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Pár
Pár slov
slov na
na úvod
úvod
Vážení spoluobčané,
situace kolem COVID-19 se nám bohužel zhoršuje, a tak věřme, že
nás již nepotká žádný tvrdý lockdown jako v loňském roce. Ten se
samozřejmě vůbec netýká našeho Dostavníku, který Vám v listopadovém čísle přináší nové informace o stavu výstavby atletického areálu,
připomenutí míst přistavených kontejnerů na bioodpad i postavení nafukovací sportovní haly s volnými termíny. Zmíníme také nový záměr
na pronájem modulárních domů. Přejeme Vám příjemný začátek podzimu a pevné zdraví.
Přeji vám příjemný začátek podzimu.
Za členy redakce

TJ Sokol Šestajovice, uctění památky padlých za světových válek k výročí 28. října

Martin Liška
šéfredaktor
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Informace OÚ
Úhrady nákladů
Měsíc září 2021

respirátory
pružiny k trampolíně
lakýrnické potřeby
plyn, OÚ
elektřina, čerpací stanice
elektřina, sportovní hala
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, sběrný dvůr
elektřina, ZŠ
elektřina, MŠ
poštovné
poštovné, volby
telefony, čerpací stanice
telefony, sportovní hala
telefony, hasiči
telefony, OP
telefony, obecní úřad
fireport
poplatky bankám
pronájem stolních setů
nájem prostoru pro sběrný dvůr
studie společenského centra obce
certifikát QCA
IT služby
provoz sběrného dvora
revize hasicích přístrojů
registrace Obec účtuje
opravy komunikací
oprava vodovodního řadu
oprava osvětlení, ZŠ
oprava výtahu, ZŠ
cestovné
pohoštění
dopravní územní obslužnost BUS MHD
pečovatelská služba
intenzifikace ČOV
výstavba atletického oválu
modulové domy, zaměření a GP
stavební úpravy čp. 13
pohonné hmoty, OP

4 310,270,331,4 052,1 300,4 900,700,3 500,12 407,4 401,721,1 014,198,9,4,319,2 084,1 210,1 799,9 200,10 000,148 000,396,10 000,194 230,5 729,2 600,62 092,6 217,47 854,6 359,3 078,2 486,158 646,25 200,335 787,50 000,15 125,37 923,2 738,-

Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr

Atletický areál
Nový atletický areál se bude nacházet za budovu stávající sportovní haly. V současnosti se již na místě nachází nový atletický ovál.
V dalších etapách je zde plánováno vybudovat vnitřní
prostor oválu, tj. sportovní hřiště s umělým povrchem
a nafukovací halou, skatepark, fitness park, pumptreck,

Atletický ovál za sportovní halou
tribunu a parkování. Tyto prvky budou finančně náročné. Proto se obec pokouší na jejich vybudování získat
dotace. Dvě předešlé žádosti byly neúspěšné. Aktuálně
má obec podány další dvě žádosti. O výsledku těchto
žádostí bude rozhodnuto v průběhu příštího roku.
Pokud by nastala situace, že by dotace na vybudování
dalších částí atletického oválu nebyla příští rok získána,
zahájí obec jejich výstavbu z vlastních zdrojů. Vzhledem
k finanční náročnosti hřiště s umělým povrchem a nafukovací halou (cca 12 mil. Kč) by se obec i nadále na tuto
část pokoušela získat dotaci. Tato část plochy by zatím
zůstala zakonzervována. Ostatní části areálu by byly dokončeny, aby byl areál jako celek funkční.
Obec má zájem plochu areálu dále rozšířit. Proto jedná s majiteli okolních pozemků o možnosti odprodeje či
směny těchto pozemků.

Atletický ovál
Aby nedošlo k poškození povrchu nového atletického
oválu, je třeba dodržovat určitá pravidla. Žádáme proto občany, aby při sportovních aktivitách na atletickém
oválu tato pravidla dodržovali. Děkujeme.
1) Plocha atletického oválu slouží výhradně ke sportovním účelům.
2) Pro sportování na atletickém oválu je předepsaná
sportovní obuv. Při užití atletické sportovní obuvi
s ostrými hroty se ujistěte u dodavatele obuvi o vhodnosti použití pro umělý sportovní povrch.
3) Na plochu nesmí být nanášeny jakékoliv nečistoty.
4) Na ploše je zakázáno pití nápojů (povolena pouze
čistá voda), konzumování jídel nebo žvýkání. Pití,
jídlo a žvýkačky je zakázáno na plochu i vnášet.
5) Na plochu nesmějí být pokládány horké předměty.
6) Na ploše je zakázána jízda na kolech, koloběžkách,
kolečkových bruslích apod.
7) Plochu atletického oválu je zakázáno používat
v době, kdy je v něm zmrzlá ledová tříšť.
8) Plochu atletického oválu není doporučeno používat
v době, kdy je v něm přítomna voda. V tomto případě
je povrch kluzký a mohlo by dojít k úrazu.

ý
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Rekonstrukce ČOV
Pokračují práce na rekonstrukci čistírny odpadních vod
(ČOV). Po vyhloubení jámy pro stavbu nové části ČOV
zde byly vybudovány základy této nové části. Dále byly
vybudovány stěny v podobě betonového monobloku.
Nová část navazuje na původní stavbu a vytváří prostor
pro novou nádrž, ve které budou probíhat procesy biologického čistění odpadních vod.
Obec získala na rekonstrukci čistírny odpadních
vod dotaci. Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
Projekt: Intenzifikace ČOV Šestajovice
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí
České republiky
Program: Národní program životního prostředí
Celkové náklady projektu: 25.946.184 Kč
Výše dotace: 9.708.671 Kč

Silný vítr
20. 10. 2021 vydal Český hydrometeorologický úřad výstrahu před silnými větry, které byly na území naší republiky očekávány následující den. Silné větry ve čtvrtek
21. 10. 2021 skutečně přišly a zasáhly i naší obec. Naštěstí nedošlo ke zraněním osob ani k vážnějším škodám
na majetku.
V jejich důsledku došlo k pádu několika stromů. Likvidaci
padlých stromů provedla Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Šestajovice. Hasičům děkujeme za jejich rychlý
zásah.
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pád stromu na veřejné prostranství 2x, hlučná činnost
v neděli, stavební práce na nepovolené stavbě, lustrace
podezřelého vozidla 2x, lustrace podezřelé osoby.

