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Zprávy obecního úřadu

Vážení a milí  spoluobčané, 

vzhledem k tomu, že je to již jeden rok, co jsme byli
zvoleni Vašimi hlasy do zastupitelstva obce a tím
dostali  i Vaši důvěru, abychom se řádně o naši obec
starali, považuji jako starostka obce za potřebné,
předložit Vám „dílčí vyúčtování“, které jsme Vám
před volbami přislíbili.

Stávající zastupitelstvo obce má pro nejbližší
budoucnost tyto priority:

1. Výstavba mateřské školy pro 75 dětí. Přestože
obec převzala od Pozemkového fondu ČR některé
pozemky určené pro veřejně prospěšné stavby,
žádný z nich nevyhovoval našim představám pro
výstavbu mateřské školy. Jednalo se např. o poze-
mek na Šatalce, který je situován blízko Vídeňské
ul. a náklady na přivedení sítí by byly enormní.
Dále uvažovaný pozemek hned za rybníkem byl
též z hlediska nákladovosti velmi náročný, ale
hlavně jsme zvažovali bezpečnostní hledisko pro
děti. Zakoupili jsme proto  nový pozemek v lokali-
tě „Za hřištěm“, za přibližně 5,8 mil. korun, který
nejlépe vyhovuje všem našim náročným požadav-
kům. Bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovate-
le studie a v minulých dnech již proběhla  první
konzultace se zpracovatelem. Veřejnost bude
včas se studií seznámena. Zahájení výstavby
předpokládáme na jaře příštího roku.

2. Kanalizace a vodovod na Šatalce.  Obec již obdr-
žela územní rozhodnutí k této stavbě. Je zpraco-
vávána projektová dokumentace. Výstavba kana-
lizace bude zahrnuta do rozpočtu obce pro 
r. 2008  a její realizace je opět uvažována  na jaro
r. 2008. Po jejím dokončení bude na této komuni-
kaci položen i tzv. nový koberec. Kanalizace 
a vodovod budou vedeny v komunikaci Vídeňská.
Souhlas s touto realizací od vlastníka komunikace,
kterým je Středočeský kraj, již máme a zastupitel-
stvo bude na nejbližším svém zasedání projedná-
vat smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcné-
ho břemene. Akce je termínově připravována ve
shodě s vlastníkem komunikace, projektantem
obce a Stavebním úřadem v Jesenici.

3. Další, neméně důležitou akcí je výstavba nových
šaten na hřišti. Stávající šatny jsou již nevyhovují-
cí, neodpovídají současným potřebám sportovců

a objevila se zde už i plíseň. Zastupitelé obce se
proto rozhodli dostavět šatny nové a to včetně
patra, kde by byly situovány dvě tělocvičny. Po
prostudování stávající dokumentace se však uká-
zalo, že hrubá stavba nebyla stavěna v souladu 
s projektovou dokumentací, nebyly dodrženy
řádně všechny stavební postupy a není proto
jisté, zda si budeme moci dovolit výstavbu patra.
Proto je již pozván statik, který rozhodne, jak
budeme moci dále postupovat.

Na všechny tyto akce předpokládáme využití dotač-
ních titulů.

A nyní krátká rekapitulace důležitých akcí:

- Před podpisem jsou kupní smlouvy na odkup zbyt-
kových pozemků u okálů. Tato věc se táhne již zhru-
ba od r. 1996.

- Do finiše se již též blíží uzavření smlouvy na prodej
pozemku v průmyslové zóně obce, kde obec 
v minulosti podepsala nájemní smlouvu na 50 let a
to tak nevýhodně, že obec de facto ztratila svá vlast-
nická práva. Náročnými jednáními se nám nakonec
podařilo dohodnout, že pozemek bude prodán 
a  finanční prostředky získané prodejem vložíme do
nemovitostí obce, aby byly lépe zhodnoceny. 

- Otevřena byla nová podatelna v přízemí obecního
úřadu (bezbariérová) a dále bude od 1.listopadu 
v provozu ověřování listin a podpisů (máme již
vyškoleny dvě pracovnice pro vidimace a legaliza-
ce). Měli jsme ještě v úmyslu od nového roku otevřít
v obci matriku, abychom Vám všem přiblížili státní
správu a měli tak dokonalé služby. Bohužel nám
matriční úřad nebyl schválen a to z důvodu toho, že
nemáme vyškolenou matrikářku a její zástupkyni.
Věřím, že se nám během příštího roku podaří  vše
připravit a že zastupitelstvo se zřízením matriky
bude souhlasit.  

