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Vážení spoluobčané,
situace s Covid-19 se výrazně zlepšila, a tak jsme se konečně dočkali výraznějšího rozvolňování. Snad nám to vydrží a blížící se léto splní naše očekávání. Samotné očkování v Šestajovicích také pokračuje. Minimálně první
dávku již dostali všichni naši občané 65+ a druhou dávku všichni občané
70+, kteří měli zájem být v naší obci očkováni. I naše děti mají za sebou
častější návštěvy škol a zvládly i přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
a střední školy. Více dětí již vidíme sportovat i na našich hřištích. Naopak
populární akce Pálení čarodějnic se opět uskutečnit nemohla, snad to vyjde
příští rok. Uvnitř Dostavníku jinak naleznete žádané informace o Klánovické
spojce a stále jsou pro občany k dispozici zdarma do výpůjčky kompostéry.
Za členy redakce Vám přeji pevné zdraví.
Martin Liška
šéfredaktor
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Informace OÚ
Úhrady nákladů
Měsíc březen 2021

publikace
revize hasicích přístrojů
kancelářské židle
dopravní značení
elektronické vodoměry
opravy dětských hřišť
sáčky na psí exkrementy
travní semeno
tonery
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
poštovné
telefony, ČOV
telefony, sportovní hala
telefony, OÚ
telefony, OP
fireport
pojištění čistícího vozu, pov. ručení
pojištění čistícího vozu
pojištění přívěsného vozíku, pov. ručení
havarijní pojištění, vozidlo OP
poplatky bankám
pronájem sběrného dvora
společenské centrum, studie
IT služby
údržba zeleně a úklid obce
čištění odpadních vod
údržba výtahu, ZŠ
hasicí přístroje
provoz sběrného dvora
úprava prostor OÚ
přírodní zahrada
oprava semaforu
dopravní obslužnost BUS MHD
vítání občánků
správní poplatky
stavební úpravy, čp. 13
pohonné hmoty, OP
Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr

990,3 883,1 048,4 784,252 285,5 082,9 801,666,34 094,9 098,85 193,5 000,9,25,2 235,315,1 210,1 973,12 266,275,9 528,5 240,10 000,121 000,12 487,308 550,17 617,5 415,4 235,175 255,5 082,2 420,4 503,157 395,955,6 000,220 882,3 199,-

Očkování proti COVID-19
Naše obec i nadále spolupracuje s Centrem zdravotné péče Jirny na očkováni našich občanů proti
COVID-19. Díky této spolupráci nemusí naši občané
za očkováním dojíždět, ale jsou očkování přímo v naší
obci. Konkrétně v základní škole. Vakcíny se daří zajišťovat v dostatečném množství. Díky tomu jsme v naší
obci již oočkovali všechny naše občany, kteří měli
o očkování zájem. Aktuálně se jedná o věkové skupiny
65+ a starší.

Nyní se mají možnost nechat očkovat i mladší věkové skupiny. Naši občané, kteří mají zájem o očkování
v naší obci, se přihlásí do registračního systému Ministerstva zdravotnictví ČR na webu registrace.mvcr.cz.
Zájemce uvede jako očkovací místo Centrum zdravotní
péče Jirny. Přihlášení občané ze Šestajovic budou automaticky přiřazeni na očkován v naší ZŠ. Po stanovení
termínu očkování obdrží přihlášení občané o tomto termínu zprávu.
Občané, kteří již dostali druhou očkovací dávku, mohou
získat certifikát o očkování v Očkovacím portálu občana (https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F).

Klánovická spojka
Jednou z liniových staveb, které mají v budoucnu vzniknout v katastru naší obce, je tzv. Klánovická spojka.
Má jít o komunikaci, která propojí naší hlavní silnici
(v místě mezi Klánovicemi a Šestajovicemi) s dálnicí
D11 u současného přemostění dálnice u Tvrze Hummer. Jedná se o standardní dvouproudovou komunikaci III. třídy o šíři 6,5 m. Plán na stavbu této komunikace vznikl již v 80. letech minulého století. Záměrem
komunikace je odklonit tranzitní dopravu, která denně jezdí přes naší obec.
V současnosti se mezi našimi občany objevilo tvrzení,
že výstavba této komunikace začne za dva roky. Jedná se o fámu Aktuálně teprve probíhá posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Není stanovena konečná
varianta trasování, není kompletní projektová dokumentace, nejsou vykoupeny pozemky atd. Že by byla stavba zahájena za dva roky, je tak zcela nereálné. Navíc
v současnosti se v rámci Středočeského kraje nejedná

Vakcinace druhou dávkou v naší ZŠ
o prioritní stavbu, takže není snaha o její rychlou realizaci.
Zásadní pro obec Šestajovice je, aby vznikla varianta napojení na hlavní silnici mezi Klánovicemi a Šestajovicemi v takové podobě, která bude dopravně
nejvhodnější. Naše obec preferuje tzv. Šestajovickou
variantu, která obsahuje napojení na hlavní silnici v podobě kruhového objezdu. Od kruhového objezdu pak
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Nový kompostér pro naše občany zdarma
Rozložení KS v ulici Trojmezní dle Šestajovické varianty
trasuje Klánovickou spojku dále od současné zástavby
a poskytuje bezpečný chodník a cyklostezku, které jsou
oddělené od silnice zelení (viz obrázek). Naše obec zásadně nesouhlasí s tzv. Klánovickou variantou, která je
zcela proti smyslu bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. Tato varianta obsahuje napojení v podobě
křižovatky tvaru „T“ a dále je trasována tak, že ignoruje
základní principy bezpečnosti silničního provozu.
Až stavba vznikne, dojde k odklonu části tranzitní
dopravy z naší hlavní silnice. To přinese z hlediska
dopravy velkou úlevu vnitřní části obce. Především
pak občanům, kteří u hlavní silnice nebo její blízkosti
bydlí. Každá stavba má však i negativní dopady, a ty
chce naše obec minimalizovat. Proto má stavba Klánovické spojky několik podmínek v územním plánu obce.
Zásadní jsou dvě podmínky. První je, že stavbu Klánovické spojky musí předcházet stavba obchvatů silnic
č. 12 a 101. Důvodem je, aby nedošlo ke stahování
dopravy ze současných tras těchto silnic na Klánovickou spojku. Tato podmínka chrání nejen šestajovické
občany, ale především klánovické občany. Druhou
zásadní podmínkou je, že těleso silnice bude doprovázet pás keřové a stromové zeleně o šíři minimálně
30 m. I zde naše obec myslela nejen na naše občany,
ale i na klánovické občany, a proto je v podmínkách
pás doprovodné zeleně stanoven i na stranu silnice
směrem ke Klánovicím. Klánovická spojka tak má být
na našem katastru opticky oddělena od Šestajovic
i Klánovic zelení. Z obce tak silnice nebude vidět, naopak výhled bude do nového pásu zeleně. Tato zeleň
bude zároveň sloužit i jako protihluková ochrana.
Kdy bude Klánovická spojka vybudována v současnosti není nikdo schopen sdělit. Z dosavadních postupů
však nelze předpokládat, že to bude v nejbližších letech. Po tu dobu bude naše obec i nadále prosazovat
bezpečnější a dopravně plynulejší řešení napojení
a trasování Klánovické spojky.

