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A máme před sebou další sobotní akci, 9. 11. 2019 se bude od 
10 hodin sázet Alej svobody. Uvítáme každého, kdo bude mít 
zájem se zúčastnit, více informací najdete v článku v rubrice 
Z obce a na plakátu. Alej svobody je součástí realizace Zelené 
páteře ve Vestci, projektu, který bude v příštím roce dokončen 
od školky až po severní okraj katastru Vestce.

v ruce právě držíte říjnové číslo Vesteckých listů. A co vám 
v něm přinášíme?

V sobotu 21. 9. 2019 proběhl nábor dárců kostní dřeně,           
a i když se nám nepovedlo překonat rekord, chtěl bych 
poděkovat všem, kteří se do registru přihlásili. A také všem, 
kteří se na přípravě této organizačně náročné akce podíleli. Ti 
z vás, kteří máte zájem do registru vstoupit, tak můžete 
samozřejmě učinit i nadále, podrobné informace najdete na 
stránkách: www.darujzivot.cz

Přeji příjemné čtení!

Opravy komunikací K Jahodárně a Průběžná byly úspěšně 
ukončeny, děkuji všem za trpělivost při dopravních 
omezeních, které byly s těmito akcemi spojené a věřím, že 
oceníte provedené práce. V příštím roce nás čekají další 
investice do komunikací, s podrobnostmi vás seznámíme 
v některém z dalších vydání.

Nezapomeňte dorazit na Dýňohraní, plakát najdete v inzerci 
na konci Vesteckých listů, dále připomínáme, že do konce 
října je potřeba podat přihlášku pro výplatu sociálního 
programu.

Tibor Švec, starosta obce
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Vážení čtenáři,
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Informace ze zasedání 
Zastupitelstva obce Vestec
Dne 18. 9. 2019 se uskutečnilo sedmé zasedání našeho 
zastupitelstva v tomto volebním období. 

Zastupitelstvo obce Vestec na tomto zasedání mimo jiné: 

· schválilo úpravu obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o zajištění 
a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti s chovem psů. 
Úprava spočívá ve změně rozsahu území, na kterém je povinnost 
zabránit volnému pobíhání psů. Mapu tohoto území najdete uprostřed 
aktuálního vydání listů.

· schválilo rozpočtové opatření, kterým se zvyšují rozpočtové příjmy 
o částku cca 3,17 mil. Kč a rozpočtové výdaje se zvyšují o částku cca 
2,3 mil. Kč.

· schválilo pořízení Územní studie Vestec – jihozápad. Jde o území podél 
Pražského okruhu, mezi areálem BIOCEV a ulicí Hodkovická. V tomto 
území se předpokládá, v souladu s územním plánem, rozšíření 
stávajících ploch pro vědu a výzkum a částečně pro komerční využití, ale 
také např. výstavba cyklostezky Vestec-Hodkovice. Po východní straně 
bude území ohraničovat budoucí koridor hromadné dopravy.

· schválilo návrh na vstup obce Dolní Břežany do společnosti Technické 
služby Dolnobřežanska s.r.o. (dále jen TSDB), a to odkoupením podílu 
o velikosti 13,5 % v této společnosti. Jde o významný krok v historii 
společnosti, která byla založena v roce 2014 jako Technické služby obce 
Vestec s.r.o., a která dnes poskytuje svoje služby řadě dalších okolních 
obcí v našem regionu. Aby byl i nadále garantován adekvátní podíl na 
zisku společnosti TSDB pro obec Vestec, byla zastupitelstvem schválena 
zápůjčka formou vzájemného zápočtu oproti nároku obce na vyplacení 
podílu na zisku společnosti TSDB.

· vzalo na vědomí zájem vlastníků pozemků v ulici U Parku, na kterých se 
nachází komunikace a park, o zavedení režimu „obytná zóna“                 
a o instalaci retardérů na této komunikaci. Vlastníci zmiňovaných 
pozemků mají dále zájem o zvýšení navrhovaného nájemného za 
pronájem pozemků pod komunikacemi, přičemž jako řešení dané 
situace se nabízí odlišná výše nájemného za pronájem těch pozemků, na 
kterých je park (obecní zeleň). V rámci projednání tohoto bodu si 
členové zastupitelstva vyslechli názory přítomných občanů.

ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ18

ź Mapa

KRONIKA26

ź Dějiny obce Vestec - o školství
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AKTUÁLNĚ

Pokud máte zájem o podrobné 
informace ze zasedání Zastupitel-
stva obce Vestec, tak kompletní zápi-
sy, audiozáznamy, usnesení nebo 
detailní rozpočet (vč. rozpočtových 
opatření) naleznete na interneto-
vých stránkách obce. 

Ing. Roman Fritschka
člen Zastupitelstva obce

Příští řádné zasedání Zastupitelstva 
obce Vestec se bude konat dne 
11. 12. 2019.

V rámci bodu Diskuse seznámili 
přítomní obyvatelé ulice U Hrnčíř 

zastupitele s problémy související-
mi se záplavami, při kterých přívalo-
vé srážky v letošním roce opakova-
ně způsobily zaplavení zahrad, 
některých rodinných domů a také 
komunikace. Starosta zodpověděl 
dotazy občanů a informoval přítom-
né o probíhajících jednáních s vede-
ním společnosti AGRO Jesenice  
u Prahy a.s. Tato společnost, která 
mimo jiné obhospodařuje pole při-
lehlá k zasaženým pozemkům 
rodinných domů, slíbila nevysazo-
vat v dané lokalitě širokořádkové 
plodiny (např. kukuřici) a také 
seznamovat obec včas s osevními 
plány. Jednání se společností AGRO 
Jesenice u Prahy a.s. o dalších mož-
ných opatřeních nadále pokračuji. 
Obec Vestec je v dané situaci stra-
nou poškozenou, stejně jako majite-
lé zaplavených nemovitostí.

U kapitálových výdajů jde o úpravy 
částek týkajících se aktuálních 
investičních akcí obce, jako je např. 
křižovatka Vestecká x K Jahodárně 
(pouze přípravné práce), rekon-
strukce ulice Průběžná (vícepráce 
a oprava veřejného osvětlení), chod-
ník Průmyslová, křižovatka Vídeň-
ská x Průmyslová (projektová pří-
prava), česle s dopravníkem v ČOV, 
revitalizace retenční nádrže (reali-
zace 2020), instalace klimatizace 
v budově MŠ, obnova historické 
cesty na Drazdy, nákup nového ruč-
ního radaru a kamer pro obecní poli-
cii.

