ý
k
c
i
v
o
j
a
est

š

Dostavník
15. ročník

Zdarma
V tomto čísle naleznete:

Informace OÚ

str. 3

Mateřská škola

str. 8

Základní škola

str. 10

Život v obci

str. 12

Kdy a kam

str. 14

Inzerce

str. 16

4

2022

Pár
Pár slov
slov na
na úvod
úvod
Vážení spoluobčané,
situace na Ukrajině i přes částečné úspěchy ukrajinské obrany stále nesměřuje k míru, a tak se bohužel musíme smířit s tím, že tento konflikt ještě nějakou dobu potrvá. Nadále tak přinášíme informace pro uprchlíky a rovněž
pokračuje sbírka ve sběrném dvoře naší obce. V uplynulých týdnech jinak
proběhlo Vítání občánků a došlo k zahájení výstavby obecního bytového
domu i další fáze výstavby atletického areálu. Jaro nám pak připomnělo nezbytnou údržbu veřejné zeleně navazující na celoobecní jarní úklid. Věřme, že
blížící se Velikonoce budou předzvěstí světlejších zítřků, všichni si je v klidu
užijeme a zprávy z Ukrajiny nebudou tak tragické jako v posledních týdnech.
Za členy redakce vám přeji hezké Velikonoční svátky.
Martin Liška
šéfredaktor

25. 3. 2022 – Vítání občánků

INFO

! ОСТЕРЕГАЙТЕСЯ ШАХРАНСТВА!
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
НЕ ПЛАТИТЕ ЗА РЕЄСТРАЦІЮ АБО ВІЗУ

Допомога Регіональних центрів допомоги Україні (KACPU) та влади Чехії БЕЗКОШТОВНА.
Реєстрація іноземців або видача спеціальних віз для біженців з війни не оплачується.
Якщо хтось хоче від вас гроші за посередництво, це шахраї.

НАДЗВИЧАЙНІ ПІЛЬГИ ТА ДОЗВОЛИ НА РОБОТУ

Якщо хтось хоче від вас комісію за оформлення дозволу на роботу або за виплату допомоги в
надзвичайній ситуації, це знову шахрайство. Дозволи на роботу та пільги будуть опрацьовуватися
Бюро праці або безпосередньо в KACPU, або у їхніх відділеннях БЕЗКОШТОВНО.
Наразі для можливості працевлаштування в Чехії необхідний дозвіл на роботу, виданий Бюро
праці, без цього дозволу це незаконна робота.

ЛІНІЯ ДОПОМОГИ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

У разі виникнення питань щодо трудових відносин та оплати праці чи скарг у цій сфері
можна звернутися до обласної інспекції праці по Середньочеському регіону.

Графік роботи: пн-пт з 9 до 17
Номер телефону: 950 179 488 або зелена лінія: 800 607 060

БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК

Не мати грошей, наприклад, допомоги, перерахованих на чужий рахунок. Відкрийте
рахунок в чеському банку. Вони пропонують її встановлення на підставі паспорта та
прописки. У більшості випадків вони прощають гонорари.

ЛІНІЯ ДОПОМОГИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ, ЯКІ
ЗНАХОДЯТЬСЯ В БЕЗВИХІДНІЙ СИТУАЦІЇ

«Люди в біді» створили швидку лінію допомоги біженцям, які потребують допомоги.

Графік роботи: пн-пт З 9 до 17
770 600 800
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stavební úpravy, čp. 13
nájem, sběrný dvůr
Přívětivý úřad
příspěvek na docházku do MŠ
Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr

Informace OÚ
Úhrady nákladů
Měsíc únor 2021

publikace
kyslíkové masky a lahve, hasiči
vyčištění a výmalba autobusové zastávky
oprava elektrozařízení, ZŠ
oprava elektrozařízení, tělocvična
kopie klíčů
hrablo na sníh, tělocvična
fasádní barva na autobusovou zastávku
zavírač dveří, tělocvična
oprava veřejného osvětlení
pěnidlo, hasiči
razítko
Dostavník 1, 2/2022
elektřina, čerpací stanice
elektřina, tělocvična
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, čp. 13
elektřina, sběrný dvůr
elektřina, hasičská zbrojnice
elektřina, OÚ
pohonné hmoty, OP
poštovné
telefony, čerpací stanice
telefony, tělocvična
telefony, OP
telefony, hasiči
telefony, OÚ
fireport, hasiči
poplatky bankám
pojištění odpovědnosti
právní služby – infrastruktura
školení, OP
poplatek, knihovna
certifikáty
operativní servis
IT služby
aktualizace MUNIS
revize elektro, tělocvična
revize elektro, hasiči
revize elektro, OÚ
svoz komunálního odpadu
svoz tříděného odpadu
provoz sběrného dvora
ochranné prostředky, hasiči
pracovnělékařská prohlídka
opravy chodníků
oprava střechy, ČOV
elektro práce, tělocvična
správní poplatky
intenzifikace Č0V
oplocení přístřešku na kola, ZŠ
oplocení a branky, obecní domy
vrata hasičské zbrojnice
mříže na ZŠ
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490,77 467,2 169,2 720,1 242,700,449,1 674,5 472,2 789,7 812,1 229,47 960,2 800,4 900,156 500,22 752,5 800,6 000,3 300,2 801,1 816,681,74,326,12,2 051,1 210,643,13 490,10 890,1 040,1 815,674,4 573,10 000,80 354,10 406,5 082,8 978,24 674,67 571,103 496,5 000,700,60 004,16 050,8 180,28 000,894 339,26 600,91 406,101 000,26 600,-

1 649 787,10 000,273 460,5 000,-

Pomoc Ukrajině
Všechny informace o pomoci Ukrajině a informace
pro uprchlíky naleznete na webových stránkách obce:
https://www.sestajovice.cz/o-obci/aktuality/oznameni.
html
https://www.sestajovice.cz/o-obci/minule-akce/pomoc-ukrajine.html
Ve sběrné dvoře nadále probíhá humanitární věcná
sbírka. Žádáme občany, aby do sbírky přiváželi věci,
které jsou vyjmenovány na uvedených webových stránkách. Za dosavadní dary velice děkujeme.