Z činnosti hasičů
Požár haly

Čelákovice 14. 9. 2021
V úterý 14. 9. 2021 vyjelo ve 12:40 hod. družstvo JSDH
Šestajovice s vozidlem CAS 32 TATRA 815 k požáru
haly v průmyslovém objektu v Čelákovicích. Vzhledem
k rozsahu požáru a možným rizikům byl velitelem zásahu vyhlášen II. stupeň poplachu. Na místo se tedy postupně dostavila technika a hasiči z celkem 14 jednotek
profesionálních i dobrovolných hasičů. Díky efektivnímu
zásahu nakonec nebylo třeba všech přítomných jednotek, a tak se v rámci následné redukce sil a prostředků
vrátilo naše družstvo zpět na základnu. Více informací
najdete na https://www.pozary.cz/clanek/250335-pri-pozaru-haly-v-celakovicich-byl-vyhlasen-druhy-stupen-pozarniho-poplachu/#1537

Transport pacienta

Šestajovice 9. 10. 2021
V sobotu 9. 10. 2021 vyjelo v 8:44 hod. družstvo JSDH
Šestajovice na pomoc Zdravotní záchranné službě
s transportem pacienta. Na místě zasahovalo: Zdravotní záchranná služba, JSDH Šestajovice a HZS Stará
Boleslav.

Následky silného větru

Šestajovice 21. 10. 2021
Ve čtvrtek 21. 10. 2021 se přes Českou republiku přehnal silný vítr, který se nevyhnul ani naší obci, kde způsobil několik škod. V důsledku těchto událostí vyjíždělo
v odpoledních hodinách družstvo JSDH Šestajovice
likvidaci pěti mimořádných událostí. Ve většině případů se jednalo o odklízení popadaných stromů a polámaných větví. Naštěstí bez větších škod. V celé České
republice hasiči evidovali přes 3500 nahlášených událostí, ke kterým postupně vyjížděli. Přetížené tísňové
linky nestíhaly odbavovat požadavky občanů, a tak
se k některým událostem hasiči dostali až po několika
hodinách. Nejinak tomu bylo i v naší obci, kdy se naši
hasiči dostali k likvidaci některých událostí se značným
zpožděním.

Zlomený strom na hřišti u ZŠ

Z činnosti obecní policie
V měsíci říjnu řešili naši strážníci mimo jiné tyto záležitosti:
Nevhodné chování na dětském hřišti, silniční vozidlo
nezpůsobilé provozu umístěné na veřejné komunikaci
4x, volně pobíhající pes 4x, sražená a usmrcená srna,

Naši hasiči likvidují strom padlý přes komunikaci
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Rozvrh - nafukovací sportovní hala 2021/2022

Volné termíny
2. 10. 2021 byla postavena nafukovací hala na hřišti
za budovou základní školy. V této nafukovací hale jsou
stále k dispozici volné termíny na pronájem jejích prostor. Průběžné informace o volných termínech sportovní
haly a nafukovací sportovní haly získáte na webu obce
www.sestajovice.cz v sekci sport.

Připomínáme

8
9
14:35 15:30
- 15:20 - 16:15

10

16:30

pondělí 9.A 9.B 9.A 9.B

Šestajovice Šestajovice Šestajovice

SK

úterý

Šestajovice

středa 8.A 8.B 8.A 8.B
čtvrtek TK TOLA

10
11
12
13
14
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
- 18:00 - 19:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00
SK
SK
SK

TK TOLA
Do 16:00

TK TOLA TK TOLA

Atlet

SK

SK

SK

SK

Šestajovice
Šestajovice Šestajovice Do 19:30

TK TOLA

Šestajovice Šestajovice

SK

pátek TK TOLA TK TOLA
TK TOLA TK TOLA
V průběhu listopadu budou po obci pro naše občany
do 17:00 Šestajovice
opět k dispozici velkoobjemové kontejnery na bioodpad. sobota
Do kontejneru vhazujte pouze drobnější bioodpad (listí, neděle
menší větve, roští, zemina).
Celé větve pokládejte vedle
Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad:
kontejneru. Tyto větve neod 29. 10. do 31. 10. 2021 stanoviště Jiráskova/Havlíčkova a Tyršova/Havlíčkova
opírejte o kontejnery, aby
od 5. 11. do 7. 11. 2021 stanoviště Běchovická a parkoviště před OÚ
bylo možné kontejnery odod 12. 11. do 14. 11. 2021 stanoviště parkoviště před OÚ a Manželů Starých
vést. Větve budou následně
od 19. 11. do 21. 11. 2021 stanoviště Jiráskova/Havlíčkova a Tyršova/Havlíčkova
zpracovávány (štěpkování)
od 26. 11. do 28. 11. 2021 stanoviště Běchovická a Manželů Starých
přímo na místě.

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60, 250 92 Šestajovice, tel: 281961479, fax: 281962253
V Šestajovicích 05.11.2021                                         Na základě usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze dne 04.11.2021

Obec Šestajovice

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

oznamuje záměr

pronajmout čtyři bytové jednotky 3 kk v modulárních domech na
adrese ulice Manželů Starých, Šestajovice, 250 92, pozemek parc.
č. 106/205 a 106/206 v k.ú. Šestajovice u Prahy. Každá bytová
jednotka je k nájmu nabízena samostatně.
Základní parametry jednotky: obytná plocha 43,1 m2 (kuchyň +
obývací pokoj 15,38 m2, pokoj 10,51 m2, pokoj 10,29 m2, koupelna
+ WC 4,03 m2, zádveří 2,87 m2), pozemek 423 m2 resp. 463 m2.
Vybavení: kuchyňská linka s elektrospotřebiči, lednice, kompletní
sanitární vybavení koupelny, tepelné přímotopy a tepelné čerpadlo.
Podmínky pronájmu
• Výše 1. nájmu: nejvyšší nabídka
• Výše měsíčního nájmu: 18.000 Kč + poplatky
• Doba nájmu: 5 let
• Vratná kauce: 3 měsíční nájmy
• Indexace: Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného
ročního indexu spotřebitelských cen vyhlašovaná Českým
statistickým úřadem. Indexace bude uplatňována nejdříve
po uplynutí 12 měsíců nájmu
Rozhodující pro určení vítězných nabídek bude výše nabídnutého
1. nájmu.
Nájem bude sepsán s platností od 01.12.2021.
Podrobnosti na tel: 724 191 249, p. Hrdlic, starosta obce.
Zájemci mohou podat nabídky písemně na podatelně Obecního
úřadu Šestajovice, Husova 60, 250 92, Šestajovice, v uzavřené
obálce nadepsané „Nabídka – Pronájem modulárního domu“
nejpozději do 22.11.2021 do 16:00 hodin.
Roman Hrdlic
starosta obce
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šestajovice konaného dne
04. 11. 2021 od 19:00 hodin v budově Hasičské zbrojnice Šestajovice

________________________________________________________________ _______________________________________________________________

Přítomní zastupitelé obce: viz prezenční listina. Občanů přítomno: 3.
Návrh usnesení je schválen, pokud minimálně šest zastupitelů hlasuje „pro“ návrh.

