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V tomto čísle naleznete:
Informace OÚ
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Pár
Pár slov
slov na
na úvod
úvod
Vážení spoluobčané,
počty nově nakažených COVID 19 nám celorepublikově i v naší obci úspěšně
klesají, a tak snad máme před Vánoci důvod k mírnému optimismu. Vánoční
atmosféra je každopádně v naší obci cítit na každém kroku. Okna domů,
římsy i parapety již zdobí vánoční dekorace a v zahradách svítí různobarevná světýlka. Také vánoční strom, který tentokrát věnovala občanka obce, se
již rozsvítil a v nejedné domácnosti se peče vánoční cukroví. Doufejme tedy,
že si vánoční svátky jako každý rok užijeme, budeme se moci potkat s našimi
blízkými a nad dárky na chvíli zapomenout na starosti všedních dní.

Život v obci
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Kdy a kam

str. 14

Já Vám společně se všemi členy redakce přeji pohodové Vánoce, a hlavně
hodně zdraví.

Inzerce

str. 15

Martin Liška
šéfredaktor
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Informace OÚ
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnešní rok byl úplně jiný než předcházející roky. Chtěl
jsem psát co nejvíce v pozitivním duchu, ale hned jsem
si uvědomil, že slůvko pozitivní v tomto roce není to
správné a je velice často skloňované. Proto se snažím
shrnutí roku 2020 a představení plánů do roku 2021
napsat v dobrém smyslu. Letošní svátky budou chtě
nechtě jiné a budou poznamenány opatřeními, které
se na nás valí ze všech stran. Ale právě toto období
Vánoc a příchodu nového roku bychom všechny tyto
zprávy, kterými nás každý den masírují media, hodit
za hlavu a vypnout a prostě si to užít se vším všudy.
Samozřejmě i nás na obecním úřadě se dotkla různá
vládní omezení. Ale jako mnoho občanů, i my jsem si
s nimi museli poradit, i když nás v mnohém limitovaly.
I přes tyto problémy se nám povedlo pár věcí dotáhnout do konce. Třeba namátkou atletický ovál, mini
muzeum pro hasiče, doplnění techniky jednotky sboru
hasičů, dokončení chodníku nad kruhovým objezdem
včetně osázení zelení, oprava chodníku u komunikace
v ulici Zahradní, nákup svozového popelářského vozu,
provozování farmářských trhů atd. K tomu se daly
do pohybu nové významné projekty.
Na příští rok chystáme výstavbu bytového domu s obecními byty v areálu bývalého Narexu (budova s ordinací
doktorky Ročňové). Jde o akci, jejíž investorem je sama
naše obec. Obě stávající budovy jsou určené k demolici, postaví se zde budovy komplet nové. Začneme
s výstavbou pro rozšíření kapacity čistírny odpadních
vod. Aktuálně děláme vše pro získání dotace na atletický areál, abychom mohli areál co nejdříve dokončit
(dotace je podána, čekáme na vyhodnocení). Dotace,
kterou se již podařilo získat, je dotace na kompostéry. Na jaře budeme tyto kompostéry vydávat občanům
naší obce. V příštím roce také vybereme projektanta
na společenské centrum obce a začneme shánět dotační tituly na tuto pro naše občany velmi významnou
stavbu.
Samozřejmě nás také čeká spoustu malých projektů,
ale ty bereme jako samozřejmost.
Vážení občané naší obce, závěrem mi dovolte, abych
vám popřál klidné prožití vánočních svátků a důstojnou
oslavu Nového roku. A hlavně vám přeji pevné zdraví,
štěstí, pohodu a alespoň zeleného PSA v roce 2021.
Roman Hrdlic, Váš starosta

Úhrady nákladů
Měsíc říjen 2020
publikace
nábytek, ZŠ

995,53 000,-

tiskárna k PC
dopravní značení
oprava zastávky MHD
věnec k pomníku
úklidové prostředky, sportovní hala
pouzdro na mobil
pohoštění
kancelářské potřeby
zajištění voleb
klávesnice k PC
plyn, tělocvična
plyn, OÚ
elektřina, čerpací stanice
elektřina, sportovní hala
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
poštovné
poplatky bankám
školení
doména sestajovice.cz
komerční certifikát
časová razítka
IT služby
úklid obce a údržba zeleně
lékařská prohlídka
rozhlasový poplatek
GPS vozu OP
pohonné hmoty, OP
školení, OP
oprava světelné signalizace
oprava vodovodního řadu
oprava splaškové kanalizace
oprava dětských hřišť
opravy komunikací
vítání občánků
transfer MŠ
transfer ZŠ
přípojka elektřiny, čp. 13

