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Zdarma
V tomto čísle naleznete:
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Vážení spoluobčané,
září nám přineslo krásné babí léto, a tak nás to všechny táhlo při slunečném počasí ven, a to na nejrůznější sportovní či společenské aktivity. Možná
právě proto jsme zaznamenali rekordní účast na Šestajovickém pivobraní,
které se konalo u fotbalového hřiště. Postupně připravujeme i další akce jako
např. Vítání občánků se slavnostním aktem. Pro zvýšení bezpečnosti v obci
probíhá příprava k instalaci kamerového systému v okolí školských zařízení. V říjnovém Dostavníku naleznete také zápis ze zasedání zastupitelstva,
kde klíčovou informací je, že zastupitelé po dlouhých jednáních schválili
architektonický návrh využitelnosti budoucího společenského centra obce.
Nevynechejte samozřejmě ani informaci o výsledcích voleb do poslanecké
sněmovny.
Přeji vám příjemný začátek podzimu.

Inzerce

Za členy redakce
Martin Liška
šéfredaktor
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11. 9. 2021 Šestajovické pivobraní
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Informace OÚ
Úhrady nákladů
Měsíc srpen 2021

domovní kompostéry, administrace
dopravní značení
záložní baterie k PC
vratné kelímky
zámky k trafostanici
sáčky na psí exkrementy
oprava vozidla, hasiči
baterie do elektrocentrály, hasiči
ventil, hasiči
montážní páska
plyn, ZŠ
elektřina, čerpací stanice
elektřina, sportovní hala
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, čp. 13
elektřina, sběrný dvůr
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
pohonné hmoty, hasiči
pohonné hmoty, OP
telefony, čerpací stanice
telefony, sportovní hala
telefony, hasiči
telefony, OP
telefony, OÚ
Fireport, hasiči
poplatky bankám
nájem, sběrný dvůr
školení
IT služby
veterinární ošetření kočky
lékařské prohlídky
provoz sběrného dvora
svoz komunálního odpadu
svoz tříděného odpadu
STK vozidla, hasiči
certifikáty CP
bezpečnostní centrum
zpracování přiznání k DPPO
dálkový přístup do KN
opravy místních komunikací
dopravní obslužnost BUS MHD
klimatizace, MŠ
Dostavník 7-8/2021
servis kompresoru
Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr

44 770,1 773,658,27 966,705,9 075,410,1 570,5 688,299,10 309,2 800,4 900,156 500,23 000,3 500,6 544,45 259,6 000,3 713,206,2,1,327,2 091,1 210,1 840,10 000,1 280,10 000,1 016,700,164 575,715 705,66 809,2 250,1 348,1 742,7 200,2 000,120 659,114 159,200 000,16 808,2 867,-

Obecní bytový dům
Pokračují přípravy na stavbu nového obecního bytového domu. Ten bude stát na místě stávajícího čp. 13.

Zadní budova již byla zbourána. V nejbližší době bude
ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Poté
bude zahájena samotná stavba nové budovy.
S výstavbou nového bytového domu bude spojeno
i přemístění ordinace praktické lékařky MUDr. Ročňové.
V této souvislosti sdělujeme občanům, že na přemístění
ordinace budou včas upozorněni. Není proto třeba náš
úřad nebo MUDr. Ročňovou kontaktovat s dotazem, zda je
stále v čp. 13 nebo kdy bude ordinace přemístěna. Přesný
termín a ani nové umístění nejsou v současnosti pevně
stanoveny. Občané se o přemístění ordinace všechny informace včas dozví prostřednictvím Dostavníku, webových stránek obce a Mobilního rozhlasu.

Zde bude nový obecní bytový dům

Rekonstrukce ČOV
Byla zahájena rekonstrukce čistírny odpadních vod
(ČOV). Úkolem rekonstrukce je zvýšit kapacitu ČOV
ze současných 4 500 ekvivalentních osob (EO)
na 6 000 EO. Spolu s navýšením kapacity ČOV dojde
i k vybudování nových technologií, které zajistí ještě lepší čištění odpadních vod. I díky tomu bude možné vyčištěnou vodu používat jako zdroj vody pro přírodní vodní
plochy, jejichž vybudování obec plánuje na pozemku
sousedícím s pozemkem ČOV.

Budování základů nové části ČOV
Obec získala na rekonstrukci čistírny odpadních
vod dotaci. Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
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Projekt: Intenzifikace ČOV Šestajovice
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí
České republiky
Program:
Národní program životního prostředí
Celkové náklady projektu: 25.946.184 Kč
Výše dotace: 9.708.671 Kč

Nové společenské centrum
Po měsících příprav, dotazníkovém šetření pro zjištění
potřeb občanů a výběrovém řízení na vypracování využitelnosti prostor nového společenského centra došlo
k výběru vítězného návrhu. Z původních šesti návrhů
do posledního kola postoupily dva návrhy. Tyto dva
návrhy předložily poměrně rozdílný koncept. I to bylo
důvodem velké diskuze, která proběhla mezi zastupiteli
obce, kteří na posledním zasedání zastupitelstva o vítězném návrhu rozhodovali.
Více hlasů na zasedání zastupitelstva obce nakonec
získal návrh společnosti Archistroj. Jde o základní koncept, který bude v průběhu realizace upravován dle
aktuálních potřeb obce. Návrh je možné shlédnout na
https://archistroj.cz/portfolio/new-city-centre-sestajovice/
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proto rozhodla začít kamerový systém postupně
budovat. V letošním roce začaly přípravy na vybudování první části kamerové systému. Jde o vybudování
základního serveru pro ukládání záznamu a umístění
kamer v nejkrizovější části obce. Touto částí obce je
okolí školských zařízení vč. historického centra obce,
prostoru ulice Komenského nebo okružní křižovatka
Revoluční – Komenského. Nový obecní kamerový systém bude obsluhovat naše obecní policie. Na základě
smluvní dohody bude také přístupný Policii ČR.
V současnosti se dokončuje poptávkové řízení na zhotovitele systému. Práce na vybudování systému by měly
začít ještě v letošním roce.