- V rámci řádného fungování OÚ byla vytvořena nová
počítačová sestava vč. nového serveru.

- Po volbách jsme zdědili řádně nefungující úřad, který
je nyní konsolidován a obsazen kvalitními zaměst-
nanci a společně tvoří dělný tým. Pracovní četa obce
má opět již svých 5 členů  a je plně funkční.

- Již máme hotovou pasportizaci komunikací a téměř
dokončena je pasportizace vodovodu a kanalizací.

- Zakoupili jsme nový, výkonný traktor společně s pří-
věsem - vše je označeno „Úklid obce Vestec“ 
a výkonnou sekačku na trávu.

- Obec byla z jara uklizena tzv. „mokrou technikou“
a tento úklid bychom chtěli uskutečnit každý rok,
aby se obec po zimě zbavila prachu.
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- Došlo a dále dochází k vylepšování dopravního
značení v obci.

- V těchto dnech začnou práce na ozeleňování
našeho rybníka a stejně tak v následujících dnech
bude nově osazována náves.

- Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo zřídit tzv.
malou kompostárnu z důvodu nepřijetí vyhlášky na
Ministerstvu životního prostředí, snažili jsme se
Vám vyjít vstříc alespoň pořízením nových tran-
sportních vaků na trávu a odděleně do ohrádek
odkládat větve. 

- Do konce tohoto roku bude podepsána nová
nájemní smlouva s TJ Viktoria Vestec, která bude
lépe vyhovovat jak „Viktorce“, tak i obci.

- Připravujeme výstavbu nového semaforu u Safiny,
kdy se na financování bude určitým podílem podí-
let i Safina a.s.

- Vzhledem k připomínkám některých občanů  při-
pravujeme nové webové stránky obce.

- Na základě Vašich připomínek a zkušeností z prů-
běhu roku připravujeme novou vyhlášku týkající se
svozu komunálního odpadu.

Jednou z neopominutelných věcí a velmi důležitých,
na které se v minulosti dbalo dle mého názoru jen
velmi málo a nedůsledně, je i uvádění výstavby 
v obci do souladu s územním plánem obce. Zúčast-
ňujeme se jednání týkajících se tzv. Vesteckého při-
vaděče (stavba č. 513) a především se pokoušíme
oddálit tzv. Vesteckou spojku až za severní okraj
naší retenční nádrže. 

Chtěla bych Vám připomenout, že všechna důležitá
rozhodnutí, která učiní zastupitelstvo obce, starostka
a tajemnice, jsou konzultována a řešena s naší práv-
ní kanceláří, abychom se již v budoucnu nedostáva-
li do situací, které jsme zdědili a hlavně aby se již nic
podobného nemohlo opakovat.

Rovněž finance obce jsou zdravé, na účtu nám při-
bývají peníze. Doplatili jsme semafor na Šatalce. Na
doporučení finančního výboru obce se zastupitelé
rozhodli založit tzv. spořící účet (revolvingový účet)
u ČSOB. Bylo zde uloženo 10 100 000,- Kč s úroče-
ním přes 3%. Z účtu lze vybrat finanční částku každé
tři měsíce.

Všechny kulturní akce běží tak, jak je již v minulém
volebním období připravovala kulturní komise 
a akce jsou dále zkvalitňovány. Novinkou je akce pro
naše seniory - návštěva divadelního představení.
Pro zajímavost připomínám, že jsme na obecním
úřadě přivítali téměř padesát nových občánků obce.

Vážení spoluobčané, 

můj výčet nejdůležitějších akcí končí. Vám všem,
kteří nám vyjadřujete svoji podporu děkujeme. Posi-
luje nás to v naší každodenní mravenčí práci pro
obec. Ale děkujeme i za kritiku, která nám nastavuje
zrcadlo o naší činnosti.

Děkuji Vám za pozornost a těším se s Vámi všemi na
předvánoční setkání u světélka z Betléma. 

….a ještě pár otázek závěrem

Jste občany Vestce?