9 698,1 409,200,2 000,11 467,349,363,323,3 914,439,14 700,9 100,1 300,4 900,700,8 988,50 778,4 000,1 736,2 200,242,278,2 879,20 000,200 650,700,135,907,3 453,5 634,15 774,9 121,3 213,49 521,295 724,2 574,350 000,550 000,60 000,-

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

Podzimní úklid
S příchodem letošního podzimu začalo velmi rychle
opadávat listí ze stromů. Spolu s tím se technické služby obce přeorientovaly ze sekání trávy na úklid spadaného listí. Listí je z veřejných prostranství nejdříve
shrabáno na hromady. K tomu je kromě hrábí používán
i fukar, kterým se listí přefoukává na velkých plochách.
Listí se pak nakládá na nákladní vozidla. Nakládání
menších hromad probíhá manuálně, větší hromady se
nejdříve vyluxují strojním vysavačem, ze kterého je listí následně vysypáno na korbu vozidla. Naložené listí
se odváží do bioodpadu.
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Vánoční strom 2020

Vysávání listí strojním vysavačem

Zadržování vody v krajině
Pokračují přípravné práce na vybudování opatření
na zadržování vody odtékající z pole v centru obce.
Byly provedeny hlubinné sondy, které zjišťovaly, jaké
jsou vsakovací schopnosti půdy v místě plánovaného
opatření. V části pole jsou vsakovací schopnosti bohužel velmi nízké. Proto došlo k úpravě podoby původního opatření. Dojde ke kombinaci vsakovacího příkopu
a vsakovací jímky. I přes nízké vsakovací schopnosti
půdy budou ve svažitém příkopu ponechány kaskády.
Protože se zde voda bude vsakovat jen velmi pomalu, zůstanou po deštích dočasně malé vodní plochy.
Ty budou v podobě výparu zvlhčovat okolní vzduch
a voda bude také zavlažovat okolní rostliny. Opatření tak bude mít hned několik pozitivních dopadů. K již
jmenovaným patří ještě snížení vody přetékající z pole
do dešťové kanalizace v době přívalových dešťů.
Vybudování tohoto opatření na zadržování vody v krajině je občanská akce prováděná ve spolupráci s obcí
Šestajovice. Občané se mohou na realizaci tohoto
opatření podílet finančním příspěvkem v podobě finančního daru obci (oproti darovací smlouvě). Dar
bude použit na nákup zeleně a materiálu na vybudování kaskád.
Bližší informace u místostarosty obce na mistostarosta@sestajovice.cz nebo tel. 724 963 162.

Průzkumný zavodněný výkop s měřící sondou

Letošní obecní vánoční strom byl darem občanky
naší obce. Náš vánoční strom tak opět pochází přímo ze Šestajovic. Strom na místo převezly technické
služby obce za doprovodu obecní policie. V historickém centru obce byl kmen stromu upraven tak, aby
přesně pasoval do připraveného podzemního stojanu. Poté zaměstnanci technických služeb přivezli vysokozdvižnou plošinu a pustili se do zdobení.
Bohužel letošní epidemiologická situace neumožnila uspořádat oblíbené setkání občanů spojené se
soutěží o nejlepší vánoční punč a se slavnostním
rozsvěcením stromu. I tak nám bude v následujících
dnech obecní vánoční strom dělat radost. A vy se
na něj můžete večer do historického centra obce přijít podívat. A nejen to. Na stromek můžete pověsit
vlastní ozdobu, vzkaz či přání a přispět tak k vánoční
atmostéře v naší obci.

