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Zdarma
V tomto čísle naleznete:
Informace OÚ
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Vážení spoluobčané,
vítám Vás v novém roce a jménem redakce do něj přeji mnoho zdraví, štěstí a splněných přání. Vzhledem ke Covid opatřením proběhly oslavy konce
roku 2020 ve větším poklidu než kdykoli jindy. Navíc máme letos, oproti loňsku, v začátku roku více sněhu, a tak měly i technické služby práci s jeho
odklízením z chodníků a silnic. Během ledna jinak proběhlo jednání zastupitelstva nad studiemi o využitelnosti nového společenského centra a v areálu
čistírny odpadních vod začala příprava na rekonstrukci čistírny. Občané mají
také nově možnost třídit další složku odpadu již doma, což znamená méně
komunálního odpadu. Více informací k této věci naleznete uvnitř čísla.
Za členy redakce Vám přeji příjemný začátek nového roku.

Inzerce
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Martin Liška
šéfredaktor
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instalace ocelových sloupů
příspěvek TJ Sokol Šestajovice
příspěvek SK Šestajovice
příspěvek SDH Šestajovice
Projektová dokumentace, zadržování vody
Ocenění pozemků

Informace OÚ
Úhrady nákladů
Měsíc prosinec 2020

zimní obuv, OP
zásahové helmy, hasiči
oprava dětských hřišť
sáčky na psí exkrementy
oprava hasičského vozu
čistící prostředky
baterie
tonery
vodné a stočné, tělocvična
vodné a stočné, hasičská zbrojnice
elektřina, čerpací stanice
elektřina, sportovní hala
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
pohonné hmoty, hasiči
pohonné hmoty, OP
poštovné
poplatky bankám
pojištění obecního majetku
nájem, sběrný dvůr
výdejní terminál, ZŠ
IT služby
montáž nafukovací haly
revize dětských hřišť
geometrický plán
kontejnery na bioodpad
test COVID-19
kvalifikovaný certifikát
oprava okna, ZŠ
servis výtahu, MŠ
výměna boileru, č.p. 13
občerstvení
cestovné
dopravní obslužnost BUS MHD
příspěvek, děti v MŠ mimo obec
tažné zařízení
komunikační vjezdy
výstavba vodovodního řadu
intenzifikace ČOV
revitalizace území
přeložka, atletický ovál
modulové domy
ošacení, OP
publikace
údržba veřejného osvětlení
telefony, čerpací stanice
telefony, sportovní hala
telefony, OP
telefony, hasiči
telefony, OÚ
výměna lamp veřejného osvětlení
provoz sběrného dvora

2 417,4 300,8 833,9 075,12 414,3 196,72,5 900,7 400,6 600,1 300,4 900,7 516,38 002,1 488,4 483,376,1 859,109 312,10 000,76 210,10 000,18 150,17 545,7 865,5 116,3 512,1 670,8 930,5 415,7 700,3 129,2 381,113 455,42 000,1 000,87 830,113 835,282 330,20 000,5 674,852 445,41 705,405,4 687,9,8,315,1,2 265,34 338,172 276,-

13 068,20 000,20 000,20 000,79 618,3 025,-

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

Úklid sněhu
Hlavní náplní technických služeb bylo v prosinci uklízení sněhu. Při nočním sněžení vyráželi zaměstnanci TS
do ulic obce již ve tři hodiny v noci, aby byly chodníky
a silnice pro první občany ráno připraveny k používání.
Chodníky se dle potřeby prohrnují a zametají speciálními stroji. Silnice jsou prohrnovány traktorem s radlicí.
Krizová místa jsou navíc sypána buď inertním materiálem, v případě nutnosti i solí. Důraz je také brán na prostor kolem školských zařízení, kde se technické služby
zaměřují na chodníky a nádvoří základní školy.

Noční sníh TS odmetají před příchodem žáků
Pro nákladní vozidla zajišťující obsluhu v naší obci je
problémem především uježděný sníh. I zde jsou proto zaměstnanci technických služeb neustále připrave-

Ošetření komunikace před svozem kontejnerů
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ni pomáhat. Pomoc byla například potřeba při vývozu
podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Před vývozem kontejnerů u budovy obecního úřadu, kde silnice
poměrně klesá, musely TS nejdříve sníh co nejvíce
odhrnout a následně místo posypat inertním posypem.
Teprve poté mohlo vozidlo svozové firmy kontejnery
bezpečně vyprázdnit.

