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Vážení spoluobčané,
začal nám Nový rok a s ním konečně dorazilo do ČR i pravé zimní počasí. Zasněžená krajina přeci jen dává tomuto období příjemnější atmosféru,
a to navzdory přetrvávajícím restriktivním opatřením spojeným s Covid-19.
Zavřené obchody a školy však zřejmě zůstanou déle, než jsme si mysleli.
Uvnitř Dostavníku Vám tentokrát přinášíme zápis z prosincového zastupitelstva, informace k plánované stavbě vysokorychlostní tratě na katastru naší
obce a změně zákona o odpadech. Neopomeneme zmínit ani další úspěch
našich strážníků, kteří zachytili skupinu mladistvých páchajících v naší obci
násilí. Věříme, že život v Šestajovicích tak bude i přes přetrvávající pandemii
opět o něco klidnější. Jménem obecního úřadu Vám moc děkujeme za dodržování hygienických opatření a prosím, dávejte na sebe i nadále pozor.
Za členy redakce Vám do Nového roku přeji štěstí a pevné zdraví.
Martin Liška
šéfredaktor
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Informace OÚ

svoz tříděného odpadu

90 827,-

pronájem střelnice, OP

1 600,-

rozhlasové poplatky
bezpečnostní zpráva

Úhrady nákladů
Měsíc listopad 2020
nábytek, ZŠ

odpadkové koše
plastové nádoby na tříděný odpad

118 752,89 190,223 833,-

pytle na tříděný odpad

23 595,-

kontejnery na tříděný odpad

35 029,-

palisády
oprava veřejného osvětlení

6 806,17 837,-

úklidové prostředky, sportovní hala

1 316,-

oprava úklidového stroje, sportovní hala

1 599,-

sáčky na psí exkrementy

9 075,-

náboje, OP

675,-

diáře

342,-

doručenky s modrým pruhem

2 072,-

Dostavník 11/2020

19 145,-

plyn, ZŠ

14 100,-

elektřina, veřejné osvětlení

32 591,-

elektřina, čp. 13

16 118,-

elektřina, hasičská zbrojnice
elektřina, OÚ

8 273,29 836,-

pohonné hmoty, hasiči

4 199,-

pohonné hmoty, OP

3 542,-

poštovné

1 169,-

telefony, čerpací stanice

30,-

telefony, sportovní hala

30,-

telefony, hasiči

2,-

telefony, OP

646,-

telefony, OÚ

4 576,-

fireport, hasiči

2 420,-

bezpečnostní systém OÚ

1 742,-

pojištění přívěsu
pojištění JCB

122,21 658,-

povinné ručení přívěsu

352,-

přezutí pneu a úschova

1 404,-

poplatky bankám

2 264,-

nájem pozemku, sběrný dvůr

20 000,-

analýza odtoku srážek

29 040,-

právní služby
školení
IT služby
intenzifikace ČOV

135,-

907,1 890,10 000,9 680,-

provoz sběrného dvora

557 931,-

svoz směsného odpadu

650 093,-

5 100,-

analýza kriminality

42 350,-

oprava kruhového objezdu

49 300,-

oprava povrchu parkoviště

88 543,-

oprava vodovodního řadu

43 436,-

oprava kanalizačního řadu

15 304,-

oprava elektro zařízení, MŠ a ZŠ

4 400,-

oprava elektro zařízení v obci

5 217,-

výměna LED osvětlení, MŠ

156 601,-

dopravní obslužnost BUS MHD

226 910,-

poplatek za projednání přestupků

24 000,-

příspěvek na dítě v MŠ mimo obec
opravy chodníků

1 400,504 398,-

výstavba vodovodního řadu

23 905,-

rozšíření kapacity ZŠ

36 160,-

výstavba sportovišť

18 182,-

opravy dětských hřišť

61 468,-

odvod z odnětí půdy
klimatizace, ZŠ

5 261,49 005,-

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

Odpadové hospodářství