Dary na pomoc Ukrajině od našich občanů

Místní poplatky
Upozornění pro občany – blížící se konec splatnosti
místních poplatků
Úterý 31. 5. 2022 je letošním termínem splatnosti místních poplatků (poplatku za svoz komunálního odpadu
+ poplatku ze psů) pro rok 2022.
Pokud občané požádali o zaslání údajů pro placení těchto poplatků e-mailem, tyto již byly rozeslány
(v měsíci únoru). Občanům, kteří o elektronické zasílání
nepožádali, byly údaje pro úhradu místních poplatků
doručeny roznosem či prostřednictvím České pošty
(v měsících únoru a březnu). Občanům, kteří obecnímu
úřadu neposkytli svoji emailovou adresu, ale mají datovou schránku, byly údaje k úhradě místních poplatků
zaslány do datové schránky.
V případě, že občané email s údaji ve své emailové
schránce (a to ani ve složce pro spam) nebo poštovní
schránce nenašli, mohou pro opakované doručení kontaktovat účtárnu obecního úřadu – tel. 777 891 192
nebo poplatky@sestajovice.cz.
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Obecní úřad také upozorňuje, že předpisy poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství (ať již
elektronické či tištěné) jsou zasílány v rámci klientského
přístupu k poplatníkům, a to nad rámec povinností
správce poplatku stanovených zákonem. Skutečnost,
že předpis poplatku nebyl doručen nebo byl doručen
až po termínu splatnosti poplatku, nemá vliv na právními
předpisy stanovenou povinnost uhradit místní poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství v termínu
jeho splatnosti.

Připomínáme - AED
Obec zavedla další opatření, které vede ke zvýšení
bezpečnosti našich občanů. Tentokrát se zaměřením
na jejich životy a zdraví. Obec zakoupila čtyři kusy automatických externích defibrilátorů. Jeden mobilní přístroj
dostala k dispozici Obecní policie Šestajovice. Tři stacionární přístroje byly umístěny na exponovaných místech obce:
Vchod do budovy Obecního úřadu, Husova 60/9
Vchod do sportovní haly, U Váhy 1000
Vchod do budovy SK Šestajovice (fotbalové hřiště),
Revoluční 429
Na těchto místech jsou AED umístěny v bezpečnostních schránkách. K otevření schránky je třeba čtyřmístný bezpečností kód. Tento kód sdělí operátor zdravotnické záchranné služby na čísle 155.
O AED
AED – Automatický externí defibrilátor - je sofistikované zařízení, které umožňuje na základě automatické
analýzy EKG instruovat pomocí zřetelných vizuálních
a hlasových pokynů krok za krokem laického zachránce
k provedení bezpečné a účinné první pomoci - resuscitace s podáním defibrilačního výboje při zástavě srdce.
Denně zemře pouze v České republice přibližně 100 lidí
na náhlou zástavu srdce. Zemřou doma, v zaměstnání, při sportu, či zábavě. Je zcela lhostejné, zda je člověk zdravý, nemocný, obézní, hubený, kuřák či nekuřák. K zástavě srdce dochází bez přechozího varování
a může postihnout i zcela zdravého člověka.
Náhlá zástava krevního oběhu je u dospělých nejčastěji
způsobena komorovou fibrilací (míháním) srdce nebo
komorovou tachykardií, kterou je nutno co nejdříve léčit
defibrilací – elektrickým výbojem. Včasná defibrilace je
léčebným zásahem a v praxi výrazně napomáhá přežití
osob postižených náhlou oběhovou zástavou. Včasnost
provedení defibrilace zásadně ovlivňuje šanci na přežití
postiženého. Ve snaze umožnit včasnou defibrilaci co
největšímu počtu postižených byly vyvinuty AED - automatizované externí defibrilátory, které může snadno
použít i laik.
Jestliže AED - automatizovaný externí defibrilátor detekuje rytmus vhodný k defibrilaci, nabije se a vyzve zachránce, aby pouhým zmáčknutím tlačítka na přístroji
vyslal defibrilační výboj. AED vede tedy zachránce krok
za krokem pomocí zvukových nebo obrazových povelů po celou dobu resuscitace až do příjezdu záchran-

AED na budově obecního úřadu
ných složek. Zaznamenává a analyzuje srdeční rytmus
a dává jasné a klidné pokyny – od upevnění elektrod
na tělo pacienta až k defibrilaci – podání výboje.
Zdroj: aedline.cz
Návody na použití AED a Beaty (asistent nepřímé
srdeční masáže, součást AED) naleznete dále.
Instruktážní video:
https://www.aedline.cz/shop/?f=ioaed

Obecní bytový dům
Mezi známé budovy obce patří budova číslo popisné 13.
Jde o budovu u hlavní silnice, kde dnes sídlí praktická
lékařka a fyzioterapie. Jde o jednu z nejstarších budov
v Šestajovicích. Původně zde byla provozována parní
mlékárna. V době socialismu dostal objekt do užívání
státní podnik Narex. Později zde vznikl obecní úřad. Následně se zde střídaly různé služby (mateřské centrum,
zubaři, cukrárna).
Budova je majetkem obce. Její provoz je však velmi nákladný. Díky své konstrukci je budova energeticky velmi náročná a je ve velmi špatném technickém stavu.
Zadní budova již chátrala a byla využívána pouze jako
skladovací prostor. Obec se proto rozhodla tyto budovy
zbourat a vystavit zde budovy nové. V nových budovách
budou bytové jednotky. Po dokončení výstavby se obec
dle ekonomické situace rozhodne, zda část bytů prodá,
aby se vrátily náklady na výstavbu nebo zda si všechny

Byla zahájena hrubá stavba nové budovy
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byty ponechá. Obec bude tyto byty pronajímat, aby měla
pravidelný příjem, který bude využíván pro rozvoj obce.
Služby chce obec koncentrovat v novém společenském
centru. Proto bude provoz praktické lékařky později přesunut do nového centra. Do té doby bude paní doktorka
působit v náhradních prostorách. Náhradní prostory budou řešeny v rámci nové stavby čp. 13 nebo jinde tak,
aby zůstaly našim občanům co nejlépe dostupné.
Již proběhla demolice zadní budovy. Byly vybudovány
základy nové budovy. V současnosti probíhá budování
hrubé stavby.