Toto rozpočtové opatření řeší úpra-
vu rozpočtových příjmů a výdajů. 
U daňových příjmů jde např. o navý-
šení o dílčí daň z technických her 
dle skutečnosti, u nedaňových pří-
jmů jde např. o prodej vozidla obec-
ní policie, prodej vodoměrů, pojist-
né náhrady za opravu střech mateř-
ské školy a příjmy za provozování 
pošty. U kapitálových příjmů jde 
např. o prodej staršího typu ručního 
radaru obecní policie a o příspěvek 
města Jesenice na stavbu cyklo-
stezky Vestec – Jesenice.

U běžných výdajů jde např. o úpravy 
částek týkajících se např. opravy 
poklopů dešťové kanalizace, opravy 
laviček, pořízení výbavy pro dva 
nové strážníky a úpravu vozidla 
obecní policie.

Vestecká spojka

V pátek 6. 9. 2019 proběhla schůzka 
zástupců obcí a městských částí 
dotčených plánovanou výstavbou 
Vestecké spojky. Jaké jsou hlavní 
závěry této schůzky? 

 minulém čísle jsme vám slí-Vbili informace o Vestecké 
spojce, nedopatřením při 

zpracování článek vypadl, za což se 
celá redakce listů omlouvá. 

ź Rozdělení projektové dokumen-
tace a výstavby Vestecké spojky 
na 2 etapy (D1 – Zdiměřická  
a Zdiměřická – Vestec) s tím, že 
podpora je pouze pro 1. etapu 
v úseku od komunikace III/0033 
(silnice Hrnčíře – Zdiměřice) 
k dálnici D1 a tedy obchvatu Hrn-
číř a Šeberova a nesouhlas           
s 2. etapou, která by ve skuteč-
nosti vedla k propojení budoucí 
D3  a současné D1. 1. etapa by 
měla sloužit jako komunikace 
2. třídy se sběrnou funkcí pro 
obce v jejím okolí, rozhodně ne 
pro tranzitní dopravu. 

ź Dotčené obce požadují nové pro-
vedení celého hlukového posou-
zení, s využitím nových metodik 
pro výpočet hluku ze silniční 
dopravy.

ź Dalším požadavkem je, aby celý 
úsek byl realizován  z nízko hluč-
né asfaltové směsi, umístění 
dynamické elektronické váhy 
a zákazu vjezdu nákladních vozi-
del nad 12 tun.

Dále byly na schůzce odsouhlaseny 
i další technické požadavky, bližší 
informace je možné najít na strán-
kách MČ Praha Šeberov: www.sebe-
rov.cz/dulezite-informace/exit-4-
na-d1-a-vestecka-spojka.htm

ź Nadále je požadováno, aby pod-
mínkou pro vydání stavebního 
povolení Vestecké spojky bylo 
pravomocné stavební povolení 
na úsek 511 Pražského okruhu 

(propojení od Modletic k Běcho-
vicím)
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Světový den 
dárců kostní dřeně ve Vestci

Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
organizaci celé akce a hlavně všem, 
kteří do registru vstoupili.

a sobotu 21. 9. 2019 byl při-Npraven nábor dárců kostní 
dřeně, který byl zároveň 

spojen s bohatým doprovodným 
programem, ať už se jednalo o růz-
ná hudební nebo divadelní vystou-
pení nebo ukázku práce složek IZS. 
Závěr akce patřil hasičské fontáně, 
která na našem rybníku předvedla 
zajímavou podívanou, provedenou 
v červené barvě, která symbolizova-
la krev.

Počasí se vydařilo, návštěvníků bylo 
přes tisíc a přes 500 z nich zároveň 
projevilo zájem o vstup do registru 
dárců kostní dřeně. Bohužel kvůli 
přísným kritériím pro vstup do 

registru bylo nutné nezvykle 
mnoho lidí odmítnout, ale i tak se 
podařilo přijmout 273 nových dár-
ců, což opět zvýší šance všem, kteří 
na svého dárce čekají.

Díky medializaci tato akce přivedla 
zájem z řad obcí v celé ČR, které by 
chtěly uspořádat mezi svými obča-
ny nábory. Takže celá akce dává 
smysl nejen jako aktuální nábor, ale 
do budoucna je i příslibem náboru 
dalších zájemců.

Parkoviště P+R 
na Opatově opět otevřeno

Parkoviště je hlídané, provozní hodi-
ny jsou od 4.00 do 1.00, cena stání je 
20 Kč. V případě nevyzvednutí vozi-
dla v uvedených hodinách je cena 
stání 100 Kč. Aktuální informace 
o obsazenosti jednotlivých parko-
višť najdete na stránkách: www.tsk-
praha.cz/wps/portal/root/aktualni-
doprava/parkoviste/

 úterý 1. 10. 2019 se podařilo Vslavnostně znovuotevřít par-
koviště P+R Opatov v Chilské 

ulici, jen kousek od stanice metra 
Opatov. K dispozici tak je 212 míst 
k parkování a 4 místa pro ZTP, která 
poslední dva roky nebyla dostupná 
z důvodu majetkoprávních sporů. 
Po dvou letech byla na přelomu 
srpna a září uzavřena dohoda se 
soukromým majitelem pozemku 
a ihned se přistoupilo k instalaci 
všech potřebných technologií. 

zdroj: www.tsk-praha.cz
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Z OBCEAKTUÁLNÉ

Novinky 
v Technických službách Dolnobřežanska

echnické služby Dolnobře-Tžanska, s.r.o. (TSDB) mají aktu-
álně 4 společníky, kterými 

jsou Vestec, Psáry, Březová-Oleško 
a Vrané nad Vltavou. Novým společ-
níkem s podílem 13,5 % se stanou 
Dolní Břežany a během několika 
měsíců dojde k tomu, že společníky 
budou všechny obce, které jsou sdru-
žené v MAS Dolnobřežansko, kromě 
Jesenice. 

V současné době provozují TSDB 
vodovod a kanalizaci právě v obcích, 

které jsou společníky, do budoucna 
je plán i v této oblasti zahrnout 
všechny obce, které budou společní-
ky a zajišťovat tak tyto služby vlast-
ními silami.

A máme pro vás ještě jednu zprávu 
z TSDB. V rámci zjednodušení plat-
by faktur nově najdete na všech fak-
turách QR kód, který vám umožní 
snadnější provedení platby ve 
vašem bankovnictví.