Kompostéry pro občany
Naše obec stále hledá a zavádí nové možnosti, jak občanům co nejvíce zlepšit podmínky pro třídění odpadů. Například v loňském roce získali naši občané
od obce zdarma do výpůjčky plastové nádoby na tříděný papír a plast. Podobnou možnost se podařilo zajis-

tit pro občany i tento rok. Tentokráte mají naši občané
možnost získat od obce opět bezplatně do výpůjčky
kompostér.
Na bezplatnou výpůjčku mají nárok občané s trvalým
pobytem v obci Šestajovice. K dispozici je 650 kusů
kompostérů. Nárok je vždy na 1 kus kompostéru na číslo popisné. Kompostéry budou poskytovány do vydání
zásob.
Upozornění: Dotazníkové šetření, které obec v minulosti provedla ke zjištění zájmu občanů o výpůjčku kompostéru, sloužilo jako podklad pro stanovení množství
objednaných kompostérů. Vyjádření zájmu v tomto
dotazníku neznamená rezervaci či objednávku kompostéru.
Kompostéry jsou vydávány od 7. 4. 2021 ve sběrném
dvoře. K podepsání smlouvy o výpůjčce je nutné předložit občanský průkaz.

Zápis do MŠ
V současnosti se školskými zařízeními valí populační
vlna dětí narozených okolo přelomu roku 2010. Zatímco před několika lety se v naší obci rodilo přes 70 dětí
ročně, v současnosti se toto číslo pohybuje okolo 40.
V posledních letech tato populační vlna postupně opustila školku a aktuálně plně zatěžuje školu. Před dvěma
lety tak nastala situace, že se nenaplnila jedna třída
školky, a naopak škola měla problém s umístěním
žáků. Z tohoto důvodu bylo nutné před rokem jednu třídu školky uvolnit škole.
V následujícím roce se do školky nepodařilo kvůli odebrání jedné třídy umístit několik tříletých dětí, což odpovídalo předpokladům. Dle současného vývoje se předpoklady obce vyplní i tento rok. To znamená, že letos
se do školky dostanou děti cca o půl roku mladší než
loňský rok.
Tohoto zlepšení se dosáhne i přes to, že se letos
do naší školky hlásí dvakrát více dětí než loni. Na toto
ihned naše obec reagovala, a domluvila pro příští školní rok spolupráci s Městskou částí Praha – Horní Počernice. Zde budou děti z naší obce do volné kapacity
přijímány do MŠ Chodovická. Podmínkou přijetí do této
školky je, aby se dítě zúčastnilo zápisu. Podání žádosti
do MŠ Chodovická nemá vliv na hodnocení o přijetí dítěte do naší školky.
I přesto, že se daří do naší školky přijímat stále mladší děti, zvažuje naše obec pro školní rok 2022/2023
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zvýšení kapacity MŠ. Tyto úvahy je možné vést ze dvou
důvodů. Za prvé populační vlna pomalu začne opouštět
i základní školu, a proto zde bude postupně docházet
k uvolňování tříd. To ZŠ pomůže především k tomu, že
nebude nutné umisťovat kmenové třídy do speciálních
učeben. Ale také by se mohla uvolnit jedna třída pro
MŠ. Za druhé došlo ke změně financování pedagogického personálu škol. Zatímco dříve byly finanční prostředky na pedagogické pracovníky zasílány podle počtu žáků, v současnosti jsou tyto prostředky přidělovány
dle počtu tříd. Díky by bylo možné otevřít navíc jednu
třídu MŠ a mít zajištěny finance na pedagogy, i když
nebude naplněna kapacita této třídy.
Začínají se tak naplňovat plány, se kterými obec před
několika lety přistoupila k rekonstrukci ZŠ, přístavbám jejích nových křídel a ke stavbě dalších nových
budov školky a školy. S odezněním populační vlny
tak obec bez problému umístí všechny své děti do MŠ,
žáky do ZŠ a ve škole budou moci být plně využívány
speciální učebny.