Nový atletický areál
Opět byly zahájeny práce na výstavbě nového atletického areálu. Obec se opakovaně pokoušena na tuto
výstavbu získat další dotaci, proto byly práce dočasně zastaveny. Nyní má obec opět o dotaci požádáno.
I když o přidělení dotace její poskytovatel zatím nerozhodl, obec již k samotné výstavbě přistoupila. Má totiž
zájem, aby byl areál již dokončen a mohl sloužit našim
občanům. Pokud dotace nebude přidělena, bude akce
dokončena z obecních zdrojů. Tyto finanční zdroje má
aktuálně obec k dispozici.
Aktuálně probíhá výstavba vnitřní části atletického oválu, kde se bude nacházet umělá hrací plocha. Tato plocha bude kryta nafukovací halou, bude tedy k dispozici
k celoročnímu užívání. Dále zde bude vybudována plocha pro nácvik pohybové obratnosti (workout), hlediště,
přístřešek, osvětlení, skladový kontejner, pochozí plochy a parkoviště.
V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele
skateparku, který také bude součástí atletického areále. Jeho výstavba bude probíhat současně se stávající
stavbou. Dokončení celého areálu je plánováno na podzim tohoto roku.
Koordinační situaci naleznete v Dostavníku dále.

Nová elektronická deska na budově OÚ
desky, které jsou umístěny na prostranství před budovou obecního úřadu. Pro občany jsou tyto desky zaplněné různými dokumenty také dosti nepřehledné. Proto
se naše obec rozhodla v rámci projektu Přívětivý úřad
pořídit novou, již elektronickou, úřední desku. Na této
elektronické úřední desce budou moci naši občané vyhledávat informace mnohem pohodlněji. Díky dotykové
obrazovce a její přehlednosti bude možné požadovanou informaci snadněji dohledat.
Aktuálně probíhá testovací provoz. Za tohoto provozu
je obrazovka desky vypnuta, ale samotná technologie
je v provozu. Snímá klimatické podmínky konkrétního
umístění desky. Data budou následně vyhodnocena
a podle nich dojde k nastavení chlazení a vyhřívání desky. Následně bude zkušebně zpuštěn samotná obrazovka desky a deska bude kromě povinně zveřejňovaných
dokumentů postupně doplňována o další informace.

Kompostéry zdarma
S příchodem jara začaly práce na zahradách. Na odpad
ze zahrad a dále na bioodpad z domácnosti lze využívat jeho kompostování. Připomínáme, že naše obec
poskytuje svým občanů kompostéry do výpůjčky. Tato
výpůjčka je bezplatná. Kompostér je možné vyzvednout
v provozní době ve sběrném dvoře.

Příprava na zahájení výstavby umělé herní plochy

Nová úřední deska
Obec je v současnosti povinna zveřejňovat takové
množství dokumentů, že je z hlediska prostoru často
velmi problematické jejich umístění na současné úřední

Tento kompostér je k bezplatné výpůjčce

Údržba obce
S příchodem jara se zaměstnanci technických služeb
obce pustili do jarního úklidu. Kromě běžného nepořád-
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Stavba haly za dálnicí

Jarní čištění komunikací
ku se jedná především o úklid komunikací. Prach a nečistoty, které se přes zimu nahromadily na okraji silnic,
jsou teď odstraňovány za pomoci čistícího vozu. První
jarní čištění silnic je vždy komplikované, protože velké
množství jemného prachu zameteného z krajnic často
ucpává sání a je nutné jeho časté čištění. Opakovaná
čištění jsou již většinou bezproblémová.
Také již začal údržba veřejné zeleně. Technické služby
pokračují v revitalizaci zelených pásů podél hlavní komunikace v ulici Revoluční. Jako první provedly odstranění letitých nánosů prachu a hlíny na východní straně
silnice v úseku od křížení s ulicí Tyršova severním směrem až po zástavbu. Nebude tak docházet ke splavování těchto usazenin do silnice. Takto upravená plocha
byla následně oseta novým travním semenem.

Časté dotazy se poslední dobou týkají nepřehlédnutelné stavby za dálnicí. Tato stavba neleží v katastru
obce Šestajovice, ale leží v katastru obce Jirny. Jde
o stavbu firmy LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o. Zástupce
této firmy nám ke stavbě sdělil toto:
Jedná se o novou halu, ve které se bude krájet, balit a skladovat námi vyráběné zboží. V hale bude vysoký stupeň automatizace, za použití nejmodernější
dostupné technologie. Jako příklad uvedu, že sklad
zboží bude plně automatizován, nebude vyžadovat
žádnou obsluhu. Celkově tyto použité technologie
umožní dosáhnout lepší kvality zboží, sníží spotřebu
energií a celkovou zátěž životní prostřední přepočítanou na kilogram výrobku

Nová dominanta vznikající za dálnicí

PORADNA VČERA
NA DOSAH RUKY!
Poradenství pro seniory a jejich rodiny
• Potřebujete pomoc při řešení složitých životních situací?

Odstraňování letitých nánosů

Z činnosti obecní policie
V měsíci březnu věnovali naši strážníci zvýšenou pozornost chování mládeže v historickém centru obce
a v okolí rybník Panská. Dále řešili naši strážníci
mimo jiné tyto záležitosti:
vandalismus – posprejovaná autobusová zastávka,
nepovolené umístění reklamního poutače na veřejném prostranství, volně pobíhající pes, volně pobíhající kráva, pokus o vloupání do opuštěného domu,
vloupání do opuštěného domu, detonace v zastavěné oblasti, opilá osoba na veřejném prostranství, fyzické napadení ženy.

• Nevíte, kam se obrátit o pomoc a na co máte nárok?
• Pečujete o někoho s Alzheimerovou nemocí či demencí?
• Budete o někoho blízkého pečovat a nevíte, co Vás čeká?
• Chcete si nechat otestovat pamět
Jsme tu právě pro Vás: pro seniory, pečující rodiny, klienty
s Alzheimerovou nemocí či demencí.
Poradenství je zcela zdarma a probíhá osobně, telefonicky i elektronicky.