Vánoční strom zasypaný prvním letošním sněhem

Bioodpad
I v letošním roce zajistila obce pro své občany prostřednictvím technických služeb obec svoz velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Kontejnery byly
umístěny na stanovištích na různých místech v obci,

Zaměstnanci TS při štěpkování bioodpadu
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aby byly v dostupné vzdálenosti pro všechny občany.
V průběhu listopadu tak bylo technickými službami
svezeno celkem desek kontejnerů. Ještě více bioodpadu, než bylo v samotných kontejnerech, zpracovali
zaměstnanci technických služeb obce přímo na místech přistavení kontejnerů. Šlo o větší větve a roští.
Tento bioodpad se drtil štěpkovačem, který nadrcenou hmotu vhazoval přímo na korbu tažného vozidla.

Z činnosti hasičů
Odstranění ropných látek – Šestajovice
Listopad 11, 2020
Ve středu 11. 11.
2020 vyjelo v 9:03
hod. družstvo JSDH
Šestajovice s vozidlem CAS 15
M e rc e d e s - B e n z
Atego na likvidaci
ropných látek z vozovky.

Odpad a kameny proražená ledová plocha

Na vozovce místní
komunikace
byla olejová stopa
v délce cca 15 m.
K likvidaci byl použit sorbent.
Zdroj:www.sdhsestajovice.cz

Z činnosti obecní policie
V měsíci listopadu řešili naši strážníci mimo jiné tyto
záležitosti:
odchyt volně pobíhajícího psa, odchyt srny v zástavbě a její vypuštění do přírody, asistence u dopravní
nehody, nález tašek v lesním porostu, nepovolený
výlep na obecním majetku, krádež nádob na odpad,
posprejovaná zeď soukromé nemovitosti, nedodržování zákazu hlučné činnosti v neděli, hluk a výtržnictví na veřejném prostranství.

Poškozování ledové plochy
K zimním ledovým dnům neodmyslitelně patří i bruslení na ledové ploše vodní nádrže Beranka. I letos se
na vodní ploše nádrže objevila první ledová krusta.
Aby bylo bruslení na ledu možné a bezproblémové,

musí být plocha ledu čistá. Bohužel jsme již na prvním letošním ledu zaznamenali předměty, které sem
nepatří. Kameny, plechovky, krabicové obaly od nápojů. Házením těchto předmětů dochází k porušování rovného povrchu ledové plochy. Nebo tyto předměty do ledu zamrznou, a následně o ně bruslaři
zakopávají.
Žádáme proto občany, aby na ledovou plochu vodní
nádrže neházeli žádné předměty. Dále žádáme
rodiče, aby o tomto poučili své děti. Buď te ohleduplní
k ostatním, nekažte našim občanům možnost
příjemně si zabruslit v naší obci. Děkujeme!

Svoz vánočních stromků
Svoz vánočních stromků bude probíhat od pondělí
11. 1. 2021 od 7:00 hodin. Pokud máte zájem o odvoz
stromku, je třeba, aby v tuto dobu byl již před domem.
Svoz bude probíhat postupně. Stromky je možné nechat před domem tak, aby neomezovaly silniční provoz
a chodce. Stromky je také možné odevzdat ve sběrném
dvoře.
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Mateřská škola
Vánoční úklid a stěhování
Říka se, že vánoční úklid by měl být pěkně z gruntu.
A protože se Vánoce blíží, tak jsme se dali ve třídě
Rybičky do toho. A vzali jsme to pěkně od podlahy. Nebo
možná od stropu? Původně jsme měli v úmyslu POUZE
přestěhovat nábytek ve třídě tak, aby se tam děti cítily
ještě lépe. Aby mohly ještě lépe tvořit, hledat v knihách,
vařit v kuchyňce, hrát divadelní přestavení, zkoumat,
dělat pokusy… Prostě aby se jim tam líbilo úplně nej
nej nejvíc. Program, ve kterém ve školce pracujeme,
umožňuje přesouvat jednotlivá centra aktivit podle momentální situace. V našem případě to znamenalo, že se
některá centra aktivit např. zrcadlově otočila. A některá
jsme zase přestěhovali z linolea na koberec. Zrovna například centrum aktivit Knihy a písmena, ve kterém se
děti blíže seznamují s knihou a prohlíží si číslice nebo
písmenka, se na koberci daří lépe. Děti, které např. po
obědě nespinkají, si tak v klidu, bosky, dojdou pro knihu a prohlíží si ji, zatímco kamarádi spinkají. Před tím
si samozřejmě také mohly půjčit knihy k prohlížení, ale
už si musely najít a obout bačkůrky, protože toto centrum bylo původně na studeném linoleu. Už se těším,
až děti budou hrát nějaké divadelní přestavení. Díky
přesunu tohoto centra aktivit nebudou mít děti problém
udělat velké hlediště pro kamarády, a ještě větší jeviště
pro malé herce. Pro děti, které rády tvoří, jsme přesunuly centrum aktivit Ateliér více k oknu. Větší prostor
s možností většího výběru výtvarného materiálu děti
jistě ocení. A co teprve centrum aktivit Pokusy? Více
světla, více prostoru, více materiálu ke zkoumání. Vypadá to, že jsme trochu nafoukly třídu. Ne ne, jen jsme
malinko vánočně čarovaly. A když už jsme byli v tom
čarování, tak jsme to vzali všechno při jednom a rovnou
jsme všechno krásně poklidili a vytřídili. Ať je to krásné
komplet. Takže Rybičky mají přestěhováno, vytříděno,
uklizeno a těší se na další prima zážitky ze skoro nové
třídy. Přejeme Vám klidné pohodové Vánoce a mnoho
zdaru v Novém roce.
Marcela Trantinová