Třídění odpadů
Naše obec stále hledá nové cesty, jak občanům co
nejvíce usnadnit třídění odpadů. V tomto směru
vstupuje s okamžitou platnost novinka v třídění drobného kovového odpadu, jako jsou plechovky od nápojů a potravin. Tento drobný kovový odpad je nyní
možné vhazovat do nádob nebo pytlů na tříděný
plast. Tento kovový odpad následně vytřídí zaměstnanci technických služeb na třídící lince. Občané
tak již nemusí plechovky od nápojů a potravin vozit
do kontejnerů za obecní úřad či do sběrného dvora
(i když tato možnost nadále platí), ale mohou tak využít svozu přímo od domu.
Připomínáme, že stejným způsobem je možné třídit
i nápojové kartony. I ty je možné vhazovat do nádob či
pytlů na tříděný plast.
Žádáme občany, aby nápojové kartony a plechovky od nápojů a potravin před vhozením do nádoby
či pytle vždy důkladně omyli. Děkujeme.
Pozor: při využívání veřejných kontejnerů na tříděný
odpad je i nadále nutné dodržovat dělení komodit, tedy
do veřejných kontejnerů je možné vhazovat pouze ten
druh odpadu, pro který jsou určeny.
Neustálým problém při využívání podzemních kontejnerů na tříděný odpad je jejich špatné užívání. To se
týká především kontejnerů na tříděný papír. Tyto
kontejnery jsou určeny pro výjimečné situace (např.
dovolená či nemoc občana v době svozu). Pro běžné
třídění papíru je určen jeho svoz od domu. Kontejnery jsou tak někdy úplně zbytečně naplněny před termínem svozu.
Závažnějším probléme ale je, že někteří jedinci papír důkladně neroztrhají (především kartonové obaly)

Ucpaný otvor zcela prázdného kontejneru
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a snaží se jej za každou cenu procpat otvorem kontejneru. Často takto otvor kontejneru ucpou a tento
kontejner nemohou ostatní občané dále využívat,
i když je prázdný. Taková situace je vidět i na fotografii.
Ta je pořízena den po vývozu kontejneru, kontejner je
tedy zcela prázdný. Přesto je otvor kontejneru ucpaný,
což dělá dojem, že je kontejner plný.
Žádáme proto občany, aby byli při používání kontejnerů ohleduplní k ostatním. Ten, kdo papír neroztrhá a ucpe otvor kontejneru, sice sám sobě ulehčí
práci, ale neumožní používat kontejner ostatním
občanům. Prosíme, buďte ohleduplní! Děkujeme.

Společenské centrum
V loňském roce probíhalo hodnocení studií využitelnosti nového společenského centra, které obec plánuje
vybudovat v místě dnešních provozních budov na rohu
ulic Revoluční a Tyršova. Do užšího kola postoupily
dva návrhy. Po připomínkách obce tyto dva návrhy
jejich zhotovitelé upravily. Upravené návrhy architekti prezentovali zastupitelstvu obce na konci minulého
roku. Poté zastupitelé nad oběma návrhy opakovaně
diskutovali. Z diskuzí vzešlo několik dalších připomínek, které zhotovitelé do svých návrhu ještě zapracují.
Poté proběhnou další prezentace, po kterých zastupitelstvo vybere vítězný návrh.