Další informace najdete na https://dementia.cz/poradny-vcera/

Domluvte si osobní návštěvu:
Po ra d n a V č e ra B ra n d ýs n a d L a b e m :

Klára Cingrošová

tel.: 775 586 633
poradna.brandys@dementia.cz
Boleslavská 187, Brandýs nad Labem
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Mateřská škola
Tašky pro Ukrajinu
„Pane Lorenc, uvezu to?“… „On teda cihlu do ruky nevezme, ale postavil tady takhle už tři baráky!“ Nemám rád filmové hlášky, zdá se mi, že je používají lidé, kteří nemají
co říct. Nicméně tato slova ze známého filmu asi nejlépe
vyjadřují to, jak jsem se stal jakýmsi ideovým otcem akce
interně zvané „Tašky pro Ukrajinu“. Ani já, musím napsat
naštěstí, jsem nevzal do ruky ani štětec a nechal jsem to
všechno na dětech a kolegyních.
Stejně jako většina české společnosti totiž i naše školka cítila potřebu vyjádřit solidaritu s lidmi, kteří prchají z válkou
postižené Ukrajiny a pomoci získat pro uprchlíky nějaké
finanční prostředky. Jedna z organizátorů tzv. Pražského
Majdanu shodou okolností oslovila „pančitele“ Pavla s tím,
zda by s dětmi nevybarvil několik tašek, které by potom
byly nabídnuty k prodeji během charitativní akce. Následovala napínavá diskuze během porady, kde byly zohledněny
veškeré geopolitické dopady. Nakonec vše prošlo. A výsledek? Děti se úkolu zhostily s chutí a posuďte i s jakým
výsledkem…
Pavel Kolařík
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takže si děti mohly pochutnat na dinosaurech, medvídcích
a džusech. Po svačince jsme si připravili výborný zmrzlinový
pohár s ovocem a šlehačkou a po obědě jsme oslavy zakončili bouchnutím jahodového a tropického šampáňa. Nebojte,
všeho bylo tak akorát  a už se těšíme na další oslavy.
Za třídu Rybiček Eliška Hlavatá

ZaS centrum
V měsíci březnu naše centrum pořádalo hned dvě akce.
První byl v tomto roce již tradiční Den ve třídě začít spolu. Do naší mateřské školy se sjeli pedagogové z různých
koutů republiky, aby navštívili třídu, kde mohou pozorovat dopolední vzdělávací nabídku pro děti. Tentokrát měli
možnost nahlédnout do tříd Kašpárků a Vodníků. Na závěr
celého dne návštěvníci společně s pedagogy a lektorkami
den reflektovali, aby dostali odpovědi na otázky, které jim
během pozorování vyvstali. A tak pokud Vás náš program
zajímá, neváhejte, a i vy navštivte Den ve třídě začít spolu,
který naše mateřská škola ve spolupráci se Step by step
pořádá.
Měsíc březen jsme pak v našem centru zakončili mezinárodní sdílecí akcí. V posledním týdnu měsíce března naši
mateřskou školu navštívily slovinské kolegyně. Ty se s námi
podělily nejen o vhled do slovinského školského systému,
kde je program Začít spolu již součástí národního kurikula,
ale také s námi diskutovaly jeho rozdílnost vůči českému.
Pomocí video prezentací nám představily svou mateřskou
školu a my měli dostatek prostoru proto, abychom se ptali.
Kateřina Böhmová

Logopedická péče
v předškolním věku

Narozeniny v Rybičkách
Konečně! Po covidovém období plném zákazů a různých
hygienických opatření jsme konečně mohli říct rodičům:
„Přineste dobroty, budeme slavit.“ A slavilo se. Slavili jsme
narozeniny našich ledňátek, únorátek a březňátek. Ráno si
naši oslavenci vyrobili překrásné narozeninové koruny, díky
kterým si mohli užívat pozornost i různé narozeninové přednosti, jako třeba volba místa u stolku, výběr oblíbených písní
a her, které jsme si pak všichni zahráli. Oslavenci společně
s maminkami donesli pro všechny kamarády různé dobroty,

Řeč je pro nás neodmyslitelným komunikačním prostředkem. Stále častěji se stává, že její vývoj však nejde přesně
tak, jak bychom si přáli. V předškolním věku je ideální čas
nato, aby se s obtížemi pracovalo. Proto od druhého pololetí v naší mateřské škole začne dva dny v týdnu působit
paní logopedka Mgr. Helena Slavatová, do jejíž péče se
v případě zájmu mohou děti z MŠ spolu s rodiči přihlásit. Ta také v rámci ZaS centra přišla přednášet o vývoji
řeči v předškolním období a možnostech logopedické péče
v tomto věku. Poukázala, jak hravá mohou logopedická
cvičení s dětmi být, a všem přítomným připomněla, že logopedická péče je především o součinnosti s rodiči, kteří
se při nápravě stávají partnery.
Za ZaS centrum děkujeme všem, za jejich zájem a budeme se těšit na některém dalším setkání.
Marie Bartošová