Bezpečnost dopravy
Jedním z dopravně bezpečnostních problémů, které se
vyskytují v naší obci, je rychlý průjezd vozidel křižovatkami, ve který platí přednost zprava. Nejvíce se tento problém týká ulic, které jsou stavebně provedeny tak,
že vzbuzují dojem hlavní silnice. To se v Šestajovicích
týká především ulic Tyršova a Manželů Starých.
Pro zvýšení bezpečnosti v těchto ulicích obec přistoupila k umístění vodorovného dopravní značení V5 – příčná čára souvislá. Toto dopravní značení
upozorňuje řidiče, že vjíždí do křižovatky, kde musí dát
přednost vozidlům přijíždějícím zprava. Upozorňujeme
řidiče, že toto dopravní značení řidiči neříká, kde má
v křižovatce zastavit. Řidič v případě potřeby v této křižovatce zastavuje tak, aby měl do křižovatky dostatečný
rozhled.
První reakce občanů na toto dopravní značení byly
velmi pozitivní. I na místě samém je vidět, že řidiči
v místě zpozorněli a zpomalují zde. Obec proto bude
v příštím roce zvažovat o umístění tohoto dopravní značení i v dalších ulicích.

Návrh nového společenského centra obce

Kamerový systém
V nedávné anketě občané naší obce vyjádřili zájem
o zřízení obecního kamerového systému. Obec se

Práce na umístění DZ v ulici Manželů Starých

Kanci v obci

Jedno z vybraných míst pro sledování KS

V televizi často slýcháme o tom, že divoká prasata si
čím dál častěji troufají i do zastavěných částí měst.
Ne jinak je tomu i v naší obci. Loni jsme zaznamenali
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s motorkou. V případě této nehody nedošlo ke zranění
ani řidičky vozidla ani mladého motorkáře. Po nárazu
motocyklu do boční části vozidla došlo k odlomení předního nárazníku vozu. Kupodivu motocykl nebyl nijak poškozen.

V měsíci září řešili naši strážníci mimo jiné
tyto záležitosti:

„Hospodaření“ divočáků v ulici Holekova
pohyb divočáka v historickém centru obce. I letos si již
divočáci troufli do našich ulic. Konktrétně do ulice Holekova, která se nachází v blízkosti lesa. Divočáci zde
rozryli část zeleného pásu.

Při střetu s divočákem…
• Nedělejte prudké pohyby, otočte se a v klidu odejděte
směrem od zvířete.
• Neudržujte se zvířetem oční kontakt, mohlo by to brát
jako výzvu.
• Pokud na vás divočák zaútočí, vylezte na vyvýšené
místo (strom, krmelec, plot apod.). Případně utíkejte. Divočák je sice rychlejší než vy (dokáže běžet
rychlostí až 50 km/h), ale není pravděpodobné, že
za vámi poběží až do vašeho dostižení. Divočákovi
stačí, že vás zažene a bachyně nebude chtít opustit
svá selata.
• Psy mějte v lese vždy na vodítku. Pokud pes divočáka ucítí a pustí se za ním, je velmi pravděpodobné,
že o svého psa přijdete.

Z činnosti obecní policie
U dopravní nehody asistovali naši strážníci 29. 9. 2021.
V ulici Komenského došlo ke střetu osobního vozidla

Dopraní nehoda v ulici Komenského

Pomoc seniorovi při zdravotních potížích, porušení
zákazu hlučné činnosti v neděli, porušování vyhlášky v prostoru dětského hřiště 3x, vozidlo nezpůsobilé
provozu na veřejné komunikaci 2x, volně pobíhající
pes, podnapilá osoba na veřejném prostranství, nález: platební karta, mobilní telefon, jízdní kolo 2x, peněženka 2x.

Kontejnery na bioodpad
V průběhu listopadu budou po obci pro naše občany opět k dispozici velkoobjemové kontejnery
na bioodpad. Do kontejneru vhazujte pouze drobnější bioodpad (listí, menší větve, roští, zemina).
Celé větve pokládejte vedle kontejneru. Tyto větve
neopírejte o kontejnery, aby bylo možné kontejnery odvést. Větve budou následně zpracovávány
(štěpkování) přímo na místě.
Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad:
od 29. 10. do 31. 10. 2021 stanoviště Jiráskova/
Havlíčkova a Tyršova/Havlíčkova
od 5. 11. do 7. 11. 2021 stanoviště Běchovická
a parkoviště před OÚ
od 12. 11. do 14. 11. 2021 stanoviště parkoviště
před OÚ a Manželů Starých
od 19. 11. do 21. 11. 2021 stanoviště Jiráskova/
Havlíčkova a Tyršova/Havlíčkova
od 26. 11. do 28. 11. 2021 stanoviště Běchovická
a Manželů Starých
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Zápis - Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání
konaného dne 29. 9. 2021 od 19:00 hodin v budově ZŠ Šestajovice

________________________________________________________________ _______________________________________________________________

Přítomní zastupitelé obce: viz prezenční listina. Občanů přítomno: 6
Návrh usnesení je schválen, pokud minimálně šest zastupitelů hlasuje „pro“ návrh.
1.

Zahájení zasedání.

2.

Zastupitelstvo obce Šestajovice je usnášeníschopné počtem
9 přítomných členů.

3.

Zařazení nového bodu do programu, schválení pořadu zasedání:
•
Schválení příkazní smlouvy PŽ214/2021 mezi Obcí Šestajovice a ARTNEDR s.r.o. – Smlouva o zabezpečení přípravy
žádosti o dotaci na projekt „Výstavba hřiště a dalších prvků pro
SK Šestajovice“
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
4. Určení zapisovatele: Ing. Dvořák
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
5. Určení ověřovatelů zápisu: M. Hrdlic, Mgr. Šubert
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

územního plánu obce a nabytí jeho právní moci.
		
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
12. Schválení podmínek pronájmu dvou modulových rodinných domů.
•
Výše 1. nájmu: nejvyšší nabídka
•
Výše měsíčního nájmu: 18.000 Kč
•
Doba nájmu: 5 let
•
Vratná kauce: 3 měsíční nájmy
•
Indexace: Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného
ročního indexu spotřebitelských cen vyhlašovaná Českým
statistickým úřadem. Indexace bude uplatňována nejdříve
po uplynutí 12 měsíců nájmu.
		
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
20:44 Odešel zastupitel Ing. Net ušil, počet přítomných zastupitelů 9.

6. Určení návrhové komise: Ing. Srnská, Ing. Škarka
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

13. Schválení žádosti o prominutí nájmu v období kalendářního roku
2021 – Dobrý trh, s.r.o.
Návrh, Mgr. Černochová: Prominout část nájmu ve výši 15.000 Kč.