Již několik let Evropská unie hovoří o změnách v systému nakládání s odpady. Změny mají směřovat
k oběhovému systému nakládání se zdroji. Tyto změny
zasáhnou do celkového systému hospodaření s odpady, ale především zasáhnou do cen za jeho likvidaci. Zcela zásadně se od tohoto roku navyšují ceny
za odstranění odpadu na skládkách. Tento poplatek
vzroste z dosavadních 500 Kč/t až na 1 850 Kč/t v roce
2029. Již pro rok 2021 je výše poplatku stanovena
na 800 Kč/t. Výše poplatku se promítne i do místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Dá se tak předpokládat, že během následujících let
se tento místní poplatek v obcích a městech navýší
až na trojnásobek.
O těchto změnách v odpadovém hospodářství se
v rámci Evropské unie jedná již velmi dlouho. Některé
státy se tak na změny připravily, a to včetně legislativy. Česká republika schválila nový zákon o odpadech
s účinností od 1. 1. 2021. Ještě v prosinci 2020 však
vládl kolem platnosti zákona chaos a ani příslušná
ministerstva neměla k dispozici informace, jak vše kolem nového zákona dopadne a co v zákoně vlastně
je. Samotné zveřejnění zákona bylo provedeno pouze
několik málo dní před jeho účinností. Ani doposud není
nový zákon na standardních místech pro zveřejňování
zákonů u příslušných státních institucí umístěn.
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I přes tento postup státu se mnohá města a obce
na změny v odpadovém hospodářství připravovaly s předstihem. A to především v souvislosti s tím,
že bylo známo, že zásadně poroste poplatek za odstranění odpadu na skládkách. Na tyto změny se připravovala i naše obec, a to především se zaměřením, aby dopady zvyšování nákladů na odpadové
hospodářství byly na naše občany co nejmenší.
Naše obec brala v úvahu především to, že nejvíce budou náklady vzrůstat u likvidace směsného odpadu.
Z toho vyplývá, že čím více budou občané naší obce
odpad třídit, tím bude celková likvidace odpadů levnější. Obec proto v posledních letech zavedla mnoho opatření, která zvyšují možnosti našich občanů v oblasti třídění odpadů (nový sběrný dvůr, nové
podzemní kontejnery, bezplatná zápůjčka platových
nádob na plast a papír, vlastní svoz tříděného odpadu
atd.). A další opatření obec připravuje. Obec např. zažádala a získala dotaci na kompostéry, které budu
mít naši občané opět bezplatně k dispozici v první
polovině tohoto roku.
Zásadní změnou pak měla být nová obecně závazná vyhláška, která měla umožnit změnu systému plateb občanů za svoz a likvidaci odpadů. Nový systém
plateb měl zvýšit efektivitu svozu, a především měl být
spravedlivější vůči občanům z hlediska výše plateb.
Protože ani naše obec, stejně jako ostatní orgány veřejné samosprávy, neměla k dispozici obsah nového zákona o odpadech, nebylo možné pro tento rok
připravit zcela zásadní změny. Naše obec však přesto
na spravedlivější systém nechtěla rezignovat, proto
byly během roku prováděny přípravy na změnu podoby
místního poplatku za svoz a likvidaci odpadů. Změna
směřovala k tomu, aby občané již neplatili paušální poplatek, ale hradili výši poplatku odpovídající skutečnému
množství odpadu předanému ke svozu. Nová vyhláška
