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Pár
Pár slov
slov na
na úvod
úvod
Vážení spoluobčané,
léto i horké dny posledních dní zaskočily jistě všechny z nás a dešťové srážky
slibující částečné ochlazení znamenaly vysvobození. Na druhou stranu, kdy
jindy si užít pohodu u vody, při procházce v lese či na letní zahrádce u občerstvovacího zařízení. Obec se během tohoto období zaměřila na zvýšení bezpečnosti občanů. Proto byl spuštěn nový kamerový systém v okolí školských
zařízení a v duchu akce „Bezpečná cesta do školy“ pokračují administrativní
úkony na směnách pozemků se soukromými majiteli, aby obec získala pozemky pro nové chodníky. Uvnitř čísla naleznete také informace k vydanému
územnímu plánu, který by měl omezit další výstavby a o uskutečněném Dni
otevřených dveří pod patronátem Sboru dobrovolných hasičů Šestajovice.
Za členy redakce vám přeji pohodové prázdniny a dovolené.
Martin Liška
šéfredaktor
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Informace OÚ
Úhrady nákladů
Měsíc květen 2022

oprava zpomalovacího prahu
zákazové tabulky, zastávky BUS MHD
kulturní akce, Čarodějnice
Vítání občánků
klíč, kopie
keře
kancelářské potřeby
tonery
kalendáře
čistící potřeby
Dostavník 5/2022
elektřina, čerpací stanice
elektřina, tělocvična
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, čp. 13
elektřina, sběrný dvůr
elektřina, hasičská zbrojnice
elektřina, OÚ
poštovné
telefony, čerpací stanice
telefony, tělocvična
telefony, OP
telefony, hasiči
telefony, OÚ
fireport, hasiči
nájem, sběrný dvůr
společenské centrum, analýza
školení, OP
licenční poplatek, pasport VO
IT služby
servis GSM čerpací stanice
demontáž nafukovací haly
svoz směsného odpadu
svoz tříděného odpadu
provoz sběrného dvora
monitorovací zpráva, třídící linka
údržba stromů
webhosting
dálkový přístup do KN
licence Codexis
výměna zpomalovacího prahu
seřízení oken, ZŠ
oprava zametacího stroje
oprava vozu OP
servis radaru
cestovné
poplatek, Region Pošembeří
dotace, Klub důchodců
rekonstrukce čerpací stanice
intenzifikace ČOV
multifunkční hřiště
modulové domy
ordinace praktického lékaře
stavební úpravy, čp. 13

799,175,3 861,1 600,200,96 960,249,3 267,4 960,346,28 292,2 800,4 900,156 500,22 752,5 800,6 000,3 300,935,215,42,326,12,2 071,1 210,10 000,145 200,3 025,4 642,26 000,9 196,19 360,258 416,64 225,143 618,4 646,136 346,7 260,2 150,18 150,13 882,31 530,2 178,12 385,22 971,3 244,59 355,20 000,111 950,2 644 975,441 659,5 781 544,2 123 771,1 383 677,-

nákup pozemků
poplatky bankám
vodné a stočné, OÚ
pohonné hmoty, OP
právní služby
elektronický informační panel
dotace, sportovní den mládeže
daňové přiznání
daň z nemovitých věcí
správní poplatky

1 481 870,539,2 777,5 514,36 512,232 185,10 000,8 255,1 153,1 000,-

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

Rozšíření kapacity MŠ
V Dostavníku č. 6/2022 jsme informovali o tom, že
na základě výsledku zápisu do obecní mateřské školy
rozhodla obec o rozšíření kapacity MŠ o 25 dětí. Aby
bylo možné kapacitu rozšířit již od 1. 9. 2022, bylo nutné urychleně zajistit spoustu administrativních kroků.
Především zažádat o výjimku z lhůty pro podání žádosti o zápis rozšíření kapacity MŠ do Rejstříku škol
a školských zařízení (RŠŠZ). Této žádosti obce bylo
Krajským úřadem Středočeského kraje vyhověno. Dále
bylo získáno nutné vyjádření krajské hygienické stanice. Veškeré tyto a další požadované dokumenty byly
předány krajskému úřadu, který žádosti obce o zapsání rozšíření kapacity MŠ rychle vyhověl. Díky rychlému
postupu všech dotčených orgánů tak bude možné otevřít novou třídu již 1. 9. 2022.

Územní plán obce
Územní plán je nejdůležitějším rozvojovým dokumentem obce. Územní plán stanovuje, kde se co dá stavět,
resp. jak je možné konkrétní území obce využívat.
Současné vedení obce má zájem o rozvoj infrastruktury a vybavenosti obce ve prospěch stávajících obyvatel
obce. Nemá zájem o další výstavbu a zahlcování obce
novými občany. Proto se obec rozhodla vydat změnu
územního plánu, která povede k omezení další výstavby.
V současnosti je již změna územního plánu platná.
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Obec v rámci změny územního plánu na některých
plochách omezila možnost výstavby, na některých možnost
výstavby zrušila úplně. Tyto změny umožňuje zákon,
a to v případech, kdy na dané ploše nedošlo v posledních pěti letech k aktivitám, které vedou k využití
dané plochy v souladu s účelem využití plochy stanoveným územním plánem. Tyto změny jsou ve prospěch
obce a jejích občanů, ne vždy však v zájmu majitele
dotčeného pozemku. Proto se dá očekávat, že některý z majitelů dotčených ploch podá žalobu na zrušení
změny územního plánu, která se dotýká jeho pozemku
či pozemků. V tomto případě by pak o platnosti změny
pro dotčenou plochu rozhodoval soud.
Úplné znění územního plánu obce po změně naleznete
na https://www.sestajovice.cz/obecni-urad/uzemni-plan/.

