem
Projednání navržených nákladů
vs. rozpočet obce
Jednání o souhlasu se změnami
v jízdním řádu s jednotlivými
starosty Herinka, Dobřejovic,
Modletic

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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KONTEJNERY NA DOMOVNÍ
ODPAD
Dne 23. 11. 2019 pro vás budou opět
přistaveny kontejnery na domovní odpad. Místa přistavení:
– Nebřenice (bývalá zastávka BUS)
– Chomutovice (náves, OÚ, Petrovy
Vrchy)
– Popovičky (ČOV, u hřbitova, pod
kostelem)
Kontejnery nejsou určeny na nebezpečný odpad, nevhazujte tedy např.
lednice, TV, barvy apod. Odpad, prosím, vkládejte výhradně do kontejnerů, a to takovým způsobem, aby byla
maximálně využita jejich kapacita!
Ivana Štěpánková

PSI

Dne 1. 10. 2019 podél hlavní silnice
v Popovičkách po pravé straně směrem na Modletice vyvezl neznámý
jedinec nelegálně výkopek. Spatřen
byl občan s naloženým kolečkem jedoucí po hlavní silnici v Popovičkách
směrem od Modletic, bohužel se
jej nepodařilo identiﬁkovat. Pokud
máte prosím jakékoliv informace
k této skutečnosti, informujte nás.
Nejenže tento čin znemožňuje
řádnou údržbu krajnice, navíc bude
obec stát nemalé peníze na likvidaci
a úklidu.
Děkujeme

Rádi bychom informovali občany
o povinnosti nechat své psy označit
mikročipem. Toto nařízení je opatřené novelou veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb., které vejde v platnost
1. ledna 2020. Při placení poplatků za
psy v roce 2020 bude nutné předložit
očkovací průkaz psa s platným očkováním proti vzteklině.
Marie Formánková
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Co se podařilo pro ZVON
V předchozích vydáních zpravodaje jsme
zde psali o potřebě opravy historického
zvonu a dnes bychom Vás rádi seznámili
s tím, co se již podařilo.

Zkušený zvonař, pan Petr Manoušek, který je autorem např. zvonohry
u pražské Lorety nebo mobilní zvonohry, kterou můžete slyšet např. na
Vánočních trzích na Staroměstském
náměstí, nám aktualizoval cenu opravy památného zvonu na 508 000 Kč
s DPH. Nový zvon včetně zvonového
příslušenství odhaduje na 223 850 Kč
s DPH. Tento nový zvon do souhry
s památným zvonem bude laděn na
základním tónu e2, bude mít spodní průměr 650 mm a vážit bude cca
160 kg. V cenách zatím není započtena doprava, montáž zvonů a elektroinstalace.
Obec Popovičky zřídila zvonu transparentní účet č. 123-132170247/0100
pro zasílání ﬁnančních darů na jeho
opravu. Výši příspěvků můžete sledovat
z webových stránek www.naszvon.cz.

V sobotním podvečeru 31. srpna jsme
oﬁciálně zahájili sbírku beneﬁčním koncertem v kostele sv. Bartoloměje pod
názvem 1. KONCERT PRO ZVON. Děkujeme touto cestou všem, kteří si přišli
poslechnout krásnou varhanní barokní
hudbu a rozjímat při svíčkách. Talentovaný varhaník a čerstvý absolvent arcibiskupského gymnázia Dominik Jirsa
dokázal z našich malých romantických
varhan vyloudit krásné malebné tóny
nejslavnější sbírky Sonate d’Intavolatura italského skladatele Domenica
Zipoliho. Pro zpestření hudebního programu byly toccaty, verseta a sonáty
z této sbírky prokládány zpěvy místního malého pěveckého sboru. Závěrem
zazněla modlitba Salve Regina v latině
s profesionální varhanní dohrou. Pro
dlouhý potlesk a nadšení posluchačů
se Dominik Jirsa s hosty rozloučil ještě
jinou skladbou s tématem Salve Regina. Dodnes nevím, byla-li to jeho vlastní improvizace, či jiná autorská skladba.
Děkujeme Dominikovi, že nežádal honorář a hrál zdarma pro potěchu duše
nás všech a na podporu zvonu. Všem
hostům děkujeme za jejich účast a dary
pro zvon. Tento první koncert zvonu
přinesl 12 935 Kč. Děkujeme!
Přijměte pozvání na 2. beneﬁční koncert, který pod názvem „Děti pro zvon“
připravujeme na sobotu 9. listopadu.
Iveta Patáková