Z OBCE

Výsadba Aleje svobody
Přidejte se k výsadbě unikátní jubilejní 
Aleje svobody k oslavě 30 let od Sametové revoluce.

 sobotu 9. listopadu od 10 Vhodin budeme na pozemcích 
obce Vestec společně sázet 

900 metrů dlouhou Alej svobody. 
Společně vysadíme 114 vzrostlých 
ovocných stromů, konkrétně jablo-
ní, třešní, hrušní a kdouloní, které 
budou odkazem na toto společné 
sázení. Za několik let nabídnou své 
ovoce a lidé si tak doslova budou 
moci utrhnout plody své práce.

Výsadba bude probíhat od 10 do 14 
hodin za každého počasí. Hledáme 
dobrovolníky, kteří nám pomůžou 
zanechat ve Vestci odkaz na 30. výro-
čí Sametové revoluce.

Jako účastníci  akce obdržíte 
instruktáž, jak stromy usadit a opat-
řit kůly, k dispozici bude odborný 
dohled. Uvítáme, když si na místo 
přinesete vlastní nářadí, tedy rýč 

Venkované v minulosti sázeli takové 
druhy stromů, které byly hospodář-
sky využitelné, proto byly nejoblíbe-
nějšími druhy ovocné dřeviny (hruš-
ně, jabloně, ořešáky, třešně). Obno-
vená cesta tak bude lemována starý-
mi odrůdami různých ovocných 
stromů. Samotný povrch cesty bude 
zatravněný a pásy pod stromy 
budou osety květinovou loukou, 
která bude lahodit oku a také zvýší 
biodiverzitu a poskytne útočiště 
pro živočichy. Kolem cesty budou 
umístěné jednoduché dřevěné lavič-
ky, všechny prvky jsou jednoduché, 
zároveň ale pohodlné, z přírodních 

Za loukou bude cesta pokračovat 
v obklopení zemědělsky obráběné 
půdy, kdy stromořadí bude zpočát-
ku vedeno po pravé straně, aby 
odclonilo poměrně rušnou komuni-
kaci. V místě, kde cestu protíná vede-
ní vysokého napětí se orientace stro-
mořadí mění a pokračuje na levé 
straně cesty tak, aby otevřelo výhle-
dy na opačnou stranu do krajiny. 
U Hrnčíř se cesta stočí kolem plotu 
novostaveb, přes stávající remízek 
až na obslužnou komunikaci mezi 
domy nové zástavby, kde cesta skon-
čí u stejného altánku a sezení, jako 
začínala.

A proč bude Alej svobody zrovna 
v těchto místech?

Více informací o akci i o tom, jak 
můžete �nančně přispět na výsadbu 
stromů, najdete na stránkách: 
www.sazimebudoucnost.cz

Obnova historické stezky s ovoc-
ným stromořadím

Cílem projektu je obnovit historic-
kou polní cestu, propojující Vestec 
a Hrnčíře. Její průběh dokumentují 
již mapy 1. a 2. vojenského mapová-
ní a mapy stabilního katastru. Tato 
cesta, dle svého směru, původně 
navazovala až na kostel sv. Prokopa 
v Hrnčířích.

nebo lopatu. Po ukončení výsadby si 
společně zazpíváme státní hymnu.

Vedení cesty se promítne z historic-
kých map, kdy se zachová původní 
linie cesty a napojí se na dřevěný 
most přes vestecký rybník, aby 
vznikla přímá návaznost. U začátku 
cesty při rybníku vznikne zastřeše-
né sezení, které bude fungovat jako 
útočiště za nepříznivého počasí. 
Stejné přístřeší bude umístěno 
i uprostřed cesty, v místě vedení 
vysokého napětí. A také na konci 
cesty v Hrnčířích. 

Povrch cesty bude zatravněný, 
pouze před altánkem u rybníka 
bude plocha s mlatovým povrchem, 
který se přímo napojí na stávající 
mlatový chodníček vedoucí na láv-
ku. Podél zatravněné cesty bude 
stromořadí, obklopené z obou stran 

lučním porostem. Hranice louky 
a lesa se zjemní vytvořením remíz-
ku, který vytvoří lem louky a na 
východní straně odcloní nedalekou 
komunikaci, na západní zase nově 
vybudované hřiště. Z remízku do 
louky vystoupí několik solitérních 
stromů a drobné hájky, které vytvo-
ří přírodě blízkou kompozici.
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materiálů, aby do krajiny hezky 
zapadly. 

Obnova stezky umožní obyvatelům 
obou obcí příjemné procházky ve 
stínu stromů, možnost rekreace 

a taky sběru ovoce, které se bude 
v průběhu celého roku střídat. 
Díky starým odrůdám se také pod-
poří jejich rozšíření a povědomí 
návštěvníků. 

 Výsadba Aleje svobody
Sobota 9. 11. 2019

10:00 - 11:00 
registrace

11:00 - 11:15 
zahájení akce, poděkování partnerům a shrnutí programu (ředitel nadace 

Miroslav Kundrata, starosta obce Vestec Tibor Švec, starostka Městské části 
Praha - Šeberov Petra Venturová, moderuje Vladimír Kořen)

11:15 - 11:30 
instruktáž k výsadbě a uvázání stromů

11:30 - 11:45 
odeslání skupin na stanoviště rozdělené podle čísel, představení odborných 

instruktorů výsadby, rozdělení pomůcek a nářadí

11:45 - 13:15 
výsadba stromů

13:15 
shromáždění sázejících u aleje na straně obce Hrnčíře

13:15 - 14:15 
slavnostní průvod Alejí svobody

14:15 - 15:00 
společné zazpívání hymny a doprovodný program ve Vestci
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Podrobný program

PIDZ OBCE

Dejte si pozor 
při přecházení před tramvají

áme tu podzim a s ním Mi následující varování. Na 
spadaném listí, nebo když 

začne pršet, to může tramvajím 
pořádně klouzat, a i zkušený řidič 
má co dělat, aby je zkrotil. Navíc už 
dnes všechny tramvaje nemusí 
zastavovat v každé zastávce. Proto 
před tramvají přecházejte až v oka-
mžiku, kdy se ujistíte, že tramvaj 
opravdu zastaví. Těch pár vteřin za 
to stojí!