Z činnosti obecní policie
Nepořádek

Stále zvětšujícím se problémem je nepořádek u podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Již několikrát
jsme v Dostavníku uživatele žádali, aby dodržovali pravidla pro používání podzemních kontejnerů. Především
neucpávali hrdla kontejnerů a nepokládali odpad mimo
kontejnery. Bohužel stále více dostáváme od občanů
stížnosti, že je kolem kontejnerů nepořádek, který
pak rozfoukává vítr po okolí. Navíc, pokud je u kontejnerů položen papír, a ten zmokne, již nelze tento papír
zařadit do tříděného papíru a je vhozem do směsného
odpadu. Také je běžné, že jsou u kontejnerů pokládány
jiné odpady než tříděné. Toto jednání některých osob
znamená zvýšení nákladů na likvidaci odpadů. Tyto
náklady jsou pak zahrnuty do výpočtu pro poplatek
za svoz odpadů. Takže na jednání těchto jedinců doplácí všichni občané.
Opakované žádosti naší obce o správné používání
kontejnerů nejsou vyslyšeny. Naopak nepovolené
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Obrázek připomínající spíše dálný východ
odkládání odpadů mimo nádoby přibývá, stejně tak
přibývají stížnosti občanů. Proto je naše obecní policie
nucena přistoupit v případech tohoto jednání k udělování blokových pokut. Pro zjištění pachatelů této činnosti
používají strážníci fotopasti a další pátrací metody.
Pachatelé jsou pak dohledáni nejen podle obličejů, ale
také podle registračních značek vozidel. Příkladem
může být hromada odpadu, který byl odložen vedle
kontejnerů v ulici Husova (viz foto). Strážnici na základě
šetření zjistili šest různých pachatelů, kteří zde odpad
odložili. Pěti z těchto pachatelů byly uděleny blokové
pokuty. Jeden pachatel odmítl pokutu zaplatit. Jeho
případ byl proto postoupen přestupkové komisi. Odmítnutí pokuty se pachatelům velice prodraží. V přestupkovém řízení nejenže zaplatí většinou vyšší pokutu, ale
jsou povinni uhradit i náklady řízení (2 000 Kč). Navíc je
jim proveden zápis do registru přestupků.

Týrání zvířat

Za poslední rok se zlepšila situace s volně pobíhajícími psy. Jejich počet se snížil. Bohužel také až poté, co
strážníci tento přestupek začali řešit blokovými pokutami. Stále však strážníci dostávají stížnosti občanů,
že někteří majitelé nechají záměrně běhat své psy
po polích. Zde pak tito psi uštvávají zvěř. Důkazem
toho mohou být například srnky, které můžeme vídávat na poli v centru naší obce pod ulicí Tyršova. Letos
zde srnky vyvedly tři mladé. Jedno ze srnčat zakousl
pes a jednu srnku pes uštval. Podobné je to i na polích
v okolí obce. Je nutné si uvědomit, že i když pes srnku nebo zajíce nechytí, tito většinou následně umírají
vyčerpáním. Ponechání psa volně pobíhat po poli lze
v těchto případech hodnotit jako týrání zvířat. Jeden
takový případ také řešili strážníci v dubnu. Majiteli psa
bylo za toto jednání udělena pokuta 2 000 Kč. I nadále budou v těchto případech strážníci udělovat vysoké
pokuty.

V měsíci dubnu řešili mimo jiné
tyto záležitosti:

Odpad rozfoukaný větrem od kontejnerů

Pomoc při očkování a převoz osob, nález peněženky,
nález jízdního kola, volně pobíhající pes 2x, vandalismus, nepovolné umístění reklamního zařízení, krádež
jízdního kola, nepořádek na pozemku, pomoc osobě
v nouzi, osoba bez ochrany úst v prostorách obchodu,
zadržení osoby v celostátním pátrání.
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Zadržování vody v krajině
V rámci zlepšení životního prostředí se někteří občané rozhodli využívat zelený pás veřejného prostranství
mezi svým plotem a komunikací pro luční porost. Toto
naše obce podporuje. Luční porost je lépe schopen
zadržovat vodu než nakrátko sekané trávníky. Tuto
zadrženou vodu pak rostliny v horkých dnech uvolňují do ovzduší, čímž se vzduch ochlazuje. Občané
do těchto ploch sejí různé druhy lučních semen. To také
podporuje pestrost rostlin.
Tyto veřejné pásy zeleně udržují technické služby
obce. Aby vznikl žádoucí luční porost, nesmí se místo pravidelně sekat. Proto pokud má občan zájem
o využití veřejného pásu zeleně jako louky, je třeba toto nahlásit technickým službám obce na email
technickesluzby@sestajovice.cz. Zaměstnanci technických služeb pak tato místa na žádost občanů nesekají a přenechávají je jejich údržbě.

Luční porost na veřejném prostranství

Péče o stromy
V posledních letech naše obec vysadila okolo 2 000
nových stromů. Nejen o tyto nové stromy, ale i o ty
původní, je třeba dobře pečovat. Naše obec nechává
každý strom jednou za tři roky zkontrolovat odborníkem v oblasti dendrologie. Na stromech jsou během
těchto kontrol prováděny zdravotní řezy. Během letošních kontrol dendrolog zkontroloval a ošetřil stromy
ve východní a jižní části obce. Zdravotní řezy byly také
provedeny na starých lipách u jižní části hlavní silnice.

Ošetřování stromů dendrologem
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Sociální pomoc
Na pomoc rodinným pečujícím
– Poradna Včera

Pečujete doma o svého blízkého? Nabízíme všestrannou odbornou pomoc a doprovázení těm, kteří v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi a okolí pečují o blízkého člověka s poruchou paměti. Poskytujeme sociálně
právní poradenství, psychosociální podporu, vzdělávání v oblasti každodenní péče a komunikace s lidmi
s Alzheimerovou nemocí či některým typem demence.
Zřídili jsme pro vás specializovanou poradnu, která
nese název Poradna Včera a je umístěna v Brandýse
nad Labem - Staré Boleslavi v Boleslavské ulici u autobusového nádraží. Podporu poskytujeme pečujícím
i v terénu a on-line formou. K dispozici vám jsou odborníci například z oblasti sociální práce a péče, práva,
neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní péče. Veškeré služby poskytujeme zdarma.
Poradna Včera je součástí sociální služby působící
ve 12 středočeských městech a zaštiťuje ji organizace
Dementia. Vítáme spolupráci s ostatními zdravotními
a sociálními službami pro seniory na Brandýsku. Pokud vás trápí problémy spojené s domácí péčí, můžete
se na nás obrátit prostřednictvím telefonu 775 586 633,
e-mailu poradna.brandys@dementia.cz nebo využít
možnost chatu na https://dementia.cz/chat.
Barbora Paterová
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Vyhlášení konkursního řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele/ky
Mateřské školy Šestajovice, okres Praha-východ
Obec Šestajovice v souladu s § 166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR
č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní
řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace
vykonávající činnost školy Mateřská škola Šestajovice, okres Praha-východ, IČO: 720 73 438,
se sídlem Pohádková 1, 250 92, Šestajovice.
Předpokládaný nástup do funkce
1. 8. 2021
Požadavky
-

Splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy podle § 5, zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Znalost problematiky školství a školských předpisů
Organizační a řídící schopnosti
Znalost práce na PC
Občanská a morální bezúhonnost
Zdravotní způsobilost pro výkon funkce

Náležitosti ke konkursnímu řízení:
-

Přihláška (jméno a příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, kontakty – telefon, email, datum a
podpis)
Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení
u vysokoškolského vzdělání)
Přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
Strukturovaný životopis, vlastnoručně podepsaný
Nástin rozvoje školy o rozsahu max. 4 stran
Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
Lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíce)
Čestné prohlášení dle § 4, odst. 3, zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech

Způsob podání přihlášky
Přihlášku včetně příloh doručte nejpozději do 7. 6. 2021 do 17:00 hodin na sekretariát Obecního
úřadu Šestajovice, Husova 60/9, 250 92, Šestajovice, v uzavřené obálce. Obálku označte: „Konkurs
MŠ – neotvírat“.

Bc. Tomáš Dvořák
místostarosta obce
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Co patří do nádob a pytlů na plast
svážených od domu
Aby bylo třídění odpadů pro občany co nejpohodlnější, umožňuje obec využívat
nádoby a pytle pro svoz tříděného plastu i na další komodity.
Tyto komodity dále třídí zaměstnanci našich TS na třídící lince.
Do nádob a pytlů na tříděný plast můžete vkládat tyto tříděné odpady

PATŘÍ

NEPATŘÍ

PLASTY

sešlápnuté PET lahve,
plastové nádoby a lahve,
plastové kelímky, sáčky a
fólie, čisté plastové obaly
od mléka, jogurtů a
ostatních mléčných
výrobků, plastové tašky,
prázdné plastové obaly
od šamponů, kosmetiky a
čistících prostředků

bakelit, guma, PVC,
linoleum, pneumatiky,
novodurové trubky,
plastové obaly od
chemikálií olejů a barev

NÁPOJOVÉ
KARTONY

vypláchnuté krabice
od džusů, mléka apod.

nápojové kartony
se zbytky potravin

KOVOVÉ
OBALY

Čisté kovové obaly
od potravin, hliník a
nápojové plechovky z něj
vyrobené, hliníkové nádobí
a další.

kovové obaly
od nebezpečných látek,
fólie z hliníku spojené
s dalším jiným materiálem
(obaly od instantních
polévek apod.)

Tato pravidla platí pouze pro nádoby a pytle (žluté barvy) na tříděný plast.
Neplatí pro podzemní kontejnery na tříděný plast.
Do podzemních kontejnerů na tříděný plast patří pouze plastový odpad.
Nápojové kartony a plechovky vypláchněte, kovové obaly umyjte.
Pro předávání tříděného papíru a plastu využívejte nádoby a pytle svážené
od domu, případně sběrný dvůr. Podzemní kontejnery na tříděný papír a plast
jsou určeny pro výjimečné případy.
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Mateřská škola
Návrat
Určitě jste si všimli, že se nám děti vrátily do mateřské
školy. Alespoň část dětí – předškoláci. A my jsme za to
rádi. Na děti se těšili nejen paní učitelky a páni učitelé,
ale i třídy, hračky a zvířátka. Třídy byly připraveny novou
výzdobou a malými, v podstatě kosmetickými úpravami.
Začátek docházky byl tak trochu s obavami. Přeci jen
testování dětí antigenními testy bylo novinkou nejen pro
děti, ale i pro rodiče a pedagogy. První dny se někde
neobešly bez slziček. Většina dětí, rodičů i pedagogů
ale vše zvládla na jedničku s hvězdičkou. Velký dík
patří hlavně rodičům za dodržování stanoveného
času příchodu dětí do mateřské školy. Vyhnuli jsme
se tak případnému shromažďování rodičů v šatnách.
Při tvorbě tohoto časového harmonogramu jsme se
snažili vyjít rodičům vstříc. Kdo je ranní ptáče, přicházel
na testování už na 7 hodinu. Kdo si rád přispal,
dorazil něco málo před 8 hodinou. Po provedení testu
si děti patnáctiminutové čekání na výsledek krátily
kreslením v šatnách či plnily různé úkoly. A pak už se
jen spočítaly čárky na testu a šup do třídy. A rodiče
s klidem odjížděli za svými pracovními povinnostmi.
První dny si v podstatě děti chtěly jen hrát a povídat.
A tak jsme si povídali a hráli. Postupně jsme se vraceli
do klasického vzdělávacího režimu a nyní už se děti těší
na činnosti v Centrech aktivit. V naší třídě Rybiček se
sešly děti i z Vodníčků a náramně si rozumějí. Na online
výuku už si skoro nikdo ani nevzpomene. Byla to nová