proto počítala s tím, že občané budou mít na výběr několik možností výše poplatku na nemovitost, kdy výše
poplatku byla závislá na vybrané kombinaci velikosti
nádoby (60, 12, 240 litrů) a frekvenci svozů (1x týdne,
1x za dva týdny). V tomto ohledu proběhlo i několik
jednání se svozovou firmou, která již také byla připravena se tomuto novému systému přizpůsobit.
Vše bylo připraveno, stačilo schválit před koncem roku
novou vyhlášku a nový systém pro naše občany mohl
od 1. 1. 2021 fungovat. Naše obec novou vyhlášku připravovala velmi důkladně, aby při přechodu na nový
systém nenastaly výraznější problémy. Opakovaně
byla nová vyhláška konzultována s ministerstvem
vnitra. Každá vyhláška, aby byla platná, musí být
schválena a zveřejněna minimálně 15 dní před svou
účinností. Tedy aby byla platná naše nová vyhláška
o místním poplatku za svoz a likvidaci odpadů s účinností od 1. 1. 2021, musela být schválena a zveřejněna nejpozději 16. 12. 2020. Vzhledem k tomu, že
nový zákon o odpadech nebyl včas schválen a zveřejněn, musela naše obec se schválením vyhlášky čekat do poslední chvíle. Zasedání zastupitelstva obce
proto bylo svoláno právě na 16. 12. 2020. Dva dny
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před tímto termínem během další konzultace s ministerstvem vnitra bylo naší obci sděleno, že již mají k dispozici nový zákon vč. doprovodné legislativy (nikoliv
vzor nových vyhlášek či metodiku, ty stále k dispozici
nebyly). V nové legislativě se objevilo ustanovení, které bylo neočekávané. Nová legislativa městům a obcím zakázala změnu podoby vyhlášek pro rok 2021.
Stát tímto ustanovením zavedení nového systému
v naší obci pro tento rok zmařil. Pro tento rok jsou tak
naši občané nuceni i nadále platit paušální poplatek
na osobu a nový spravedlivější systém plateb na nemovitost bude zaveden příští rok.
Do místního poplatku za svoz a likvidaci odpadů se již
letos samozřejmě promítne začínající nárůst poplatku
za odstranění odpadu na skládkách. Výše poplatku
pro rok 2021 tak činí 820 Kč na osobu. I nadále bude
naše obec hledat možnosti, jak zajistit, aby bylo zvyšování poplatků za svoz odpadů pro naše občany co
nejnižší. Velmi důležité však je si uvědomit, že jak
hodně se budou poplatky zvyšovat, záleží do velké
míry právě na nás, občanech naší obce. Součástí nového zákona je výjimka z platby poplatků za odstranění odpadu na skládkách. Tato výjimka se počítá
jako zákonem stanovené množství směsného odpadu
na jednoho občana v tunách. Pro rok 2021 platí toto
stanovené množství 0,2 t. Do roku 2029 toto číslo klesá na 0,12 t. Pro představu, v naší obci občané v roce
2019 vyhodili množství směsného odpadu o hmotnosti
0,28 t na jednoho občana. K výjimce máme tedy daleko. To je způsobeno jednak přísným nastavením hodnoty pro výjimku a jednak tím, že odpady se v naší
obci vytřídí stále poměrně málo.
Z toho vyplývá, že pokud chceme, aby bylo zvyšování místního poplatku za svoz a likvidaci odpadů
v budoucnu co nejmenší, musíme se jako občané
třídění odpadů více věnovat. Čím více budeme odpady třídit, tím nižší bude poplatek za svoz a likvidaci odpadů nižší.