Jak to chodí v mateřské škole
Dnes jsou předškolní pedagogové stále více zodpovědní za výstupy dětí v různých odborných znalostech, které
jsou považovány za důležité pro jejich kognitivní rozvoj.
Osvojení si těchto znalostí určuje, do jaké míry budou
děti úspěšné během svého dalšího života. Vzdělávací
program Začít spolu nabízí prostor, ve kterém se děti učí
samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí pro-
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cesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji
práci.
Mateřská škola Šestajovice pracuje s metodikou vzdělávacího programu Začít spolu. Tento program svou filozofií,
svými principy a zásadami nabízí dostatek podnětů k aktivnímu rozvoji dětí. Program Začít spolu usiluje o to, aby
učení bylo pro děti zábavné, aby se dokázaly samostatně
rozhodnout a za svá rozhodnutí nesly odpovědnost. V MŠ
Šestajovice k dětem přistupujeme individuálně podle jejich
schopností prostřednictvím plánovaných činností v malých
skupinkách v centrech aktivit. Je pro nás velice důležitá
spolupráce s rodinou, která má kdykoliv přístup do tříd.
Denní režim v mateřské škole je dostatečně pružný, s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Střídají
se činnosti skupinové i individuální. Dětem nabízíme formu
kooperativního učení, prožitkového učení. Mají možnost
zkoumat, bádat a experimentovat. Činnosti jsou zastřešeny tématem, které se, většinou, po týdnu mění.
Denní režim v programu Začít spolu v naší mateřské škole
vypadá následovně:
Ráno, v tzv. scházecí době, se děti věnují volné hře, která
probíhá dle jejich volby. Po ukončení hry jsou vedeny k samostatnému úklidu. Těchto her a činností se mohou kdykoliv zúčastnit rodiče a být při nich dítěti partnerem nebo
pozorovatelem.
Ještě před příchodem do třídy na děti čeká ranní úkol. Děti
společně s rodiči úkol vypracují. Není to nic náročného.
Jde o to, aby se děti společně s rodiči na minutku zastavili,
zklidnili, zamysleli se, a hlavně se v klidu a bez stresu rozloučili a popřáli si hezký den.
Když splníme ranní administrativu, děti mají ještě pár minut na volnou hru. Po ní přichází čas na tělovýchovnou
chvilku. Děti mají celkově pohyb velice rády, tato činnost je
jim blízká. Děti se protáhnou, zacvičí si, zahrají si pohybové hry. Sportování v MŠ je ještě podpořeno našimi návštěvami tělocvičny, kam každá třída dochází na hodinu týdně.
Činnost v centrech aktivit je vždy směřována k tématu,
které si pedagog připraví. Např. týden budou pedagogové
s dětmi pracovat na téma Velikonoce. Dětem téma představí v ranním kruhu a pak se plynule s dětmi přesunou
do jednotlivých center aktivit, které si děti sami vyberou.
Po celou dobu jejich činnosti jsou dětem k dispozici peda-
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gogové či asistenti pedagoga. Při veškeré činnosti je respektováno individuální tempo každého dítěte.
Celým dnem děti provází hra, prožitky i učení, aniž by si to
děti uvědomovaly. Rozvíjí ve všech oblastech vývoje osobnosti a co je velice důležité, zažívají úspěch, a tedy také
spokojenost.
Program také vede děti k udržování pořádku, je tedy naprostou samozřejmostí, že si děti po své práci také uklidí
pomůcky, se kterými pracovaly.
Za zmínku také stojí to, že děti se naučí zhodnotit svůj
výkon, svoje prožitky a pocity a za podpory pedagoga hledají cestu, jak být lepší. Tomu slouží hodnotící kruh, který
je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje slovní zásoby
a souvislého vyjadřování. Kultivují se zde sociální vztahy
a podporuje se zdravé sebevědomí.
Mateřská škola má krásnou zahradu, která vybízí k experimentování, bádání, a především ke spontánním aktivitám.
Děti zde mohou využít pískoviště, dopravní hřiště, kolotoč
a herní sestavy. Starají se o zahrádku a své záhonky. Často také chodíme na procházky a výlety.
Odpolední program je závislý na počasí. Při příznivém
počasí je vždy upřednostňován pobyt na školní zahradě. Jestliže nám počasí nepřeje, děti se věnují volné hře
ve třídě.
Mateřská škola organizuje různé aktivity pro rodiče a přátele školy. Ať jsou to různé druhy dílniček, strašidelná zahrada, vánoční besídka apod. Jsme otevřená mateřská škola.
Je pro nás názor a spolupráce rodičů velice důležitá. Přijďte se k nám podívat při Dnů otevřeních dveří 20. dubna.
Těšíme se na Vás.
za MŠ - M. Trantinová, ředitelka MŠ
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Ptačí budky v 1. B
Hravá matematika v 1. B
Hodiny matematiky máme díky jednomu žákovi
z naší třídy zpestřeny programem/hrou Matemág.
Jedná se o pohádkový příběh, v němž hráči a hráčky
postupují kupředu plněním matematických úloh. Hra
staví na principu Hejného metody, vývoj probíhal
ve spolupráci s odborníky na výuku matematiky...a tak
naši prvňáčci jsou dobří počtáři již od začátku školní
docházky. A to je moc dobře! PhDr. Jana Kadavá, třídní učitelka

Beseda o škodlivosti kouření
4. března proběhla v naší škole beseda o kouření,
byla určena pro žáky druhého stupně. Vnímali jsme ji
jako snahu poučit nás o hrozbách, které návykové
látky obnášejí - především ty, které obsahují nikotin.
Rozebrali jsme škodlivost kouření, obsah cigaret
a následky dlouhodobého užívání. Celý program byl
hravý, lektorka se snažila o komunikaci a interakci
s žáky. Spoustu informací jsme nevěděli, proto si
myslíme, že nás tohle obsáhlé povídaní zase
posunulo někam dál a dalo nám mnohem větší
rozhled. Zároveň šlo o odstrašující ukázku toho, jak
může člověk při užívání návykových látek dopadnout.
Můžeme s klidem říct, že jsme si besedu s paní
lektorkou moc užili.“
Hana Bášová a Tereza Hejzlarová 8.B

Lesní šelmy
„Koncem března se naše třída a další dvě třídy (3. A
a 5. B) zúčastnily programu o lesních šelmách.
Tento program pro nás připravila organizace Lesy
hl. m. Prahy. Dozvěděli jsme se spoustu nových
informací o lesních živočiších, čím se živí, jaký mají
způsob lovu, kde se vyskytují apod. Prohlédli jsme si
jejich lebky a mohli jsme si sáhnout na kožešinu
lišky, medvěda, norka a dalších lesních šelem. Bylo
to velmi zajímavé a moc nás to bavilo.“
Filip Hlista, žák 4. B

www.zs6.cz

Občanské sdružení ORNITA připravila pro naše žáky
vzdělávací program v oblasti environmentální
výchovy. V první části se tak dozvěděli o vybraných
ptačích druzích, které hnízdí ve stromových dutinách.
Seznámili se, jak těmto ptákům přirozené dutiny stále
ubývají a jak je můžeme nahradit. Následný tvořivý
program umožnil dětem vyrobit v týmech vlastními
silami ptačí budku z předpřipravené dřevěné
stavebnice. Radost z povedeného díla byla veliká!
Nyní máme možnost se na budky dívat z oken naší
třídy a přát si, aby se brzy staly domovem sýkorek
modřinek a sýkorek koňader.

Co je to biokoridor
aneb Environmentální výuka v praxi
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Žáci 1.A, 1.B a 3.C od dnešního dne znají pojem
biokoridor. Ptáte se, kdo je to naučil? Odpověď je
snadná. Na výrobu ptačích budek, konkrétně sýkorníků
a špačkovníků, navazovala akce vyvěšování těchto
budek v aleji mezi poli, poblíž ulice Chrpové.
Doprovodný výklad p. Voldřichové z ORNITY děti naučil
vnímat přírodu jako klenot, kterého si musíme vážit.
Zveme tímto všechny občany Šestajovic, aby se přišli
podívat na krásné místo, které žáci naší školy pomohli
oživit ptačím zpěvem.
PhDr. Jana Kadavá, třídní učitelka
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Poděkování patří všem paním vychovatelkám za spolupráci i organizaci závodu. Doufejme, že dětem
vydrží olympijský duch i na další závody, tentokrát to
Mgr. Helena Melnická, ředitelka závodu
budou koloběžky.