7. Kontrola minulého zápisu.
		

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Hlasování o přijetí návrhu k projednání: Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

8. Rozpočtové opatření č. 3/2021 v kompetenci ZO (příloha č. 1).
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

14. Vyhodnocení záměru na prodej pozemku parc.č. 512/14 o výměře 8 m2.
Byla podána jedna nabídka: p. Kumhera s nabídkou 3.500 Kč/m2.

9.

ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Rozpočtová opatření č. 4/2021, 5/2021, 6/2021 v kompetenci starosty, na vědomí zastupitelstvu obce (přílohy č. 2, 3, 4).

20:08 Přišla zastupitelka Mgr. Černochová, počet přítomných zastupitelů 10.
10. Vyhodnocení 2 finálních návrhů Studie využitelnosti společenského
centra Šestajovice.
Návrh, Ing. Jirka:
Odmítnout oba navržené architektonické návrhy s tím, že náklady a přínosy projektu nebyly doposud řádně analyzovány a předpokládané náklady projektu zjevně překračují finanční možnosti obce. Navrhuji, aby v tuto chvíli nebyl k realizaci přijat žádný
z návrhů, byla zpracována řádná analýza proveditelnosti (vč. Detailní analýzy přínosů, nákladů a možných zdrojů financování) a až
poté se zastupitelstvo vrátilo buď k výběru jednoho z návrhů anebo
byly zahájeny práce na návrhu zcela novém. Do doby zpracování
analýzy navrhuji odstranit stávající budovy a plochu rekultivovat pro
potřeby sobotních trhů.
Hlasování o přijetí návrhu k projednání: pro 3, proti 4, zdrželi se 3
Pro dopracování varianty „A“ architektů ARCHISTROJ DESIGN
STUDIO.
		
Hlasování: pro 6, proti 3, zdrželi se 1
Pro dopracování varianty „B“ ing. arch. Jiří Kostříž, ing. arch. Olga
Kostřížová.
		
Hlasování: pro 3, proti 1, zdrželi se 6
11. Projednání žádostí výjimek z Opatření obecné povahy č. 1
územního opatření o stavební uzávěře č. 1:
•
•
•
•
•
•
•

parc.č. st. 390, 625/109, 628/56, st. 983, st. 2034
parc.č. 592/420, 638/60, st. 750
parc.č. 592/198
parc.č. 176/85
parc.č. 598/22
parc.č. 592/420, 638/60, 750
parc.č. 938/5

Projednání žádostí o výjimky se odkládá do doby dokončení změny

15. Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje projektový záměr s názvem „Multifunkční hřiště ZŠ Šestajovice“ a současně prohlašuje,
že bude zajištěna plná výše vlastního podílu žadatele na financování předmětné akce s využitím Národní sportovní agentury,
konkrétně se jedná o program č. 162 52, výzvu č. 11/2021 - Regiony 2021. Vlastní prostředky budou představovat minimálně 30 %
z celkových způsobilých výdajů a současně dojde k poskytnutí
částky na dofinancování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu obce
ve formě peněžního plnění. Celkové výdaje 17.410.569,61 Kč,
vlastní prostředky 5.223.170,88 Kč.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
16. Schválení příkazní smlouvy PŽ214/2021 mezi Obcí Šestajovice
a ARTNEDR s.r.o. – Smlouva o zabezpečení přípravy žádosti
o dotaci na projekt „Výstavba hřiště a dalších prvků pro SK Šestajovice“
		
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1
17. Schválení dohody o pracovní činnosti – obsluha plynového zařízení
v budově OÚ s místostarostou obce. Za vykonanou práci bude
poskytována mzda 1.023 Kč měsíčně.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
18. Oznámení o ukončení výjimky z povinnosti užívání pneumatik
pro zimní provoz na vozidlech jednotek požární ochrany – toto
opatření se týká vozu Tatra SDH Šestajovice. V této souvislosti
bude nutné zakoupit na uvedené vozidlo sadu nových pneumatik.
19. Schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ12-6001308/VB/1) na pozemcích parc.č. 224/27 a 224/28.
ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
20. Schválení zápisu.
			
Diskuse. Závěr.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
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Obecní úřad Šestajovice

Husova 60, 250 92 Šestajovice, tel: 281 961 479, fax: 281 962 253

V Šestajovicích 08. 10. 2021
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze dne 29. 9. 2021

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

oznamuje záměr
pronajmout dvě bytové jednotky 3 kk v modulárním domě na adrese ulice Manželů Starých, Šestajovice,
250 92, pozemek parc. č. 106/205 v k.ú. Šestajovice u Prahy. Každá bytová jednotka je k nájmu nabízena
samostatně.
Základní parametry jednotky: užitná plocha 43,1 m2, obytná plocha 36 m2, pozemek 463 m2
Podmínky pronájmu
• Výše 1. nájmu: nejvyšší nabídka
• Výše měsíčního nájmu: 18.000 Kč + poplatky
• Doba nájmu: 5 let
• Vratná kauce: 3 měsíční nájmy
• Indexace: Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských
cen vyhlašovaná Českým statistickým úřadem. Indexace bude uplatňována nejdříve
po uplynutí 12 měsíců nájmu
Rozhodující pro určení vítězných nabídek bude výše nabídnutého 1. nájmu.
Nájem bude sepsán s platností od 15. 11. 2021.
Podrobnosti na tel: 724 191 249, p. Hrdlic, starosta obce.
Zájemci mohou podat nabídky písemně na podatelně Obecního úřadu Šestajovice, Husova 60, 250 92,
Šestajovice, v uzavřené obálce nadepsané „Nabídka – Pronájem modulárního domu“ nejpozději
do 27. 10. 2021 do 16:00 hodin.
Roman Hrdlic
starosta obce
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Středočeský kraj, okres: Praha-východ, obec: Šestajovice
Okrsky

Voliči
Vydané
v seznamu obálky

celkem

zpr.

v%

2

2

100,00

Volební
účast v %

Odevzdané Platné
obálky
hlasy

% platných
hlasů

2 640

2 059

2 058

77,99

2 051

99,66

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Šestajovice
Strana Platné hlasy

10

Hnutí Prameny

6

0,29

54

2,63

číslo

název

celkem

v%

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

1

Strana zelených

15

0,73

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 870

42,41

2

Švýcarská demokracie

14

0,68

14

SENIOŘI 21

1

0,04

3

VOLNÝ blok

10

0,48

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

2

0,09

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

102

4,97

16

Koruna Česká (monarch.strana)

7

0,34

5

Česká str.sociálně demokrat.