Bezpečnost v obci
Bezpečnosti občanů patří mezi prioritní oblasti naší
obce. Proto se obec rozhodla zřídit nový obecní kamerový systém. Toto rozhodnutí bylo uděláno na základě
požadavku našich občanů, resp. na základě výsledku
ankety, ve které občané zřízení obecního kamerového
systému jednoznačně podpořili.
Jak byly stanoveny kamerové body, tedy umístění jednotlivých kamer? Umístění vychází z bezpečnostní analýzy, kterou nechala obec vypracovat. Z analýzy vyšlo,
že k 80 % všech trestných činů a přestupků v naší obci
dochází v okruhu 300 od základní školy. Proto byly kamery umístěny v této oblasti, kdy konkrétní místa analýza doporučila. Nyní kamery pokrývají kompletní okolí
všech školských zařízení, atletický areál, historické centrum obce a další krizová místa. Dále byly instalovány
kamery na severní příjezd do obce a na kruhový objezd
na křížení hlavních ulic Revoluční a Komenského. Tyto
kamery byly instalovány na žádost Policie ČR, která jich
bude využívat pro dohledání pohybu vozidel při spáchání trestného činu či přestupku.
Správcem obecního kamerového systému je Obecní
policie Šestajovice. Veškeré záznamy jsou důkladně
chráněny, a kromě naší obecní policie k nim nikdo jiný
nemá přístup. Na požádání budou záznamy poskytovány oprávněným orgánům (Policie ČR, soudy).

Nové kamery na kruhovém objezdu
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Odečty podružných vodoměrů
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne
16. 12. 2020, které bylo uveřejněno na úřední desce
obce, v Dostavníku 01/2021 a 03/2021, není možné využívat odečet podružných vodoměrů, které nemají dálkový odečet.
Občané, kteří stále nemají podružný vodoměr s dálkovým odečtem a chtějí ho nadále využívat, mohou
podat žádost o výměnu v kanceláři Technických služeb, a to buď osobně, prostřednictvím emailu nebo
telefonicky.
Občané, kteří doposud nemají podružný vodoměr
s dálkovým odečtem a nahlásili jeho stav k aktuálním
odečtům pro etapu č. 2, bude rozeslána informace
emailem či dopisem o nutnosti výměny podružného
vodoměru. Tato informace bude rozeslána i občanům
z ostatních etap odečtů jako informativní.
Pokud po této poslední výzvě neproběhne výměna vodoměru, nebude odečet akceptován ve vyúčtování.
Žádost o výměnu podružného vodoměru lze podat v kanceláři Technických služeb, a to buď osobně, prostřednictvím emailu nebo telefonicky.
Výměnu podružného vodoměru hradí žadatel.
Cena je 2.500 Kč vč. DPH.
Děkujeme za pochopení.
Technické služby obce Šestajovice spol. s.r.o.

Obytné zóny
V době prázdnin lze očekávat pohyb dětí na ulicích
v průběhu celého dne. Z tohoto důvodu žádáme řidiče,
aby byli obzvláště opatrní při jízdě naší obcí. Především v obytných zónách je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Stejně tak připomínáme chodcům, že i oni mají
v obytné zóně své povinnosti. V této souvislosti žádáme rodiče, aby své děti poučili o chování v obytných
zónách a na ulicích obecně. Pro připomenutí předkládáme výňatek z § 39 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní značka IP26a Obytná zóna
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§ 39
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je
označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec
označuje dopravní značka „Konec obytné zóny“.
(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní
komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí
nejvýše 20 km.h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě
nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen
na místech označených jako parkoviště.
(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.
.

Z činnosti hasičů
Požár rodinného domu

V sobotu 18. 6. 2022 vyjelo v 18:55 hod. družstvo JSDH
Šestajovice s vozidlem CAS 15 Mercedes-Benz Atego k
požáru rodinného domu v Sibřině. Vzhledem k velice teplému počasí, panujícímu suchu a rozsahu požáru byl vyhlášen II. stupeň poplachu, a tak bylo na místo povoláno
celkem devět jednotek hasičů. Dům byl bohužel zasažen
v plném rozsahu. Více informací naleznete na https://
www.pozary.cz/clanek/261798-v-sibrine-shorel-rodinny-dum-na-miste-zasahovali-hasici-z-deviti-jednotek/

7-8 2022
        strana  4

né zvýšení požárního poplachu až na Zvláštní stupeň,
který se vyhlašuje skutečně pouze při mimořádných
událostech. V rámci tohoto stupně byla tedy na místo
povolána i naše jednotka. Naším hlavním úkolem byla
doprava vody na místo události. V tu dobu na místě zasahovalo celkem 17 jednotek hasičů. Sklad již nebylo
možné zachránit, ale mnohem důležitější je, že díky
nasazení všech hasičů se požár nerozšířil na další blízké budovy. V rámci redukce sil se naše jednotka vrátila
kole druhé hodiny ranní na základnu. Zásah však trval
i nadále, protože bylo nutné dohasit všechna ohniska
a za dne nechat pracovat vyšetřovatele a hlavně statika.
Jelikož se jednalo o dlouhodobý zásah byla naše jednotka opět vyslána 2. 7. 2022 ve 23:40 hod. ke střídání
zasahujících jednotek. Opět jsme vyjeli s vozidlem CAS
32 TATRA. Naším úkolem byla asistence při demolici objektu, o které rozhodl statik. Skrápěli jsme sutiny
při bourání a prolévali vodou podezřelá místa. Na místě
jsme setrvali až do dopoledních nedělních hodin, kdy
byl zásah ukončen.