Zatímní návrh kanceláře Archistroj

Zatímní návrh architektů Kostřížových
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Rekonstrukce ČOV
Přibývající počet obyvatel naší obce zvyšuje nároky
na její infrastrukturu. To s týká i čištění odpadních
vod. Současná čistírna je již na hranici své kapacity. To je důvod, proč obec přistoupila k rekonstrukci
obecní čistírny odpadních vod. V rámci rekonstrukce dojde ke zvýšení kapacity čistírny, ale také bude
vybudována nová usazovací jímka, která bude umístěna před samotnou výpustí vyčištěné vody do přírody. Rekonstrukce čistírny bude stát více jak 21 mil Kč.
Voda vypouštěná do přírody je zcela zbavena všech
nečistot. Může v ní tedy probíhat život, jako ve vodě
v přírodě. Tato voda je v současnosti odváděna z naší
obce Čistírenským potokem. Naše obec však chce
tuto vodu zadržet u nás v obci. Proto obec před nedávnem zakoupila pozemek v sousedství čistírny, kde
vybuduje přírodní vodní plochy, které budou napájeny
vodou právě z čistírny. Tím se voda zadrží v naší obci
a vznikne další přírodní plocha, kde budou moci
naši občané trávit chvíle pohody.

Pohled na původní stav ČOV
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Na rekonstrukci čistírny odpadní vod se naší obci
podařilo získat dotaci 9,7 mil. Kč. Na vypsání dotace, kterou by bylo možné využít na vybudování přírodních vodních ploch, obec čeká.
Obec získala dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod. 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: 15.229.288 Kč
Výše dotace: 9.708.671 Kč

Dotazník
Naše obec stále hledá nová adaptační opatření, která mají zmírnit negativní dopad klimatických
změna na naše občany. Mnoho těchto opatření bylo
již provedeno a další se aktuálně připravují. Např.
v předchozím článku uvedené vybudování přírodních vodních ploch nebo příkop na zadržování vody
na poli v centru obce. Pro správné rozhodování v oblasti adaptačních opatření je pro vedení naší obce
velmi cenné znát i názory občanů. Proto již před
dvěma lety vznikl dotazník, prostřednictvím něhož
mohli občané své postoje a názory v této oblasti sdělit. Nyní Vás, občany naší obce, opět žádáme o vyplnění tohoto dotazníku. Účelem je získat informace
v časovém odstupu a zjistit, zda dochází ze strany
občanů v postoji k této problematice ke změnám.
Výsledky ankety pak budou pro vedení naší obce
cenným zdrojem při rozhodování a plánování dalších postupů a investic v oblasti adaptačních opaření a vodním hospodářství. Dotazník je k dispozici
v elektronické podobě na stránkách obce:
http://www.sestajovice.cz/o-obci/aktuality/oznameni.
html.
Děkujeme za vaši spolupráci!

Z činnosti obecní policie
V měsíci lednu řešili naši strážníci mimo jiné tyto záležitosti:

Pohled na ČOV po první rekonstrukci v roce 2011
Fota: Jiří Matějka

Volně pobíhající pes, zraněné zvíře (pták), nález
bankovní karty, prověření podezřelého vozidla, hlučná činnost v neděli, dopravní nehoda, nepořádek
na veřejném prostranství, nepovolený zábor veřejného prostranství 2x, vhazování odpadu na soukromý pozemek, schválnosti (záměrné nezabezpečení
bytového domu), sousedské vztahy, zadržení osoby
v celostátním pátrání.
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Způsob předávání odpadů
druh odpadu

způsob svozu, sběrná místa

směsný komunální odpad

svoz z nádob od domu

papír

svoz z nádob nebo pytlů od domu

plasty

svoz z nádob nebo pytlů od domu

sklo

podzemní kontejnery před budovou OÚ, autobusová zastávka Balkán
a nám. 9. května

nápojové kartony

svoz z nádob nebo pytlů na plast od domu, kontejnery za budovou OÚ

bioodpad

svoz z nádob od domu

elektroodpad

nádvoří hasičské zbrojnice (viz příloha)

drobný elektroodpad

kontejnery za budovou OÚ

zářivky

kancelář Czech POINT

tonery

kancelář Czech POINT

textil

kontejnery za budovou OÚ

kuchyňský olej

nádoba za budovou OÚ

drobný kovový odpad

svoz z nádob nebo pytlů na plast od domu, kontejnery za budovou OÚ

Uvedené druhy odpadů lze také předávat ve sběrném dvoře, kam lze odkládat i další druhy odpadů.