Program:
1. Zahájení zasedání
2. Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné počtem
8 přítomných členů
3. Zařazení nových bodu do programu, schválení pořadu
zasedání:
• Schválení vypsání nového záměru na nájem modulových domů v majetku obce Šestajovice
• Schválení směny pozemku mezi Ondřejem Leblem
a obcí Šestajovice
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
4. Určení zapisovatele: Ing. Dvořák
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
5. Určení ověřovatelů zápisu: Mgr. Černochová, M. Hrdlic
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
6. Určení návrhové komise: Ing. Srnská, Ing. Škarka
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
7. Kontrola minulého zápisu
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
19:21 Přišel zastupitel Ing. Netušil, počet přítomných zastupitelů 9
8. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
na „Pořízení vybavení věcnými ochrannými prostředky
požární jednotky pro JSDHO Šestajovice“ – Vybavení jednotek SDH věcnými ochrannými prostředky –
ochrana obyvatelstva, eč.: HAS/SDHOP/043755/2021
ve výši 79 762 Kč
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
9. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
na „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Šestajovice“, eč.: HAS/DOP/043483/ 2021, ve výši
300 000 Kč
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
10. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-6016262/VB/1 na pozemcích
parc.č. 638/306, 638/18 a 644/31 se společností ČEZ
Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 4 000 Kč.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
11. Schválení Smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení
věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IP12-6019502/VB/1 se společností ČEZ Distribuce a.s.
za jednorázovou úplatu 12 500 Kč. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
19:44 Přišel zastupitel Ing. Jirka, počet přítomných zastupitelů 10
12. Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu
starostovi obce za zvlášť významné řešení problematiky
odpadového hospodářství a vodohospodářství v roce
2020 a 2021.
Obec zahájila provoz tříděného odpadu na území obce
prostřednictvím technických služeb obce. Za tímto účelem
obec začala občanům bezplatně poskytovat nádoby
na tříděný papír a plast. Na tyto nádoby se obci podařilo
získat dotaci ve výši 886 tis. Kč. Dále obec občanům začala bezplatně poskytovat kompostéry. Na tyto kompostéry

se obci podařilo získat dotaci ve výši 2 mil. Kč.
Vlivem výstavby na území obce došlo k naplnění kapacity čistírny odpadních vod. Obci se podařilo zahájit rekonstrukci čistírny. Na tuto rekonstrukci se obci podařilo
získat dotaci ve výši 9,7 mil. Kč.
Výše mimořádné odměny starosty se stanovuje jako
dvounásobek měsíční odměny a je v souladu s NV
č. 338/2019 Sb. a § 76 Zákona o obcích.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 1
13. Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu
místostarostovi obce za zvlášť významné řešení problematiky odpadového hospodářství a vodohospodářství
v roce 2020 a 2021.
Obec zahájila provoz tříděného odpadu na území
obce prostřednictvím technických služeb obce. Za tímto účelem obec začala občanům bezplatně poskytovat nádoby na tříděný papír a plast. Na tyto nádoby se
obci podařilo získat dotaci ve výši 886 tis. Kč. Dále obec
občanům začala bezplatně poskytovat kompostéry.
Na tyto kompostéry se obci podařilo získat dotaci ve výši
2 mil. Kč.
Vlivem výstavby na území obce došlo k naplnění kapacity čistírny odpadních vod. Obci se podařilo zahájit rekonstrukci čistírny. Na tuto rekonstrukci se obci podařilo
získat dotaci ve výši 9,7 mil. Kč.
Výše odměny místostarosty se stanovuje jako dvojnásobek částky měsíční odměny a je v souladu s NV
č. 338/2019 Sb. a § 76 Zákona o obcích.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 1
14. Schválení vypsání nového záměru na nájem modulových domů v majetku obce Šestajovice. Záměr bude
vypsán na čtyři modulové domy.
• Výše 1. nájmu: nejvyšší nabídka
• Minimální výše nájmu: 18.000 Kč + poplatky
• Doba nájmu: 5 let
• Vratná kauce: 3 měsíční nájmy
• Indexace: Míra inflace vyjádřená přírůstkem
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlašovaná Českým statistickým úřadem. Indexace bude
uplatňována nejdříve po uplynutí 12 měsíců nájmu
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
15. Schválení směny pozemku mezi Ondřejem Leblem,
který je majitelem pozemku parc.č. 617/2, z kterého
byly odděleny díly a+d o celkové výměře 19 m2 a obcí
Šestajovice, která je majitelem pozemku 683/1,
z kterého byly odděleny díly b+c o celkové výměře
25 m2 dle geometrického plánu vyhotoveného dne
18.10.2021, č. GP 2533-29/2020. Tato směna je
z důvodu získání pozemku pro vybudování chodníku
v ulici Revoluční, tj. zvýšení bezpečnosti chodců.
ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
16. Schválení zápisu
Diskuse.
Závěr.
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Mateřská škola
Jak Lodička plula do Rodasu
Na výlet do svíčkárny Rodas jsme se všichni těšili. Ne snad, že bychom měli ve školce nějaký
stereotyp, ale nové zážitky a prostředí si občas
užije každý z nás. V několika dnech se tedy celá
naše mateřská škola postupně vydala na exkurzi.
Po příchodu do areálu Rodasu se děti rozutekly
prozkoumávat minizoo, kde většinu dětí zaujalo
malé telátko a skupinka selátek, dále pak spousta
morčat a malý křeček běhající v kolečku. V samotné svíčkárně si každý namáčel svíčku do barevného vosku podle vlastní fantazie a vylil si
voskem ořechové skořápky, čímž vznikly krásné
lodičky. Pro voňavou ozdravnou koupel si děti naplnily lahvičku koupelovou solí obsahující esenciální oleje. Věřím, že ten den byly večerní koupele
obzvlášť voňavé.
Cestou do školky jsme se zastavili na dětském
hřišti u obecního úřadu, kde si děti nejvíce užily
skákání na trampolíně. Potom, co jsme si pohráli
na hřišti, jsme se vrátili do školky, kde nás čekal
zasloužený oběd.
Za třídu Rybiček Eliška Hlavatá