Příprava výstavby mateřské školky, chodníky 
a osvětlení v obci, oprava obecních komunikací,
výstavba cyklostezky, vyhrazená místa pro odvoz
posekané trávy, ohrazená místa pro kontejnery na
komunální odpad, intenzifikace ČOV, bez ztrát fun-
gující vodovod, provoz kanalizace, …., další a další
projekty. Našli jste ten, se kterým se umíte ztotožnit?
Který by Vás zaujal a chtěli byste ho podporovat?
Bydlíte tady?

A jste ve Vestci přihlášen/a k trvalému
pobytu? 

Jestliže ne, pak následující řádky mají oslovit právě
Vás. Zkuste přehodnotit tento stav a staňte se naším
občanem. Vždyť Vestec je dobrá adresa, klidné místo
k životu, odpočinku a výchově dětí. A ty na začátku
vypočítávané akce potřebují finance z obecního roz-
počtu, který je závislý nejvíce na počtu trvale hláše-
ných obyvatel. Obec potřebuje každého z Vás pro
své další zvelebování a rozvíjení se.

Alena Šedivá, starostka

Informace pro občany

Oznámení

Obecní úřad oznamuje, že je opět  pro občany zří-
zena služba ověřování listin a podpisů.

Upozornění 

Upozorňujeme Vás na změnu čísla popisného 
z původního 21 na č.p. 313.w
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Opravená adresa Inspektorátu Praha - západ zní:

Krajská veterinární správa pro Středočes-
ký kraj
Inspektorát Praha - západ
Na Drahách 313
252 41 Dolní Břežany

M.Balážová 
KVSS- Insp. Praha - západ

Kontejnery na velkokapacitní
odpad

Kontejnery na velkokapacitní
odpad  budou umístěny v obci v termínu
30. 11. 2007 - 3. 12. 2007

1. u obecního úřadu
2. roh ulice Na Suchých x Průběžná
3. roh ulice Průběžná x Hrnčířská
4. Na Suchých, u ulice U Strouhy
5. ulice Ve Stromkách

Svoz nebezpečného odpadu bude záro-
veň probíhat v sobotu 1. 12. 2007

sběrná místa - čas

Šátalka (proti BMW) 08:00 - 08:20

Obecní úřad Vestec 08:20 - 08:40

ul. Ve Stromkách 08:40 - 09:00

pod Restaurací u Klimešů 09:00 - 09:20

u zrcadla (Hrnčířská x Vestecká) 09:20 - 09:40

ul. Na Suchých (Průběžná x Vestecká) 09:40 - 10:00

ul. Na Suchých (lávka u Hypernovy) 10:00 - 10:20

ul. K Vodárně , za  čp. 156 10:20 - 10:40

lokalita Hrnčíře (V Úhoru x V Březí) 10:40 - 11:00

Pozvánka  

MČ Praha Šeberov pořádá dne 23.11. zábavný
večer pro dospělé v kulturním domě v Hrnčířích. 
K poslechu a tanci Vám bude od 20 hod. hrát kape-
la Horváth Band. Proběhne slosování vstupenek 
o hodnotné věcné dary. Vstupné v předprodeji na
místním Úřadu  99,-Kč, na místě 120,-Kč.

MČ Praha Šeberov pořádá Mikulášskou zábavu s
pohádkou pro děti dne 8.12. od 15 hod. v kulturním
domě v Hrnčířích. Vstupné 40,-Kč, dárkové balíčky
pro děti jsou v ceně vstupného.

Ing. Venturová Petra
starostka MČ Praha - Šeberov

Inzerce ve Vesteckých listech

Formát inzerce a ceny

ČB barva

A5 600,- Kč 1 500, - Kč

1/2 A5 300,- Kč 800, - Kč

Podklady k inzerci přijímáme ve standardních gra-
fických formátech (Adobe Illustrator - ai, eps; Adobe
Photoshop - tif, jpg; Adobe Acrobat - pdf) v rozlišení
minimálně 300 dpi.