VÝMĚNA VODOMĚRŮ
V předešlém vydání jsme Vás informovali, že plánujeme výměnu stávajících
vodoměrů z důvodů blížící se doby, kdy
bude končit platnost jejich ověření.
Zkušební vodoměry s dálkovým odečtem a ultrazvukovým měřením byly
osazeny a vyhodnocení požadovaných parametrů bylo kladné.
6

Výměna vodoměrů je plánována na
konec listopadu, prosinec a začátek
ledna 2020. Náklady spojené s výměnou vodoměrů budou hradit Technické
služby Popovičky. O přesném postupu
osazení zkušebních vodoměrů a postupu následné hromadné výměny budou dotčení v předstihu informováni.
Ing. Marek Kubr

Obec Popovičky a Římskokatolická farnost Říčany
vá s zvou
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Vystoupí děti z Popoviček, Chomutovic
i Říčan. Zahrají a zazpívají vám barokní,
romantické a současné skladby.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

WWW.NASZVON.CZ

Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu historického
zvonu v kostele sv. Bartoloměje. Děkujeme též za příspěvek
na č.ú.: 123-132170247/0100
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Nohejbalový
turnaj
V sobotu 14. září proběhl v naší obci
nohejbalový turnaj ve spolupráci SDH
Popovičky a obecního úřadu. Na turnaj bylo přihlášeno 6 družstev, ale nakonec turnaj odehrálo pouze 5. Hrálo
se tedy systémem každý s každým.
Začátek byl v 9:00 a hned první zápas ovládl loňský vítězný tým DEERS
jednoznačně 2:0. Následovaly další
zápasy, ve kterých se postupně představily všechny týmy. Celý turnaj provázela přátelská atmosféra a krásné
slunečné počasí. Vzhledem k nízkému
počtu týmu se turnaj podařilo odehrát
dopoledne a po obědě jsme již mohli
vyhlásit vítěze.
Putovní pohár a pivní odměnu za
první místo si odvezl tým DEERS, který dokázal obhájit loňské vítězství.
Na druhém místě se umístil „domácí“ tým HUNTOVÁCI a třetí skončil
tým KARLA BROŽE. Oba tyto týmy si
také odvezli pivní odměnu za jejich
výkony.
8

Během celého turnaje bylo družstvům
k dispozici občerstvení zdarma od
obecního úřadu. Závěrem bych chtěl
říct, že se celý turnaj povedl i přes nízký počet družstev a doufám, že se nás
v příštím roce sejde více.
Jaroslav Švehla
Velitel SDH
Celkové pořadí:
1. DEERS
2. HUNTOVÁCI
3. TÝM KARLA BROŽE
4. TÝM JAKUBA ŠEVČÍKA
5. MODLEŤÁCI
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Posezení
u grilovaného
prasátka
První srpnová sobota, konkrétně 3. srpna, byl den, kdy jsme se mohli vidět na
návsi v Chomutovicích, kde Sbor dobrovolných hasičů Popovičky pořádal
společenskou akci s názvem „Posezení u grilovaného prasátka.“ Tato akce
se po několikaleté odmlce konala již
v loňském roce a měla pozitivní ohlas
u našich spoluobčanů, stejně jako
v roce letošním.
Během sobotního odpoledne se návštěvníci této akce mohli těšit na nealkoholické, ale i alkoholické nápoje.
Pro naše nejmenší byly připraveny
párky v rohlíku, no a pro nás ostatní
se grilovalo prasátko na grilu. Nezapomněli jsme ani na grilovaný hermelín
s brusinkami.
Celé odpoledne provázela harmonika pana Čápa a pro děti, které přišly
s rodiči, bylo připraveno překvapení
v podobě pěny, která udělala dětem
velkou radost. I přes to, že odpoledne
přišel déšť, tak jsme si nenechali zkazit
náladu a radostně pokračovali v užívání jinak krásného odpoledne.

PODZIMNÍ BRIGÁDA
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás
tímto srdečně pozvat na společnou
podzimní brigádu našich obcí, kterou
pořádá OÚ Popovičky ve spolupráci
s naším sborem dobrovolných hasičů.
Brigáda se koná 23. listopadu 2019
od 9.00. Níže je možno vidět jednotlivé skupiny. Prosím, připojte se k týmu, který je Vám místem nebo srdci
nejblíže.