Centrum kolegiální podpory
Po měsíční pauze jsme obnovili fungování centra kolegiální podpory, které při naší mateřské škole funguje
a pravidelně se na něm setkávají nejen učitelky z naší
mateřské školy, ale také školek z bližšího či vzdálenějšího okolí. Rádi jsme opět také viděli nám milé paní
učitelky ze základní školy v Zelenči. Abychom neporušili vládní opatření, přešli jsme pro nás na novou formu
a společné setkání jsme uskutečnili online metodou.
I když osobní setkání máme raději, byli jsme rádi, že se
s pravidelnými účastníky opět vidíme, a dokonce jsme
mezi sebe přivítali nové tváře. Tématem tohoto setkání
byly Emoce a pocity dětí. Sdíleli jsme aktivity, kterých
s dětmi využíváme, některé jsme si vyzkoušeli i my online, a tak jsme se mohli pozitivně naladěni věnovat to-
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muto jinak poměrně náročnému a o to více důležitému
tématu, jak učit děti porozumět a zvládat své emoce.
Ukázali jsme si pomůcky, vyměnili si zkušenosti a navzájem se inspirovali. A tak se snad děti budou na čerta usmívat a my dospělí se nebudeme bát uronit slzu
radosti a dojetí o Vánocích. Budeme se těšit na další
společné setkání, ať již online formou nebo osobně.
Za naše centrum kolegiální podpory přeji krásné a radostí naplněné vánoční svátky.
Marie Bartošová

Jak se ve školce učíme doma
Distanční vzdělávání…slovní spojení, které ve slovníku
MŠ nezní úplně libozvučně. Přesto i nás se podle novely
Školského zákona tento druh vzdělávání týká. A protože
od října v naší školce chyběla více než polovina předškoláčků, i my jsme se pustili do této novinky a rodičům nabídli
možnost vyjádřit se k formě, kterou chtějí úkoly dostávat
a k náplni, která by je bavila. Každá třída si připravuje plány dle potřeb své skupiny a požadavků rodičů. A tak prostřednictvím emailové korespondence posíláme jednak
pracovní listy, které děti připravují na vstup do ZŠ, ale také
nápady na aktivity v přírodě, videa s pohybovými chvilkami, nápady na tvoření. Na přání rodičů jsme si založili třídní
facebookové skupiny, kde mohou rodiče sdílet to, jak úkoly
plní nebo jak se dětem v této době doma daří. Připojit se
samozřejmě mohou i nepředškoláčci a děti, které do školky
stále chodí. Ne vždy dostáváme zpětnou vazbu, ale věříme,
že děti i rodiče jsou s nabídkou spokojeni a alespoň nějaký
úkol si vyzkouší. Třeba jako Kašpárci, kteří vařili šípkový čaj,
vyrobili si podzimní lucernu nebo se dívali okénkem do přírody. Čas adventní si společně užijeme ve školce a budeme
se těšit na aktivity, které on-line výuka nenahradí.
Jana Zetková
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Život v obci