Důležité upozornění
Z důvodu přeinstalace účetního systému obce došlo
od 1. 1. 2021 u některých plátců místních poplatků
ke změně jejich variabilního symbolu. Při zadávání
bezhotovostní úhrady poplatků je tedy nutné věnovat
zvýšenou pozornost tomuto údaji, který je vždy uveden na předpisu daného poplatku (složenka či elektronický předpis), které obecní úřad začne rozesílat vždy
v prvních měsících roku.
Variabilní symbol plní funkci přesného určení účelu
platby a osoby, která ji činí. Bez přesně zadaného variabilního symbolu nebude náš systém schopen platbu
správně identifikovat.
Pozor: Splatnost místních poplatků je tento rok
prodloužena do 31. 5. 2021.
V případě dotazů či nejasností kontaktujte účtárnu
obecního úřadu: tel. 777 891 192 nebo poplatky@sestajovice.cz.
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Vysokorychlostní trať
Katastrem obce Šestajovice vede trasovaní plánované
vysokorychlostní tratě (VRT) Praha - Brno. Jde o čtyřkolejnou trať určenou primárně pro rychlovlaky (technologie TJV) a rychlíkové vlaky. Účelem nové tratě je
odlehčení provozu na stávající trati, vedoucí přes
Klánovice. Zde by mělo díky odlehčení dojít k rozšíření osobní dopravy a nákladní dopravy.
VRT bude dimenzována na rychlost 360 km/h, provozní rychlost bude 320 km/h. Cesta z Prahy do Brna bude
trvat pod jednu hodinu. U obce Nehvizdy je plánován
terminál, kde budou zastavovat rychlíkové vlaky. U terminálu je navržena parkovací plocha pro 3 000 aut.
Příjezd k terminálu z dálnice D11 bude řešen vybudováním nového dálničního nájezdu, aby nedocházelo
k přetížení dálničního nájezdu Jirny.
19. 2. 2020 - Na Obecním úřadě Jirny proběhla prezentace záměru VRT. Zástupci Správy železnic představili základní parametry stavby, trasování a časový
harmonogram. Seznámili s reálnými možnostmi změn
v projektu a navrhli zástupcům obcí individuální jednání na konec roku, kdy budou známy další informace.
3. 12. 2020 - Proběhlo jednání mezi vedením obce
Šestajovice a zástupci Správy železnic. Zástupci SŽ
představili podrobnosti o vedení VRT přes katastr
obce Šestajovice. Diskutovalo se o možnostech podoby opatření proti hluku a proti znehodnocení krajinného rázu. Obec přednesla požadavek na vybudování valu s doprovodnou zelení, který by měl zajistit
snížení hluku z provozu VRT a D11 a dále by minimalizoval narušení krajinného rázu z pohledu od zastavěné části obce.
16. 12. 2021 - Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo na svém zasedání požadavky ke stavbě VRT.
Ve svém usnesení zastupitelstvo požaduje v rámci
stavby VRT vybudovat val s doprovodnou zelení, aby
došlo k minimalizaci hlukové a vizuální zátěže z provozu VRT.
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5. 1. 2021 - Obec Šestajovice vydala Stanovisko
ke stavbě „VRT Praha-Běchovice - Poříčany“. Obsahem stanoviska je požadavek v souladu s usnesením
zastupitelstva obce a dále požadavek na zajištění cesty pro pěší a cyklisty po přemostěním tělesa VRT.
Průběžné informace o VRT vč. prezentací jsou umístěny na http://www.sestajovice.cz/o-obci/probihajici-klicove-projekty/liniove-stavby.html.
Stanovisko obce naleznete v přílohách Informací OÚ.