Rád bych poděkoval všem zúčastněným, kteří pomohli při pořádání této
akce ať už z řad hasičů, nebo ostatních obyvatel. Jsme velice rádi, že se
vám tato společenská akce opět líbila

a už se těšíme na další ročník našeho
posezení, který bude opět první srpnovou sobotu.
Jaroslav Švehla

K polednímu nás všechny čeká občerstvení před hasičárnou v Chomutovicích.
Tým Stádla
9.00 na dětském hřišti Na Stádlech
Tým Skalka
9.00 na parkovišti u hřbitova v Popovičkách
Tým Chomutovice
9.00 u hasičárny v Chomutovicích
Děkujeme!
OÚ Popovičky a SDH
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Rozloučení s létem
21. září 2019 se opět konala akce
„Rozloučení s létem“. Začátek byl
od 16:00 a v tento čas byl pro nás již
k dispozici catering od ﬁrmy Fresh catering pana Matěje Horáka. Pan Horák si pro nás připravil pečené selátko,
smažené řízečky, grilovanou krkovičku
a kuřecí. K masu jsme si mohli dát vídeňský bramborový salát, grilovanou
zeleninu i šopský salát. Servírovaná
byla též všemi chválená škvarková pomazánka. K pití jsme měli pivo, víno
a samozřejmě i nealkoholické nápoje.

Od začátku akce byl přistaven nový
hasičský vůz Ford Transit. Místní hasiči zájemcům rádi vůz ukázali a o autu
pověděli podrobnosti. Ford Transit
byl pořízen díky získání dotací od
HZS, Středočeského kraje a OÚ Popovičky. Je to 1. hasičský vůz, který místní hasičský sbor má, a je to
o to milejší, že vůz byl pořízen na
120. výročí založení místního SDH.
Více o novém automobilu a dotaci si
můžete přečíst v příštím čísle našeho
časopisu.

příležitosti byl pozván pan farář P. Konstantin Petr Mikolajka, O.Praem a kaplan P. Matěj Jaroslav Baluch, O.Praem,
aby novému automobilu i hasičům požehnali.

Od začátku nám hrála „Kapela pod
altánem“, která nám celou dobu dopřávala naše oblíbené hity nejen k poslechu, ale také i k tanci.

Hřebem večera a na co se nejvíce místní hasiči těšili, byl okamžik, kdy jim pan
starosta Jaroslav Richter slavnostně
předal klíče od nového vozu. Při této

Chtěla bych poděkovat místním hasičům a Zdeňkovi a Renatě Stoklasovým
za pomoc při organizaci.
Ivana Štěpánková
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Díky krásnému počasí, dobrému cateringu a pěkné muzice se nás na dětské
hřišti Na Stádlech sešlo hodně, vytvořili jsme si skvělou atmosféru, která
vedla k velmi hezkému večeru. OÚ
děkuje všem za účast a už se těšíme
na příští rok.

ZE ŽIVOTA OBCE
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Prázdninové soustředění
malých hasičů
Poslední prázdninový týden naši malí
hasiči vyrazili na hasičské soustředění do osady Sedliště poblíž města
Sázavy.

uzlů, zručnost na laně, šplh a správné použití hasících prostředků. To vše
jsou disciplíny v závodě požární všestrannosti.

Tohoto soustředění, které pořádá
spřátelený Sbor dobrovolných hasičů
z Křížkového Újezdce, se naši mladší
žáci zúčastnili již po čtvrté. Počasí celému soustředění velmi přálo. Děti prožily čtyři dny plné sportu, her, hasičské
výuky, závodu v požární všestrannosti,
koupání v Sázavě, diskotéky, táboráku, noční bojovky a v neposlední řádě
i výletu do Kutné Hory.

Na výletě v Kutné Hoře se děti podívaly do Vlašského Dvora, kde se razily
pražské groše, dále následovala prohlídka muzea a dolů na stříbro, oběd
ve vyhlášené restauraci Na Pašince
a prohlídka Kostnice.