SPCCH
Ohlédnutí za letošním rokem

Dovolte mi, abych v předvánoční čas zavzpomínala na
akce, které jsme připravili pro naše členy. Některé z nich
se nám pro COVID-19 nepodařilo uskutečnit např. jarní i podzimní zájezd do Polska. Bohužel stejně dopadl i ozdravný pobyt v termálních lázních v Maďarsku.
Dvoudenní zájezd na Moravu a do rakouských termálních lázní La. Tak nám nezbývá než doufat, že příští rok
k nám všem bude přívětivější.
Raději si připomeňte co, jsme stihli. Jednodenní zájezd
na Kunětickou Horu, Perníkovou chaloupku, Pardubice s historickým centrem, do kterého jsme vstoupili

jak do pohádky Zelenou bránou. Kdo peče perníčky,
určitě si připomene ty krásně nazdobené v Perníkové
chaloupce. Ráda bych se vrátila i na Kunětickou Horu
a krásný rozhled do kraje. Hrad je postupně opravovaný, je tam možnost zhlédnout draka, mučicí nástroje,
v opravě je i restaurace podle návrhů arch. Jurkoviče.
Zhlédli jsme též zámeckou kapli. Vzpomenu si i na sál
na hradě, kde jsou na zemi znázorněny rybníky, říčky
a řeka Labe v Pardubickém kraji. Rybníky zde byly založeny Perštejny. Jejich výstavbou byl převážně pověřen
rybníkář Kunát z Dobřenic, který zde vybudoval i umělý
kanál na Labi v délce 32,6 km, šířce 3 až 8 m a hloubce 1 až 2 m. Vznikl zde i jeden z největších rybníků
v Čechách Čeperka, svou rozlohou v 15. století byl větší
než Rožmberk v Jižních Čechách. Se stavbou rybníků
a stok v Již. Čechách pomáhal Štěpánku Netolickému
právě Kunát.
Tím se přeneseme na náš týdenní pobyt v Třeboni
a k našim stopám po historii, která se váže k rodu Rožmberků a k jejich rybníkářství. Navštívili jsme i tamní
zámek s tematickým zaměřením na Petra Voka z Rožmberka. Odjeli jsme i na jednodenní výlet do městečka
Nové Hrady, na návštěvu hradu Nové Hrady, dozvěděli
jsme se o historii rodu Buquoyů. Hrad dostal darem generál Buquoy od Habsburků za vítězství na Bílé Hoře
v roce 1620. Prošli jsme se Terčiným údolím, které dotvořila majitelka hradu. Navštívili jsme bohatě zdobený
barokní kostel malé Lurdy, Kostel panny Marie Těšitelky v Dobré Vodě. Při zpáteční cestě k našim domovům
jsme navštívili Čapí hnízdo.
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Poslední náš výlet jsme absolvovali již v rouškách
do Jablonného v Podještědí na hrad Lemberk, kde jsme
se seznámili s posláním sv. Zdislavy a jejím příběhem,
plným lásky a odhodláním pomáhat a uzdravovat lidi.
Snad se nám splní mé přání, které jsem si přála v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Zdislava přišla z Moravy
a měla čtyři děti. Spolu s manželem Havlem povolala
dominikánské mnichy, aby jim pomohli vybudovat klášter a kostel sv. Vavřince. Později byl kostel přebudován
na baziliku, kde je sv. Zdislava pohřbena. Zemřela dost
mladá ve věku 33 až 35 let.
V příštím roce bych se chtěla s Vámi opět podívat
do Maďarska a užít si teplo v termálních lázních. Těšit
se na ozdravný pobyt ve Spáleném Poříčí opět spojené
s generálem Buquoyem.
Snad se nám podaří i jednodenní zájezdy na zámek
Radim a skanzen v Kouřimi či Kostnici v Sedlci a Kutnou
Horu nebo zámek ve Slatiňanech s návštěvou hřebčína.
Polsko nebo dvoudenní zájezd na Moravu.
Buďte na sebe Všichni opatrní, přeji Všem, kdo čtou
tyto řádky: hezké a klidné Svátky vánoční, do Nového
roku hlavně zdraví a osobní spokojenosti. Vedení obce
Šestajovice v čele se starostou p. Hrdlicem bych chtěla poděkovat za přízeň naší organizaci a věřím v další
spolupráci.
přejí Ladislav Csik a Eva Pilátová