Škola hrou v 5. B

ZOH ve školní družině
Z disciplín ZOH Peking 2022 jsme si vybrali
ze zimních sportů biatlon (štafety dívek, chlapců
a smíšená družstva). Závod byl zahájen slavnostním
nástupem, kde byly děti seznámeny s pravidly
štafetového běhu, s držením a předáváním kolíku, se
střelbou ve stoji i v kleku, kdy a jak se běhají trestná
kola (názorná ukázka). Děti dostaly rozlišovací
barevné dresy (pro přehlednost na trati), které si ve
své třídě předávaly (svým týmům). Hned po startu
běžely s maximálním úsilím vybojovat pro svoji
štafetu vítězství. Snažily se včas předat a neztratit
štafetový kolík, odházet bezchybně 3 hody na terč
na žebřinách. V případě neúspěchu v hodech, musely
na trestná kola. Fandily svým týmům (třídě), ale
i jiným kamarádům z ostatních tříd. Celý závod
provázela pohodová atmosféra, radost z pohybu,
dětské pokřiky, fandění paní vychovatelek, ale
i únava z výkonů. Na závěr celého závodu skládaly
jednotlivé štafety olympijskou vlajku z barevných
kruhů. (2. a 3. tř.). Děti získaly nová přátelství, kamarády, vyzkoušely si, co obnáší BIATLON, naučily se
přijmout porážku, respektovat soupeře, soutěžit
v rámci fair-play, mít radost ze soutěžení, povzbudilo
je to k stálému zlepšování se. ZOH se zúčastnilo
68 dětí z 1. a 2. tříd + děti z 3. ročníku. Děti za své
výkony obdržely medaile, diplom s fotografii našich
reprezentantů a sladkost.

Den výročí narození učitele národů J. A. Komenského
jsme "oslavili" v 5.B projektovým dnem nazvaným
"Škola hrou" a touto zásadou (ale nejen jí) jsme se
drželi při procvičování učiva celý den. A bylo to super,
zapojili jsme se všichni, spupracovali, a přiznáváme,
někdy se i trochu přeli o správné odpovědi a vítězství.
Tř. uč. Mgr. Karin Martinková

Jarní výzdoba školy
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Život v obci
TJ Sokol Šestajovice
Nový výbor tělocvičné jednoty

22. března 2022 proběhla online volební valná hromada
tělocvičné jednoty. Došlo ke změnám ve výboru tělocvičné jednoty. Odstupujícím členům děkujeme za dosavadní práci a obětavost a novému výboru přejeme elán
a samá správná rozhodnutí. Ať Sokol žije dál!

Házenkáři poprvé na turnaji

V sobotu 26. března jsme s oddílem házené vyrazili
na první přátelský turnaj do Mladé Boleslavi. Zúčastnilo
se celkem 18 dětí, které jsme rozdělili do dvou družstev
podle věkových kategorií. Každé družstvo odehrálo šest
zápasů. Hrálo se systémem každý s každým a šlo především o účast a první zkušenost se soupeři, proto se
také nepočítá skóre. Děti bojovaly s velkým nadšením
a odměnou jim byla taška plná dobrot a krásný diplom.
Děkujeme dětem za účast a také jejich rodičům, kteří holky i kluky přijeli podpořit a povzbudit z tribuny. Věříme,
že se turnaj všem líbil a těšíme se na další.

Ocenění účastníků kvízohry ke 160 letům
Sokola
Úspěšným řešitelům kvízu se zapeklitými
otázkami o historii Sokola byla předána
unikátní trička na památku a doufáme, že
je zaujaly i nějaké nové informace. Děkujeme za účast i žákům základní školy, pro
něž byly otázky upraveny Mgr. Otáhalovou a Mgr. Stránskou, kterým tímto moc
děkujeme za pomoc.

Sokolství v příběhu Hanče a Vrbaty

Kina se teď plní mimo jiné také zájemci o film Poslední
závod, který je inspirovaný příběhem Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, prvních lyžařských obětí Krkonoš,
i smutným osudem všestranného sportovce Emmericha
Ratha. Hanč a Vrbata se znali ze Sokola, byli společně
odvedeni na vojnu do Sarajeva. Stali se z nich blízcí kamarádi. Po návratu se Bohumil Hanč oženil a Václav Vrbata se stal místonáčelníkem v Sokole Mříčná. Přátelství
přetrvává, mladí vlastenci hrají ochotnické divadlo, Vrbata
chodí podporovat svého kamaráda do závodů. A vyráží
i do krásného rána 24. března 1913. Jenže tenkrát stejně
jako dnes je počasí na horách zrádné a mění se každým
okamžikem. Co se mezi kamarády na vrcholcích Krkonoš
stalo, dnes už ví jen kvílící vichřice. Myslel si Vrbata, že
není nic jednoduššího než půjčit ve vánici kamarádovi ka-

4

2022
        strana  12

bát a čepici a jet se schovat? Věřil Rath, že Hanče dokáže donést až na Labskou boudu? Doufali zachránci, že
najdou promrzlé živé? Dodnes díky tomuto příběhu víme,
že sportovní zápolení končí tam, kde začínají rizika hor
a snaha pomoci je na prvním místě. A také víme, že projevem skutečného přátelství někdy může být i kabát nebo
čepice, jednoduše umět si navzájem pomoci.

Atlet Šestajovice
V březnu jsme se zúčastnili

Lívancový pohár – běh Stromovkou na 1 a 2 míle
Pečecká desítka – běh v dětských kategoriích
Běh metropole – MČP 6 – běh městským parkem na 4,2 km
Běh na Čerčanský chlum – běh do kopce na 4,36 km

Lívancový pohár

5. 3. 2022, Praha
Po několikaměsíční covidové pauze
se opět rozběhl seriál běhů v pražské
Stromovce známý jako Lívancový pohár. Oblíbenost tohoto závodu potvrdila hojná účast členů našeho spolku.
Dopolední trať byla trochu namrzlá,
takže závodníci museli být, především
na otáčkách a v zatáčkách, velmi opatrní. Výsledné časy tentokrát nelze srovnávat s minulými výsledky, protože kvůli
mimořádné úpravě tratě došlo k jejímu mírnému prodloužení. V jednotlivých kategoriích si z našich běžců
po započtení věkového koeficientu vedli nejlépe: kategorie Muži - Luba Jokel, 3. místo, 13:20, kategorie
Ženy - Olga Kostřížová, 22. místo, 18:12, kategorie
Kluci - Matouš Suchý, 6. místo, 8:14, kategorie Holky
- Verča Olejníková, 5. místo (4. místo v přímém umístění), 8:22.