Kampaň „Slušná jízda“ upozorňuje 
na další z častých nešvarů, které 
bohužel mohou zkomplikovat život 
jak cestujícím, tak řidičům. Zvlášť 
na podzim, kdy je v ulicích nejvíce 
cestujících a zároveň nevlídné poča-
sí přispívá ke zhoršené pozornosti 
lidí a také k nebezpečným situacím 
vlivem zhoršených jízdních vlast-
ností na kolejích.
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PIDPID

Nebojte se mobilní aplikace 
PID Lítačka

Když byly na počátku léta 2019 osa-
zeny do všech pražských tramvají 
bezkontaktní terminály, které 
umožňují si zakoupit trojici základ-
ních jízdenek PID, setkalo se to   
s velkým ohlasem veřejnosti .     
I média informovala, že Praha 

konečně umožňuje koupi jízdenek 
moderním způsobem. Přitom už od 
srpna 2018 mají všichni Pražané, 
obyvatelé Středočeského kraje   
i návštěvníci tohoto regionu mož-
nost si koupit veškerý sortiment 
jednotlivých jízdenek PID (s plat-
ností od 15 minut po 3 dny) v mo-
bilní aplikaci PID Lítačka. Stačí 
k tomu chytrý mobilní telefon   
a platební karta (a ani nemusí být 
bezkontaktní). 

Přestože spuštění aplikace PID 
Lítačka bylo v srpnu 2018 výrazně 
komunikováno, mnoho cestujících 
stále tuto možnost nezaregistrova-
lo. Někteří třeba stále zůstali u SMS 
jízdenek. Ty ale neplatí ve vlacích 
a příměstských autobusech a bez 
české SIM karty je nemohou využít 
ani turisté. Aplikace PID Lítačka už 
tato omezení nemá. Může jí využí-
vat Čech i turista, člověk s kontaktní 
či bezkontaktní platební kartou, 
ceny jízdenek jsou bez přirážek či 
poplatků za odeslání SMS a jízdenky 
platí ve všech prostředcích PID v Pr-
aze a na celém území Středočeské-
ho kraje.

Všechny jízdenky PID pro jed-
notlivou jízdu pro Prahu   
a Středočeský kraj už rok 

snadno zakoupíte v mobilu.

PID Lítačka umí?

ź Najde vám nejvhodnější spojení 
a současně nabídne správnou 
cenu jízdného.

Co hlavně aplikace 

ź Pokud máte dlouhodobý kupón 
na nějaké pásmo v PID, při vyhle-
dání ceny za jízdu zohlední tento 
kupón a nabídne již jen potřeb-
nou doplňkovou jízdenku pro 
kupónem nepokrytá pásma.

ź Nabízí celý sortiment jízdenek 
PID platných v Praze a Středočes-
kém kraji (jízdenku platnou od 
15 minut ve Středočeském kraji 
až po třídenní jízdenku pro 
území Prahy).

ź Jízdenky z aplikace nemají žádné 
omezení platnosti jako SMS jíz-
denky. Je možné je využít plno-
hodnotně ve všech prostředcích 
Pražské integrované dopravy.

ź Aplikaci mohou využít plnohod-
notně i zahraniční turisté, neboť 
je k dispozici i anglická verze.

ź Po uložení vaší platební karty 
koupíte jízdenku, na kterou jste 
zvyklí, na dvě kliknutí.

ź Aktivaci (obdoba označení papí-
rové jízdenky) můžete provést 
rovnou při koupi jízdenky, nebo 
si nastavit konkrétní čas, kdy 
jízdenka začne platit. Třeba dle 
odjezdu vašeho spoje.

ź V závěru roku 2019 bude pak 
v aplikaci možné dlouhodobé 
kupóny i zakoupit a plnohodnot-
ně se jimi i prokazovat.

ź Umožňuje nakoupit až 10 jízde-
nek najednou (vhodné při cestě 
větší skupiny cestujících).

K dispozici jsou verze pro obě plat-
formy. 

ź Jízdenky si můžete nakoupit do 
zásoby a aktivovat je, až když 
potřebujete.

Stačí přejít na adresu: 

Kde si aplikaci může cestující stáh-
nout?

ź Vždy vidíte, jak dlouho vám ještě 
jízdenka bude platit. Aplikace vás 
současně upozorní na blížící se 
konec platnosti vašeho kupónu.

app.pidlitacka.cz a tam zvolit, jestli 
si aplikaci chcete stáhnout z Google 
Play či App Store. 
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Napadení rozhodčích ve Zlatní-
cích
Dne 11. 9. 2019 byla přijata hlídkou 
Obecní policie Vestec žádost o sou-
činnost od Policie ČR Jesenice ve 
věci narušení veřejného pořádku na 
fotbalovém hřišti. Na místo se 
dostavila dvě vozidla Policie ČR 
a dvě vozidla hlídky Obecní policie 
Vestec. Bylo zjištěno, že došlo      
k napadení rozhodčích po fotbalo-
vém zápase. Tito se uzamkli v šat-
nách a báli se opustit prostory a ode-
jít směrem ke svým vozidlům.

Hlídky společnými silami zajistily 
bezpečný odchod rozhodčích ze 

šaten a jejich odjezd z místa. Celá 
věc byla následně dořešena Policií 
ČR. Zároveň se touto situací zabýval 
i příslušný disciplinární orgán fotba-
lového svazu a místní klub dostal 
pokutu 40.000 Kč a zákaz odehrání 
4 zápasů na domácím hřišti.

Dne 13. 9. 2019 bylo telefonicky 
oznámeno ostrahou prodejny, že 
zastavila neznámého muže, který 
má u sebe odcizené zboží. Po příjez-
du hlídky Obecní policie Vestec se 
tato skutečnost potvrdila. Byla pro-
vedena lustrace prostřednictvím 
dostupných evidencí a muži byla za 
toto jednání uložena pokuta na 
místě v příkazním řízení ve výši 

5000 Kč. Během řešení celé situace, 
kdy muž manipuloval rukou v kapse 
oblečení, mu vypadl igelitový sáček 
s neznámou látkou, o kterém muž 
uvedl, že se jedná o marihuanu, kte-
rou má pro vlastní potřebu.

Na základě zjištěných skutečností 
byl muž pro podezření z trestného 
činu následně předán kolegům ze 
státní policie k dalším úkonům.

Muži při řešení krádeže vypadla 
z kapsy marihuana

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, 
že osobní automobil Škoda Fabia 
vyjel mimo komunikaci, poškodil 
plot a ležel převrácený na boku 
v prostorách přilehlé �rmy.