Zadržování vody v krajině
Projekt „Šestajovice – příkop“, jehož cílem je zadržování vody na poli v centru naší obce, přechází z přípravné projekční fáze do fáze příprav na podání žádosti o stavební povolení. Finální verze opatření má
podobu příkopu, který je ve své dolní části rozšířen.
Kaskády nebudou tvořeny dřevěnými prvky, jak bylo
původně plánováno. Nahradí je přírodní přehrazení
v podobě zeminy, které vodu v dané části příkopu zadrží a nadbytečná voda bude volně přetékat.
V současnosti byly dotčeným orgánům podány žádosti
o vyjádření ke stavbě. Tyto orgány by měly vydat své
stanovisko do 30 dnů. Následně bude podána žádost
o stavební povolení.
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 na zemní práce
na vybudování opatření. Bližší informace u místostarosty obce na mistostarosta@sestajovice.cz nebo
tel. 724 963 162.
Velice děkujeme třem občanům naší obce, kteří na projekt již přispěli celkovou částkou 15 000 Kč. Dále děkujeme firmě Fančík s.r.o., která na projekt darovala
částku 10 000 Kč.

Umístění opatření na zadržování vody v krajině
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Z činnosti obecní policie
V prosinci 2020 řešili naši strážníci
mimo jiné tyto záležitosti:
Voně pobíhající pes, odstavené vozidlo, prověření podezřelé osoby, nález bicyklu, nález mobilního telefonu, nález injekční stříkačky a jehel, stížnost na provoz
stavby, porušování nočního klidu, nepovolený výlep,
vandalismus, sprejerství, dopravní nehoda, kouření
mladistvých na dětském hřišti, poškození vozidla, zákrok u duševně nemocné osoby, vniknutí do soukromého areálu, násilná trestná činnost a oloupení.
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plochou, která tvoří zpevněný povrch ulice Maková.
Jedná se o cca 40 cm širokou spáru vedoucí přes celou šíři vozovky. Nejdříve byl kompletně odstraněn
původní materiál. Celý předěl pak byl vyplněn novou
betonovou hmotou. Aby došlo v místě k co nejmenšímu omezení provozu, byly práce rozděleny na dvě
etapy, aby zůstal jeden jízdní pruh vždy průjezdný

Strážníci zadrželi násilníky

Naši strážníci mají za sebou další úspěšný zákrok.
Ten se týkal protiprávního jednání v podobě násilné činnosti mladistvých. Případ se odehrál na konci
minulého roku. Tři mladiství násilníci přepadli jiného
mladistvého, kterého fyzicky napadli. Poté mu odcizili finanční hotovost. Strážníkovi naší obecní policie
se podařilo všechny tři pachatele na místě zadržet.
Vzhledem k věku pachatelů, mírnému rozsahu zranění napadeného a nízké hodnotě odcizené hotovosti
by byl případ za běžné situace patrně řešen na úrovni
přestupku. Vzhledem k tomu, že se pachatelé protiprávního jednání dopustili v době nouzového stavu, bude zřejmě toto jejich jednání posouzeno jako
trestná činnost. Na místo se proto dostavila kriminální služba Policie ČR. Její příslušníci si pachatele
na místě převzali a odvezli k dalšímu šetření.

Oprava silnice v ulici Maková

Opravy komunikací
I v zimním období se zaměstnanci technických služeb
věnují opravám komunikací. Využívají dny, kdy je teplota nad nulou a opravy je tak možné provádět. V prosinci technické služby opravily předěl mezi betonovou

Zápis – Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání
konaného dne 16. 12. 2020 od 19:00 hodin v budově ZŠ Šestajovice
Přítomní zastupitelé obce: viz prezenční listina
Občanů přítomno: 0
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 nových bodů do programu, schválení
pořadu zasedání:

• Rozpočtové opatření č. 6/2020 v kompetenci ZO
• Přijetí podpory ze SFŽP ČR na akci „Intenzifikace
ČOV Šestajovice“
• Projednání připomínek k podmínkám realizace
stavby VRT
• Smlouva o nájmu části pozemku parc.č. 638/26
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v k.ú. Šestajovice u Prahy
• Projednání podmínek podružných vodoměrů
od roku 2022
• Schválení pořadu zasedání
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
4) Určení zapisovatele: Bc. Dvořák
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
5) Určení ověřovatelů zápisu: Ing. Jirka, p. M. Hrdlic
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
6) Určení návrhové komise: Ing. Srnská, Ing. Liška
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
7) Kontrola minulého zápisu.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
8) Schválení Rozpočtu obce Šestajovice na rok 2021
(viz. příloha č. 1).
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje rozpočet
obce na rok 2021 jako schodkový takto:
celkové příjmy (třída 1 až 4) ve výši 62 194 675,00 Kč
běžné výdaje (třída 5) ve výši
74 845 000,00 Kč
kapitálové výdaje (třída 6) ve výši 31 794 000,00 Kč
financování (třída 8) ve výši
44 444 325,00 Kč
Jako závazné ukazatele rozpočtu schvaluje zastupitelstvo obce Šestajovice členění výdajů na paragrafy;
u paragrafu 3111 a 3113 včetně položky 5331.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
9) Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce
Šestajovice na roky 2022 – 2024 (příloha č. 2).
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
10) Schválení Rozpočtových opatření č. 6-9/2020 v kompetenci starosty, na vědomí ZO (příloha č. 3,4,5,6).
11) Schválení Rozpočtového opatření č. 6/2020 v kompetenci ZO (příloha č. 7).
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
12) Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního programu MMR na akci „Atletický areál pro ZŠ Šestajovice - II. etapa, školní hřiště“. Jedná se o podporu
ve výši maximálně 70 % uznatelných nákladů.
ZO se zavazuje spolufinancováním této akce z rozpočtu obce Šestajovice.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
13) Schválení přijetí podpory ze SFŽP ČR na akci
„Intenzifikace ČOV Šestajovice“, dle Smlouvy
č. 13431811 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR,
ve výši 9 708 671 Kč.
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ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
14) Projednání připomínek k podmínkám realizace
stavby VRT. ZO vydává následující stanovisko
ke stavbě VRT na katastru obce Šestajovice:
Zastupitelstvo obce Šestajovice požaduje, aby
součástí stavby VRT na katastru obce Šestajovice
byl protihlukový val s doprovodnou zelení. Výška
tělesa valu musí dosahovat minimálně výšky trolejí, aby bylo zajištěno i optické oddělení VRT včetně
všech jejích součástí.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
15) Schválení uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku
parc.č. 638/26 v k.ú. Šestajovice u Prahy o výměře
1 000 m2, za účelem provedení zemních prací k zadržování vody v krajině a zajištění protipovodňových
opatření.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
16) Schválení OZV obce Šestajovice č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (příloha č. 8).
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
17) Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2021 –
navýšení dle nařízení SFŽP. Na základě podmínek
finanční udržitelnosti VHI přijaté podpory na projekt
“Zlepšení vodohospodářské infrastruktury obce
Šestajovice“ skutečná cena vodného a stočného
musí dosahovat minimálně 90 % ceny dle relevantní
finanční analýzy.
Cena vodného činní 29,77 Kč/m3 bez DPH.
Cena stočného činní 44,00 Kč/m3 bez DPH.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
18) Z důvodu přechodu na elektronický systém
dálkového odečtu vodoměrů ZO stanovuje následující podmínky pro možnost umístění podružných
vodoměrů. Od roku 2022 bude možné provádět
odečty vody pouze z podružných vodoměrů
umožňujících dálkový odečet. Náklady na pořízení
a instalaci hradí žadatel. Uznatelné jsou pouze
vodoměry dodané a instalované provozovatelem
veřejného vodovodního řadu, tj. Technickými
službami obce Šestajovice spol. s r.o. Po přechodné období, tj. do 31. 12. 2021 budou uznávány stávající podružné vodoměry.
		
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 3
19) Schválení zápisu.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Diskuse
Závěr
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Mateřská škola