zkušenost, ale živé děti ve třídách jsou neporovnatelné
s dětmi na monitorech. Už se těšíme, až se nám to tříd
vrátí i děti ostatní. Doufáme, že to nebude trvat dlouho
a budeme kompletní.
Psáno 26. 4. 2021.
Marcela Trantinová
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Veselý plot
…tak jsme nazvali velikonoční výzvu pro děti z naší školky v rámci distančního vyučování. Protože i letos byla
školka uzavřena na začátku jara, zimní obrázky vystřídaly pouze prázdné sítě v šatnách a třídách. Paní učitelky
sice vyzdobily okna tříd zajíčky, motýlky a kytičkami, ale
výzdoba, které chybí dětské vidění, fantazie a rukopis,
nemá ten správný náboj. A tak se zrodil nápad. Čas
velikonoční je příležitostí udělat svět barevnější a holé
stromy a šedivý betonový plot si o barvičky přímo říkaly.
Abychom děti přilákali, nejprve jsme sami na plot navěsili
barevné stužky, ozdobili jeden strom velikonočními kraslicemi a na chodník napsali jarní pozdrav. Prostřednictvím e-mailů jsme rodiče seznámili s naší myšlenkou…
přijďte s námi přivítat jaro! Na odezvu jsme nemuseli
dlouho čekat. Hned v den výzvy se na plotě objevily první
výtvory. Postupně přibývala vajíčka vyfouknutá a obarvená, vajíčka z papíru, pokreslené kamínky ve tvaru vajíček, papíroví zajíčci a věnečky, zalaminované obrázky
s jarní tématikou nebo velikonoční přání. Kdo chtěl, mohl
křídami připravenými v kbelíčku na chodník nebo na plot
nakreslit veselý jarní obrázek. Přestože počasí příliš jarně nevypadalo a obrázky na chodníku brzy smazal déšť,

děti, rodiče i všichni zaměstnanci školky měli při tvoření
nebo prohlížení hned lepší náladu. V zachování plotu
jako výstavní galerie jsme se rozhodli pokračovat a velikonoční náměty vystřídaly obrázky třídy Rybičky s tématem ke Dni Země. Budeme se snažit, aby se veselý plot
stal trvalou součástí naší Lodičky a přiblížil dění ve školce dětem, které k nám ještě nechodí nebo naopak vyvolal vzpomínku u dětí, které naší školkou již prošly.
Jana Zetková

Centrum kolegiální podpory
I v měsíci dubnu naše centrum kolegiální podpory uspořádalo setkání. Tentokrát jsme se sešli nad tématem výuky
na dálku, a to jak nad aktivitami, které jsme využívali na
online setkáních s dětmi, tak nad tím, jakou formou jsme
distanční výuku pojali. Vyměnili jsme si zkušenosti, jaké
další aktivity jsme pořádali, ať již to byla soutěž naší MŠ
mezi třídami ve sbírání kroků, kterou jsme pojali jako putování na nejzápadnější část Evropy či bojovky z různých
tříd nebo úkoly na plotě v MŠ v Újezdě nad Lesy, které
sloužily jako komunikace s rodiči. Také se s námi podělila
o svou zkušenost paní učitelka z Hradce Králové, která
děti při online setkání vzala na prohlídku na venkov. Alespoň takto na dálku měly děti možnost seznámit se životem
v jiném prostředí a prohlédnout si některá hospodářská
zvířata. Všichni jsme si poté také některé aktivity vyzkoušeli, abychom i my z nich měli ten správný prožitek.
Těšíme se na další setkání, které se uskuteční ve středu
12. května, a my společně s našimi kolegy a kolegyněmi
budeme sdílet své zkušenosti s učením dětí venku.
Marie Bartošová
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OPĚT VE ŠKOLE!

My, žáci 3.B, jsme měli to štěstí, že výhodu prezenční
výuky jsme dostali v prvním možném termínu. Setkání
po tak dlouhé době bylo dojemné! Nadšení
z#přítomnosti v jarně vyzdobené třídě nezkalila ani
nutnost dodržovat přísná hygienická opatření včetně
testování. Po nezbytném sdělení rozličných zážitků
nastala konečně ta pravá výuka. Za pomoci písní Jany
Rychterové jsme si zopakovali vyjmenovaná slova,
dostatek času věnovali geometrii a také se dozvěděli
zajímavosti z říše rostlin. Protože vítáme všechny
dobrovolné aktivity, se zájmem jsme si užili čtení
z encyklopedií od Sofinky a Marka a krásně tak
zakončili první týden rotační výuky. Brzy ve škole na
Žáci 3. B a PhDr. J. Kadavá,tř. uč.
viděnou!

TŘEŤÁČCI opět ve škole
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Konečně jsme se dočkali a po dlouhých měsících
můžeme být zase spolu. Hravou formou trénujeme
vyjmenovaná slova i násobilku a s radostí tvoříme při
výtvarné výchově či pracovních činnostech. V prvouce
nám učivo oživili domácí mazlíčci - králík a dvě
morčata, na nichž jsme si vysvětlili společné znaky
Mgr. R. Staňková, tř. uč.
savců. Ve škole jsme rádi. :-)

VÁNOCE V DUBNU :-)

Tak se konečně 4.B dočkala v dubnu svých vánočních
dárků, které jim Ježíšek ve třídě o Vánocích nechal.
Noví kamarádi vykoukli na všechny z taštiček a noví
majitelé jim dali připravené bryndáčky, které taky
v taštičkách byly, dali jim jméno a hned je zapojili
do vzdělávání a někteří je za sebe nechali psát i cvičení.
Tř. uč. Mgr. Karin Martinková, 4.B a 24 nových školáčků

www.zs6.cz

Základní škola
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3. C se učila v čarodějnické
třídě!
Čarodějové a čarodějnice byli
zase po roce vítáni!
• umíchali jsme si kouzelný kotlík
s matematickým gulášem a
pravopisným předkrmem…
• zhlédli Malou čarodějnici
• četli o původu ČARODĚJNIC... pověrách a patronech
• vytvořili barevný kotlík s obrázky čarodějnic
• seznámili jsme se i s anglickými WITCH
• a došlo i na překvapení…