66

3,21

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

488

23,79

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

1

0,04

18

Komunistická str.Čech a Moravy

27

1,31

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

47

2,29

20

ANO 2011

337

16,43

9

Aliance pro budoucnost

2

0,09

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

2

0,09

Mateřská škola
A je tu opět nový školní rok
Sluníčko už zase zapadá o něco dříve. Blíží se pomalu podzim, ale listy na stromech se ještě nebarví do podzimních barev. Je krásně. Proč? Je září
a naše mateřská škola štěbetá. A to doslova. Jsou
tu opět slyšet dětské hlásky, smích a občas i pláč,
ale toho je jen velmi málo. Letošní zářijový start
dětí do mateřské školy byl veselý jako každý rok.
Některé děti se spolu přivítaly zpět v MŠ jako
tzv. staří mazáci. Jiné děti, zatím trochu nesměle, pokukovaly a mapovaly situaci. Jaké to bude?
Pamatují si mě tu ještě? Zvládnu to bez maminky
a tatínka? Nezapomenou mě vyzvednout? Takové
a mnoho dalších otázek se zcela jistě honily v hlavičkách dětí. Nebojte se, na nikoho jsme nezapomněli a nikdo tu také nikoho nezapomene. Už jsme
se na Vás děti moc těšili. Nové děti, které v září
dorazily jako nováčci, se pomalu rozkoukávají.
Starší děti je vzaly pod svá křídla. Slovo dalo slovo
a vznikají nová přátelství. Ve třídách se děti vrhly
na hračky a další různé činnosti. A na děti a rodiče
v šatnách opět čekají ranní úkoly.
A jako každý nový školní rok i letos jsme s dětmi
nejprve začali vytvářet pravidla tříd. To proto, aby
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si děti rozuměly a netrpělo tak jejich kamarádství.
V každé třídě klademe velký důraz na individuální
přístup, bezpečnost, emoce, a právě ona zmiňovaná pravidla. Pro děti je to jistota a určitý mantinel.
Takže my jsme odstartovali a vpluli jsme úspěšně do dalšího školního roku. A držíme se jednoho
moudrého motta:
„Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil
v mateřské škole.“ (Robert Fulghum)
M. Trantinová

Pomáháme dětem
V poslední době přibývá velké množství dětí s různými formami vývojové dysfázie. Charakteristických znaků vývojové dysfázie je mnoho. Zmíním
nejčastější znak a tím je opožděný vývoj řeči.
Projevuje se na několika úrovních. Postihuje např.
zvukovou tvorbu hlásek a jejich řazení do slov
a slabik, stavbu vět, obsahovou úroveň vět. Slovní
zásoba dětí pak zdaleka neodpovídá jejich věku.
Dítě obtížně tvoří věty, vynechává předložky, komolí slova. Může být také narušena krátkodobá
verbální paměť, což znamená, že dítě neumí zopakovat delší slovo bez zkomolení, nezopakuje víceslovnou větu. Bývá narušeno sluchové vnímání
a časoprostorová orientace. Dítě mívá problémy
s určením pravé a levé strany, obtížně určuje pojmy
včera, zítra, ráno, večer. U dětí dochází k problémům s koordinací pohybů rukou a nohou. Postiženy mohou být i obličejové svaly. Vývojová dysfázie
vzniká v raném věku a její symptomy přetrvávají
v různé míře až do dospělosti a negativně ovlivňují
kvalitu života a sociální status. Důsledky vývojové
dysfázie zasahují do schopnosti funkčně komunikovat s ostatními, a tím se zapojit do sociálního
života, což se může negativně projevit v emočním prožívání. Od kvality jazykových schopností
se do značné míry odvíjí další směřování dítěte
ve vzdělávání a později ve volbě profese.
Není příjemné, když dětem ostatní nerozumí.
Frustrují se a stresují různými vnitřními otázkami
typu - Proč ostatní nechápou a nerozumí, co se
jim snažím říci? Proč si ostatní myslí, že mluvím
divně? Proč mi nerozumí, když tolik povídám?
Děti za nějaký čas čeká vstup do základní školy,
kde slova jsou většinou již nezbytně nutná k získávání vědomostí.
Rádi bychom jim tedy trochu usnadnili vstup do života. Alespoň do té míry, aby dokázaly říci svůj
názor, bez komolení, bez větších obtíží. Aby nabité
vědomosti dokázaly zpracovat a zasunout je tzv.
do správného šuplíčku v hlavě.
Proto se pedagogové z mateřské školy rozhod-

10 2021
        strana  8

li dále se vzdělávat, tentokrát na poli logopedie
a nápravy řeči. Věříme, že našim studiem získané
zkušenosti a vědomosti budou ku prospěchu dětí
M. Trantinová