Malí stavitelé
V měsíci říjnu do naší školky zavítala návštěva
z Malé technické univerzity. A děti se rázem proměnily v malé stavitele měst.
Nejen, že se dozvěděly, co takový stavitel potřebuje, aby na stavbě bylo bezpečno, ale také
se naučily pracovat s mapou, plány, naučily se
také rozeznávat piktogramy, které označují důležité budovy. Podle plánu si pak nejprve postavily silnice. K nim poté rozmístily piktogramy
důležité infrastruktury. Budovy, které se pomocí
piktogramů vybraly, si naši malí stavitelé ještě
samy zvládly postavit. Jejich práce však zdaleka
neskončila. Na závěr si vyzkoušely práci kartografů, a tak dostaly do ruky slepou mapu a vše
co děti postavily a do fiktivního města rozmístily,
poté ve skupinkách do mapy zakreslily.
Práce jim šla od ruky a čas utekl jako voda, až
nám bylo líto, že se s panem lektorem musíme
rozloučit. Velkým oceněním pro děti bylo předání certifikátů Stavitele města, které za svou „těžkou“ práci získaly.
Marie Bartošová
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Den ve třídě Začít spolu
Vzdělávací program Začít spolu, který je součástí vzdělávání naší mateřské školy již čtvrtý školní
rok, není pouze o vzdělávání dětí. Tento ucelený
program se také zaměřuje na profesní rozvoj pedagogů. Jednou z forem vzdělávání učitelů jsou
společná setkávání a profesionální diskuse s kolegy. A tak se po téměř roční přestávce dveře
naší MŠ opět otevřely kolegyním, které mají zájem o inovativní metody vzdělávání, vzájemnou
inspiraci a učení, rozvoj svých profesních dovedností a sdílení zkušeností. Tentokrát k nám
v rámci kurzu organizovaného společností Step
by Step, nazvaného „Den ve třídě začít spolu“,
zavítaly paní učitelky z Děčína doprovázené lektorkami Dianou Roubovou a Petrou Dvořákovou.
Rozděleny do dvou skupin nahlédly do prostředí naší MŠ a do dopoledního programu ve třídách Čertíci a Kašpárci. Již během pozorování
běžného dne v naší MŠ, kdy děti samy rozhodují o svých činnostech, spolupracují, dokážou
pracovat s netradičními materiály a pomůckami,
dostaly odpovědi na některé své otázky. V následující reflexi s pedagogy z obou tříd měly
možnost dávat další dotazy k práci v programu
Začít spolu, k naplňování cílů předškolního vzdělávání nebo k principům individualizace ve vzdělávání. Jejich postřehy byly zpětnou vazbou pro
nás – „waw výroky“ našich děčínských kolegyň:
„I přesto, že program není přímo řízený učitelkou, dokážou děti plnit zadané úkoly.“, „Děti si
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samy našly cestu, jak zadaný úkol splnit.“, „Děti
pracují samostatně a jsou schopny vzájemné
spolupráce.“, „Ve třídách panuje přátelská atmosféra mezi dětmi a pedagogy.“, „Máte úžasné
inspirativní prostředí a podnětné pomůcky“… To
je skvělá zpětná vazba pro naší další práci. Věříme, že paní učitelky, které se byly u nás inspirovat, najdou chuť a odvahu změnit zaběhnuté stereotypy a krok za krokem zkusí učit trochu jinak.
Jana Zetková

ZaS CENTRUM 			
při MŠ Šestajovice
První osobní setkání v našem Zas Centru bylo
při Besedě s účastníky stáže do Dánska. V podvečerní příjemné atmosféře jsme se bavili nejen
o dánském školním vzdělávacím systému, kurikulum předškolního vzdělávání, ale také o porovnání dánského vzdělávacího systému s českým. Společně jsme shlédli fotografie, na kterých
byly zachyceny návštěvy vzdělávacích institucí
ve městě Odense a jeho okolí. Diskutovali jsme
o specifikách jednotlivých zařízení související
se socioekonomickou situací v oblastech, kde se
nalézají a o principech svobodných škol. Společně jsme prošli téměř všemi stupni vzdělávání.
Beseda snad na všech účastnících zanechala
trochu dánskosti a wellbeingu, které se celou
stáží nesli.
Marie Bartošová
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VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ

nabízelo další lákadla k prozkoumání, pomocí různých
čerpadel, vodních mlýnků a hrází si vyzkoušeli ovládat
vodní tok. Ze všech těchto aktivit byly děti nadšené
a výukový program si opravdu užily všemi smysly.
Mgr. Marie Přibylová a Bc. Iveta Vondrová, třídní učitelky

Dne 7. října obě první třídy poprvé vstoupily do školní
knihovny, aby objevily svět knížek. Důležitými
informacemi je na cestu vypravila knihovnice p. uč.
Herelová. Po vyučovací hodině dnes již děti ví, kde si
mohou zdarma vypůjčit knížku, která je zajímá.
A hlavně získaly informace, jak s ní zacházet, aby
nabízela poutavé čtení i dalším čtenářům.
Za třídy 1.A a 1.B PhDr. Jana Kadavá

VODNÍ DŮM HULICE
ŠESTÁ CÉ...
„Šestý ročník je fakt těžký. Hodně učení, hodně
dlouhý vyučování, hodně nových učitelů. Dobrý ale
jsou na šestý třídě dvě věci. První byl adapťák, ten byl
fakt dobrý, být pár dnů s kamarády. A druhou věcí bylo
divadlo. To představení se mi ani tak moc nelíbilo, dle
mého názoru bylo spíše pro menší děti, ale bylo
skvělý vyjet s kamarády a paní učitelkou do divadla.
Představení bylo vtipné, zasmáli jsme se, to tedy zase
ano. Doufám, že takovýchto akcí budeme mít více. Jo
a bude třetí super věc. Nemůžu se dočkat. Pojedeme
na výlete do Itálie. Stříhám metr.“
Jiří Vališ, 6.C

PRVŇÁČCI UMÍ...