Po projektu Půjdeme spolu do Betléma mě napadlo
udělat pro děti soutěž O krále hor. V rámci hodin TV
v období distanční výuky (únor-duben) děti motivovat
k pohybu a zábavnou formou jim přiblížit krásy našich
hor i pohoří v ČR. Každý týden děti dostávaly mailem
úkoly, které byly zašifrované v Morseově abecedě.
Musely vyluštit název hory, dopsat pohoří, zjistit po
jaké turistické značce se dostanu k vrcholu,
vzdálenost od Prahy, zaznačit znak CHKO, NP, NPR.
Sami ujít výšku dané hory, zaznačit ji do slepé mapy.
Úkoly byly doplněné o křížovku, čtyřsměrku,
písmenkovku, zimní hádanky, test naše hory a pohoří.
V soutěži O krále hor měly děti zdolat 7 vrcholů
(Smrk, Klínovec, Lysá hora, Plechý, Kralický Sněžník,
Praděd, i naší nejvyšší horu Sněžku). Kromě výšky
hory (chůze v metrech) si děti zapisovaly ušlapané,
uběhnuté či ujeté km na kole, koloběžce ve volném
čase. Uvidíme, kdo se dostane alespoň k jedné hoře,
k výchozímu místu. Za každou správnou odpověď
získávaly děti razítko - smajlík. Kdo získal 7 razítek,
stával se Králem hor pro rok 2021. V závěru soutěže
děti odevzdaly slepou mapu se zápisem hor. Titul Král
hor obdrželo 20 dětí z 2. A a 19 dětí ze 3. B. Všechny
děti byly za své aktivity odměněny památeční
dřevěnou medailí, památeční záložkou, sladkostí
a dekorováni korunou.
Věřím, že soutěž byla příjemným zpestřením v této
nelehké době. Děkuji všem za účast a těším se
s dětmi na další dobrodružství. Čeká nás putování
s Willym Foggem - Cesta kolem světa za 80 dní.
Držte nám palce, ať sázku vyhrajeme!
Mgr. Helena Melnická, učitelka TV

ČARODĚJNICE

30. 4. 2021

Za 3. C Mgr. E. Urbanová
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Život v obci
TJ Sokol Šestajovice
Sokol v dubnu

Každým dnem se v zahrádkách objevují jarní květy, všude bují čerstvá jarní zeleň, což zlepšuje psychickou pohodu. Bohužel zlepšení ve formě pohody společné a různorodých společných akcí zatím, bohužel, není možné.
Přesto se snažíme naplňovat sokolské heslo Věčný ruch
– a v rámci možností pořádáme – všemožné aktivity.

Velikonoční hra

K největším akcím v dubnu patřila velikonoční hra,
na jejíž realizaci se podíleli
vedoucí více oddílů a pomahatelé z řad náctiletých
členů. Samozřejmě s dodržením
bezpečnostních
opatření na start hry nastoupilo na dvacet rodin, pátrali,
a nakonec i vyčarovali velikonoční poklad.
Z kladných reakcí a rozzářených očí dětí jsme usoudili,
že se akce poklad na Velký
pátek podařila. Kladné reakce nás velmi těší, vážíme se
aktivity všech zúčastněných a samozřejmě se těšíme
na běžná setkávání.

Cvičení nejen na doma

Vývoj situace řízenému cvičení příliš nenahrává, pokračujeme tedy v našem cvičebním okénku pro individuální pohyb. Lze aplikovat kdekoli na procházce venku,
na zahradě i doma.
Pro zahřátí a protažení:
Předchází-li cvičení krátká procházka nebo jízda na kole
či koloběžce, jsou svaly zahřáté, aktivizujeme klouby.
Přitáhneme stehno k tělu a pokrčíme koleno do pravého úhlu. Unožujeme ven a zpět, nohy střídáme. Dětem
vysvětlujeme jako otevírání a zavírání dveří. Kolena aktivizujeme podřepem s nohama rozkročenýma na šířku
kyčlí. Kotníky výpony na špičky a paty.
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Paže upažíme a snažíme se dosáhnout co nejdále vlevo
a vpravo – protáhnout bederní páteř, břicho a ramena.
Mezilopatkové svaly zahřejeme spojením předloktí před
obličejem, pravým úhel v lokti, alespoň 10x vytáhneme
pěsti výše – lokty stále při sobě.
Zvířátkové posilování
Píďalka: Hluboký předklon, dlaně položit na zem a „odkráčet“ co nejdále až do pozice prkna, nohama dojít
k rukám a pokračovat dlaněmi dále vpřed.
Medvěd: Poloha na čtyřech bez opory kolen – jen dlaně
a špičky – 10 úkroků vpravo a 10 zpět
Krab 1: Výchozí poloha v sedu s pokrčenými koleny,
vytáhnout pánev nahoru. Předkopávat střídavě nohy
Krab 2: Viz Krab 1, ale nevykopávat, jen pokrčovat ruce
v loktech.
Datel: Vzpor v kliku u stromu nebo pařezu – celé tělo
zpevnit. A ťukáme do stromu nebo pařezu střídavě oběma rukama.
Kobra: Protáhneme střed těla povolením pánve až
k zemi.
Kachnička: Chůze ve dřepu.
Labuť : Ve stoji, mírný předklon, ruce pokrčené v loktech za zády (za úrovní zad, ruce se neopírají, nesou
samy sebe), hlava vytažená co nejvýše.
A na závěr se podíváme do nebe, vytáhneme celé tělo
do výše a radostně vydechneme.
Přichází jaro a zase bude pěkně a časem určitě
bude i společné veselí.
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Kdy a kam
Upozornění: Vzhledem k epidemiologické situaci může
docházet ke změnám programů. Sledujte proto webové
stránky jednotlivých kulturních institucí.