Požár v kovošrotu

Požár skladovací haly

V pátek 1. 7. 2022 vyjelo ve 21:51 hod. družstvo JSDH
Šestajovice s vozidlem CAS 32 TATRA k požáru skladovací haly do Zápy. Při příjezdu prvních jednotek byl již
zvyšován stupeň požárního poplachu na druhý stupeň.
Okolnosti, rozsah a intenzita požáru si vyžádaly postup-

Od úterý 5. 7. 2022 hořelo v areálu kovošrotu v Kralupech nad Vltavou a jednalo se o dlouhodobý zásah.
Vzhledem k velkému počtu zasahujících hasičů a nutnosti vybudování zázemí pro hasiče byla 6. 7. 2022
v 9:48 hod. vyslána naše jednotka s materiálním vybavením na dovybudování týlového zabezpečení pro zasahující hasiče. Z důvodu předurčenosti naší jednotky
pro ochranu obyvatelstva disponujeme vybavením, které může najít využití i při takovýchto dlouhodobých událostech. A právě zde bylo velitelem zásahu toto vybavení vyžádáno. Materiál jsme dovezli na místo, rozestavěli
a vrátili se zpět na základnu.
Zdroj: www.sdhsestajovice.cz

Zápis - Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání
konaného dne 29. 6. 2022 od 19:00 hodin v budově ZŠ Šestajovice
Přítomní zastupitelé obce: viz prezenční listina. Občanů přítomno: 0.
Návrh usnesení je schválen, pokud minimálně šest zastupitelů hlasuje „pro“ návrh.
1) Zahájení zasedání.

2) Zastupitelstvo obce Šestajovice je usnášeníschopné počtem 6 přítomných členů.
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3) Zařazení nových bodů do programu, schválení pořadu zasedání:
- schválení Rozpočtového opatření č. 5/2022
- na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2022 v kompetenci starosty
- Projednání žádosti o poskytnutí pronájmu části
pozemku ve vlastnictví obce pro Dětskou skupinu
MAYA Šestajovice
- Projednání žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s., parc.č. 521/1 a 673/3
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
4) Určení zapisovatele: Ing. Dvořák
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
5) Určení ověřovatelů zápisu: M. Hrdlic, Ing. Srnská
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
6) Určení návrhové komise: Ing. Jirka, Ing. Netušil
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
7) Kontrola minulého zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
8) Schválení účetní závěrky obce Šestajovice za účetní období 01.01.2021 – 31.12.2021.
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dne
29.06.2021 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 6 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen „vyhláška 220/2013“), účetní závěrku
obce Šestajovice sestavenou ke dni 31. 12. 2021.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
9) Schválení účetní závěrky MŠ Šestajovice za účetní
období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dne
29.06.2022 účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola Šestajovice, okres Praha-východ,
IČO 72073438, sestavenou ke dni 31. 12. 2021.
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Šestajovice za rok
2021 - ztrátu 79.891,43 Kč v hlavní činnosti a zisk
561.28 Kč z doplňkové činnosti. Celková ztráta
ve výši 79.330,15 Kč bude pokryta prostředky z rezervního fondu MŠ.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
10) Schválení účetní závěrky ZŠ Šestajovice za účetní
období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dne
29.06.2022 účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola Šestajovice, okres Praha-východ,
IČO 75031515, sestavenou ke dni 31. 12. 2021.
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Šestajovice za rok
2021 – zisk 18.000,97 Kč z hlavní činnosti a zisk
68.560,88 Kč z doplňkové činnosti. Celkový zisk

7-8 2022
       strana  5

ve výši 68.560,88 Kč bude převeden do rezervního
fondu ZŠ.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
11) Návrh závěrečného účtu obce Šestajovice za rok 2021.
Zastupitelstvo obce Šestajovice dne 29. 6. 2022
uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce
a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 včetně
zprávy odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šestajovice za rok 2021, a to BEZ VÝHRAD.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
12) Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině MŠ Šestajovice –
rozšíření kapacity.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
13) Smlouva o výpůjčce s MŠ Šestajovice – rozšíření
kapacity.
ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
14) Vyhodnocení záměru pronajmout prostory v majetku obce, budova čp. 391, parc.č.st. 1007 v k.ú. Šestajovice u Prahy. Podána 1 nabídka: Wadimex s.r.o.,
nabídková cena 18.111 Kč/měsíc bez DPH.
ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
15) Schválení návrhu OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
16) Schválení rozpočtového opatření č. 5/2022.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
17) Na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2022 v kompetenci starosty.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
18) Projednání žádosti o poskytnutí pronájmu části pozemku parc. č. 623/2 ve vlastnictví obce pro Dětskou skupinu MAYA. Jedná se o plochu o celkové
výměře 106 m2. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou. Cena za nájem plochy se stanovuje
ve výši 1.000 Kč měsíčně.
ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
19) Projednání žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. na umístění komunikačního vedení (stavba „11010-108838, 0341/22 FTTH RD Šestajovice,
20RD_OK“) na pozemcích parc.č. 521/1 a 673/3
v majetku obce Šestajovice za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč/bm bez DPH, tj. v celkové výši
30.500 Kč bez DPH za 61 bm.
ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
20) Schválení zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Diskuse. Závěr.
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Mateřská škola
Bubnování se „Sůšou“
I letos nás, k velké radosti dětí i pedagogů, navštívil
pan Suchánek, uměleckým jménem Suscha. S sebou
přivezl pravá africká djembe potažená kozí kůží i bubny kovové, a protože bylo pěkné počasí, užili jsme si
hromové bubnování na naší zahradě. Děti si mohly
na vlastní kůži vyzkoušet nejen bubnování, ale také
dirigování kamarádů. Zahrály si rytmus a dynamiku
sloní chůze, myší chůze, klokaní skoky a také, jak
se plazí had. Na závěr zkusily zvukovou mexickou
vlnu a bubnování spojené se skandováním „Češi,
do toho!“. Přesně takhle se upouští energie na závěr
školního roku.
Jana Zetková

Marie Bartošová

Pasování předškoláků
Pomalu, ale jistě se našim předškolákům uzavírá jedna
kapitola jejich dětského života. Pomalu, ale jistě se z nich
stávají školáci. Mateřskou školu už nechají za zády a vykročí pravou nohou do školy základní.
Ještě ale počkejme. Musíme naše předškoláky do jejich
nového nakročení poslat se vším všudy. Připravili jsme
tedy pro naše malé skoroškoláky pasování.
I když to ráno nevypadalo, počasí se umoudřilo a začalo svítit sluníčko. Trocha nervozity k tak důležitému aktu
patří. A tak jsme se snažili nervozitu zahnat přípravou
zahradní slavnosti, na které pasování proběhne. Hlavně,
aby bylo kde sedět, aby stačily lavičky, aby bylo dost me-