Rozměry inzerce:

Barevná inzerce na obálce

Celá strana (A5) - 148 x 210 mm (š x v) + 5 mm na
ořez na každou stranu

1/2 strany - 140 x 100 mm (š x v)

Černobílá inzerce v textové části

Celá strana - 118 x 178 mm (š x v)

1/2 strany - 118 x 88 mm (š x v)

Inzerci zasílejte spolu s u přesněním o jakou stránku
máte zájem výhradně na e-mail: 
redakce@vestec.cz. 
Barevná inzerce je možná pouze na 2., 3. a posled-
ní straně obálky.

red.
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Kultura, sport

V sobotu 22. října jsme v naší obci přivítali 25 nových
vesteckých občánků. Toto setkání bylo velmi příjem-
né. Paní starostka předala všem novým občánkům
pamětní plakety s kouskem ryzího zlata. Celé odpo-
ledne se neslo ve velmi dobré náladě, kterou nezka-
zilo ani poněkud zachmuřené počasí. 

Projev starostky Vestce Aleny
Šedivé při vítání občánků kona-
ného dne 20.10. 2007

Vážení rodiče, tatínkové a maminky,
vážení hosté,

velmi ráda vás vítám na obecním úřadě ve Vestci.
Sešli jsme se, abychom přivítali vaše děťátko - nej-
větší dar,  jaký jste kdy mohli dostat - mezi nejmlad-
ší občánky naší obce.

Ve chvíli, kdy jste poprvé sevřeli v náručí své milo-
vané dítě, jste pocítili něco, co vám život až do té
chvíle odpíral. City rodičů, šťastných a hrdých záro-
veň. Přeji vám, abyste ušlechtilé rodičovské city
mohli intenzivně prožívat po celý život. Abyste
nikdy nezapomněli na údiv, že máte tu čest stát se
rodiči.

Vaším dítětem přibyl do naší společnosti nový
občan. Ještě hodně vody uteče než se naučí
všemu, co správný muž či žena mají vědět a umět.
Hodně bude záležet na vás, jak své dítě povedete,
kolik mu dáte pocítit své lásky, čemu všemu ho
naučíte a jak nároční k němu budete. Teprve čas
ukáže, jaký to bude člověk. Zda bude ve svém
životě šťasten a zda bude zdrojem dalšího štěstí a
hrdosti i pro vás.

Vážení rodiče, nezapomínejte, že od prvních chvil
vás pozorují dvě bystré a vnímavé oči, které budou
napodobovat vše, co u vás uvidí a co od vás uslyší.
Budete-li mít někdy pocit, že vaše dítě je ještě malé
a že nemůže mít ze všeho rozum, mýlíte se. Mnoho
podnětů si už od těchto chvil vaše dítě natrvalo uklá-
dá do paměti. Milujte své děti, ale v jejich zájmu si
uchovávejte autoritu.

Vaše dítě vám kromě jiného přináší na tento svět
hodnotu, na níž rodiče často zapomínají - věčnost.
Ve svých dětech každý z nás žije dál. Životy našich

dětí jsou pokračováním životů našich a našich před-
chůdců. Tento nekonečný řetěz generací se nemusí
nikdy uzavřít, pokud svět, do něhož své dítě přivádí-
te, bude rozumný a klidný. Pokuste se i vy přispět 
k tomu, aby vaše děti žily v lásce a rodinné harmonii
a byly vychovávány v hluboké úctě ke svému okolí.

Vážení rodiče, dovolte, abych vám popřála hodně
zdraví, pohody a radosti. A vám, děti, abyste navž-
dy milovaly své maminky a tatínky a abyste šťastně
vykročily do života, který na vás teprve čeká.

Kulturní komise si pro Vás a Vaše děti při-
pravila na měsíc prosinec mnoho zajíma-
vých akcí

1. 12. 2007 - 15 hod. - Mikulášská 
Celý měsíc začneme v Jesenickém kulturním centru,
kde 1. prosince proběhne Mikulášská zábava.
Pozvánky obdrží všechny děti trvale hlášené ve
Vestci. Mikulášská začne divadélkem a poté přijede
Mikuláš s čertem a andělem, který dětem předá
mikulášské balíčky.

7. 12. 2007 - 16 hod. - Setkání důchodců
Pro naše starší spoluobčany chystáme na pátek
7.12. od 16 hod. koncert s písničkami Karla Hašlera.

8. 12. 2007 - 19 hod. - Mikulášská zábava
Pro dospělé v Restauraci „U Klimešů“ s kapelou
V.A.T. a bohatou tombolou. Cena vstupenky je 50,-
Kč. Vstupenky budou v předprodeji na obecním
úřadě od půlky listopadu.