TJ Sokol Šestajovice
Představujeme se
Zálesáci pokračují i po webu
I v době, kdy je v důsledku šíření nákazy omezena
spolková činnost, se oddíl zálesák snaží pokračovat
ve své činnosti. Tu však z větší části přesunul do digitálního prostředí. Stěžejním prvkem jsou on-line schůzky,
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kde pokračujeme ve výchově a vzdělávání dětí, neboť
i pomocí počítače se můžeme dozvědět spoustu věcí
o přírodě a pobytu v ní. Také si na nich připomínáme
významné historické události. Na konci října jsme si
tak připomenuli Den vzniku samostatného státu. Tuto
událost jsme také jednotlivě, a přesto společně, oslavili
tak, že na stuhu věnce, který jsem ráno položil u pomníku obětem světových válek, napsali členové oddílu
postupně v průběhu dne věnování. V listopadu jsme si
na schůzce připomněli konec velké světové války a s ní
související Den válečných veteránů, a samozřejmě
jako Sokolové jsme také vzpomenuli účast našich bratrů v tomto konfliktu, neboť jak řekl první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk: „Bez Sokola
by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa.“
Část on-line schůzek jsme věnovali získávání dovedností k orientaci v terénu užíváním digitálních map.
Na schůzkách na konci listopadu jsme se začali zabývat šifrováním. Kromě toho hrajeme na on-line schůzkách různé hry a jedna schůzka byla věnována čtení
oblíbených knížek. Jsem rád, že ačkoliv děti mají povinnost sedět u počítače v rámci on-line školní výuky,
tak na oddílové schůzky si čas najdou a účastní se jich
téměř všichni. Jako další aktivitu jsme spustili hru, která nám pomáhá poznávat naše okolí a jejím principem
je hádaní fotografií. Spočívá v tom, že do našeho chatu je vložena fotografie místa, ze které je možno přímo
nebo prostřednictvím nápovědy, poznat z jakého místa
tato fotografie je. Ten, kdo toto místo pozná a jako první
zašle svoji fotografii z daného místa, může ve hře pokračovat vložením fotografie dalšího hádaného místa.

Přání příjemného adventu

Za výbor i cvičitele T. J. Sokol Šestajovice přejeme poklidný adventní čas, příjemně strávené svátky vánoční
v kruhu nejbližších a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a pevnou víru, že všechno bude v pořádku. Doufáme, že se nám podaří setkat se v méně vypjatých
časech.
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Šestajovický vánoční strom 2020

ý
jovick
šesta
Dostavník

12 2020
        strana  13

V Šestajovicích pomáhá 59 Dobrých andělů
Rádi bychom Vám touto cestou velmi poděkovali za důvěru
a pomoc, kterou jste v tomto roce poskytli rodinám s dětmi, jež
se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace. Velmi si toho
vážíme!
S přáním pevného zdraví a příjemných nadcházejících svátků,
Šárka Procházková
ředitelka nadace
Dobrý anděl
Chcete-li i Vy pomoci rodinám, do jejichž osudu zasáhla vážná
nemoc, stačí se stát Dobrým andělem. Zaregistrujte se na
www.dobryandel.cz a zvolte libovolnou výši příspěvku. Váš
finanční dar umožní těmto rodinám snadněji zvládat těžkou
situaci. Navíc jako Dobrý anděl vidíte konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte a kterým jsou Vaše příspěvky odeslány
do posledního haléře. Děkujeme!