Sběrný dvůr
Provozní doba

středa

pátek

sobota

1. 4. - 31. 10. (letní provoz)

13:00 - 18:00

13:00 - 17:00

09:00 - 12:00

1. 11. - 31. 3. (zimní provoz)

14:00 - 17:00

14:00 - 17:00

09:00 - 12:00

KONTAKT:
tel: 608 874 199
email: sberny.dvur@sestajovice.cz

Obecní sběrní dvůr se nachází u dálnice D11 za deponií.
Sběrný dvůr má samostatný vjezd.
Sběrný dvůr je určen pro občany obce Šestajovice.
Odpad bude proto přijímán pouze po předložení občanského průkazu.
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Mateřská škola
Sportovní olympiáda
V předškolním věku tráví dítě velké množství času
pohybem a sportováním. Poslední dobou si děti toho
sportování příliš neužily. Letos to zkrátka bylo s tím
sportovním tak trochu na levačku. Každým rokem
touto dobou pořádáme v mateřské škole sportovní
olympiádu. Samozřejmě jsme ji ani letos nemohli
v Rybičkách vynechat. Vše bylo připraveno. Takže
na START a začínáme. První odvážlivci se postavili
na startovací čáru, do ruky chytili hokejku a zkušeně
prokličkovali slalom do cíle. Na dalším stanovišti si dětisportovci vyzkoušely hod míčkem z dálky na cíl. Zažilo
se spousty legrace. Obzvláště, když si míček dělal, co
chtěl, a ne a ne se dostat do cíle. I to se může stát, ale
to vůbec nevadí. Dožene se to na dalším stanovišti a tím
je krasobruslení. Nevěřili byste, jak se ve školce krásně
bruslí. Stačí jen látkové návleky a může se začít. A teď
trochu zklidnit pohyby a v klidu donést pingpongový
míček na lžíci do cíle. Hotovo. A to je konec? Není.
Teď přijde to nejdůležitější – ocenění našich sportovců.
Na řadu přicházejí medaile, diplomy a poháry. Poháry si
děti sami ozdobily a připravily si je na sladkosti. A může
začít slavnosti závěrečná party pro vítěze. Vítězem se
staly všechny děti, protože Rybičky byly na sportovní
olympiádě doslova jako ryby ve vodě. Děti si své
vlastnoručně vyrobené a ozdobené poháry po okraj
naplnily dobrotami a převzaly si medaile s diplomy. Ale
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upřímně, dobroty v pohárech byly lepší než medaile
s diplomem. Přeci jenom se medaile a diplomy nedají
jíst. Sportu zdar.
Marcela Trantinová

Na tři krále o krok dále
Jako každý rok se 6. ledna vydala třída Kašpárků
na tříkrálovou obchůzku. Vybaveni vlastnoručně vyrobenými královskými korunami, košíčkem na koledu, typickým fanfrnochem a křídou Kašpárci obešli všech pět tříd
naší mateřské školy. Ve třídách ostatním dětem a paní
učitelkám zazpívali, zahráli na fanfrnoch a popřáli do nového roku hodně štěstí, zdraví, abychom na sebe byli
hodní, abychom si pomáhali a měli se rádi. Při odchodu
nezapomněli popsat vchod do třídy K+M+B 2021.
Jana Šaldová

CKP - Aktivity pro rozvoj řeči
Tentokrát se naše Centrum Kolegiální Podpory zaměřilo na Aktivity pro rozvoj řeči. A ačkoliv bylo setkání
opět on-line, tak kromě tvoření vět z vybraných písmen
nebo vět, kdy všechna slova začínala na stejné písmeno a slovního fotbalu, jsme si i vyzkoušeli cvičení na
rozvoj dechu. To je důležité na podporu bráničního dýchání a koordinace výdechu a nádechu, např. aby se
děti nenadechovaly uprostřed slova. A také jsme zvládli
artikulační cvičení - cvičení rtů a mimických svalů a cvičení jazyka. V rámci prevence špatné výslovnosti lze
zařadit i přípravná cvičení k jednotlivým hláskám. K rozvoji řeči a slovní zásoby také patří hry se slovy, a i my
si hráli s obrázkovými kartičkami a hledali jsme správné
pojmy k obrázkům, na kterých byla antonyma i homonyma. Vše je samozřejmě podloženo odbornou literaturou, metodikami a praxí.
Za CKP Kateřina Böhmová
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Život v obci
TJ Sokol Šestajovice
Sokolské plány a vzpomínání