Spolupráce s rodiči
V naší mateřské škole se snažíme budovat partnerský vztah s rodiči, tak aby péče o naše děti
probíhala v jednotném duchu a spolupráce mezi
mateřskou školou a rodiči byla přínosná. Naší snahou je otevřenost, tak aby rodiče mohli mít povědomí o dění v naší mateřské škole. Jednou z forem této spolupráce jsou ranní úkoly, které jsou
před vstupem do třídy nachystány. Děti tu spolu
s rodiči stráví ještě společnou chvilku, než se rozloučí. Ráda bych pochválila všechny rodiče, kteří
si vyhradí tu chvilku a společně se svým čertíkem,
kašpárkem, rybičkou, dráčkem či vodníčkem úkol
splní. Myslím si, že v mnoha případech se ranní
úkol stal součástí neodmyslitelného rodinného
ranního rituálu. Naším tradičním zvykem se také
stala prosba rodičům o pro ně mnohdy odpadní
materiál, za který jsme nejen my pedagogové, ale
především děti, velmi vděční a máme díky tomu
spoustu materiálu, ze kterého můžeme kreativně
tvořit. Veliký dík také patří všem, kteří nám donesou doma již nepotřebnou hračku, knížku, časopis, která ve školce dostane svůj druhý život a nám
pomáhá obměňovat nabídku pro děti. Jako paní
učitelka, která není místní, jsem chtěla velmi poděkovat rodičům z třídy Čertíků, kteří při třídních
schůzkách dali spoustu typů a podnětů co s dětmi lze v rámci obce a přilehlého okolí podniknout.
A v neposlední řadě bych jménem celé mateřské
školy chtěla poděkovat panu Kubů, který společně
se svými syny vyrobil nádhernou funkční paletovou kuchyňku na zahradu naší školy. Která už teď
dělá dětem velikou radost a doufáme, že i dlouho
bude.
Marie Bartošová
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Za inspirací do Dánska
O zahraničním školství se v rámci přípravy učitelů
hodně mluví. Vidět však fungování zahraničních
vzdělávacích systémů na živo není tolik běžné.
Jsme tedy velmi rády, že jsme se společně s kolegyní mohly podívat za hranice, do Dánska,
a navštívit nejen mateřské školy, ale i další stupně vzdělávání, jako základní školy, ale také vysokou školu. Na té probíhá vzdělávání a příprava
učitelů na výkon jejich budoucího povolání. Společně z ostatními pedagogy z různých koutů České republiky jsme navštívili dánský ostrov Fyn,
a především pak krásné město Odense. V rámci stáže nám byl představen dánský vzdělávací
systém. Nahlédli jsme nejen do veřejných mateřských škol, ale také do takzvaných škol svobodných, na kterých díky velké otevřenosti dánského
vzdělávacího systému probíhá vzdělávání jinými
vzdělávacími formami a metodami. Obrovským
zážitkem pro nás pak byla návštěva University
College Lillebaelt, kde jsme měli možnost navštívit tréninkové hrací místnosti, kde se studenti učí
sami na sobě, jak si s dětmi hrát a tím je učit.
Příjemnou tečkou za velmi inspirativní stáží byla
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návštěva muzea významného a nám známého
pohádkáře Hanse Christiana Andersena. O tom,
jaká naše stáž byla a jaké poznatky a inspirace
si ze stáže přivážíme a jestli a jak to lze zavést
do naší praxe, si budeme s ostatními povídat
v rámci metodického centra Začít spolu zřízeného při naší MŠ.
Marie Bartošová

Centrum ZAČÍT SPOLU
při MŠ Šestajovice
Při naší obecní Mateřské škole Lodička Šestajovice bylo od nového školního roku založeno Centrum Začít spolu (ZaS Centrum). Je to místo poskytující odborné zázemí pro podporu a profesní
rozvoj pedagogů, sdílení a společného učení.
ZaS centrum pomáhá školám při realizaci programu Začít spolu a přibližuje program učitelům,
dětem i rodičům prostřednictvím akcí (semináře,
webináře, školení apod.). Cílem Centra je nabídnout prostor pro sdílení dobré pedagogické praxe, otevřít dveře do tříd s programem Začít spolu
a přinést diskuse pro rodiče a veřejnost nad aktuálními tématy z oblasti vzdělávání. Díky finanční podpoře Nadace České spořitelny, Nadace
BLÍŽKSOBĚ a neziskové organizaci Step by Step
ČR může centrum nabízet své služby za příznivých finančních podmínek a některé aktivity poskytovat zcela zdarma.
První akcí, která „otevřela“ dveře ZAS Centra
byla ONLINE KONZULTACE pro pedagogy, kteří zavádějí program Začít spolu ve svých třídách
mateřských škol. Díky onlinu se k nám připojili
učitelé z různých koutů České republiky. Diskutovali jsme jejich první kroky, co se jim daří a také
to, kde potřebují podporu.
Další setkání, tentokrát naživo, proběhne v pondělí 18. října od 17:00 hodin v naší mateřské
škole. Zveme rodiče, pedagogy a veřejnost na
besedu s učitelkami naší mateřské školy Marií
Bartošovou a Marií Křížovou, které v září absolvovaly stáž v mateřských školách v Dánsku.
Podělí se s námi o získané poznatky, inspiraci,
shlédneme fotografie a budeme se společně zamýšlet nad rozdíly a možnostmi, jak nově nabité
zkušenosti přenášet do praxe mateřských škol.
Více informací a nabídku služeb k ZaS Centru
Šestajovice naleznete na webových stránkách
Začít spolu: https://www.zacitspolu.eu/o-programu/zas-centra/ Těšíme se s Vámi na setkávání,
vzájemné učení, sdílení a inspiraci v novém ZaS
Centru Šestajovice.
Petra Dvořáková a Marie Bartošová
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Život v obci
ZO SPCCH
Chtěla bych Vás seznámit s naším pobytem ve Spáleném Poříčí. Nachází se na severní straně Brdských
lesů, asi 20 km od Plzně.
Bydleli jsme v hotelu Brdy, byl to bývalý panský dvůr.
Moc hezká a rozlehlá jídelna je z bývalé konírny.
Majitel hotelu pan Zeman vlastní autobus, kterým si pro
nás přijel a vozil nás po širokém okolí. Cestou nám vyprávěl o zajímavostech zdejšího kraje a bavil nás vtipy.
Hodně jsme viděli, navštívili jsme zámky jako Blatná,
Kozel a Nebílovy. Plzeň, samozřejmě s prohlídkou pivovaru, prošli jsme se po jeho náměstí. Navštívili jsme
unikátní vodní hamr v Dobřívě, kde jsme se dozvěděli
o výrobě a kovářském řemesle, jsou zde stroje poháněné vodní silou, jako byly mlýny.
Jeli jsme navštívit Písek s jeho nejstarším kamenným
mostem v Čechách a pískovcovými sochami na nábřeží. Ti odvážnější se vypravili na věž kostela, ze které je
nádherný výhled do kraje, měli jsme možnost se podívat i do bytu správce hodin a zvonů ve věži. Cestou
do Písku jsme navštívili unikátní hřbitov v Albrechticích
a místní kostel, jeho kněz napsal vtipné nápisy k hrobům u zdi a místní malíř je doplnil malbami. Na zpáteční
cestě jsme navštívili unikátní kapli v Lomci, která je kruhová a je podobná kapli ve Vatikánu.
Seznámili jsme se s technikou Tiffany, výrobou šperků
či vitráží a mnozí z nás se těmito výrobky těší i doma.
Zazpívali jsme si Dudáckou kapelou. Bylo toho hodně,