Vážení občané,
i v letošním roce se k Vám obracím, abych Vám popřál klidné
prožití adventu a vánočních svátků a úspěšný vstup do nového
roku 2021. Končící rok byl obdobím mnoha změn – život naruby
obrátila naší zemi neznámá a nevyzpytatelná nemoc a situace,
do kterých jsme se v jeho průběhu dostávali, bychom si ještě
před rokem jen stěží představovali. Můžeme ale snad již v tuto
chvíli parafrázovat slova Winstona Churchilla z roku 1942: „Tohle
není konec. To není ani začátek konce. Je to ale snad konec
začátku.“ V příštím roce nás všechny čeká hodně práce – návrat
k původnímu běhu věcí před zaváděním vládních opatření nebude jednoduchý. Jsem proto velmi rád, že v tuto dobu potkala
náš Středočeský kraj významná změna ve vedení a že jej povedou lidé zkušení a dobře znalí
samospráv. Rád budu kolegům ze STAN a koaliční ODS nápomocen v řešení dlouhodobých
problémů, které kraj trápí například v oblasti dopravy nebo školství.
Mým předsevzetím bylo hned na začátku mého mandátu navštěvovat jednotlivé obce mého obvodu, což byla jedna z věcí, kterou jsem musel bohužel v letošním roce omezit. Snad tedy v tom
nadcházejícím se s vámi budu moci setkat osobně.
Váš senátor
Zdeněk Hraba
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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

3. 12. 2020 - 10. 1. 2021
PRODLOUŽENO: LEONARDO
Máte jedinečnou příležitost zavítat do světa 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 strojů, budovat geometrické struktury či vynálezcův přenosný most, obdivovat model
Leonardova obrněného vozidla, reprodukovat malířovy nákresy, zatočit Vitruviánským mužem či digitálně
upravovat a promítat obraz Mony Lisy. A nejenom to!
Díky společnosti VIRTUPLEX si na naší výstavě virtuálně prohlédnete i další modely Leonardových vynálezů. Nenechte si ujít setkání s tvorbou geniálního
renesančního umělce! Přijďte žasnout, obdivovat i inspirovat se.
3. 12. 2020 - 10. 1. 2021
VÁNOČNÍ LES
V adventním a vánočním období jsme pro naše nejmenší návštěvníky připravili i interaktivní stezku na zámeckém nádvoří. V improvizovaném lesíku na děti čekají
hravé úkoly, po jejichž splnění se dostanou až do Betléma. Chcete se zúčastnit sčítání lidu, stát se pastýřem
oveček, poznávat stopy zvířátek, lovit ryby či zahrát vánoční melodii na netradiční hudební nástroj? Zavítejte
do Vánočního lesa na nádvoří zámku!

12 2020
        strana  14

jen ve velké svátky a navštívíte interaktivní dílnu mistra
Leonarda. Děti, které ještě nestihly odeslat svůj dopis
Ježíškovi, mohou při prohlídce požádat anděla Gabriela
o expresní předání.
24. 12. 2020 09:00 - 16:00
ŠTĚDRÝ DEN na Chvalském zámku
I když se o letošním Štědrém dnu společně nepotkáme
v jeden čas u jesliček, budeme mít pro vás otevřeno
skoro celý den. Budou-li již oficiálně otevřené galerijní
prostory pro veřejnost, budou otevřeny i výstavy ve vnitřních prostorách. Nebude-li to ještě možné, otevřeme
pro vás venkovní zámecké nádvoří, kde můžete s dětmi
navštívit interaktivní Vánoční les a obdivovat slaměný
betlém z dílny Jany Sedlákové. Zároveň si budete moci
odnést domů betlémské světlo ve svých lucernách či
v námi připravených hrníčcích. V podobném čase bude
otevřen i kostel sv. Ludmily a u vánočního stromu určitě
navštivte Otevřenou galerii.
25. 12. 2020 - 9. 1. 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
o vánočních svátcích, od pátku 25. 12. do soboty 9. 1., nabízíme delší čas pro vaše rodinná pátrání.
Kdo vlastně byla múza 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.

DIVADLO HORNÍ POČERNICE

28. 11. 2020 - 10. 1 .2021
Radovan Pauch – OBRAZY
Chvalský zámek a Galerie La Femme srdečně zvou
na výstavu OBRAZY počernického výtvarníka Radovana Paucha, který pracuje s libovolně taženými liniemi
s mnoha protnutími. Geometrické tvary figur a objektů
vystupují z protínajících se linií a promlouvají k pozorovateli neuvěřitelnou lehkostí a jemností kompozice. Informace o termínu otevření výstavy i vernisáži budeme
ještě aktualizovat.