V únoru je na místě vzpomínat především na ty nejstarší okamžiky našeho spolku. Psal se právě rok 1861
a v Rakousko-Uhersku došlo k uvolnění poměrů, což
umožnilo zakládání různých kulturních a vlasteneckých
spolků. Zároveň bylo potřeba rozšiřovat fyzickou zdatnost Čechů, dařilo se tedy i tělocvičným ústavům. Průřez všech vlasteneckých aktivit – rovnováhu těla i ducha
se rozhodl podpořit také nový spolek, jehož ustavující
valná hromada byla svolána na 16. února 1862. Sokol
tedy slaví 159 let.
Do dalších let přejeme nejen všem členům pevné zdraví
a spoustu aktivity.

Florbal

V letošním školním roce jsme tomu společnému cvičení
bohužel moc nedali, ale plánů máme stále plnou hlavu.
A protože veškeré plánování potřebuje čas, naši florbaloví trenéři už začali – plán zní Příměstský tábor 2021.
Jako inspirativní vzpomínku přidáváme vzpomínání
na ten loňský.
Příměšťáku se zúčastnilo celkem 22 dětí, konal se poslední týden v srpnu od pondělí do pátku. Na denním
programu byly různé aktivity. V hale hráči trénovali florbalové a vytrvalostní dovednosti. Na Balkáně si hráči
zkusili i jiné sporty (fotbal, basket házená), nechybělo
ani lehčí posilování. První den byli všichni rozděleni
do týmů a v průběhu dalších dní mezi sebou soutěžili,
ať to byly různé soutěže nebo přímo florbalové zápasy.
Během poledního klidu sice odpočívalo tělo, ale zase
pracovala hlava, hráči plnili různé kvízy a také sledovali
různá florbalová videa.
Na programu byly i speciální body. Pod vedením náčelníka Milana měly děti kondiční trénink a pod vedením
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Vráti jsme vyjeli na celodenní cyklovýlet podél Labe.
Dětem se příměstský florbalový tábor velmi líbil a souhlasily s jeho opakováním další rok. Letošní sezóna je
kvůli pandemii velmi ovlivněna a děti jsou většinu svého
času doma u počítače. Proto chceme i letos na konci
srpna příměstský tábor znovu uspořádat a vytáhnout
děti ven užít si florbalu, sportu a společné zábavy.

Všestrannost

I vedoucí ostatních oddílů chystají aktivity do doby izolace a stejně tak plánují, jaké nové prvky, hry a „lumpárny“
budou se svými svěřenci podnikat „v lepších časech“.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali zastupitelům
obce Šestajovice za nákup nové pěnové švédské bedny
do všech oddílů všestrannostních, trampolín, gymnastiky i dospělých a jiných.
Zatím si musíme vystačit s individuálním pohybem
v přírodě, ale daří se nám alespoň sdílet hry a zážitky.
Přesto se moc těšíme také na naši novou bednu.
DĚKUJEME!
Jiří Polák a Pavel Peškar

ý
jovick
šesta
Dostavník

Kdy a kam
Upozornění: Vzhledem k epidemiologické situaci může
docházet ke změnám programů. Sledujte proto webové
stránky jednotlivých kulturních institucí.

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

otevřeno denně 9-17 hodin

Z důvodu 5. stupně PES máme uzavřené nejenom
vnitřní expozice, ale také interaktivní stezku Vánoční
les se slaměným betlémem na zámeckém nádvoří.
6. 2. 2021 - 16. 2. 2021
MASOPUSTNÍ TÝDEN
Letošní Masopustní průvod jsme pro vás připravovali
na sobotu 13. února 2021. Je ale již zřejmé, že v tradiční podobě letos neproběhne. Přinášíme vám letošní
novinku. V době od 6. do 16. února 2021 se můžete
kdykoli sami projít trasou Masopustního průvodu –
od Divadla Horní Počernice až na Chvalský zámek.
Na trase vás čekají: fotografie z průvodů Horními Počernicemi z předešlých let, krátká povídání o historii
tradice jako takové i té počernické, jednoduché úkoly
a hádanky pro děti i sladké překvapení v samém závěru stezky. První stanoviště s mapou najdete od soboty
6. února u počernického divadla. Délka trasy 2,5 kilometru. Dočasnou naučnou stezku pro vás připravili
pořadatelé tradičního Masopustního průvodu: MČ Praha 20, Chvalský zámek, Molechet, Divadlo Horní Počernice, JUNÁK – český skaut, DDM Horní Počernice,
MUMRAJ a restaurace Sezóna