Bližším ohledáním místa dopravní 
nehody nebyl zjištěn žádný únik 
provozních kapalin. Hlídka obecní 
policie do příjezdu hasičů a Policie 
ČR zjišťovala totožnost svědků 
a zajištovala bezpečnost a plynulost 
silničního provozu. K dopravní 
nehodě mělo dle svědků a řidiče 
dojít tak, že z parkoviště přilehlého 
k hlavní silnici vyjelo neznámé 
vozidlo a nedalo vozidlu Škoda 
Fabia, jedoucímu po hlavní silnici, 
přednost. Řidič, aby se vyhnul 
střetu, prudce zabrzdil a v důsledku 
tohoto manévru skončil na boku po 
nárazu do plotu. Řidič, který 
nehodu zavinil, neposkytl první 
pomoc a ihned z místa ujel.

Způsobil nehodu a z místa odjel

Řidič, který se již nacházel mimo 
vozidlo, byl bez zjevného vážného 

zranění a po příjezdu Zdravotnické 
záchranné služby byl strážníky 
předán ke kontrole.

Dne 21. 9. 2019 ve večerních 
hodinách přijala hlídka Obecní 
policie Vestec oznámení o dopravní 
nehodě se zraněním, při které se 
měl osobní automobil převrátit na 
střechu na Vídeňské ulici.

Nehodu nyní  šetř í  Dopravní 
inspektorát Policie ČR.

Na základě stížností ze strany obce 
byly v lokalitách, kde docházelo  
k vyhazování odpadu mimo místa 
k tomu určená, ke znečišťování 
veřejného prostranství či zakládání 
černých skládek, umístěny fotopas-
ti. Od poloviny měsíce srpna bylo do 

nynějška strážníky, na základě poří-
zené fotodokumentace, prověřová-
no několik desítek případů. V přípa-
dě zjištění osoby, která se tohoto 
protiprávního jednání dopustila, jí 
hrozí ve správním řízení pokuta až 
do výše 50.000 Kč.

Kontrola černých skládek ve Vraném
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ZÁCHRANÁŘI

21říjen 2019

Aby toho nebylo málo, na obou těch-
to stanovištích jsme navíc suplovali 
záchrannou službu vždy s jedním 

vozidlem na stanoviště. Posádky 
pak měly za úkol reálnou činnost, 
součinnost se soutěžními družstvy 
a následně i pomoc komisařům  
s hodnocením.

Bylo nám velkou ctí a potěšením 
přijmout pozvání plk. Ing. Martina 
Legnera, velitele soutěže a rádi 
pomůžeme kdekoliv bude třeba.

Druhým úkolem bylo namaskovat 
pacienta po krvavých jatkách způso-
bených psychopatem. Hasiči měli za 
úkol odhadnout rizikovost zásahu 

hned v zárodku a povolat si na 
pomoc zásahovou jednotku, kterou 
byla naše dobře známá partička 
z SOS známá jako Counter atack 
and rescue group. Velmi ošklivě 

vypadající poranění břicha bylo pak 
plně v režii soutěžících.

a čaje pro všechny kdo přišli. Navíc 
jsme měli možnost prvně otestovat 
v terénu naše re�ektory s LED tech-
nologií a neuvěřitelnou svítivostí 
24.000 lm. Díky tomu jsme i přes 
noc měli světlo jako ve dne. 

Celkem jsme na projektu strávili 
téměř 36 hodin, zúčastnilo se deset 
našich členů a nasadili jsme šest 
vozidel. Ale stálo to za to a v našem 
týmu panovala skvělá atmosféra. 
Otestovali jsme naše zabezpečení 
pro dlouhodobé nasazení, zkusili 
naše „osvětlováky“ a pokřtili jsme 
naše nové vozidlo. Co více si přát.

ZÁCHRANÁŘI

20 říjen 2019

Účast záchranářů na mistrovství republiky 
HZS v první pomoci

Naším úkolem bylo přichystat cel-
kem dvě modelové situace. Jedna 
byla zaměřená na hromadné posti-
žení osob, konkrétně na dopravní 
nehodu pěti osobních vozidel. Na 
místě zůstává celkem 15 raněných 
osob. Cílem úkolu bylo co nejrychlej-
ší roztřídění raněných dle závažnos-
ti zdravotního stavu, ve spolupráci 
se záchrannou službou zřídit shro-
maždiště raněných a pacienty zde 
předat. Vzhledem k tomu, že počasí 
projektu příliš nepřálo, odjel náš 
tým s kompletní týlovou podporou 
již v neděli večer. 

Na základě dlouholeté spolu-
práce s HZS Středočeského 
kraje jsme byli požádáni 

o součinnost při realizaci čtrnácti-
hodinové soutěže, které se zúčast-
nili zástupci hasičů ze všech čtrnác-
ti krajů.

Na místě tak bylo zřízeno zázemí 

nejen pro nás, ale i maskérna a záze-
mí pro �guranty, kteří u nás po celý 
den sušili boty, hřáli se u naftového 
topení a pochvalovali si střechu nad 

hlavou, bez které by účast na čtr-
náct hodin dlouhé soutěži byla jen 
velmi těžko představitelná. Náš Hro-
neš (modul pro hromadná neštěstí) 
prošel prvně pořádnou zatěžkávací 
zkouškou, ale obstál na jedničku 
s hvězdičkou. Po celou dobu zvládl 

dodávat elektřinu a teplo, ale hlavně 
byl nouzovou zásobárnou kávy  
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VESTEC

23říjen 2019

V naší mateřské škole 
začal další školní rok

V novém školním roce na děti čeká 
bohatá nabídka pestrého výukové-
ho programu, divadélek, výletů  
a akcí, ať už těch tradičních nebo 
úplně nových. Některé děti budou 
pravidelně jezdit na plavání.  Jiné 
zas do solné jeskyně, kde budou 
utužovat své zdraví.

Prázdniny utekly jako voda 
a nový školní rok je zase tady! 
Ani o prázdninách nebyla 

školka bez života. Probíhala zde 
údržba zahrady, herních prvků, 
čištění koberců, podlah a další čin-
nosti. A na jeden den jsme v rámci 
adaptačního programu přivítali 
děti, které k nám od září nově 
nastoupily.

Po prázdninách na děti čekaly zbru-
su nové „Barevné schody“, které 
nám nejen oživí společné prostory, 
ale zároveň se jedná o didaktickou 
pomůcku, která je od prvních dnů 
velmi hojně využívána. Děti si díky 
našim schodům upevňují základní 
pravidla, bez kterých to v naší školce 
nejde, a zároveň trénují také barvy. 
Věříme, že si tuto pomůcku užijí 
i rodiče s dětmi.