Dopravní výchova
Prázdniny jsou, co by kamenem dohodil, krásné počasí
láká k výletům, a to nejen pěším, a tak jsme si do školky
pozvali experta na dopravní výchovu, koordinátora
BESIPu pro Středočeský kraj pana Mirka Polácha.
Ten si s dětmi nejen zopakoval pravidla pro chodce,
jak správně a bezpečně přecházet přes silnici, ale
také děti poučil o tom, jak má správný cyklista být
vybavený, v jakém pořadí společně s rodiči jezdit, tak
aby byla jízda co nejvíce bezpečná. Povídal si s dětmi
také o jízdě v autě, a proč je důležité, aby při jízdě
byly řádně připoutány v sedačkách. Své povídání
doprovodil videem, a tak děti mohly porovnat, co je
pro ně bezpečnější. Za pozornost a správné odpovědi
na konci děti odměnil reflexními prvky. Pevně věříme,
že nejen pan Polách, ale i my paní učitelky jsme
svou dopravní výchovou zaseli semínko pro budoucí
ohleduplné, zodpovědné a bezpečné účastníky
silničního provozu, a že se nejen prázdniny obejdou
bez nehod.
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lounů, aby nezačalo pršet a další a další ABY. To se nám
všem, z mateřské školy, honilo hlavou. Všechno běželo
jako po drátkách. Všechno klaplo. Paní zpěvačka Jana
Rychterová zpívala dětem na zahradní slavnosti známe
písničky a roztančila část zahrady. Společně s pane učitelem Pavlem Kolaříkem pasovali děti do stavu školáka.
Pro obveselení této slávy připravily paní učitelky, jmenovitě na děti předškoláky, krátké rýmovačky. Děti se kromě slavnostní placky těšily také z dárečků od Obecního
úřadu Šestajovice, který užijí v 1. třídě.
Pro pobavení dětí a dospěláků jsme si připravili krátký
kulturní program. Přišly nás navštívit pohádkové postavičky a společně zatančily taneček, který zpěvem doprovodila Jana Rychterová. Nejprve se k nám postupně
přidávaly děti a tančily s námi, a nakonec se připojili i rodiče. Slunce, pohoda a dobrá nálada. Myslím, že jsme
tak krásně přivolali prázdniny. Krásně si je všichni užijte. A našim budoucím školákům přejeme ve škole jen
to nejlepší. Hodně štěstí, bezvadné kamaráda a skvělé
a vstřícné paní učitelky. Hlavně tedy nezapomeňte 1. září
vykročit tou správnou, pravou nohou.
Krásné léto.
Marcela Trantinová

Učíme venku
S příchodem jara a pěkného počasí nás to všechny
táhne více a více ven. Jak pobyt venku, a to nejen
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na zahradě, ale i při výletech do okolí využít pro učení
s dětmi, si mohly paní učitelky na vlastní kůži vyzkoušet
na setkání ZaS centra při naší mateřské škole. Celým
setkáním nás provedla paní zástupkyně Jana Zetková,
jako nadšenec do učení venku. Všechny zúčastněné
paní učitelky z bližšího i vzdálenějších okolí se tak
vžily do role dětí, sešly se v komunitních kruhu, kde
byly pomocí hry a evokační otázky uvedeny do tématu
a vyzkoušely si práci v přidělené “pracovní” skupině.
Poté už na ně čekaly nachystané aktivity stejně jako
na děti. Tak jako děti, se i paní učitelky daly do práce,
a podle klíče sbíraly květiny, z kterých si poté vytvořili
jarní smoothie, malovali, skládali z písmen slova
podle vzoru, cvičily jógu, zdobily květinami obrázky,
zkoušeli malovat pomocí květin, stavěly z přírodnin,
tvořily na téma květin z keramické hlíny, tančily
a bádaly v knížkách a následně stejně jako děti
svou práci zhodnotily a mohly sdílet své zkušenosti.
I když se aktivity mnohdy mohly zdát pro nás dospělé
jednoduché, prožitek a uvědomění si toho, jak se
v této roli musí cítit děti, bylo veliké. Na závěr jsme
si vše uvedly do spojitosti jak se souladem učení
venku s rámcovým vzdělávací programem, tak
naplňování kompetencí během něj. Paní zástupkyně
nám na závěr dala také plno typů nejen na aktivity,
ale také na pomůcky, literaturu či webové stránky,
ze kterých lze čerpat.
My v ZaS centru se budeme těšit na shledání při setkáních v novém školním roce.
Marie Bartošová
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Škola v lese
Kde takovou školu najdeme? Sídlí v Klánovickém lese
a jmenuje se Včelnice Klánovice. Připravena byla pro žáky
zajímavá přednáška o včelách, doplněna o prohlídku
skutečného života a práce v úlu. Už jenom mít na hlavě
včelařský klobouk je zážitek!

A což teprve možnost ochutnat si med přímo z plástve!
Workshop byl doplněn o tvůrčí dílnu a plnění úkolů přímo
v terénu. Při zpáteční cestě ještě všem dětem doznívaly
zážitky ze slunečného dopoledne.

Děkujeme manželům Vostalovým za vstřícný přístup a
medové občerstvení.
PhDr. Jana Kadavá

Ať žije spolupráce!
Děkujeme touto cestou žákům 4. A, kteří pro nás,
prvňáčky, připravili sportovní dárek k Mezinárodnímu dni
dětí.

Dvanáct stanovišť představovalo Cestu kolem světa. Která
disciplína byla nejzajímavější? Pro někoho to byly skoky
v pytli, jiného zaujala jízda na koloběžce, skok z místa,
cvičení na rozvoj paměti...
Závěrečné zhodnocení akce spojené s předáním diplomu,
lízátka a legrační gumy zakončilo hodinku nadšeného
plnění úkolů ve spolupráci se staršími kamarády.
Ještě jednou VELKÉ DÍKY!
PhDr. Jana Kadavá

5. sezóna Klubu mladého diváka
V letošním školním roce se nám po jednoleté přestávce
opět podařilo navštívit s kulturymilovnými žáky 8. a 9.tříd
vybraná představení Klubu mladého diváka. Hned první
návštěva byla opravdu velkolepá – čekalo nás rovnou
Národní divadlo a geniální inscenace Kytice od
autorského dua Skutr. Následně jsme si v Hybernii
vyposlechli muzikálovou verzi Tarzana a sezónu jsme
ukončili v bránickém divadle Bravo! na pohybovém
představení Konkurz. Tato intenzivní směsice akrobacie,
hudby i klasické literatury nás jistě nenechala chladnými
a v mnohým z nás pak probudila touhu zažít víc.