15. 12. 2007 - 17 hod. - Předvánoční kon-
cert  vážné hudby s triem Arco Collegium 
Program: J. Kř. Vaňhal - Divertimento C dur op. 4

Woita - Parthia amabilis
W. A. Mozart - Kirchensonate č.1 a 2 K.V. 68
K. Stamic - Sonata D dur - „ Lovecká“
J. Kř. Vaňhal - Divertimento C dur - op. 24

Koncert je zdarma, ale pro omezený počet míst si
vstupenky rezervujte na obecním úřadě.
Předvánoční koncert se bude konat v zasedací míst-
nosti obecního úřadu.

Světélko z Betléma
6. vánoční setkání občanů Vestce se uskuteční 
v neděli 23. 12. 2007 od 16 hod. před naším obec-
ním úřadem. Světélko z Betléma si budete moci jako
každým rokem odnést ve svých lucerničkách 
a uchovat jej přes noc do Štědrého dne.



Vyhlašujeme opět soutěž „Nejlépe vyzdobený dům, balkón nebo zahrada v obci“.
Kulturní komise ocení opět 12 nejlepších vánočních výzdob na setkání u světélka z Betléma dne
23. 12. 2007.

Ondřej Rybář, předseda KK

Vestecké listy listopad 2007
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A3A - IV. třída - skupina A



listopad 2007  Vestecké listy

9 K
ul

tu
rn

í 
a 

in
fo

rm
ač

n
í 
m

ěs
íč

n
ík

 o
bc

e 
V
es

te
c

Kronika

Žije tady mezi námi

Potkala jsem ho několikrát, jak kráčel s batůžkem na
autobus. Zvědavost mi nedala, abych se nezeptala,
kam má namířeno. Jedu na Moravu, zněla překvapivá
odpověď. Po několika větách jsem se už tolik nepodi-
vovala. Vždyť Morava je jeho dětství, narodil se tam 
a rád se tam vrací. Tak teď konkrétně.

Dnešní rozhovor věnuji akademickému sochaři Jiřímu
Babíčkovi. Pochází z učitelské rodiny. Narodil se před
77 léty v Šardicích na Hodonínsku. V kraji Moravského
Slovácka, v kraji vína, zpěvu a folkloru.Nějaký čas
pobýval s rodiči a se svými dvěma bratry v  Miloticích
na Kyjovsku. Po válce se všichni přestěhovali do
Čech, na Zbraslav.

Jako první  se jistě nabízí otázka, zda se 
u Vás projevily už v dětství sklony modelo-
vat a tvořit  z nějakého materiálu.

Již ve třinácti letech jsem začal u nás doma na zahra-
dě formovat první sochu z hlíny. Mým prvním dílkem
byl Jan Žižka na koni. Vliv na můj výtvarný vývoj měla
určitě i skutečnost, že v sousední vesnici pracovali
keramici. 

Chtěl jste se věnovat sochařině profesio-
nálně?

Keramika zvítězila i nad studii na gymnáziu, což moje
rodiče, především otce, moc nepotěšilo. Prosadil jsem
si  ale své a začal jsem studovat na Střední umělec-
koprůmyslové škole keramické v Praze na Vinohra-

dech. To už jsem měl praxi z keramické továrny u Kar-
lových Var a v Praze, Na Maninách, kde jsem pracoval
o sobotách a nedělích.

Mohl byste ještě někoho jmenovat někoho,
kdo  na vás významně zapůsobil?

Vzpomínky mě vrací do studentských let a bezesporu
na prvním místě musím jmenovat profesora Jana
Laudu z AVU, kde jsem strávil  sedm let. Hluboko do
paměti se mi vryla jeho věta: „Pánové, přiložíte-li ve
své tvorbě alespoň jeden kamínek k naší české kultu-
ře, zasloužíte si obdiv“. Z dalších, koho bych rád
uvedl, byl anglický sochař Henry Moore (1898 - 1986),
se kterým jsem se setkal během třítýdenního studijní-
ho pobytu u něho a v Londýně.
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Léta studií skončila a Vy, vyzbrojen vědo-
mostmi jste vstoupil do světa umění. Já bych
ráda teď obrátila pozornost na Vaše výsledky.