Dne 14. října 2021 třídy 3. C a 4. B vyrazily vzdělávat
se mimo školní lavice. Cílem naší cesty se stal
Vodní dům Hulice, kde byl pro žáky připraven
výukový program nazvaný Trampoty bolena Bolka.
Žáci se zde seznámili s rozmanitými vodními rostlinami
a živočichy, zaposlouchali se do zvuků přírody, vyrobili
si mrak, sledovali život pod vodní hladinou a také
nakrmili raky. Při ochutnávce ve vodním baru zjistili,
že každá voda má jinou chuť. Venkovní atrium žákům

V pořadí již druhý projekt, tentokrát s názvem Slavnosti
jablka, umožnil dětem v rámci mezipředmětových
vztahů rozvíjet nejen oblast jazykovou a literární, ale
také logicko-matematickou, tvořivou a pohybovou. Byla
radost sledovat tvůrčí atmosféru ve třídě, když děti
vyráběly lodičku z jablíčka nebo jablíčko zdobily
kuličkami krepového papíru. Dvě básničky a radostné
zpívání písniček o jablíčku dávalo tušit, že se projekt
dětem líbil.
PhDr. Jana Kadavá
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HALLOWEEN VE 4. A

V úterý před prázdninami přišli žáci 4.A ve strašidelných
kostýmech. Vyrobili si příšerky z dýní, počítali strašidelné úlohy a nechyběla ani diskotéka s drobným
občerstvením.
Za 4.A Alena Špátová, třídní učitelka

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Chocerady

Na školu v přírodě vyrazily společně 3.B+4.C+5.B

www.zs6.cz
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Život v obci
ZO SPCCH
V září jsme odjeli na týdenní ozdravný pobyt v Termálních lázních v Bükfürdö v Maďarsku. Hotel byl přímo
u lázní, jídlo výborné, k dispozici byl i bazén, vířivky
a sauny.
Počasí nám přálo, bylo teplo, a tak pobyt neměl chybu. Střídali jsme bazény s různě teplou termální vodou,
užívali jsme i plavecký bazén a různé vířivky. Zúčastnili
jsme se cvičení v bazénech dopoledne v 10:00 hod, odpoledne v 15:00 hod. Předposlední den byl naplánován
výlet k velikému Neziderskému jezeru, které se rozkládá mezi Maďarskem a Rakouskem. Odjeli jsme do Rakouska, kde jsme nastoupili na výletní loď. Na lodi nás
čekalo pohoštění a k příjemné plavbě nám hrál a zpíval
muzikant. Samozřejmě proběhl i tanec, a tak nám ty
dvě a půl hodiny utekli jako voda. Bylo to skvělé, na lodi
se nám líbilo, příjemný byl i celý pobyt.
A tak nám nezbývá než se těšit na příští rok.
Naše stránky na www.spcch.cz/zo-jirny
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Naplno běží sportovní turnaje

Byla to dlouhá doba, nakonec se ale naši florbalisté dočkali, jelikož po téměř jednom roce znovu odstartovala turnajová sezóna. Stejně jako minulý rok, tak i letos
startujeme turnaje ve třech věkových kategoriích: elévové, mladší žáci a starší žáci.
V kategorii elévů je spousta hráčů, kteří vůbec poprvé
okusili atmosféru turnajů. V této nejmladší věkové kategorii to prozatím šlape týmově i výsledkově. V očekávání jsou turnaje s těžšími soupeři než doposud.
Mladší žáci jezdí na turnaje s podporou hráčů skupiny
elévů. Dohromady tento tým uspěl v obou odehraných
turnajích a stejně jako elévy, tak i je budou čekat náročnější soupeři.
Ve starších žácích jsou už hráči, kteří v Šestajovicích
několik turnajových sezón zažili. Po dlouhé roční pauze
si museli na tempo zvykat, ale druhý turnaj už dokázali
ovládnout a těší se na turnaje následující.
Na závěr bychom chtěli všechny pozvat na naše domácí turnaje, které budou v lednu (9. 1. a 22. 1.) Těšíme
se na fanoušky.

Eva Pilátová ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč

28. říjen - založení Československa

TJ Sokol Šestajovice
Sokolský říjen
vzpomínky na hrdiny i sportovní klání
8. říjen 2021

Kulatých 80 let jsme chtěli oživit něčím významnějším,
počasí nám přálo, bez zhasínání jsme sestavili logo sokola ze svíček, položili kytičku k pamětní desce šestajovických hrdinů a k nebi vyslali za padlé oběti plápolající
vzpomínku (netřeba se bát, přivázanou). Sešlo se nás
mnoho slavnostně naladěných a snad se opět podařilo
podnítit sokolskou sounáležitost všech generací.

Další každoroční vzpomínková akce, na níž se tradičně
schází Sokolové napříč oddíly, bývá oslava vzniku republiky. Při vázání a dekorování věnce jsme všemožná
témata, která bychom všichni měli o naší vlasti, jejích
symbolech i historii znát.
Slavnostní ráno ukázalo, že jsme spolek zaměřený
na děti a mládež, i nejslavnostnějších úkonů – vztyčení vlajky a praporu - se ujaly naše dětské členky. Kéž
by naše země byla zdravý domov pro všechny chytré
a zvídavé lidi.

Sokolský běh republiky

Při příležitosti prvního výročí vzniku Československé
republiky v říjnu 1919 připravili sokolové do té doby nevídanou sportovní akci. Krátce poté, co se s jejich zcela
zásadním přispěním podařilo vybojovat hranice nového
státu, se rozhodli připomenout si nejvýznamnější státní
svátek způsobem, který umožňoval účast co největšího
počtu sokolů a sokolek z měst i venkova. Vznikl tak tzv.
rozestavný běh 28. října.
ČOS proto o sto let později navázala na tuto akci a připomenula si 28. říjen sérií běhů pořádaných po celé
republice. Tradice tak byla obnovena a pokračuje do-
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dnes (z behrepubliky.cz). Letos během oslavilo založení
Československa 4500 běžců na 44 místech od Plzně až
po Ostravu, ale taky v USA nebo ve Španělsku. V župě
Barákově, jejíž je Sokol Šestajovice součástí, pořádá
tento běh T. J. Sokol Milovice. Členové naší tělocvičné jednoty se opět účastnili tohoto běžeckého závodu,
a tak aktivně oslavili státní svátek během.
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ve Vysočanech. V kategorii Master obsadil Luba Jokel
1. místo s nejlepším výkonem (a zároveň novým osobním rekordem) ze 2. kola 11,03 vteřin.

Klánovický půlmaraton

17. 10. 2021, Praha
V sousedních Klánovicích se po vynucené pauze
po dvou letech opět konaly běžecké závody, které obsahují tratě 21,1 km, 10 km a dětské tratě. Na půlmaratonské trati jsme měli jednoho běžce, Pavla Junger, který
s časem 1:39:34 skončil v kategorii M2 na 52. místě.
Na 10km trať se za muže vydal Tomáš Dvořák, který
v čase 46:37 obsadil v kategorii M10-3 6. místo. V kategorii Z10-2 nás reprezentovala Šárka Kühnelová, která doběhla na 85. místě s časem 1:04.59 a v kategorii
Z10-3 na 35. místě Kačka Ouřadová s časem 1:08:50.
V dětských kategoriích se umístili: Agy Kühnelová 17.,
David Šebelík 8., Daniel Klička 11., Patrik Děkanovský
12., Karla Košťířová 15., Nikolas Schejbal 5., Anička
Hubálková 4., Naty Kühnelová 8.