byli jsme unavení, ale nadmíru spokojení. Jídlo bylo výborné, personál milý v čele s recepční Haničkou. A už
je tu poslední večer. Jak jinak, pan majitel si pro nás
připravil překvapení. Jeli jsme dlouho, ale stálo to za to.
Zastavili jsme u kostela Povýšení sv. kříže a byli jsme
vyzváni, abychom šli dovnitř. Přivítala nás usměvavá
paní a začala nám vyprávět o historii kostela až došla
k Janu Jakubovi Rybovi. Působil ve zdejším Starém
Rožmitále jako učitel i když tenkrát to bylo pár usedlostí
a jako regenschori při zdejším kostelu. Hrál na varhany, ovládal i hru na další hudební nástroje. Pro doplnění vyprávění se ozvaly varhany a zpěv: Hej mistře,
vstaň bystře. Úžasný zážitek, vždyť právě zde byla tato
mše provedena poprvé. Měli jsme možnost si zblízka
si prohlédnout varhany, které od doby Rybovi neprošli
žádnou opravou. Po ukončení návštěvy, jsme navštívili
hřbitov, kde je Jan Jakub Ryba pohřben.
Více o nás na www.spcch.cz/zo-jirny
Eva Pilátová ZO SPCCH
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TJ Sokol Šestajovice
Sokol v září

Za aktivitu v průběhu doby covidové byla naše tělocvičná jednota vybrána ze župy Barákovy jako reprezentant
na celorepublikové setkání sokolské mládeže Sokolská
plavba. Povolený čtyřčlenný tým letos byl tvořen především členy oddílu Zálesák, volbu konkrétních členů
důsledně provedl vedoucí oddílu.
Den plný aktivit sestával z bungee trampolín, šplhacího nafukovacího hradu, rodeo býka, orientačního běhu
pod Petřínskou strání a vlastní projížďky parníkem.
Na reportáž plnou autentických zážitků členů výpravy si
počkejte do příštího měsíce.
Všechna pravidelná cvičení běží a utěšeně se plní.
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Tyto smutné události si připomínáme Večerem sokolských světel. „Světýlkový“ večer v roce 2014 vymyslela
bývalá náčelnice Sokola ses. Jarina Žitná. Členové jednot a sokolské organizace vypouštějí do světa svíčky
za duše bratrů a sester, kteří se postavili válečnému
zlu. Může se jednat o vypouštění lodiček, skládání loga
nebo jinou světelnou aktivitu. Pro ty nejmladší se jedná
o atraktivní vzdělávací akci, kterou starší členové doplní vyprávěním o válce, totalitě, historii a tyto znalosti
nenásilně předávají dalším generacím. Během prvního
ročníku na vodní hladiny v různých místech vyplulo kolem 1300 světel. Každý další rok se toto číslo zvyšuje,
z prvotního nápadu se stala krásná tradice. Počet zapálených svíček převyšuje všechna smutná válečná čísla:
3388 popravených a umučených, asi 12 tisíc zatčených,
654 padlých při květnovém povstání a mnoho dalších
na světových frontách. Celkový počet sokolů, které postihly události v době II. světové války, byl asi 20 tisíc.
Kolik lodiček dokážeme společně poslat po vodě letos,
80 let od Akce Sokol? Kéž bychom nadchli pro správnou vlasteneckou myšlenku alespoň jednoho sokolíka.

Šestajovická šestka – změna termínu

S ohledem na zvýšenou postcovidovou a výrazně plné
termínové listiny běžeckých závodů obezitu jsme se
rozhodli poskytnout účastníkům závodu trochu víc prostoru pro trénink a přesunout běžecký závod Š6 na jaro.
Trénujeme s vámi a těšíme se na běženou v dubnu
2022.

Atlet Šestajovice
Památný den sokolstva – Večer světel

V roce 2019 jsme si poprvé připomněli Památný den sokolstva jako Významný den České republiky. Naše jednota se i letos k této akci připojuje vzpomínkovou akcí.
Historické pozadí jsme si připomněli už v zářijovém Dostavníku. Cílem Akce Sokol byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti
skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné
zájmové organizaci.

Naše účasti v září
4. 9.

Praha, Lívancový pohár – běžecký závod Stromovkou na 1 a 2 míle

4. 9.

Liberec, VC Šustr – závod ve šplhu

11. 9. Praha, Běh na Petřinskou rozhlednu – běžecký
závod do kopce na 3,2 km a 299 schodů
11. 9. Vltava run – štafetový běžecký závod
18. 9. Jirny, Jirenský běh na vrchol – přespolní běžecký závod na 7,8 km + dětské
19. 9. Pardubice, Pardubický půlmaraton – městský
běžecký závod na 21,1 km
26. 9. Praha, Běchovice-Praha – městský běžecký závod na 10 km
28. 9. Český Brod – běžecký závod městským parkem
na 3,2 km + dětské

Vybíráme
Lívancový pohár
Skončili prázdniny, takže počet účastníků dalšího závodu Lívancového poháru se opět dostal ke svým obvyklým počtům. Mezi početnou skupinou závodníků byli
i naši běžci. V kategorii Muži si nejlépe vedl Luba Jokel,
který obsadil 1. místo. Mezi ženami vybojovala nejlep-
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ší pozici Šárka Kühnelová s 32. místem. Mezi mladými
běžci obsadili v kategorii Kluci Matouš Suchý 11. místo
a v kategorii Holky Anna Hubálková 4. místo. Uvedená
pořadí jsou po přepočtech věkových koeficientů. V samotném závodě doběhla Anička na 1. místě.
Součástí zářijového závodu bylo i vyhlášení nejlepších
běžců celého loňského poháru, a to vždy nejlepších
sedmi běžců v kategorii. Zde slavili úspěch naši mladší
běžci. V kategorii Kluci obsadil 6. místo Víťa Suchý a 7.
místo Matouš Suchý. V kategorii Holky se na 5. místě
umístila Naty Kühnelová.
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Ahoj dospěláci!

Chcete začít běhat?
Nebo už máte pár běžeckých kilometrů za
sebou?
Chcete běhat mezi fajn lidmi?
Chcete se něco o běhání naučit?
Chcete se v běhání zlepšit?
Chcete zkusit své první závody?
Nebo si prostě chcete jen tak zaběhat?