V 60. letech minulého století jsem zvítězil v soutěži na
vytvoření sochy, která měla být vkomponována do pro-
stranství nového hřbitova v Ostravě. V konkurzu, kde
bylo 93 účastníků jsem vyhrál. Pak následovalo nároč-
né období, kdy nejméně půl roku jsem kreslil, tvořil
návrhy. Sedící chimérická žena se od roku 1967 stala
součástí ostravského místa posledního odpočinku.

Nebyly to jen Ostrava (Chimérická žena, Beto-
nová rodina), Liberec (Sirény), Nový Jičín 
s Vaším medializovaným Naháčem, byla to 
i Praha, kde Vaše ruce zanechaly své stopy.

Když jsem tehdy na akademii ve třetím ročníku, byl
jsem osloven profesorem architektem Jaroslavem

Fragnerem. V té době probíhala renovace areálu Kar-
lovy university v Praze (1953-1954). Se svou sochou
supa, jež drží koňskou lebku, jsem byl vybrán k účas-
ti na realizaci nádvoří stejnojmenné restaurace 
„U Supa“.Z dalších děl mohu uvést  například plastiku
„Zrození“ (7x3m)  tyčící se v Motole na kopci Na Vidou-
li. Odtud se vrátíme zpět na Staré Město. Na konci
Pařížské ulice, poblíž právnické fakulty, můžete spatřit
na budově v úrovni I.patra figurativní bronzový reliéf,
který  představuje osvobození.
V 70. a 80. letech, kdy svoboda uměleckého projevu
byla značně omezena, tak jsem se naštěstí dostal 
k restaurování a podařilo se mi získat několik význam-
ných prací, z čehož bych například uvedl například
restauraci kamenných soch na Karlově mostě.

Vaše ruce tvořily z hlíny, sádry, z bronzu,
z pískovce. Hodně jste cestoval, zúčastnil
se řady soutěží, poznal jste a mnoho zají-
mavých lidí (například cestovatelé Hanze-
lka a Zikmund) a spolupracoval jste 
s nimi.

Ano, rád na tu dobu vzpomínám

Vrátíme se teď ale na začátek rozhovoru.
Zmínil jste se, že jezdíte rád na Moravu.
Naprosto Vás chápu. Je to Váš rodný kraj.
Ale popravdě řečeno, není to dnes jenom
proto, že jste se tam narodil.

Cestuji do konkrétního místa pracovat na konkrétním
díle.Jedná se eventuální zakázku - sousoší bratrů Cyri-
la a Metoděje, které by se mělo stát ozdobou Starého
Města na Moravě. Zatím je tento projekt ve fázi jedná-
ní s církví a veřejnou správou.

Děkuji za rozhovor.
Přeji Vám hodně zdraví a sil, abyste mohl
tvořit svá krásná díla ještě hodně dlouho.
I my vestečtí  se těšíme, že budeme moci
obdivovat Vaši sochu v naší obci.

Blanka Pašková
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VAŠE NÁPLŇ PRÁCE:
• vedení účetnictví více společností 
• zpracování účetních dokladů, faktur,

pokladny, banky 
• zpracování interních účetních 

dokladů 
• daňový dohled 
• sestavování účetních závěrek 

NAŠE POŽADAVKY:
• SŠ vzdělání ekonomického

směru 
• zkušenost v oboru min. 3 - 5 let 
• spolehlivost, přesnost, 

samostatnost 
• znalost českého účetnictví 

a daňové problematiky 

CO NABÍZÍME:
• flexibilní pracovní doba 
• odborné kursy, vzdělávání 
• zaměstnanecké bonusy (stravenky, 

penzijní pojištění ...) 
• plat odpovídající svěřené práci 
• zajímavou a rozmanitou pracovní náplň 
• nástup možný ihned 

Účetní firma přijme do svého týmu  

SAMOSTATNOU ÚČETNÍ
Možno i na zkrácený pracovní úvazek. Kancelář společnosti je s dobrou dostupností MHD ve Vestci u Jesenice u Prahy.

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Vestec - Jesenice u Prahy, TYP PRACOVNÍHO VZTAHU: Práce na částečný úvazek, práce na plný úvazek
POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou

Zaměstnavatel: LogiTax s.r.o.
Kontaktní osoba: Leoš César, adresa: Vídeňská 104, budova „E“ společnosti Safina a.s.,  252 42 Vestec

Tel.: 602 366 741