Pečecká desítka

Pečky, 12. 3. 2022
Na Pečecké desítce jsme tentokrát měli zástupce v mládežnické kategorii, konkrétně v kategorii Starší dívky,
na které čekala trať o délce 400 m. Naším zástupcem
na startu byl Karolína Partynglová. Počasí bylo větné,
Kája neměla moc natrénováno, přesto se na trať pustila
s vervou. Dvě kola městským parkem tak zvládla za 1:54.
Tento čas Káje přinesl pěkné 6. místo v kategorii.

Běh metropole - MČP 6
20. 3. 2022, Praha
Jarní počasí přivítalo závodníky na dalším závodě běžeckého seriálu Běh metropole. Tentokrát byl závod
organizován ve spolupráci s Městskou částí Praha 6
a běžel se v parku Ladronka. Trať měla délku desetiny
maratonu, tedy 4,2 km. Náš spolek měl na startu dva
zástupce. Skvěle si vedla Silvia Úradníková, která v kategorii Ž 30-39 obsadila 3. místo. Závod zaběhla v čase
20:03. Medaile unikla našemu druhému zástupci, kterým byl Tomáš Dvořák. Ten s časem 17:13 skončil v kategorii M nad 50 na čtvrtém místě.
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25. 3. 2022 Vítání občánků
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24. 4. 2022 10:00 - 24. 4. 2022 17:00
POHÁDKOVÁ NEDĚLE s čarodějnicí ze zámeckého
sklepení
Pohádková čarodějnice vás provede zámkem i myší výstavou. Zasoutěžíte si, navštívíte myší doupě i uvaříte
čarodějný lektvar.

Kdy a kam

6. 5. 2022 - 15. 5. 2022
DETEKTIVNÍ TÝDEN na zámku
Dokážete spolupracovat v rodinném týmu a pátrat společně na vlastní pěst? Pak jsou detektivní hry pro vás
jako stvořené.

#SportovniDenMladeze
honzavana

Mgr. Jan Váňa

SEMIFINÁLOVÉ KOLO
Šestajovice
20.dubna 2022
TAJV, z. s.
www.tajv.cz
@ janvana@tajv.cz

Akce realizována za podpory

2. 6. 2022 19:30 - 21:00
POHŘEBNÍ KAPELA
Její hudba by se dala charakterizovat jako „urban folkcore“ nebo také „lidový crossover“ připomínající svižnou
balkánskou hudbu.
Divadlo

HORNÍ POČERNICE

tajv.cz
honzavana
TenisovaAkademieJanVana

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

1. 5.
ZLOUNI
V 17:00 / Film / Pro děti.
Animovaná komedie legendárního studia DreamWorks.

CHVALSKÝ ZÁMEK

Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857,

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

22. 1. 2022 - 15. 5. 2022
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných
loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít!
13. 5. 2022 19:30 - 20:50
BARBORA POLÁKOVÁ
Ve spojení s doprovodnou kapelou složenou z výborných muzikantů v čele s kapelníkem a spoluautorem
řady písní Davidem Hlaváčem se můžeme těšit na barevný a živelný.
8. 4. 2022 - 18. 4. 2022
DETEKTIVNÍ TÝDEN na zámku
Řešíte rádi zamotané hádanky, šifry nebo rovnou celé
detektivní případy? Pak jsou detektivní hry pro vás jako
stvořené.

3. 5.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
V 14:00 / Film
Nejnovější film z dílny Zdeňka a Jana Svěrákových.
4. 5.
MARTINA KRITZNEROVÁ: PROMĚNA
V 18:00 / Vernisáž
5. 5.
BLÁZNOVY ZÁPISKY
V 19:30 / Divadlo / GP-Art
Nezapomenutelné představení, ve kterém exceluje Jan
Přeučil.
6. 5.
DON QUIJOTE A PŘÁTELÉ
V 19:30 / Divadlo / Leonardo/ Forbíni
Autorské představení divadelního spolku KC Leonardo.
7. 5.
PŘÍŠERÁKOVI 2
V 17:00 / Film / Pro děti
Na tomto akčním rodinném výletu si každý přijde na své.
8. 5.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
V 16:00 / Divadlo / Zahra dance group
Součást festivalu Orientální tanečnicí v každém věku
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12. 5. v 18:00 / DIVADLO
*PRŮVOD A ZAHÁJENÍ FESTIVALU DIVADLO
V PŘÍRODĚ
13. 5. v 21:00 / 14. 5. v 17:00 a 21:00 / 15. 5. v 17:00
*DALSKABÁTY
Divadlo / DS Právě začínáme
Pohádkové vyprávění o čertovi, Mančince a zrádném
„faráři“.
20. 5. v 21:00 / 21. 5. v 17:00 a 21:00 / 22. 5.v 17:00
*AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Divadlo / DS Počerníčci
Veselá hudební pohádka podle známé filmové předlohy.
26. 5. v 18:00 / DIVADLO
BESEDA
S MILOŠEM ŠKORPILEM
O BĚHÁNÍ I ŽIVOTĚ
Komunitní centrum
Motýlek, z.ú.
27. 5. v 17:00 / KONCERT
HUDEBNÍ ODPOLEDNE
Festival studentských orchestrů
27. 5. v 21:00 / DIVADLO /
*MALENKYJ VJERCH ANEB MRTVÁ NEVĚSTA
Mrsťa Prsťa
Starodávný příběh z Ukrajiny o prolínání světů živých
a mrtvých.
28. 5. v 21:00 / DIVADLO /
*TO JSME MY!
DS Náplavka
Náplavka grotesque aneb kabaretní zločin roku.
29. 5. v 17:00 / FILM / PRO DĚTI
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Animovaný pohádkový příběh pro celou rodinu.
29. 5. v 17:00 / DIVADLO /
*M.I.Š. - MALÁ IMPRO ŠOU
Improvizační skupina ImproTime Horní Počernice
Divadelní improvizace na divácká témata.
29. 5. v 21:00 / DIVADLO /
*ROZKOŠNÝ VEČER
DS Klimpr Horní Počernice
Komponovaný večer autorských textů a divadelní improvizace.
*FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ

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

7. 5. 19:00
Ivan Mládek a Banjo Band
Nepolitický, nesatirický a neangažovaný humor, který
má diváka především pobavit. Dadaistické monology,
scénky a anekdoty střídají známé i méně známé písničky Banjo Bandu, které interpretuje jak Ivan Mládek, tak
i ostatní členové jeho „panoptika“.
12. 5. 19:30
Promlčeno
Děj filmu se odehrává jednoho letního večera v rozhlasovém studiu, v jedoucím automobilu a v pražských
ulicích. Zdánlivě neškodné vyprávění osudově změní
životy hned několika lidem…
21. 5. 19:00
Zázračné cvičení
Vztahy mezi mužem a ženou jsou, jako jízda na horské
dráze. Jak se s tím vypořádá Joana a Valentin, uvidíte
v brilantní komedii Daniela Glattaura Zázračné cvičení.
16. 6. 18:30
YVONNE SANCHEZ LATIN QUARTET
Koncert se uskuteční venku, pokud počasí dovolí. Koupí
lístku si koupíte židli, nikoli místenku. Yvonne Sanchez vocals Jonathan Ramirez - backup vocals / acoustic guitar Robert Balzar - bass Tomáš Jochman – keyboard.
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ŽIVOT JIREN

DUBEN / KVĚTEN

19:00
středa

Poetický večer

Kvapík U Antošů
Beseda s autorským čtením, vstupné
120 Kč, více na www.ziji.cz

18:00
čtvrtek

10:00

Miloň Čepelka

Jirenský beránek

15:00
čtvrtek

Kvapík U Antošů
2. ročník benefiční soutěže, více info na
www.ziji.cz. Pořádá DOS Jirny.

17:00
úterý

Právní poradna
na Kvapíku

Bezplatná rada a právní pomoc
občanům.
Více na korejzova@email.cz.

19:00
středa

Na kus řeči
s Alešem Hámou

19:00
pátek

Biograf Kvapík
Betlémské světlo

19:00 Tančírna na Kvapíku

sobota

Kvapík U Antošů
Kontakt: Miloš Dufek 725112752

pátek

19:00

Více na www.ziji.cz

připravujeme...

sobota
Přípravy letošních májových slavností
jsou v plném proudu.
Sledujte www.ziji.cz

15:00
neděle

Kvapík U Antošů
Divadelní partnerská komedie. Vstupné
250 Kč, pořádá DOS Jirny. Vstupenky a
více info na www.ziji.cz

19:00
pondělí

čtvrtek

Jarek Nohavica

připravujeme...

Kvapík U Antošů

Májové slavnosti v Jirnech

Kvapík U Antošů

Zázračné cvičení

Biograf Kvapík

pátek

Vstupné 120 Kč, sledujte www.ziji.cz

19:00

Doteky radosti

Kvapík U Antošů
Trocha inspirace při hudbě a povídání
pro seniory. Více na www.ziji.cz

Kvapík U Antošů

Vstupné 270 Kč, sledujte www.ziji.cz

Stavění májky
park u potravin v Jirnech
Sledujte www.ziji.cz

neděle

O žábě, která
falešně zpívala

Kvapík U Antošů
Divadelní představení pro děti.
Pořádá DOS Jirny.
Více info na www.ziji.cz

10:00
neděle

Kulturní dům Jirny
Více na www.ziji.cz

19:00 Sousedské besedování
Mgr. Karel Satoria
Kvapík U Antošů
"Nežádej od života méně, než dává"
Sledujte www.ziji.cz

Transformační

Breathwork meditace
Kvapík U Antošů
Pořádá Ester Kozlovská
více info na www.ziji.cz

Připravujeme na červen:
9.6 Přednáška s besedou s
egyptologem Miroslavem Bártou
(Kvapík)

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

inzerce

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

tel.: 724 963 162

KOMINICTVÍ
NĚMEC
opravy, revize, čištění
t. 775 132 921
www.kominictvinemec.cz
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PNEUSERVIS!!! ot Nově
evřen
o
Otevírací doba:
každý sudý týden: 16:00 - 20:00
každý lichý týden: 7:30 - 14:30

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

MICHAL – ŽALUZIE
•
•
•
•
•

PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

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

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

www. zaluziemichal.cz

ticháspráva

Relaxační hypnóza
&

Dýchání pro zdravý a dlouhý život
RNDr. Pavel Dufka
Jsem absolvent certiﬁkovaného
kurzu hypnózy.

602 188 106

elduﬁno@gmail.com
www.elduﬁno.cz/hypnoza

Terapie v Újezdě nad Lesy
(Šlitrova 2020) nebo u Vás.
Cena sezení (75 minut) – 1000 Kč.
Studenti a senioři nad 70 let – 500 Kč.
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!! ZNOVU OTVÍRÁME !!
ZMRZLINOVÝ STÁNEK

JIŽ V DUBNU
točená zmrzlina
smetanová i ovocná

Pronájem montážní plošiny MP 18
PROVÁDÍME:

ledová tříšť různých barev a chutí
ovocné a zeleninové smoothie
espresso, cappuccino, latte
ledová káva, panini a další
Těšíme se na Vás již klasicky v Šestajovicích
na rohu ulic Revoluční a Tyršova kousek
od zastávky Balkán
Otevíráme 4. dubna a budeme tu pro vás
každý den od 10 do 18 hodin
Více informací a aktuální nabídku zmrzlin či tříští
najdete na www.zmrzlinaulipy.cz a

•
•
•
•
•
•

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 800 Kč/hodinu.
Obsluha a práce od 300 Kč/hodinu,
Při dlouhodobějším nájmu slevy dohodou.
Doprava plošiny 28 Kč/km.
Ceny bez DPH.
Kontakt: 724 191 249

ŘEZNÍK - UZENÁŘ
Reznik a uzenar
reznictvi_uzenarstvi

objednávky - tel.: +420 725 321 194
e-mail:obchod@reznikuzenar.cz
www.reznikuzenar.cz
Denně čerstvý chleb a pečivo

Možnost objednání produktů z restaurace sítě Ambinte

DÁRKOVÉ KOŠE - FIREMNÍ BALÍČKY
Obchodní Centrum Šestajovice - Revoluční 1113, 250 92 Šestajovice
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Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice

Ceny od
19.990.000,-Kč

PRODE J ZAHÁ JEN
ovice.cz

www.utrativodu-klan

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
cena 7.800.000,-Kč

PRODEJ – rekonstruovaný byt
3+kk/L/sklep, podlahová plocha 93 m2,
Žíšovská ul., P9 – Újezd nad Lesy

DOPRODEJ

cena 16.000,-Kč/měsíc + poplatky

nových bytů
v Klánovicích
www.byty-klanovice.cz
PRONÁJEM - modulární RD 2+1, 48 m2,
pozemek 2054 m2, ul. V cestách Šestajovice

PRODEJ –
6 bytů ve třech dvojdomech,
podlah. plocha 156 m2,
pozemky 422-541 m2,
ul. U pole, Šestajovice

K nastěhování v 09/2022
Ceny
od 15.990.000,-Kč
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