Soustředění v Jizerských horách

Atlet Šestajovice
4. Lívancový pohár
2. 10. 2021, Praha
Celkem 13 našich závodníků se postavilo na start dalšího
letošního závodu Lívancového poháru. V kategorii Muži
si nejlépe vedl Tomáš
Dvořák, který skončil na
33. místě. Na stejném
místě skončila v kategorii Ženy naše běžkyně
Šárka Kühnelová. Jednomílovou trať z našich
v kategorii Kluci nejrychleji zdolal Sam David.
Medailovou pozici, konkrétně 2. místo (s věkovým
koeficientem
4. místo), vybojovala
v kategorii holky Anička
Hubálková.

Běh za újezdskou sovou

2. 10. 2021, Praha
Běh za újezdskou sovou jsou lesní běžecké závody,
které se konají v Praze - Újezdě nad Lesy. Na trať se
vydali i tři členové našeho spolku. Karolína Partynglová
7. místo, Jan Junger 7. místo, Pavel Junger 11. místo.

Písecký šplhavec

16. 10. 2021, Písek
Velká cena ve šplhu na laně měla v Písku již svůj jubilejní 20. ročník. Opět byly k vidění velmi hodnotné výkony ve všech věkových kategoriích. Jak vidno, pomalu
se graduje s přípravou na republikové mistrovství, které
proběhne 11. prosince na obvyklém místě - OC Harfa

22. - 24. 10. 2021, Janov nad Nisou
Po třech letech jsme obnovili soustředění v Jizerských
horách. I když jsme se tentokrát do Jizerek vydali o měsíc později než obvykle, počasí nám docela přálo. Program soustředění se sestával dopoledne z tréninků,
které perfektně připravila naše trenérka Kája. Obsahem
tréninků byly atletické techniky proložené soutěžemi
a cvičeními v zábavné formě. Odpoledne jsme se vydávali na horské túry. V sobotu jsme si vyšlápli k rozhledně Bramberk, v neděli na kopec Severák.

Chcete udělat něco pro své zdraví?
Chcete zažít, jaké to je, koupat se v přírodě i v zimě?

Přidejte se k nám!
Atlet Šestajovice – oddíl otužování
Více informací na tel. 724 963 162
nebo info@atletsestajovice.cz
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Kdy a kam
• Víte, kolik synagog stávalo v pražském Židovském
městě? A kolik se jich tam nachází dnes?
• Tušíte, proč se na tamní radnici nacházejí dvoje
hodiny a jak na nich přečíst čas?
• Odkdy se pohřbívalo na Starém židovském
hřbitově a proč je jeho úroveň výš než okolí?
• Jaké jsou židovské zvyky, tradice, svátky?
• A hlavně... kam se poděl tajuplný Golem?
Na tyto a další otázky dostanete odpověď
v průběhu komentované procházky po
pražském Josefově, který býval židovským
ghettem nebo také „pátou čtvrtí“. Průvodkyní
vám bude Alena Dušková.
Kdy: 17. listopadu v 11 hodin
Kde: Nám. Franze Kafky u kostela sv. Mikuláše, Praha 1
Délka: cca 2 hodiny
Cena: 180 Kč / 130 Kč (děti, studenti, senioři nad
65 let)
Počet míst je omezen, hlaste se prosím předem
na e:mail: alena@pragaviva.com
Informace o dalších akcích naleznete na:
www.pragaviva.com

CHVALSKÝ ZÁMEK

Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha
9 - Horní Počernice
www.chvalskyzamek.cz, tel. 281 860 130

otevřeno denně 9-17 hodin

5. 6. 2021 - 21. 11. 2021
POHÁDKOVÁ ZEMĚ
Do pohádkové země se dostanete celkem snadno. Stačí navštívit Chvalský zámek a objevit rozsáhlý svět skřítků, vodníků, víl, rusalek i čertíků výtvarnice Vítězslavy
Klimtové.
27. 11. 2021 - 9. 1. 2022
ŠTĚDRÉ VÁNOCE
Jak vypadaly Vánoce našich prababiček a pradědečků, když byli ještě malí? A co mohli tenkrát najít pod
vánočním stromečkem? Výstava Štědré Vánoce představí hračky, které dělaly radost dětem v době první
republiky.
27. 11. 2021 - 9. 1. 2022
V TEN VÁNOČNÍ ČAS
V ten vánoční čas se nechte unést i poetickými kresbami ilustrátora Jana Kudláčka, které potěší oko a pohladí
duši. Ilustrace určené především dětem nabídnou sněhobílé vánoční krajiny i putování pohádkovým světem.
2. 11. 2021 - 28. 11. 2021
ZTRACENÉ ILUZE
Obrazy Krále Miroslava obsahují všechno, o čem surrealismus pojednává – vlastní životní zkušenosti i prožitky
nasbírané na rušné a bouřlivé cestě umělcově.
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2. 11. 2021 - 23. 11. 2021
OBRAZY TÁNI MACHOLDOVÉ
Taťjana Macholdová společně se svými hosty Dagmar
Pioreckou a Kryštofem Macholdou představí v zámecké
galerii novinky ze svých ateliérů.
27. 11. 2021 - 9. 1. 2022
ZÁBLESKY SVOBODY
Výstava realizovaná ve spolupráci s Knihovnou Václava
Havla představí výjimečné snímky počernického fotografa Miloše Fikejze.
5. 10. 2021 - 9. 1. 2022
VÁCLAV HAVEL V HORNÍCH POČERNICÍCH
K výročí 85 let od narození a 10 let od úmrtí Václava
Havla představujeme společně s divadlem a knihovnou
projekt s názvem Václav Havel v Horních Počernicích.
12. 11. 2021 - 21. 11. 2021
PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ TÝDEN
Spolu s výstavou Pohádková země Vítězslavy Klimtové nabízíme v listopadu poslední příležitost, jak přijít
na kloub záhadě ze zámeckých podzemních chodeb.
12. 11. 2021 19:30 - 21:30
KONCERT: LAURA A JEJÍ TYGŘI
Předprodej vstupenek s novým termínem v recepci Chvalského zámku. Vstupné v předprodeji 250 Kč,
v den koncertu 300 Kč.
14. 11. 2021 17:00 - 19:00
POČERNICKÁ SVĚTÝLKA
Akci si tentokrát můžete užítformou individuálních procházek pohádkovou stezkou. Stačí přijít kdykoli v čase
mezi 17,00 až 18,30 hod. k ohništi Na Chvalské tvrzi,
kde obdržíte další instrukce.
28. 11. 2021 12:00 - 20:00
ADVENTNÍ TRHY, JEŽÍŠKOVA POŠTA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
O první adventní neděli vás srdečně zveme na tradiční
adventní trhy ve venkovním areálu Chvalské tvrze.
12. 12. 2021 10:00 - 17:00
ADVENTNÍ NEDĚLE S ANDĚLEM GABRIELEM
O třetí adventní neděli vám přinášíme komorní komentované prohlídky s andělem Gabrielem rezervované jen
pro vaši rodinu.
Divadlo

HORNÍ POČERNICE

Kulturní centrum Horní Počernice,
Votuzská 379/11, 193 00,
Praha 20 – Horní Počernice,
tel. 281 920 326, www.divadlopocernice.cz.