Adrenalinová zážitková akce
zahajuje sportovní sezónu
Zážitková aktivita pro dvojice, zvaná Klánovický Mini Adventure, při němž se plní nejrůznější
úkoly, proběhne nejdříve nanečisto. Cílem je motivovat
lidi k pohybu na čerstvém vzduchu a nabídnout smysluplné trávení volného času. Zahajuje tak netradičně již
15. sezónu sportovních akcí spolku Tři pro zdraví v okolí Klánovického lesa.
Během celého května si budou moci dvojice vyzvednout na klánovickém nádraží v bistru Nádražní startovní
balíček. V něm naleznou mapu se stanovišti, pokyny
pro jednotlivá místa a pomůcky, bez nichž nejde tato
zážitková aktivita absolvovat. „Oblast, kde se budou
účastníci pohybovat, je mezi Úvaly a Dolními Počernicemi. Není dané pořadí stanovišť, ani kolik jich musí
daná dvojice ujet. Ideální je mini adventure absolvovat
na kole, ale můžete ho zdolat i běžecky (alespoň část)“
prozrazuje pořadatel Michal Augusta. Veškeré propozice najdete na www.triprozdravi.cz
Spolek Tři pro zdraví pravidelně pořádá cyklistické a běžecké závody v okolí Klánovic již od roku 2007.
Pokud aktuální epidemiologická situace dovolí, v plánu
jsou tyto závody:
13. 06. MTB a Trail Run Úvaly
24. 06. Újezdský KoloBěh
05. 09. Klánovický Mini Adventure
17. 10. Klánovický 1/2maraton
Více informací o akcích, závodech, jejich propozice i registrace lze nalézt na www.triprozdravi.cz, www. klanovickypulmaraton.cz nebo na facebook.com/triprozdravi

CHVALSKÝ ZÁMEK

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

otevřeno denně 9-17 hodin

3. 5. 2021 - 30. 5. 2021
LEONARDO

Již jen do 30. května 2021 máte jedinečnou příležitost zavítat do světa slavného Leonarda da Vinci! Interaktivní výstava Leonardo z produkce společnosti Objevárium nabízí
dětem i dospělým prostor pro hravé seznámení se s vynálezy, uměním a vědeckou prací tohoto italského tvůrce,
které před více jak 500 lety předběhly dobu svou genialitou. Interaktivní exponáty umožní sestavovat anatomické
modely, prověřit funkčnost mechanických strojů, budovat
geometrické struktury či vynálezcův přenosný most, obdivovat model Leonardova slavného obrněného vozidla,
reprodukovat malířovy nákresy, zatočit Vitruviánským mužem či digitálně upravovat a promítat obrazy slavné Mony
Lisy. A nejenom to! Díky spolupráci se společností VIR-
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TUPLEX si na naší výstavě prostřednictvím virtuální reality prohlédnete i další modely Leonardových vynálezů.
Nenechte si ujít setkání s tvorbou geniálního renesančního
umělce! Přijďte žasnout, obdivovat i inspirovat se.

4. 5. 2021 - 30. 5. 2021
Klub tradičního patchworku

Klub tradičního patchworku BPK navazuje na úspěch vánoční
výstavy z roku 2019 a v rámci výstavní prezentace s názvem
Jarní nálada představí vyšívané quilty s tematikou květů, ptáčků a kvetoucích stromů. Vystavená díla vznikají sešíváním
textilních dílků převážně ruční prací. Společným projektem
jsou tentokrát kruhové obrázky.

14. 5. 2021 - 28. 5. 2021
Prodloužené DETEKTIVNÍ TÝDNY

Řešíte rádi zamotané hádanky, šifry nebo rovnou celé
detektivní případy? Dokážete spolupracovat v rodinném týmu a pátrat společně na vlastní pěst? Pak jsou
detektivní hry pro vás jako stvořené. Spolu s prodlouženou výstavou LEONARDO vám od pátku 14. 5. do pátku 28. 5. nabízíme delší čas pro vaše rodinná pátrání.
Kdo vlastně byla můza zámeckého malíře Prokopa? Pomůžete Prokopovi tuto záhadnou dívku najít a dát mu naději na další setkání? V recepci obdržíte zapečetěnou obálku s indiciemi
a je jen na vás, zda si s nimi poradíte. Stopy totiž vedou nejen
výstavou, ale celým zámkem včetně míst, kam je běžným návštěvníkům vstup zapovězen. Úspěšné luštitele čeká začátek
slibné detektivní kariéry i zasloužená odměna.

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. Je to sice svět pohádkový, ale vnímaví lidé prý mohou s těmito bytostmi zažít neobyčejná setkání i v reálném
světě! Alespoň tak to za svého života tvrdila jejich autorka.
Výstava ve dvou zámeckých podlažích nabídne jedinečnou
příležitost představit tvorbu Vítězslavy Klimtové určenou nejenom dětem ale i dospělým s dětskou duší.

17. 4. 2021 - 31. 8. 2021
PUTOVNÍ HRA S OHNIVKOU

aneb 10 let přátelství se zámeckou vílou
Nechce se tomu ani věřit, ale je to již přesně 10 let, co
jsme se na zámku spřátelili s vílou Ohnivkou. Zpočátku
nezbedná a trochu nedůvěřivá osůbka se za ty roky stala součástí zámecké družiny a také tváří výstav a akcí pro
děti. Někteří ji znáte z komiksu v Hornopočernickém zpravodaji a jiní možná i na živo. Když jsme se jí ptali, co by
si přála k tomuto hezkému výročí, překvapila nás svou odpovědí. Ráda by totiž navštívila místa, o kterých je zmínka
vzámecké historii. Znovu jsme proto poctivě prostudovali
dějiny Chvalského zámku a našli spoustu krásných míst
v Praze ale i jinde v Čechách, která nás historicky propojují a jsou zároveň skvělým tipem na výlet. Chtěli byste je
také poznat? Zveme vás k této putovní oslavě s vílou Ohnivkou. Výletní místa vám s historickým dovětkem představíme na našich webových i facebookových stránkách v sobotu 17. dubna v 8,00 hodin ráno. A pozor! Na všechny,
kterým se podaří navštívit alespoň 5 míst a poslat o tom
zprávu víle Ohnivce doplněnou o fotografie či pohlednice,
čeká překvapení naší zámecké víly. První výletníci budou
mít navíc šanci na těchto procházkách či výletech najít některý z 50 kamínků s portrétem víly Ohnivky z dílny našich
zámeckých výtvarníků.
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DIVADLO
HORNÍ POČERNICE
Kulturní centrum Horní Počernice,
Votuzská 379/11, 193 00,
Praha 20 – Horní Počernice,
tel. 281 920 326, www.divadlopocernice.cz.