Mladí hasiči se v rámci soustředění učí
zdravovědu, střelbu ze vzduchovky,
topograﬁi, hasičské symboly, vázání

Konec hasičské
sezóny mladších
žáků
Poslední dvě kola Dětské hasičské ligy
(dále jen DHL) se konaly 7. a 8. září
v Modleticích a v Psárech. V Modleticích děti vybojovaly 5. místo s časem
28,77 a v Psárech to bylo ve znamení nepopulárních bramborových míst
4. s časem 26,99. Třetí místo dětem
uteklo o pouhé tři setiny sekundy.
V Psárech také proběhlo ukončení
a vyhlášení sezónní soutěže DHL 2019
(celkem šest soutěží), kde se náš sbor
umístil na 4. místě z celkově devíti
týmů. Celému družstvu mladších žáků
a jejich trenérům gratulujeme ke sportovním úspěchům a vzorné reprezentaci obce Popovičky.
Jana Švehlová
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Soustředění se celkem zúčastnilo 10 dětí
z našeho sboru dobrovolných hasičů,
kterým Obecní úřad Popovičky ﬁnančně přispěl na toto soustředění. Touto
cestou bychom chtěli OÚ velmi poděkovat.
Jana Švehlová

Obce Dobřejovice, Herink, Modletice a Popovičky Vás zvou na
V

9.30 – start v Modleticích na zámeckém nádvoří
(zámecká kavárna otevřena od 9.00)

5. ročník turistického pochodu přes čtyři obce
Trasa bude upřesněna na stránce naspacir.jdem.cz
V každé obci obdržíte unikátní turistickou známku
Délka trasy je cca 10 km – místy bude pro kočárky složitější
Přijďte se pobavit a užít si pohodový den a nezapomeňte
na své známé a kamarády – vítáni jsou opravdu všichni
13

Operátor/ka
výroby
Společnost RLC Praha a.s., zabývající se výrobou
a prodejem komponentů vláknové optiky, přijme

kandidáta na pozici
operátor výroby.

Jsme výrobní organizace
zace působící
na českém trhu od roku 1993, která uplatňuje
moderní technologie a vyrábí produkty vláknové optiky
a optoelektroniky, zejména pro zajištění spojení
v optických
telekomunikačních sítích, ale také v aplikacích
op
využívaných v dalších průmyslových sektorech.
Charakteristickým
znakem našich výrobků je vysoká
C
kvalita, která je podmíněna zručností, pečlivostí
a důsledností našich zaměstnanců
pracujících v podmínkách blízkých
průmyslové laboratoři.

NÁPLŇ PRÁCE:
CE:
• Dílčí výrobní operace při zakončování optických propojovacích kabelů,
• odvíjení a stříhání kabelů, příprava kabelů na jejich zakončení – stripování izolace,
• kompletace, lepení, vytvrzování a leštění optických konektorů různých typů a provedení,
• testování – měření a balení hotových výrobků aj.

POŽADAVKY NA UCHAZEČE:
• Základní vzdělání, vyučen (jemný mechanik apod.) nebo SŠ,
• nutná manuální zručnost, trpělivost, systematičnost a pečlivost,
• schopnost a ochota učit se novým věcem.

NABÍZÍME:
• Práci na hlavní pracovní poměr, případně na dohodu,
• zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí a kolektivu, parkování v areálu ﬁrmy střeženém
kamerovým systémem, školení a vzdělávání v rámci pracovní doby,
• beneﬁty (stravenky, odborné semináře a vzdělávací kurzy, jiné).
• odpovídající platové ohodnocení – podle kvality a přístupu k práci, motivační kritéria.
• doprava od metra Opatov a zpět.

NÁSTUP: dle dohody
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V případě zájmu volejte na telefon 602 768 545 (Kateřina Hodinková)
nebo pište na email hodinkova@rlc.cz.

30. listopadu 2019 od 19 hodin

kapela Martina Pešla

22.

Těšíme se na Vás!

ZE ŽIVOTA OBCE

Kalendárium, aneb na co
se můžeme těšit v roce 2019

12. 10. 2019 ŠPACÍR, procházka okolními obcemi
2. 11. 2019

LAMPIONOVÝ PRŮVOD, sraz v 17.00 hodin u OÚ

9. 11. 2019

2. KONCERT PRO ZVON – „DĚTI PRO ZVON“,
Kostel sv. Bartoloměje, od 17.30 hodin

23. 11. 2019 PODZIMNÍ BRIGÁDA NA ÚKLID OBCÍ
30. 11. 2019 SOUSEDSKÉ POSEZENÍ, Zámecký sál v Modleticích, od 20.00 hodin
5. 12. 2019

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA na zámku v Nebřenicích od 17. hodin

22. 12. 2019 ADVENTNÍ SETKÁNÍ, náves Chomutovice, od 15.00 hodin
24. 12. 2019 ŠTĚDROVEČERNÍ MŠE, Kostel sv. Bartoloměje, od 21.00 hodin
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