Mgr. Dita Klímová
ředitelka MŠ Vestec

SENIOŘI

22 říjen 2019

Podzimní výlet seniorů 
do Máchova kraje 11. září 

Máchův kraj je jihozápadní 
oblast Libereckého kraje 
s přesahem do Středočes-

kého kraje, zejména okolí Doks   
a Máchova jezera, včetně Kokořín-
ska. 

Hrad je obestřen mystickými pově-
rami, záhadami a tajemnými pří-
běhy. Je jakoby vestavěn ve skále. 
Kusy skály jsou k vidění na venkov-
ním nádvoří i uvnitř loveckého sálu. 
Nestojí poblíž žádné zemské stezky, 
neměl dostupný zdroj vody. Takže si 
někteří kladou otázku, jakou úlohu 

v minulosti vůbec plnil. Kastelán na 
Housce, Miroslav Konopásek, který 
seniory hradem prováděl, zasvěceně 
popisoval každý detail. Nejvíc pozor-
nosti věnoval kapli, tedy místu, kde 
by měla pekelná energie nejsilnější. 
Možná chvílemi trochu varoval, ještě 
víc přeháněl, přesto byla jeho 
komentovaná prohlídka všemi vřele 
přijata. Hrad senioři v pořádku         
a v plném počtu opustili a po obědě 
v Doksech ještě stihli romantickou 
projížďku po Máchově jezeře.

Na mohutném pískovcovém ostrohu 
Dokeské pahorkatiny se nachází 
renesančně přestavěný hrad Hous-
ka. Pamatuje sice Přemysla Otakara 
II., ale nechybělo moc, mohl skončit 
v rozvalinách a upadnout v zapo-
mnění. Zpřístupněn byl až v roce 
1999. Hrad stojí a těší se návštěvám 
turistů, a to přesto, že ve svých upou-
távkách hrozí peklem a podivnými 
praktikami. Senioři se o tom zajeli 
přesvědčit ve středu 11. září.

Hrad Houska

Máchovo jezero

Dnes je krajina protkaná turistický-
mi značkami a především turisty. Už 
není tichou, ale živou, nicméně 
romantickou atmosféru nepostrádá 
a nabízí např. vyhlídkové plavby urče-
né všem, kteří chtějí obeplout za 30 
minut celé jezero a pokochat se okol-
ními krásami na lodích s poetickými 
jmény spojenými s K. H. Máchou.

Tak viděl a popsal tuto končinu ve 
své básnické fantazii romantik K. H. 
Mácha. Krajina kolem Velkého rybní-
ka (nyní Máchova jezera), hradu 
Kokořína mu učarovala, rád se tam 
vracel a své dojmy zpracovával ve 
svých dílech. 

Tichá krajino! Jak často vábila mne 
samota tvá stíny své, aby pobouřené-
mu srdci poklid se navrátil. Jak často 
ticho vrátilo tvé, rozhostivší se v duši 
mojí, zrakům mým ztracený mír?! 

SVS 
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14. 11. 9.30, Empatie a hranice – 
vítězný tandem. Seminář s Lindou 
Malenovskou může pomoci najít tu 

správnou cestu mezi výchovou dítě-
te "po dobrém" nebo "po zlém". 
Představíme si třetí možnost přístu-
pu k výchově, která je z dlouhodobé-
ho hlediska udržitelná a fungující. 
Respektuje přitom důležitý vztah 
rodiče a dítěte a nestaví Vás do role 
policajta. Pomůže Vám citlivě nasta-
vit hranice, které bude dítě skuteč-
ně respektovat, a to i bez trestů. 
Seminář se koná v herně, děti může-
te vzít s sebou. Vstupné 150  Kč.

Na každý seminář se nezapomeňte registrovat předem, kapacita míst je 
omezena. Více informací na našich stránkách: www.rcbaracek.cz. 

2. 11. 9.00, Keramika 1/2 - práce s hlínou. 
Otevíráme jednorázově keramickou dílnu, 
ve které si mohou děti i dospělí vyzkoušet 
práci s hlínou. Tvořit můžete podle vlastní 
fantazie nebo podle připravených vzorů, 
dětem se bude věnovat zkušená lektorka. 
Vstupné 60 Kč/60 min/os., rezervace nutná 
předem. Výrobky si bude možné vyzved-
nout po vypálení v týdnu od 25. 11. nebo si 
je ozdobit na navazující dílně 30. 11., kde 
budeme pracovat s glazurami.

9. 11. 9.00, Rodinné focení. Velice oblíbené 
předvánoční focení v mobilním ateliéru 
Veroniky Březinové v naší herně. Rezervuj-
te si včas své místo a čas a získejte krásné 
fotky a netradiční zážitek. Více informací 
na webových stránkách: www.rcbara-
cek.cz/nepravidelne-akce/.

Katka Haladová
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Podzim pro rodiče
 rodinném centru Baráček Vtoho na podzim plánujeme 
opravdu hodně – burzu oble-

čení, semináře, keramiku nebo 
rodinné focení. 

Máme za sebou úspěšnou dvouden-
ní burzu dětského oblečení, na 
které své zboží nabízelo více než 
40 prodávajících, a tak málokdo      
z návštěvníků odcházel s prázdnou. 
Akci bylo možné zorganizovat díky 

Sportovišti obce Vestec, které 
poskytlo za symbolický poplatek 
sportovní halu, a díky Technickým 
službám obce Vestec, p.o., které 
zdarma zapůjčily stoly a lavice pro 
prodej zboží. Na samotné akci se 
pak vystřídalo 10 dobrovolnic z řad 
maminek, které mj. připravily tvoře-
ní a koutek pro děti nakupujících 
maminek. Všem mnohokrát děkuje-
me a těšíme se na jarní burzu začát-
kem dubna.

V letošním roce jsme seminářům pro rodiče vyhradili čtvrteční dopoledne. 
Těšit se můžete na tato velmi zajímavá povídání z nejrůznějších oblastí:

24. 10. 9.30, MÁMA v kuchyni – 
vaříme pro děti 1-3 roky. Dozvíte se, 
jaké by mělo být složení jídelníčku 
dětí od 1 roku, jakým potravinám se 
raději vyhnout a jak si ušetřit čas při 
vaření. Uvedeme si konkrétní tipy 

na snídaně, hlavní jídla i svačiny 
vhodné pro děti. Seminář vede 
autorka blogu Máma v kuchyni, 
a autorka kuchařky pro mámy. 
Hlídání dětí není zajištěno, vstupné 
150 Kč. 