16. červen v 19:30
Čas pod psa

Divadlo. Komedie s Terezou Kostkovou, Mášou Málkovou a
Evou Josefíkovou.

22. červen v 19:30
Karel Plíhal / Koncert.

Koncert Karla Plíhala českého kytaristy, zpěváka, skladatele,
textaře a básníka.

HRAJEME V PŘÍRODNÍM DIVADLE DÁDY STOKLASY:
4. červen ve 21:00
M.I.Š. - Malá Impro Šou

Improvizace inspirovaná divadelními sporty.

5. červen v 17:00 a ve 21:00 Divadlo / Pro děti.
Krejčík a princ
Dobrodružný pohádkový příběh pro děti i dospělé.

6. červen - neděle v 17:00 Divadlo / Pro děti
Kráska a zvíře

Pohádkový příběh o laskavé Belle a pyšném princi.
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11. červen ve 21:00 Divadlo.
Buďme v pokoji

Komedie plná humoru a šarmu. 

12. červen v 17:00 Divadlo / Pro děti.
Pipi Dlouhá punčocha

Neobyčejné pražské dobrodružství Pipi Dlouhé punčochy.

12. červen ve 21:00
Úspěšný pár aneb Tučňáci

Divadlo. Tragická groteska na téma manželství. 

13. červen - neděle ve 21:00 Divadlo.
Mazaný Filip
Detektivní crazy komedie. 

18. červen ve 21:00 Divadlo / Pro děti.
Kráska a zvíře

Pohádkový příběh o laskavé Belle a pyšném princi.

19. červen v 17:00 a 19:00 Divadlo / Pro děti.
Šíleně smutná princezna
Divadelní adaptace známé filmové pohádky.

20. červen v 17:00 Divadlo / Pro děti.
Alenčiny rošády

Divadelní adaptace známé knižní předlohy. 

25., 26. a 27. červen ve 21:00 Divadlo
Máj

„Byl pozdní večer, první máj...“ Notoricky známé verše, ale co
se skrývá za nimi. 

inzerce

MŠ Šestajovice,

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

tel.: 724 963 162

okres Praha – východ
přijme pro školní rok 2021/2022
s nástupem od srpna 2021
učitele/ku na plný úvazek,
asistenta/ku pedagoga
na úvazek 20 nebo 35,5 hod. týdně.
V případě zájmu zasílejte svoje CV
na e-mail: info@mslodicka.cz
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KOMINICTVÍ
NĚMEC
opravy, revize, čištění
t. 775 132 921
www.kominictvinemec.cz

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

mobil: 608 114 007

BAZÉNOVÁ SENZACE
BEZCHLÓROVÁ ÚPRAVA VODY
TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ BAZÉN
VODA NIKDY NEZEZELENÁ
PŘEDVÁDĚCÍ VYHŘÍVANÝ BAZÉN
VÍCE INFORMACÍ NA

WWW.GREENLION.CZ
Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

klavír, kytara, flétna, rychlokurz klavíru pro dospělé
➢ první 2 hodiny nezávazné
➢ koncertujeme 2x ročně
➢ písničky si sami vybíráte

➢ učíme se hrát pro vlastní potěšení
➢ prázdninová výuka
➢ výuka od září

HRAJEME NAPŘ.: KOČKA LEZE DÍROU, MACH A ŠEBESTOVÁ,
DĚLÁNÍ, STATISTIKA, CESTA, NAJEDNOU, ALONE, HALLELUJAH,
DARKSIDE, ZA 100 LET, PIRÁTI Z KARIBIKU, ÚPLNĚ LEVEJ, TANČIT.

UČEBNA: Klánovice, Slavětínská 1072
INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ: DOPORUČUJEME DO ČERVNA
e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262

www.pavelhokr.cz

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

ý
jovick
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Dostavník
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Akce

-200 Kč
3 měsíce

+

Stabilní internet
v nestabilní době
Nordic 5G internet na doma je stabilní,
bez závazků a bez limitů.
A nyní za parádní cenu.

Překvapivá volnost

Akce platí do 30. 6. 2021. Více na www.nordictelecom.cz

É
K
A
T
Ě
V
O
N
K
E
T
Y
B
Á
N

Sleva 5 %

při nákupu
nad 10 000 Kč.

Sleva 10 %

při nákupu
nad 20 000 Kč.

Platnost akce do 30. 6. 2021 pouze v prodejně Okay Nákupní park Šestajovice při doložení kupónu. Slevy nelze sčítat.
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Inzerát A5b 2020.pdf
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Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9
angličtina a španělština
s

„učíme se venku“
Přijďte se k nám

kdykoli podívat.

naší školy. T
eší
me

celoroční program

na

do
vat
o
m
or

moderní vyučovací metody
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Victoria School s.r.o.

AKREDITACE

ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice
MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz

MŠMT

sv
é
tní vzdělání s m
o
vali
žn
os
ti k
t
dě

s rodilými mluvčími

kud hledáte
. Po
pro
s
á
v

e
voj
oz
ír

individuální přístup

www.victoria-school.cz

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
v Klánovicích

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
v Újezdě
nad Lesy
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REZER

VA C E

PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul.,
Květnice, okr. Praha-východ

Vaši real itní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz

www.zdiradpekarek.cz

cena 19.745.000,-Kč

Připravujeme
prodej nových bytů
v Klánovicích
PRODEJ – strategický stavební pozemek
o výměře 8.262 m2,
Revoluční ul., Šestajovice

A
PRON

J AT O

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,
Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

A
PRON

J AT O

PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2,
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

PRON

A J AT O

PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2,
vhodný jako prodejna, showroom, pohybové studio apod., přízemí OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy
Cena 9.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská
linka, více nezařízený, 2. patro,
ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice

1)
kách
: PRO
8.262
cena
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