Doufáme proto, že se v září divácká obec opět rozroste
o další otevřené duše.
J. Herelová a A. Zachariášová

Šachový turnaj
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Koncem května měli šachoví nadšenci z naší školy
možnost poměřit své síly v již tradičním šachovém
turnaji. Klání se zúčatnili žáci prvního i druhého
stupně. Na hladký průběh a hru v duchu fair play
dohlížel pan učitel Hejhal a pan učitel Zeithaml,
kterému patří velký dík za organizaci celé akce.
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Žáci si sami vyhledali recepty (i bezlepkové) pro
přípravu těchto pokrmů. Společnou prací připravili
těsta a výsledek byl vynikající.
Mgr. Alena Špátová

Zahraniční zájezd do Itálie
V době mezi 6. - 10. červnem 2022 navštívilo 46 žáků
2. stupně společně se 3 učitelkami hlavní město
Toskánska, Florencii, věčné město Řím a nejmenší stát
světa – Vatikán. Zdárně se vypořádali s nástrahami
městské hromadné dopravy, odolali vysokým teplotám
i náhlým bouřkám, obratně se proplétali ucpanými
uličkami a plnými doušky vdechovali krásy slunné Itálie.
Kromě bolavých nohou z našlapaných více než 40 km,
spánkového deficitu a několika drobných suvenýrů si
tedy odvážejí plnou náruč nezapomenutelných vzpomínek, které už navždy budou vonět sluncem, dobrým
jídlem a smíchem.

Pečení ve 4. A
O pracovních činnostech jsme několikrát využili školní
kuchyňku k přípravě muffinů, lívanců a palačinek.

Velké poděkování patří nejen organizátorům ze strany
školy (zejména M. Didunykové), ale i cestovní
kanceláři Kristof, za profesionální přístup, skvělé
průvodcovské služby (B. Hrubešová) a komfortní
dopravu.
A. Zachariášová a J. Herelová

Hezké léto!
Konec školního roku byl ve znamení školních výletů
i dalších akcí. O tom, co vše jsme ještě před
prázdninami stihli zrealizovat, se budete moci dočíst
v dalším čísle Dostavníku.
Před námi jsou slunné letní dny letních prázdnin.
Za celý kolektiv ZŠ Šetajovice Vám přejeme, abyste si
léto užili a načerpali dostatek energie!
Lucie Jirásková
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Život v obci

SDH Šestajovice

Den otevřených dveří
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SK Šestajovice
Volba nového výkonného výboru

V pátek 10. 6. 2022 proběhla schůze členů fotbalového
klubu SK Šestajovice. Vedle shrnutí sezóny byla hlavním
bodem volba nového výkonného výboru a členů revizní komise. Výkonný výbor bude nově fungovat ve složení: Miroslav Šimon, Dan Záhoř, Aleš Fišer, Libor Báša a Martin
Liška. Miroslav Šimon jako předseda výkonného výboru
bude i nadále pokračovat v hlavních činnostech řízení klubu a komunikace s FAČR, Dan Záhoř ze své pozice aktivního hráče „A“ mužstva pomůže vedle péče o provoz hřiště
s propojením potřeb dospělých a vedení klubu. Podobnou
roli, avšak s vazbou na oddíly dětí, zastřeší Aleš Fišer.
Libor Báša bude i v budoucnu koordinovat činnosti údržby
zařízení a majetku klubu, Martin Liška si vezme na starost
komunikaci uvnitř a vně klubu skrz webové stránky, Dostavník a další média. Velkým přínosem je rozhodnutí bývalého
člena výboru, Kateřiny Srnské, pomoci i nadále z pozice
vně výboru se zastřešením všech finančních transakcí,
hospodaření i účetnictví, za což jsme nesmírně vděčni.
Společným cílem pro všechny je stabilizace rozpočtu
s ohledem na nižší dotace z Kraje, růst cen energií a vyšší
potřeby související s rostoucím počtem členů, zefektivnění
provozu a oslovení nových partnerů/sponzorů klubu. Těm
stávajícím vyjadřujeme velké poděkování a jejich pomoci
si velmi vážíme. Druhým důležitým bodem bylo zvolení revizní komise, která bude nově fungovat ve složení Roman
Hrdlic, Zdeněk Brázda a Michal Plachý. Jejich úkolem bude
dohlížet nad činností výboru a fungováním klubu, případně eskalovat věci, které je třeba lépe řešit. Věřím, že obě
organizační složky budou dobře spolupracovat a přispějí
k dalšímu rozvoji našeho fotbalového klubu.
Martin Liška, člen fotbalového výboru
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fotbalisty, kteří s neutuchající vášní hrají a bojují za naše
červeno bílé barvy. Všem klukům a holkám bych chtěl poděkovat za předvedené výkony a pevně věřím, že i příští
sezóna bude minimálně stejně tak úspěšná jako ta právě
skončená. Rád bych touto cestou rovněž poděkoval všem
trenérům, kteří dávají maximální úsilí a energii do výchovy
našich šestajovických fotbalových talentů.
Aleš Fišer, trenér mládeže a člen fotbalového výboru