7. 11. 9.30, Barefoot – zdravé obou-
vání. Vysvětlíme si, co je barefoot, 
jak vypadají zdravá chodidla a co 
s nimi může udělat nevhodná obuv. 
Ukážeme si cviky a pomůcky pro 
zdravá chodidla, změříme si vlastní 

nožky (kdo bude chtít) a najdeme 
společně vhodnou obuv pro Vás 
i Vaše děti. Přijít můžete s dětmi, 
seminář se koná v herně.  Vstupné 
50 Kč.
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správnou cestu mezi výchovou dítě-
te "po dobrém" nebo "po zlém". 
Představíme si třetí možnost přístu-
pu k výchově, která je z dlouhodobé-
ho hlediska udržitelná a fungující. 
Respektuje přitom důležitý vztah 
rodiče a dítěte a nestaví Vás do role 
policajta. Pomůže Vám citlivě nasta-
vit hranice, které bude dítě skuteč-
ně respektovat, a to i bez trestů. 
Seminář se koná v herně, děti může-
te vzít s sebou. Vstupné 150  Kč.

Na každý seminář se nezapomeňte registrovat předem, kapacita míst je 
omezena. Více informací na našich stránkách: www.rcbaracek.cz. 

2. 11. 9.00, Keramika 1/2 - práce s hlínou. 
Otevíráme jednorázově keramickou dílnu, 
ve které si mohou děti i dospělí vyzkoušet 
práci s hlínou. Tvořit můžete podle vlastní 
fantazie nebo podle připravených vzorů, 
dětem se bude věnovat zkušená lektorka. 
Vstupné 60 Kč/60 min/os., rezervace nutná 
předem. Výrobky si bude možné vyzved-
nout po vypálení v týdnu od 25. 11. nebo si 
je ozdobit na navazující dílně 30. 11., kde 
budeme pracovat s glazurami.

9. 11. 9.00, Rodinné focení. Velice oblíbené 
předvánoční focení v mobilním ateliéru 
Veroniky Březinové v naší herně. Rezervuj-
te si včas své místo a čas a získejte krásné 
fotky a netradiční zážitek. Více informací 
na webových stránkách: www.rcbara-
cek.cz/nepravidelne-akce/.

Katka Haladová
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Podzim pro rodiče
 rodinném centru Baráček Vtoho na podzim plánujeme 
opravdu hodně – burzu oble-

čení, semináře, keramiku nebo 
rodinné focení. 

Máme za sebou úspěšnou dvouden-
ní burzu dětského oblečení, na 
které své zboží nabízelo více než 
40 prodávajících, a tak málokdo      
z návštěvníků odcházel s prázdnou. 
Akci bylo možné zorganizovat díky 

Sportovišti obce Vestec, které 
poskytlo za symbolický poplatek 
sportovní halu, a díky Technickým 
službám obce Vestec, p.o., které 
zdarma zapůjčily stoly a lavice pro 
prodej zboží. Na samotné akci se 
pak vystřídalo 10 dobrovolnic z řad 
maminek, které mj. připravily tvoře-
ní a koutek pro děti nakupujících 
maminek. Všem mnohokrát děkuje-
me a těšíme se na jarní burzu začát-
kem dubna.

V letošním roce jsme seminářům pro rodiče vyhradili čtvrteční dopoledne. 
Těšit se můžete na tato velmi zajímavá povídání z nejrůznějších oblastí:

24. 10. 9.30, MÁMA v kuchyni – 
vaříme pro děti 1-3 roky. Dozvíte se, 
jaké by mělo být složení jídelníčku 
dětí od 1 roku, jakým potravinám se 
raději vyhnout a jak si ušetřit čas při 
vaření. Uvedeme si konkrétní tipy 

na snídaně, hlavní jídla i svačiny 
vhodné pro děti. Seminář vede 
autorka blogu Máma v kuchyni, 
a autorka kuchařky pro mámy. 
Hlídání dětí není zajištěno, vstupné 
150 Kč. 

7. 11. 9.30, Barefoot – zdravé obou-
vání. Vysvětlíme si, co je barefoot, 
jak vypadají zdravá chodidla a co 
s nimi může udělat nevhodná obuv. 
Ukážeme si cviky a pomůcky pro 
zdravá chodidla, změříme si vlastní 

nožky (kdo bude chtít) a najdeme 
společně vhodnou obuv pro Vás 
i Vaše děti. Přijít můžete s dětmi, 
seminář se koná v herně.  Vstupné 
50 Kč.
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I když školská reforma byla význam-
ná, nebyla zase tak převratná. Sys-

tém vzdělávání měl v české zemi 
daleko dříve hluboko zapuštěné 
kořeny. Školám nejnižšího stupně 
však chyběly �nance, jasná koncep-
ce a jednotná správa. Záleželo 
hodně na blahovůli a štědrosti feu-
dální vrchnosti. Ta si školství příliš 
nehleděla. Na počátku neexistovaly 
školské ústavy a tak na venkově učil 
ten, kdo uměl trochu číst, psát a p-
očítat – tzv. trivium.  I když byla 
docházka do školy povinná, tak se 
vlastně jenom doporučovala a její 
nedodržování se nikterak neposti-
hovalo, netrestalo. Děti od 9 do 12 
let, které žily na venkově, musely 
pomáhat doma v hospodářství. 
V podstatě jejich rodiče školní 
docházku ignorovali a neposílali 
v čase sklizně a senoseče své dítka 
do školy. Až od roku 1784 bylo roz-
hodnuto o přeložení dosavadního 
termínu prázdnin ze září a října na 
letní měsíce červenec a srpen.

                                                                                                                                                                      
Ještě krátký pohled do minulosti. 
Jak bylo na počátku zmíněno, vláda 
Marie Terezie a jejího syna Josefa II. 
byla poznamenána řadou reforem. 
Ať už vzpomeneme na počátku její 
vlády změny v oblasti �nancí, správy 
a vojenství, tak v další etapě došlo 
zejména na školství, soudnictví, 
církev a oblast měr a vah. Na druhé 
straně bylo třeba zrušeno např. 
právo útrpné.