Jsme tu pro vás!
VC Šutr, Liberec 2021
První poprázdninový závod ve šplhu na laně byl tradičně v Liberci. Dobré lano, dobrý úchyt lana a hned se šplhalo lépe. Časem 12,27 vteřin ze třetího kola (ze čtyř)
jsem v kategorii Masters obsadil 1. místo. Šplhoun Lub
Běh na Petřínskou rozhlednu
Předposlední závod letošního poháru Běhů do kopců
v Praze a okolí se běžel na Petříně. Závodníci startovali
u pomníku obětem komunismu a poté postupně stoupali 3,2 km až k rozhledně. Zde je na závěr čekalo 299
schodů Petřínské rozhledny, tedy cíl byl ve vyhlídkové
věži. Za náš spolek se závodu zúčastnil Tomáš Dvořák,
který trať zaběhl za 20:15, což stačilo na 14. místo v kategorii M40-49.

Kultura
Šestajovické pivobraní
Po koronavirové pauze začíná naše obec opět kulturně
ožívat. První z akcí byly již tradiční slavnosti piva, které
byly letos pořádány pod názvem Šestajovické pivobraní.
Změnu však nedoznal pouze název akce, ale také organizátoři. Letos totiž akci nepořádala pouze obec, ale
připojila se k ní společnost Dobrý trh, s.r.o., která u nás
v Šestajovicích pořádá sobotní farmářské trhy.
To se odrazilo i na podobě akce. Ta 11. 9. plynule
navázala právě na farmářské trhy. Vybraní trhovci zde
zůstali i na pivobraní. Proto tento rok měli návštěvníci

Atlet Šestajovice - běžecký oddíl
Více informací na tel. 724 963 162
nebo info@atletsestajovice.cz

Svatováclavský běh
Informuji, že jsme se s Honzou zúčastnili dne
28. 9. 2021 v Českém Brodě Svatováclavského běhu.
Počasí bylo více než přívětivé - teplota 22 st, polojasno.
Honza Junger - kategorie mladší žáci - hromadný start kluci a holky - délka tratě 1300 m, čas 05:22
min, skončil na 8.místě ve své věkové kategorii
Pavel Junger - délka tratě 3250 m, čas 13:04 min, skončil jsem na 3.místě
Pavel
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akce kromě pestré nabídky piv k dispozici i mnohé
občerstvení. K tanci a poslechu hrála kapela Rivers
Stars. V odpoledních hodinách „taneční parket“
zaplňovaly především děti. Po setmění je zde vystřídali
rodiče a další dospěláci. Zpestřením bylo pěvecké
vystoupení naší občanky Karolíny Čížkové.
Až na jeden incident, které se podařilo rychle zažehnat,
proběhla akce v poklidu a všichni návštěvníci se tak
mohli dobře bavit. Ani proticovidová opatření, resp. kontrola splnění jedné z podmínek pro vstup na hromad-

nou akci či test, nikomu nečinily problém. Akce tak byla
velmi vydařila a my si jen přejeme, aby další omezení
kulturních akcí již nebyla nutná.
Organizace: Obec Šestajovice, Dobrý trh, s.r.o.
Hudba: River Strars
Dobrovolníci: Karolína Čížková – zpěv, Marie Bartulíková
– pokladna
Děkujeme
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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

5.6.2021 - 21.11.2021
POHÁDKOVÁ ZEMĚ VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ
Výstava ve dvou zámeckých podlažích nabídne jedinečnou příležitost představit tvorbu Vítězslavy Klimtové
určenou nejenom dětem ale i dospělým s dětskou duší.
7. 8. 2021 - 7. 11. 2021
SV. JOSEF A SV. JÁCHYM
K výročí 1100 let kněžny Ludmily patronky kostela
na Chvalech představíme veřejnosti v Modrém salonku
Chvalského zámku dvě původní sochy z kostela svaté
Ludmily. Jedná se o sochy sv. Josefa a sv. Jáchyma z dílny raně barokního řezbáře a sochaře Jana Jiřího Bendla.
5.10.2021 - 9.1.2022
VÁCLAV HAVEL V HORNÍCH POČERNICÍCH
K výročí 85 let od narození a 10 let od úmrtí Václava Havla představujeme společně s počernickým divadlem a knihovnou kulturní projekt s názvem Václav Havel v Horních Počernicích. Významnou českou
osobnost připomeneme prostřednictvím divadla, filmu,
besed i výstavy.
22.10.2021 - 31.10.2021
PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ TÝDEN
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!
22.10.2021 19:30 - 21:00
KONCERT: POLETÍME? VE CHVALSKÉ STODOLE
Brněnská kapela s charizmatickým frontmanem Rudolfem Brančovským vyprodává kluby a koncertuje na festivalech po celé České republice.
23.10.2021 10:00 - 18:00
POČERNICKÝ STREET FOOD FESTIVAL
Přijďte ochutnat moderní i tradiční gastronomii a zažít,
co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, food trucky. K dobrému jídlu
patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů
12.11.2021 19:30 - 21:30
KONCERT: LAURA A JEJÍ TYGŘI VE CHVALSKÉ
STODOLE
Březnový koncert kapely LAURA A JEJÍ TYGŘI je přesunut na pátek 12. listopadu 2021
27.11.2021 - 9.1.2022
ŠTĚDRÉ VÁNOCE
Jak vypadaly Vánoce našich prababiček a pradědečků,
když byli ještě malí? A co mohli tenkrát najít pod vánočním stromečkem? Výstava Štědré Vánoce představí
hračky, které dělaly radost dětem v době první republiky.
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27.11.2021 - 9.1.2022
V TEN VÁNOČNÍ ČAS
V ten vánoční čas se nechte unést i poetickými kresbami ilustrátora Jana Kudláčka, které potěší oko a pohladí
duši. Ilustrace určené především dětem nabídnou sněhobílé vánoční krajiny i putování pohádkovým světem.
Divadlo