PROSINEC
středa 1. prosince v 18.00 hod.
RADOVAN PAUCH: TVOŘÍM, TEDY JSEM 2021
Výstava obrazů Radovana Paucha, který žije a tvoří
v Horních Počernicích, je připravená ve spolupráci
s Galerií La Femme. Na vernisáž výstavy za účasti autora jste srdečně zváni. Vstupné: zdarma.
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sobota 4. prosince v 15.00 hod.
MAXIPES FÍK
podle knihy R. Čechury a J. Šalamouna. Divadlo Krapet.
Známé večerníčkové příběhy kouzelně upravené pro divadelní jeviště. Vstupné: 130, 110, 90 Kč
pondělí 6. prosince v 19.30 hod.
LÁSKA A PÁREČKY
Jean-Luc Lemoine - VIP Art Company. Režie: Jaromír
Janeček. Hrají: Jan Révai, Karel Zima, Jarmil Škvrna,.
Ernesto Čekan, Kateřina Janečková. Pro úspěch opět na
programu. Mistrovsky napsaná, místy i hořká komedie.
Vstupné: 390, 370, 350 Kč
úterý 7. prosince ve 14.00 hod.
KAREL Promítání (nejen) pro seniory
Dokument, který zachycuje poslední rok života Karla
Gotta. Vstupné: 80 Kč
úterý 7. prosince v 19.30 hod.
RADŮZA
Koncert osobité zpěvačky s nezaměnitelným hlasem, multiinstrumentalistky, autorky hudby a textů. Vstupné: 350 Kč
10. prosince v 17.00 hod.
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pokračování úspěšné filmové pohádky. Loupežník
Karaba i král Jakub se po deseti letech vrací na plátna
kin. Vstupné: 130 Kč
sobota 11. prosince v 15.00 hod.
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Božena Šimková, Vadim Petrov. Divadlo pohádek.
Divadelní zpracování slavného večerníčku o vychytralém pánovi Trautenberkovi, rázné děvečce Ančeti,
jejím milém Kubovi, popleteném hajném a samozřejmě
i spravedlivém vládci hor Krakonošovi
s jeho sojkou. Vstupné: 140, 120, 100 Kč
pondělí 13. prosince v 18.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT NEJEN PRO ČTYŘI HARFY
Harfy: Jana Boušková a její studentky z Akademie múzických umění v Praze Adéla Bilanová, Roxana Hädler,
Aneta Pávková, Kateřina Valášková. Housle: Filip Kubita, David Kubita Hoboj: Gabriela Krčková. Program:
Mozart, Chopin, Liszt, Smetana a další. Vstupné: 300,
280, 260 Kč
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jímavých sól a samozřejmě koledy! O přestávce se můžete
těšit na drobné vánoční pohoštění. Vstupné: zdarma
sobota 18. prosince v 15.00 hod.
MALÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kühnův dětský sbor. Scénické provedení České mše
vánoční Jakuba Jana Ryby. Děti z přípravných oddělení
Kühnova dětského sboru hrají příběh o narození Ježíška tak, aby si ho užili jak herci, tak malí diváci, pro které
je především určen. Vstupné: 130, 110, 90 Kč
neděle 19. prosince v 17.00 hod.
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Tradiční předvánoční setkání s Ditou Hořínkovou
v Přírodním divadle Dády Stoklasy. Vstupné: zdarma
úterý 21. prosince v 19.30 hod.
*NAĎA VÁLOVÁ BAND
Průřez českou hudební scénou v novém aranžmá.
Vstupné: 350 Kč. Změna programu vyhrazena. Prosincová filmová představení budou do programu doplňována postupně, Hvězdičkou jsou označeny pronájmy.
Změna programu vyhrazena

KC BESEDA
Slavětínská 120, 190 14, Praha 9 – Klánovice
www.kcbeseda.eu

2.11. NA KVÍZ, 19:00, vědomostní týmová zábava,
Poskládejte tým 2-6 přátel a poměřte síly s dalšími! Soutěžte o slevy na konzumaci, bonusovou cenu a mistra
Klánovic! Rezervace stolu: www.nakviz.cz
3.11. BIO SENIOR, KAREL, 14:00
režie: Olga Malířová-Špátová
4.11. KINO, Paralelní matky, 19:30,
režie: Pedro Almódovar
5.11. KINO filmový klub, Moje slunce MAD, 19:30,
režie: Michaela Pavlátová
6.11. SEKÁČ v BESEDĚ,
dejte oblečení druhou šanci, 14-18
7.11. DIVADLO pro DĚTI, Šípková Růženka, 16:30
Víťa Marčík

středa 15. prosince v 19.30 hod.
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU
Ray Cooney. DS Háta. Režie: Roman Štolpa. Hrají:
Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová / Olga „Háta“ Želenská, Adéla Gondíková / Betka Stanková, Filip Tomsa,
Marcel Vašinka, Ivana Andrlová / Roman Štolpa a další
Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví o tom, že
ani člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde je
i jeho manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí, je
to přímo katastrofa. Vstupné: 370, 350, 330 Kč

10.11. 14:00 BIO SENIOR, Krajina ve stínu,
režie: Bohdan Sláma

čtvrtek 16. prosince v 18.00 hod.
*DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ
Na tradičním vánočním koncertě Dechového orchestru ZUŠ
Horní Počernice zazní filmové a popové hity, spousta za-

16.11. NA KVÍZ, 19:00, vědomostní týmová zábava,
Poskládejte tým 2-6 přátel a poměřte síly s dalšími!
Soutěžte o slevy na konzumaci, bonusovou cenu a mistra Klánovic! Rezervace stolu: www.nakviz.cz