Vestecké děti docházely do školy 
obvykle pěšky. Jak jinak. Vyrazily 
ráno, po Průhoně, cestou suchou 
i blátivou. Cestou míjely jesenický 
rybník Pančák. A že se nenudily, 
dosvědčuje fakt, že se mnohokrát 
během vyučování u kamen sušilo 
oblečení a promáčené boty, aby 
mohli přespolňáci jít zase v suchém 
domů. Když napadl sníh a bylo ho 
tolik, že byly děti sotva vidět, zapřá-
hl některý sedlák koně, připojil saně 
a zajistil tak, že povinná výuka neby-
la zanedbána. Po ukončení prvního 
stupně většina dětí navštěvovala 
tzv. měšťanku, později devítiletku 
v Kunraticích.      

Blanka Pašková  
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pokračování – tentokrát o školství 

Marně jsem listovala ve staré kroni-
ce a hledala jsem zmínku o školství. 
Pouze jediná věta informovala, kam 
školáci docházeli. Přitom si myslím, 
že toto téma nabízí hodně látky jak 
k psaní, tak i k úvahám. Nicméně, na 
straně 21 a 22 mne zaujala zmínka o 
stavbě obecního domu č. 3, který byl 
postaven na polovičce cesty mezi 
Vestcí a Šátalkou. Tehdejší starosta 
a kronikář v jedné osobě J. E. Dobiáš 

uváděl, že usiloval, aby se tento dům 
postavil s jedním poschodím. Dole 
navrhoval byt pro strážníka, dva 
byty pro domácí chudé, nemocnici, 
pak šatlavu a hasičskou zbrojnici. 
V jeho smělém plánu bylo první 
poschodí určené pro jednotřídní 
školu. Levá polovice patra měla slou-
žit jako učebna a pravá jako dvoupo-
kojový byt pro učitele. Svůj návrh 
obhajoval úsporností při stavbě 
a účelností pro ty menší dítka, pro 
které byla cesta do Jesenice spojená 
s všelijakým nebezpečím a i hladem. 
Návrh byl však zamítnut, obec je prý 
malá musí se šetřit! Stavbu obecní-
ho domu (od roku 1906) řídil další 
starosta, Ant. Hrubý.
Co paměť dovoluje, vestecké děti 
navštěvovaly nejprve školu v Hrnčí-
řích (č. p. 9), naproti kostelu. Změna 
nastala v roce 1886, kdy školáci pře-
šli do nově otevřené trojtřídky školy 
v Jesenici. Ta byla v provozu už od 
1. 9. 1879. Zajímavé je, že model 
tohoto vyučování ve třech třídách 
pro 1. stupeň fungoval v Jesenici až 
do 60. let minulého století. 

estlipak víte, čím je významné Jdatum 6. prosince 1774? Asi 
byste si tento den nespojili se 

školou. A právě tímto dnem odstar-
tovala císařovna Marie Terezie, v rá-
mci svých rozsáhlých a osvícenec-
kých reforem, povinnou školní 
docházku. Ve Vídni byl toho dne 
vydán Všeobecný školní řád.  Usta-
novil všeobecnou vyučovací povin-
nost, která se týkala dětí obou 
pohlaví mezi šestým a dvanáctým 
rokem. Od tereziánského školství 
uplynulo mnoho času, hodně se 
změnilo, je co porovnávat a my si 
připomeneme, jak a kam naši předci 
za vzděláním docházeli.
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Botanický ústav AV ČR, v.v.i. hledá do svého týmu pro 
pracoviště v Průhonicích novou kolegyni/kolegu na níže 

uvedené pozice: 

údržbář - elektrikář

Co nabízíme?

ź Provádění odborných elektrikářských 

prací v souladu s §6 vyhlášky č.50/1978 

Sb., např. běžná údržba a montáž 

vnitřních el. rozvodů a sví�del

ź Provádění údržbářských prací a oprav 

na objektech a zařízení 

ź Drobné zámečnické práce 

Co musíte znát, mít a umět?

ź Manuální zručnost

Co oceníme?
ź Zkušenos� z oboru elektro

Co u nás budete dělat? 

ź Ak�vní přístup 
ź Hrdost na kvalitně odvedenou vlastní 

práci

ź Řidičský průkaz skupiny B

ź Platné oprávnění min. dle vyhlášky č. 
50/78 min. §6, vyučení v oboru

ź Bezúhonnost

ź Krásné prostředí Průhonického parku 
ź Možnost práce na plný nebo zkrácený 

pracovní úvazek

ź Příjemný pracovní kolek�v
ź Možnost ubytování

ź 25 dní dovolené

ź Pestré zaměstnanecké benefity (5 dnů 
sick days, příspěvek na penzijní 
připojištění, lesní MŠ, stravenky a 
volnočasový benefit s kartou SODEXO)

ź Technické kurzy a odborná školení

ź Řízení a údržba služebních vozidel

ź Vyučení v technickém oboru

Co oceníme?

ź Hrdost na kvalitně odvedenou vlastní 
práci

ź Řidičský průkaz skupiny B 

ź Manuální zručnost

ź Bezúhonnost

ź Drobné zámečnické práce 

ź Provádění údržbářských prací a oprav 
na objektech a zařízení 

Co u nás budete dělat? 

Co musíte znát, mít a umět?

ź Zkušenos� z oboru instalatér – topenář 

ź Svařování kovů je velkou výhodou
ź Ak�vní přístup 

Co nabízíme?
ź Krásné prostředí Průhonického parku 
ź Možnost práce na plný nebo zkrácený 

pracovní úvazek
ź Pestré zaměstnanecké benefity (5 dnů 

sick days, příspěvek na penzijní 
připojištění, lesní MŠ, stravenky a 
volnočasový benefit s kartou SODEXO)

ź Technické kurzy a odborná školení
ź 25 dní dovolené
ź Příjemný pracovní kolek�v
ź Možnost ubytování

údržbář - řidič

Předpokládaný nástup ihned nebo dle dohody.

V případě zájmu pište na adresu: Botanický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Zámek 1, 25243 
Průhonice nebo na e-mail:  . Bližší informace k nabízenému místu jaroslava.odvarkova@ibot.cas.cz

poskytne pan Ros�slav Šimeček, mobil: 728 262 789
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V případě zájmu pište na adresu: Botanický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Zámek 1, 25243 
Průhonice nebo na e-mail:  . Bližší informace k nabízenému místu jaroslava.odvarkova@ibot.cas.cz

poskytne pan Ros�slav Šimeček, mobil: 728 262 789