Muži „A“ – vstříc nové výzvě

Fotbalová sezóna 2021/2022 A-týmu mužů skončila a náš
tým bohužel skončil ve spodních patrech tabulky. S největší pravděpodobností se tak budeme muset po šesti letech
rozloučit s okresním přeborem a příští rok nás čeká 3. třída. Našel bych však na této vzniklé situaci i nějaká pozitiva, která se sestupem pojí. Již v letošní jarní sezoně jsme
začali postupně do týmu zapracovávat naše velmi mladé
odchovance, kteří si vedli nad naše očekávání velmi dobře,
a to hlavně zásluhou jejich přístupu, jak v trénincích, tak
i při zápasech. Pevně proto věřím, že 3. třída bude pro tyto
hráče, kteří se potýkají asi s největším skokem své fotbalové kariéry, ideální start na získání potřebných zkušeností,
jak mentálně, tak fyzicky. Pro nás starší hráče je proto úkolem je podpořit, dobře připravit a předat zkušenosti, které
mohou v budoucnu zúročit při další kariéře.
Samozřejmě sezóna byla zakončena při dokopné, kde jsme
již spřádali plány na brzký návrat do Okresního přeboru.
Dan Záhoř, kapitán mužstva a člen fotbalového výboru

Dětské oddíly - fotbalové ohlédnutí
za skončenou sezónou

Skončil školní rok a s tím proběhlo i ukončení fotbalové
sezóny všech dětských kategorií SK Šestajovice. Více
než 100 malých fotbalistů a fotbalistek nás reprezentovalo
v sedmi týmech od minipřípravky až po starší žáky. Je skvělé, že ve velké okresní konkurenci se naše fotbalové naděje
neztratily a rozdávaly radost sobě, trenérům i fanouškům
(rodičům). Speciální blahopřání patří týmům starší přípravky, kdy „Áčko“ obsadilo fantastické třetí místo v elitní
skupině své kategorie a „Béčko“ vyhrálo svoji skupinu „K“
okresní soutěže. Všichni v oddíle jsme hrdí na naše malé

Závěr sezóny ve znamení rozluček

Závěr fotbalové sezóny proběhl, tak jako každý rok, ve znamení rozluček. Každý oddíl si při osobním setkání s hráči,
rodiči i přáteli zhodnotil výkony svých borců a nastínil před-
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stavy do sezóny příští. Jelikož se odehrávaly na fotbalovém
hřišti, nemohl chybět ani fotbálek se smíšenými družstvy
jednotlivých ročníků, ale i rodičů a trenérů. Po skončení
sportovní části rozluček nemohlo chybět grilování buřtíků,
steaků či klobás doprovázené čepovanou malinovkou i pivkem. Samotní kluci i tak do kulatého nesmyslu čutali až
do večera a někteří z trenérů se zase „obětovali“ a s vyprázdněním sudů pokračovali až do hluboké noci. Fotbalové rozlučky si zkrátka užili všichni do sytosti.
Martin Liška

TJ Sokol Šestajovice
Účast na vzpomínkovém aktu

Připomínka 80. výročí akce Anthropoid nás provázela
návštěvou několika vzpomínkových aktů. Řada akcí
byla doslova velkolepých, a to nejen v pietních poctách,
ale především v síle připomnění si sounáležitosti, vlastenectví a národní hrdosti našich předků, kteří byli
ochotni bránit svoji vlast i s jasnou vidinou ztráty životů
vlastních. Jednou z významných osobností byl též Jan
Zelenka Hajský. Byl učitel, starosta sokolské župy
Krušnohorské-Kukaňovy, bojovník proti nacismu, jeden
z nejbližších spolupracovníků operace Anthropoid.
Mou první domovskou župou byla právě Krušnohorská
– Kukaňova, proto jsem se rozhodla pietní akt navštívit,
vzpomenout a poděkovat i za šestajovické sokoly malou kyticí.
Čest památce všem padlým.
Hana Otáhalová

Děkujeme všem členům i hráčům za snahu i výkony,
přejeme pohodové prázdniny a těšíme se na setkání
na příměstském táboře nebo v oddílech v září.

Rozloučení se školním rokem

Poslední školní den jsme jako každoročně uspořádali
slavnostní rozloučení se školním rokem pro zájemce
z řad členů Sokola. Mohli si vyzkoušet méně tradiční
sporty – střelbu z luků, vzduchovky, foukačky, frisbee,
ringo, házecí síťky, ale i použití dvouruční pily.
Večer ukončil slavnostní táborový oheň. Prostě jsme si
to moc užili a můžeme zvesela přivítat prázdniny.
Děkujeme kynologickému klubu Klánovice za zapůjčení
prostoru, vedoucímu Zálesákovi za přípravu a všem
pomáhajícím cvičitelům a starším Zálesákům za asistenci na stanovištích.

Loučení v oddílech před prázdninami

S každým končícím školním rokem se rozchází členové
oddílů jako parta, mnohým z nás se po sobě bude přes
prázdniny i stýskat, proto se cvičitelé snaží vždy udělat
závěrečnou hodinu nějakým způsobem zábavnou nebo
výjimečnou. Florbalisti hráli turnaj proti rodičům, asi nikoho nepřekvapí, že ve všech případech vyhrálo družstvo dětí. Ale řádnou zábavu si užili všichni.
V oddílech nejmenších dětí i všestrannostních se loučili
hodinou plnou lumpáren a méně tradičních překážek či
dovedností, zkoušela se parkourová průprava i pokusy
o rope-skippingové začátky. A smíchu kolem toho bylo
mnoho. Často se loučení odbylo i nějakou tou odměnou
a příslibem těšení se na září.

Sokolové plánují akci k oslavě
výročí 80 let

Sokol ani přes prázdniny nespí a nikde nelítá, ale
připravuje další rok.
Mezi největší plánované akce podzimu se řadí
vzpomínková akce na manželé Staré, která se má uskutečnit 8. 10. Bude mít podobu panelové výstavy Operace Anthropoid včetně příběhu rodiny Starých a série
přednášek badatelů a historiků k danému tématu.
Manželé Staří se aktivně podíleli na pomoci parašutistům
Gabčíkovi a Kubišovi a významně přispěli k operaci An-
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thropoid. Žili v naší obci a byli to SOKOLOVÉ, kteří své
životy položili za naši svobodu. Jaroslav byl náčelníkem
Župy Barákovy a Marie učitelka v místní šestajovické
škole.
Přesný časový harmonogram a program přednášek
bude v průběhu září upřesněn.
Už teď se ale můžete těšit na ukázku výstroje a výzbroje
i přednášku o výcviku a taktice vojáků.
Podobná vzpomínková akce se konala před 5 lety a setkala se tehdy s nečekaným zájmem, věříme tedy, že
i letos se vydaří (připomínající foto níže).
Večer naváže tradiční sokolská vzpomínková akce
Večer světel, kdy se zapalováním svíček připomínají
oběti bratrů a sester v druhé světové válce.