HORNÍ POČERNICE

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

sobota 6. listopadu v 19.30 hod. ČDP/ DERNIÉRA
LÍZINKA
DS Právě začínáme. Dramatizace slavného románu
Pavla Kohouta Katyně, kterou ve světové premiéře nastudoval právě počernický divadelní spolek. vstupné:
120, 100, 80 Kč
neděle 7. listopadu v 15.00 hod.
DIVADLO
ALENKA A JEJÍ ŘÍŠE DIVŮ
Divadlo Anfas. Pohádka o tom, co všechno je možné
prožít v říši dětské fantazie. vstupné: 120, 100, 80 Kč
úterý 9. listopadu v 19.30 hod. NEBUĎ KONZERVA
HOWIE A ROOKIE LEE
Divadlo Terminus. hrají:Jan Holík, Ondřej Rychlý. Krutě komický příběh o křehkosti přátelství a osamělosti a bezútěšnosti lidské existence. není vhodné pro diváky do 14 let.
vstupné: 200, 180, 160 Kč (studentská sleva 20%)
středa 10. listopadu v 19.30 hod.
DIVADLO
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK NA HORÁCH
Fany Agentura. hrají: Ivana Jirešová, Dana Homolová, Vladimír Kratina a Martin Sitta. Volné pokračování
úspěšné komedie Manželský čtyřúhelník, která se dočkala více než 200 repríz. vstupné: 300, 280, 260 Kč
neděle 14. listopadu v 15.00 hod.
POHÁDKA O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH
divadlo Láryfáry. Veselá pohádka o dobrém námořním
kapitánovi a lodní kuchařce, kteří společně zachrání piráta Kudličku a zažijí nejedno dobrodružství. vstupné:
120, 100, 80 Kč
pondělí 15. listopadu v 19.30 hod.
SALOME
účinkují: Jiří Dědeček, Vladimír Kučera alias Raven,
Daniela Bakerová, František Čuňas Stárek. Program v
duchu odkazu básníka s kytarou a tvůrce československého protest songu Karla Kryla. vstupné: 250 Kč
sobota 20. listopadu v 19:30			
ČDP
TO JSME MY!
DS Náplavka/ Lysá nad Labem. Hra je volně inspirovaná divadelními scénkami francouzského humoristy P. H.
Camiho, oblíbence Ch. Chaplina. vstupné: 120, 100, 80 Kč
neděle 21. listopadu v 15.00 hod.
DIVADLO
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Divadlo AHA. Důvtipná dramatizace zachovává nezaměnitelnou Sekorovu poetiku. vstupné: 140, 120, 100 Kč
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pondělí 22. listopadu v 18.00 hod.
*KONCERT UČITELŮ
Tradiční a oblíbený koncert učitelů ZUŠ Ratibořická.
vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

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

středa 24. listopadu v 18.00 hod.
*BESEDA S MILOŠEM ŠKORPILEM
O BĚHÁNÍ I ŽIVOTĚ
Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. Setkání
s ultramaratoncem a propagátorem běhu M. Škorpilem
a jeho ženou Danou. Doprovází dětský pěvecký sbor
Paleček. Výtěžek z akce bude použit na vybudování
bezbariérové koupelny na chatě Lužanka, která slouží
dětem se zdravotním znevýhodněním. vstupné: 250 Kč

20.10. v 14:00				
Šarlatán - režie: Agnieszka Hollandová

čtvrtek 25. listopadu v 19.30 hod.
DIVADLO
PRAVDA
Městské divadlo Mladá Boleslav. Konverzační komedie
současného nejhranějšího francouzského dramatika o
dvou manželských párech, které si dle názvu neříkají
pravdu, ale naopak si lžou jak o závod. vstupné: 320,
300, 280 Kč
sobota 27. listopadu v 15.00 hod.
DIVADLO
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
DS Agáta. Divadelní pohádka o princezně, která si zakládala na své urozenosti, je plná humoru i melodických
a vtipných písniček Zdeňka Rytíře. vstupné 120, 100,
80 Kč
neděle 28. listopadu v 18.00 hod.		
KINO
SNOW FILM FEST 2021
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, skialpinismu a dalších zimních
radovánkách. vstupné: 100 Kč
Změna programu vyhrazena
Listopadová filmová představení budou do programu doplňována postupně, kompletní přehled najdete v příštím čísle
HPZ nebo na www.divadlopocernice.cz

21.10. v 19:30 					KINO
Deníček moderního fotra-režie: Jan Haluza
24.10. v 14:00, 			
KINO pro děti
Tlapková patrola ve filmu - režie: Cal Brunker
26.10. v 19:30
NA STOJÁKA, Ester Kočičková a Karel Hynek
28.10. v 19:30 					KINO
Festival pana Rifkina-režie: Woody Allen
29.10. v 19:30 			
Okupace - režie: Michal Nohejl

KINO filmový klub

2.11. v 19:00 				
NA KVÍZ
vědomostní týmová zábava, Poskládejte tým 2-6 přátel
a poměřte síly s dalšími! Soutěžte o slevy na konzumaci, bonusovou cenu a mistra Klánovic! Rezervace stolu:www.nakviz.cz
3.11. v 18:00
Setkání s Agustinem Grefou, indiánem z Amazonie
4.11. v 19:30 					KINO
Paralelní matky, režie: Pedro Almódovar
5.11. v 19:30 			
KINO filmový klub
Moje slunce MAD, režie: Michaela Pavlátová
6.11. od 14 do 18 hod.
SEKÁČ v BESEDĚ, dejte oblečení druhou šanci
7.11. v 16:30 			
Víťa Marčík: Šípková Růženka

DIVADLO pro DĚTI

Hvězdičkou jsou označeny pronájmy.

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

KC BESEDA

v 18:30 				
pan Zdeněk Thoma, fotografie,
DOTEKY HIMALÁJSKÉHO VĚTRU

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

12.11. v 19:30 KINO filmový klub
Zpráva, režie: Petr Bebjak

13.10 v 19:30 Klánovický svařák,
hudebně-zábavný pořad, Jan Nejedlý a hosté
14.10. v 19:30, 					KINO
Atlas ptáků - režie: Olmo Omerzu
15.10. v 19:30, 				
KONCERT
Markéta Foukalová (zpěv) a Martin Brunner (klavír)
17.10.
v 16.00
Kouzelnické představení MAGISTRA KELLYHO
pro malé i velké ,
v 19:00						KINO
James Bond: Není čas zemřít, režie: Cary Fukunaga
19.10. v 19:00

NA KVÍZ

BIO SENIOR

17.11. Přednáška
TERAPIE SDÍLENÍM LIVE,
Ester Geislerová a Jan Vojtko

BIO SENIOR
VERNISÁŽ
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inzerce

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

tel.: 724 963 162

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

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

mobil: 608 114 007

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

WWW.GREENLION.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

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

BRTEK s.r.o
- přijmeme řidiče sk. C a E
- strojníka na minibagr Cat 303.5
- nástup možný ihned
Informace na tel. 602 342 548

FB Petrol s.r.o.
- přijmeme obsluhu 			

čerpací stanice
- práce na plný úvazek
- nástup možný ihned
Informace na tel. 724 384 424
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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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