18:30 Vernisáž výstavy fotografií: Zdeněk Thoma,
DOTEKY HIMALÁJSKÉHO VĚTRU
11.11. KINO, 19:30, KLÍCKA, režie: Sean Durkin
12.11. KINO filmový klub, 19:30, Zpráva,
režie: Petr Bebjak
13.11. JAZZOVÁ KAVÁRNA, Jakub Zomer Trio, 19:30
14.11. KINO PRO DĚTI, Dračí země, režie: Tomer Eshed
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17.11. Přednáška, TERAPIE SDÍLENÍM LIVE, 19:30,
Ester Geislerová a Jan Vojtko
18.11. KINO, 19:30, Kurz manželské touhy,
režie: Radek Bajgar
19.11. KINO, filmový klub,19:30, Quo Vadis, Aida?
Režie: Jasmila Žbanič
20.11. řezbářský kurz s Danielem Flekem, vhodné od
15 let, 9:30 -16:00
DIVADLO NAOKO - Šneci v aspiku, 19:30,
režie: Oldřich Janeba
21.11. KONCERT, ŽALMAN a spol., 19:30
24.11. JAM SESSION, 19:30,
milovníci všech hudebních žánrů, spojme se!
25.11. KINO, 19:30, Miloval jsem svou ženu,
režie: Ildikó Enyediová
26.11. KINO - filmový klub, 19:30, JABKA,
režie: Christos Nikou
28.11. KONCERT (nejen) PRO DĚTI od 2 let, ČIPERKOVÉ, 16:00
30.11. NA KVÍZ, 19:00, vědomostní týmová zábava,
Poskládejte tým 2-6 přátel a poměřte síly s dalšími! Soutěžte o slevy na konzumaci, bonusovou cenu a mistra
Klánovic! Rezervace stolu: www.nakviz.cz
2.12. KINO, 19:30, Vánoční příběh,
režie: Irena Pavlásková

5.12. MIKULÁŠ v zahradě Besedy, 16:00
7.12. KONCERT, 19:30 Ondřej Ruml a Matěj Benko
8.12. DIVADLO, 19:30, Divadlo Na Hraně: Paralelní
vesmíry, režie: Šimon Dominik
10.12. KINO, filmový klub: Zrcadla ve tmě,
režie: Šimon Holý
BESEDA kulturní centrum kavárna kino

POKEC
V BESEDĚ
PETR VIZINA &
MARTIN
ŘEZNÍČEK
pá 3/ 12
19.30
Novinář Petr Vizina si bude povídat tentokrát s redaktorem ČT
Martinem Řezníčkem, který dlouhodobě působil jako zpravodaj v USA.
Od června 2018 moderuje hlavní zpravodajskou relaci ČT Události.
V roce 2020 mu vyšla kniha o současných USA Rozpojené státy.
Po Besedě nás občerství kytarou a zpěvem charismatický písničkář Jump!
Předprodej na kcbeseda.eu

3.12. POKEC V BESEDĚ, 19:30,
Petr Vizina a Martin Řezníček
4.12. KINO pro děti, 16:00, O čertovi a jiné vánoční
pohádky, režie: Miroslav Zachariáš, Martin Otevřel, David Súkup, Petr Vodička, Šárka Váchová

Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice

VÁNOČNÍ KOLEDY
v rámci pořadu „Úsměv na tváři“ projektu Děti dětem

12.12. 2021 - třetí adventní neděle - od 17 hodin
účinkují:

Caddy group s.r.o.
Hrdina
foto a produkce - Radka Horáčková
pořádá -

Stanislav Hložek
Claireton Chorale - dětský pěvecký sbor z Klánovic
Rudy Harden - ohňová show
Petr Horáček - moderátor, scénář, režie

zvuk a světla - Jaromír

v závěru pořadu bude předán
Dětskému Domovu v Dolních Počernicích vánoční dar

POZVÁNKA

Golf Resort Black Bridge, Národních hrdinů 891, Praha 9 – Dolní Počernice
pro všechny děti jsou připraveny vánoční pamlsky • pro dospěláky svařák • doporučujeme dobré oblečení • pořad trvá 50 minut • v případě špatného počasí je akce v restauraci
generální partner

hlavní partner

BYTOSERVIS
BYTOSERVIS-NON STOP, s.r.o.

© 2021 Petr Horáček
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INFO

POTŘEBUJETE POMOCI
S ENERGIEMI PO PÁDU
BOHEMIA ENERGY?
JSME NA VAŠÍ STRANĚ

Středočeský kraj spustil krizovou linku na
pomoc všem, kteří si nevědí rady se situací,
do které se dostali kvůli dodavateli energií.

Zde může být
i vaše
reklama!
Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz

tel.: 724 963 162

Zaměstnanci kraje jsou zájemcům
k dispozici na čísle

800 710 710

každý všední den od 8:00

do 16:00 hodin.

Mimo tuto dobu je možné zasílat dotazy
i s kontaktem na e-mail: ptejtese@kr-s.cz.
Operátoři poradí, jak řešit nastalou situaci, jak
dosáhnout snížení záloh a případně pomohou
s kontaktováním dodavatele poslední instance.
www.kr-stredocesky.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
Jaroslav PICEK
• zahradní domky
• altány
• nábytek
• schody
• dveře
e-mail: picek@razdva.cz
Alšova 256, Šestajovice

KOMINICTVÍ
NĚMEC
opravy, revize, čištění
t. 775 132 921

mobil: 608 114 007

www.kominictvinemec.cz
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PNEUSERVIS!!! ot Nově
evřen
o
Otevírací doba:
každý sudý týden: 16:00 - 20:00
každý lichý týden: 7:30 - 14:30

Najdete nás na adrese: Starý dvůr 36/2
(nám 9.května), Šestajovice
objednávky na tel.: 607 662 669

MICHAL – ŽALUZIE
•
•
•
•
•

PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

horizontální na plastová okna a Euro okna
vertikální žaluzie
látkové rolety
látkové rolety do střešních oken Velux, Fakro
sítě proti hmyzu
Široký výběr materiálů za nízké ceny
Návrhy a zaměření zdarma

Tel.: 604 612 022, po 19.00 hod., 326 995 366

www. zaluziemichal.cz

KYTARA
-naučím Vás hrát na kytaru
podle not i doprovody
k písničkám, akordy i tabulatury
45 minut za 250 Kč
tel. 728 149 893, Šestajovice

OXYTECHNIC spol. s r. o.
hledá administrativní/-ho pracovnici/
pracovníka s nástupem od ledna 2022.
Požadujeme: ukončené středoškolské
vzdělání, prokazatelné zkušenosti
s prací na PC (Word, Excel),
organizační schopnosti.
Jedná se o práci na poloviční úvazek
s vyhlídkou na úvazek plný.
Náplň práce:
fakturace, administrativa, komunikace s
klienty
a zdravotními pojišťovnami
Místo zaměstnání: Šestajovice
Kontakt: oxytechnic@oxytechnic.cz
Petr Zachariáš 774 667 995
Ing. Bohumír Zachariáš 608 734 398
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ČASOVĚ
OMEZENÁ

AKCE
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