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

BŘEZEN 2021
Živé přenosy probíhají na Facebooku Divadla Horní Počernice. Pokud nemáte založený profil na Facebooku,
video se vám také zobrazí, stačí využít odkaz na webu
divadla. Záznam je následně ke zhlédnutí také na YouTube kanálu Divadla Horní Počernice. On-line čtení
bude pokračovat každou středu a čtvrtek až do doby
než bude možné pořádat divadelní a filmová představení pro veřejnost.
On-line vysílání je volně dostupné. Divadlo můžete podpořit nákupem virtuální vstupenky na www.divadlopocernice.cz
středa 3. března v 18.00
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Nalaďte si na Facebooku Divadla Horní Počernice on-line čtení z klasické literatury, Čte Barbora Jelínková.
Virtuální vstupenku koupíte na www.divadlopocernice.cz
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čtvrtek 4. března v 17.00
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
Zaposlouchejte se s námi na Facebooku Divadla Horní
Počernice do klasických pohádek.
Čte Vlaďka Držmíšková.
Nákupem virtuální vstupenky na
www.divadlopocernice.cz
přispějete na provoz Divadla Horní Počernice.
středa 10. března v 18.00
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Nalaďte si na Facebooku Divadla Horní Počernice on-line čtení z klasické literatury
Čte Barbora Jelínková.
Virtuální vstupenku koupíte na
www.divadlopocernice.cz
čtvrtek 11. března v 17.00
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
Zaposlouchejte se s námi na Facebooku Divadla Horní
Počernice do klasických pohádek.
Čte Vlaďka Držmíšková.
Nákupem virtuální vstupenky na
www.divadlopocernice.cz
přispějete na provoz Divadla Horní Počernice.
čtvrtek 18. března v 19.30
Michaela Doleželová, Roman Vencl
KDYŽ SE ZHASNE
režie: Roman Meluzín
hrají: Lukáš Langmajer, Miluše Bittnerová, Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč
sobota 20. března v 19.30
Pavel Kohout
LÍZINKA
DS Právě začínáme
režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Dramatizace knižního bestselleru Katyně, která byla
ve světové premiéře uvedena v Horních Počernicích.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
neděle 21. března v 15.00
O CHYTRÉM HONZOVI A KRÁSNÉ MADLENCE
Divadelní agentura Praha
Činoherní pohádka na klasický námět
vstupné: 120, 100, 80 Kč
středa 24. března v 18.00
TAŤJANA MACHOLDOVÁ:
VÝSTAVA PRO KRÁSNÉ DNY
vernisáž výstavy, vstup volný
neděle 28. března v 15.00
MAXIPES FÍK
Divadlo Krapet
Divadelní zpracování oblíbeného večerníčku.

Vstupné: 120, 100, 80 Kč

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

mobil: 608 114 007

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

KOUPÍM BYT
728 128 732
RK nevolat
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Zde může
být
i vaše
reklama!
Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz

tel.: 724 963 162

Pronájem montážní plošiny
MP 18
PROVÁDÍME:
Doprava materiálu do výšky 18 m
Údržba zeleně
Čištění okapů
Odstraňování rampouchů
Nátěrové práce
Montáže reklamních zařízení
Další montáže ve výškách
Další využití plošiny:
Údržba veřejného osvětlení
Opravy a údržba staveb
Natáčení filmů
Ostatní výškové práce
Ceny:
Pronájem plošiny 550 Kč/hodinu, při dlouhodobějším nájmu
slevy dohodou.
Obsluha a práce od 190 Kč/hodinu, při dlouhodobějším nájmu
slevy dohodou.
Doprava plošiny 16 Kč/km.
Ceny bez DPH.
Kontakt: 724 191 249
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