O pohár Klepce
11. 6. 2022, Přišimasy
11. 6. 2022 se Kája Partynglová účastnila rodinného
běhu O pohár Klepce v Přišimasech. Vybíhalo se
z lesíka na polní cestu, trať byla plná nástrah v podobě
kořenů, kamenů, písku. Snad proto, že Kája měla startovní č. 13, tak na trati upadla, ale i přesto dokázala
svým vynikajícím finišem těsně před cílem vybojovat
krásné 2. místo. 400 m doběhla za 1:40.

Atlet Šestajovice
Lívancový pohár
4. 6. 2022, Praha
První červnovou sobotu se konalo 4. kolo Lívancového
poháru. Spíše než teplota běžce na trati potrápilo dopolední dusno. I tak podali běžci skvělé výkony. Celkem se
jich na start postavilo 169. Děti standardně běželi 1 míli
(1,6 km) a junioři s dospělými 2 míle (3,2 km). A tako
si nejlépe vedli naši běžci v jednotlivých kategoriích:
kategorie Muži - Luba Jokel, 4. místo, 12:13, kategorie
Ženy - Karolina Hanáková, 6. místo, 15:10, kategorie
Kluci - Kryštof Hrozínek, 4. místo, 7:33, kategorie Holky
- Agáta Kühnelová, 13. místo, 9:39.

Dobývání Dívčích hradů
12. 6. 2022, Praha
V neděli 12. 6. jsme se zúčastnili dalšího běhu poháru Běhy do kopců v Praze a okolí. Tentokrát závodníky
čekal nejkratší běh celého poháru. 2km výběh na kopec
Dívčí hrady. Prvních 500 m trasy bylo poměrně rovina. Pak již přišel stoupák až do cíle. Celkem závodníci
museli zdolat 125m převýšení. Na startu jsme měli dva
zástupce. V kategorii Junioři to byl Samuel David. Sam
trať zdolal za 13:27, což mu vyneslo skvělé 2. místo.
V kategorii Muži 50-59 náš spolek reprezentoval Tomáš
Dvořák. Tomáš kopec vyběhl za rovných 10:00 a dosáhl
tak na 3. místo v kategorii.

Běh metropole MČP 14
24. 6. 2022, Praha
Další závod běžeckého seriálu Běh metropole se konal
v městské části Praha 14, konkrétně na Černém mostě.
Trať byla tentokrát velmi zajímavá, vedla totiž po tubusu metra. Závodníci absolvovali dvě kola se startem
a cílem u stanice Rajská zahrada a otočkou u stanice
Černý Most. Běžce tentokrát velmi potrápilo počasí.
Deset minut před startem závodu se spustil silný déšť
a bouřka. Ty pak provázely celý závod. Náš spolek
reprezentoval Tomáš Dvořák, který v kategorii M50-59
skončil na 3. místě.
Foto: srichinmoyraces.org
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Kdy a kam
CHVALSKÝ ZÁMEK

Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857,

Praha 9 - Horní Počernice
www.chvalskyzamek.cz, tel. 281 860 130
otevřeno denně 9-17 hodin

28. 5. - 21. 8. 2022
PŘÍŠTÍ STANICE: Chvalský zámek
Výstava plná kol a koleček představí nejrůznější typy
historických dopravních hraček poháněných hodinovým
strojkem na klíček, pružinovým strojkem, elektromotorem či parním strojem. Velkou dopravní atrakcí budou
jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu
kolejiště jezdící přesně podle jízdního řádu.

30. 6. - 4. 9. 2022
KVĚTINÁŘSTVÍ
Bohemia patchwork klub se po roce vrací do zámeckých
výstavních prostor, aby představil svá nejnovější patchworková díla. K vidění budou dvě kolekce, na nichž pracovalo dvacet patchworkářek.
2. 7. - 4. 9. 2022
Krajina ženami
požehnaná
Výstava. Pětadvacet žen ve
věku od třiceti do pětasedmdesáti let, které se všechny
ani neznaly, spojuje především místo, kde žijí. Pojďme
zkusit vnímat krajinu jinak.
Nezprostředkovaně, naplno,
celými těly. Nahými těly.
15. 7. - 24. 7. 2022
12. 8. - 21. 8. 2022
Prodloužený DETEKTIVNÍ TÝDEN
S výstavou Příští stanice: Chvalský zámek na vás čeká
i nový detektivní příběh. Komu patří záhadná tvář, kterou při troše štěstí zahlédnete za zámeckým oknem?
Tak na tuto otázku musíte při svém pátrání odpovědět
vy, milí mladí detektivové.

27. 8. 2022 17:00 - 22:00
HRADOZÁMECKÁ NOC 2022
O poslední srpnové sobotě připravujeme pro rodiny s dětmi zážitkový program tematicky doplňující novou
výstavu EGYPT – dar Nilu.
18. 9. 2022 19:00 - 20:30
ZRNÍ – koncert
na zámeckém nádvoří
Inspirují se přírodou a jejími
principy, krajinou, lidovou
hudbou i elektronickou dobou. Jsou alternativní a originální špičkou na české
scéně.
31. 7. 2022 10:00 - 20:00
LETNÍ POČERNICKÝ
STREET FOOD FESTIVAL
Zveme všechny příznivce dobrého jídla do venkovního areálu Chvalské
tvrze na letní Počernický
Street Food Festival. Přijďte
ochutnat moderní i tradiční
gastronomii a zažít, co je to
street food!
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2. srpen v 19:30 / Film.
Pánský klub
Filmová komedie natočená podle stejnojmenné hry, která se v Divadle na Jezerce stala diváckým hitem.