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

13. 12. 2020 10:00 - 13. 12. 2020 17:00
Adventní neděle s andělem Gabrielem a vánočními
tradicemi
Jaké to je, když vás doprovází anděl? Chtěli byste to
také zažít? O třetí adventní neděli vám přinášíme komorní komentované prohlídky s andělem Gabrielem rezervované jen pro vaši rodinu! Společně si prohlédnete
zámecké salónky, nahlédnete do míst, kam je běžným
návštěvníkům vstup zapovězen, vyzkoušíte vánoční tradice, poslechnete si zámecký orchestrion hrající

pátek 8. ledna v 19.30 hod.
VLASTA REDL
Koncert moravského zpěváka, textaře, skladatele
a multiinstrumentalisty. Vstupné: 350 Kč.

středa 6. ledna v 19.30 hod.
TRENÉR
Divadlo Verze. Hrají: David Prachař. David Prachař
a oneman show o kouči, který má svůj vrchol za sebou a potřebuje se z toho vymluvit. Vstupné: 300, 280,
260 Kč (studenti 20% sleva).

neděle 10. ledna v 15.00 hod.
CIRKUSOVÁ POHÁDKA Divadlo Láryfáry.
Pohádka plná humoru a písniček! Pojďte s námi zjistit,
že vše, co se na první pohled leskne a třpytí, může být
ve skutečnosti úplně jinačí. Vstupné: 120, 100, 80 Kč.
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středa 13. ledna v 18.00 hod.
BUĎME FŠICHNI VE SMÍRU
Petr Mirčev ve svých obrazech hledá zapomenuté pohledy na přírodu, na obyčejné a staré věci. Vstup volný.
sobota 16. ledna v 19.30 hod.
přeložené představení z 18. 10. 2020
TO JSME MY! ANEB NÁPLAVKA GROTESQUE
DS Náplavka, Lysá nad Labem.
Hru volně inspirovanou divadelními scénkami francouzského humoristy P. H. Camiho, oblíbence Ch. Chaplina,
do autorského scénáře převedl Jan Burda za výrazného
přispění členů souboru. Vstupné: 120, 100, 80 Kč (senioři a studenti 20% sleva).
neděle 17. ledna v 15.00 hod.
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY Divadlo pohádek.
Na základě původního scénáře autorky večerníčků
vzniklo stejnojmenné divadelní představení. Vstupné:
140, 120,100 Kč.
pondělí 18. ledna v 19.30 hod.
MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?
Host: Jan Kačer. Moderuje: Karel Soukup. Poučný a zábavný dialog z hereckého prostředí. Vstupné: 150 Kč.
úterý 19. ledena v 19.30 hod.
BÁBOVKY
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Kino / ČR / 12 / 97 min. Hrají: Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer a další. Film podle knižního bestselleru spisovatelky
Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást
světem. Vstupné: 130 Kč.
čtvrtek 21. ledna v 19.30 hod.
LÁSKA A PÁREČKY
VIP Art Company. Hrají: Simona Postlerová / Kateřina Janečková, Jan Révai, Jarmil Škvrna, Karel Zima, Ernesto
Čekan / M. Kubačák. Mistrovsky napsaná, místy i hořká
komedie, vycházející z reálných životních situací, Vstupné: 390, 370, 350 Kč.
sobota 23. ledna v 15.00 hod.
MAXIPES FÍK Divadlo Krapet.
Originální divadelní zpracování slavného večerníčku.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč.
úterý 26. ledna v 19.30 hod.
JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ
Divadlo Komediograf. Hrají: Tomáš Matonoha, Tomáš
Měcháček/ Vladimír Polívka. Nadčasová groteska, originálně zpracovávající naši nedávnou minulost a dva
protipóly jednoho období – komunistu Gustáva Husáka
a gymnstku Věru Čáslavskou. Vstupné: 320, 300, 280 Kč
(studentská sleva 20 %).

inzerce

MŠ Šestajovice

Zde může být
i vaše
reklama!

přijme od 1. 1. 2021

Kontakt:

na 0,5 úvazku.

mistostarosta@sestajovice.cz

Pracovní doba

tel.: 724 963 162

školního asistenta

od 8:00 – 12:00 hod.
V případě zájmu volejte na
tel. 725 019 917.
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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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