Divadlo

HORNÍ POČERNICE

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

21. červenec v 19:30 / Film.
Velká premiéra
Komedie plná nečekaných situací.
26. červenec v 19:30 / Film.
Hádkovi
Komedie od autorů loňského letního hitu Matky.
28. červenec v 19:30 / Film.
Velká premiéra
Komedie plná nečekaných situací.

4. srpen v 19:30 / Film.
Střídavka
Komedie plná rodinných a partnerských zmatků.
9. srpen v 19:30 / Film.
Bullet Train
Bláznivě zábavná akční komedie s Bradem Pittem
v hlavní roli.
11. srpen v 19:30 / Film.
Střídavka
Komedie plná rodinných a partnerských zmatků.
16. srpen v 19:30 / Film.
Top Gun: Maverick (dabing)
Pete „Maverick“ Mitchell je elitním pilotem, který stále

ŽIVOT JIREN
17:00

ČERVENEC / SRPEN
Kvapík u Antošů

úterý

Bezplatná rada a právní pomoc
občanům Jiren, Nových Jiren a
sousedních obcí. Lze přijít i bez
objednání, ale ideální je se objednat
předem na korejzova@email.cz.

19:00
pátek

20:30

Právní poradna
úterý

Prezidentka

Nezapomeňte!
Jóga na Kvapíku s Evou Šimánkovou
Pravidelné úterní lekce jógy budou
probíhat také celý červenec (vyjma 5.7).

Pro děti:

Kvapík u Antošů

Biograf Kvapík

Kvapík u Antošů
Kateřina Čechová (Anna Geislerová),
historicky první česká prezidentka,
má za sebou rok v úřadu. Je zahlcená
prací: její program je každý den
nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla
v klidu odpočinout bez pozornosti
celé republiky. Jednoho dne se
odhodlá k riskantnímu kousku.
Vstupné 120 Kč, více na www.ziji.cz

Branický zázrak

První muzikál v Jirnech! Speciální
přímý přenos muzikálu Jana Svěráka
a Tomáše Kluse na Kvapíku. V
hlavních rolích Martin Dejdar,
Tomáš Klus a Veronika Khek
Kubařová.
Vstupenky a více informací na
www.ziji.cz

17:00

Právní poradna
Kvapík u Antošů

úterý

Bezplatná rada a právní pomoc
občanům Jiren, Nových Jiren a
sousedních obcí. Lze přijít i bez
objednání, ale ideální je se objednat
předem na korejzova@email.cz.

19:00

Biograf Kvapík
připravujeme...

pátek

Kvapík u Antošů

Sledujte www.ziji.cz

PŘIPRAVUJEME:
3. září 2022 se uskuteční již tradiční
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE JIRENSKÝCH SPOLKŮ

v Nových Jirnech v louce

Tento přehled vydává redakce portálu www.ziji.cz nejen pro šestajovický Dostavník.
Chcete přidat svoji akci? Navštivte www.ziji.cz a akci jednoduše přidejte. Uzávěrka 24. dne předchozího měsíce.

Rok na vsi
Příměstský tábor

pro táborníky ve věku od 7 do 12 let

15.-19.8.2022
Jirny, Kvapík u Antošů
Zábavně naučnou formou poznáme a
zažijeme život na vesnici, od
každodenních činností po významné
mezníky roku.

Přihlášky a více informací
Tel.: 606 748 262
www.ziji.cz
Pořádá SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ, z.s.

Podzimní koncerty
Připravujeme pro vás celou řadu zajímavých
interpretů napříč žánry a to jak na Kvapíku, tak i
překvapení do kulturního domu.
Pro více informací sledujte www.ziji.cz a
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Zde může být
i vaše
reklama!
Kontakt:

mistostarosta@sestajovice.cz
tel.: 724 963 162

KOMINICTVÍ
NĚMEC
opravy, revize, čištění
t. 775 132 921
www.kominictvinemec.cz

PNEUSERVIS!!! ot Nově
evřen
o
Otevírací doba:
Po-Pá: 8-19 hod
So: 8-16 hod

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

Hledám spolehlivou, samostatnou
pracovnici/pracovníka na pravidelný úklid
rodinného domu v Praze-Šestajovicích,
v rozsahu 1x týdně na cca 8-10 hodin,
v případě osvědčení možná výpomoc
s domácími pracemi.
Požadujeme:
samostatnost, spolehlivost, mobilitu, pečlivost
Nabízíme: pravidelnost, plat 150-200,- Kč/ hod.
Kontakt: +420 724 355 355
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cena 28.900.000,-Kč

Rodinné
bydlení
U trativodu

Ceny od
19.990.000,-Kč

www.utrativodu-klanovice.cz

PRODEJ – luxusní RD 5+kk s garáží a krytým
bazénem, nádherná zahrada,
podlahová plocha 254 m2,
pozemek celkem 647 m2,
Kojická ul. P9 – Újezd nad Lesy

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz

RE

VÁ N
ZERVO

O

PRODEJ – ŘRD s dispozicí 5+kk/G, podlahová plocha 120 m2, pozemek celkem
166 m2, ul. Na Nové silnici, P 9-H. Počernice

cena 19.490.000,-Kč

DOPRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
www.byty-klanovice.cz

PRONÁJEM – zcela
nový modulární dům
3+kk, podlahová plocha
63 m2, terasa 19 m2,
udržovaná zahrada,
pozemek 680 m2,
ul. Martinů, Šestajovice.

PRONAJATO

PRODEJ – třípodlažní ŘRD 6+kk s garáží
a bazénem, podlahová plocha 220 m2, pozemek 362 m2, ul. Pod valem, P10-Štěrboholy

PRODEJ RD, kolaudujeme !
poslední 2 domy 6+kk typu F
s pozemky 475 a 494m2

k nastěhování 10/2022
ul. U pole, Šestajovice
Ceny
od 15.990.000,-Kč
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