Adventní čas připravil nás
na dobu vánoční…
To jsou slova vánoční písničky, která nás provázela
letošním předvánočním časem. Kašpárci se na adventní
čas začali připravovat už o týden dříve. Ve školce sice
doznívala karanténní a proticovidová opatření a chyběli
nejen pedagogové, ale i většina dětí, ale to nás Kašpárky
nezaskočilo a díky spolupráci s rodiči jsme si v rámci
učení doma vyrobili on-line adventní kalendář. Ten jsme
si pak postupně začali otevírat, když jsme se v prosinci
opět všichni sešli ve školce. Protože obrázky děti
kreslily doma a konečnou podobu kalendáře vytvořila
paní učitelka, překvapením bylo, ve kterém okýnku má
každé z dětí svůj obrázek. Každý den jsme také plnili
úkoly, které jsme v kalendáři měli. A tak jsme si mimo
jiné vyzdobili okna, ozdobili stromeček, vyrobili přáníčka
pro rodiče, upekli perníčky, zazpívali koledy, napsali, co
se nám tento rok podařilo a vyslovili svá vánoční přání.
Za odměnu nás čekala vánoční nadílka. Letos jsme
dostali hlavně dárečky pro hru venku - Tatry, odrážedla,
kočárky, florbalky, šlapací traktory, piknikovou deku
a hračky na písek. Paní učitelky vše fotily nebo natáčely
na mobil. Ze záběrů vznikla krátká video koláž,
kterou dostali rodiče
e-mailem jako vánoční
překvapení místo každoroční vánoční besídky.
A naše přání do
nového roku? Abychom
na sebe byli hodní,
abychom byli zdraví,
abychom byli kamarádi,
abychom se vždy dokázali
dohodnout
a abychom vždy měli
důvod se smát... takový
přejeme nový rok i vám.
Za MŠ Šestajovice,
Jana Zetková
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Sv. Lucie - patronka čistoty
a úklidu přišla vymést
nemoci a neplechu
13. prosince slaví svátek Lucie. K tomuto svátku se
váže hezká tradice, která je spojená se svatou Lucií.
Je zvykem v tento den neuklízet. Trochu jsem pověst
o sv. Lucii předělala pro dětská ouška. Žádné týrání
mučednice ani probodnutý krk. Nic takového. Přepsaná
pověst se změnila vlastně v takovou pohádku o pomocníčcích, kteří obcházejí domácnosti a pomáhají vymetat neplechu a nezbednosti z domácností. A tak jsme si
společně s dětmi v Rybičkách udělali velký úklid o dva
dny dříve a ušetřili jsme tak, možná, práci našim paním uklízečkám. Převlékli jsme se do bílého oblečení.
Do ruky jsme chytli košťata a smetáčky a obešli jsme se
všechny třídy naší mateřské školy. V každé třídě jsme
se pěkně zastavili, začali společně básničkou o sv. Lucii
a o uklízení a pak se pustili do zametání. Nevěřili byste,
co se najde neplech ve třídách. Na policích seděly bacily, pod kobercem se válela rýma a na parapetu leželo
bolení bříška. Děti z Rybiček pěkně všechny nemoci,
bacily a neplechu vymetly
daleko, co nejdál od školky.
Pro jistotu přemetly i dětičky z ostatních tříd. Co
kdyby se u nich náhodou
nějaký bacil zachytil. Už si
nevzpomenu, pokolikáté
jsme si společně s dětmi
připomněli tuto krásnou
tradici, ale každým rokem
je to pro nás velká zábava
a už se těšíme na smetáčky a bílé oblečky zase
v příštím roce.
Marcela Trantinová

Mikuláš v MŠ
Letos se na návštěvu do mateřské školy dostavil Mikuláš o den dříve, než bývá zvykem. Nejspíše se ve své
rodné otčině, v daleké řecko-turecké Lýkii, zalekl zdržení na hranicích kvůli testům na Covid. Nebo se snad lekl
orbánovských příslušníků pohraniční stráže?
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Faktem však zůstává, že dorazil v pátek v dopoledních
hodinách v doprovodu své družiny, kterou představovali žertovný čertík UčitelkysKačkis a krásný anděl TerezkysUčitelskis. Čert byl Mikulášem i andělem ihned
umravněn, a proto se zmohl jen na trochu toho klení
v šatnách. Ve třídách si již ani neškrtl a neupadla v nich
ani jedna dětská slza.
Největší obavy pak u dětí překvapivě vzbuzoval Mikuláš, když si v každé třídě vzal od čerta Knihu hříchů,
z níž se dozvěděl o porušování třídních pravidel, žalování či neochotě uklízet. Asi nejzajímavějším hříškem
bylo drobení u jídla, obzvláště rýže. Po poradě se svými
pomocníky moudrý a hodný Mikuláš navrhl dětem, že
za básničku či písničku, a hlavně za slib nápravy, vymaže některé hříchy, hříšky, poklesky i provinění z oné
Velké knihy. Děti s nadšením a s povděkem souhlasily.
To svatého anděla TerezkysUčitelskise natolik rozněžnilo, že se neudržel a začal hovořit o nastávajícím vánočním čase. O tom už ale více v dalším čísle.
Pavel Kolařík

Už je to tady...
„Už se zase těšíme na Jéžíška,
copak nám letos nadělí.
Copak asi dostanem od Jéžíška,
to bychom rádi věděli.“
Už je to tady, je to cítit ve vzduchu, už se to chystá,
už se to blíží. A co? No přeci přijde Ježíšek. Děti začínají být hodnější nebo naopak jak z čertích ocásků,
protože se nemohou dočkat. A dospěláci? Dospěláci
jsou nervóznější, aby se vše stihlo, aby to letos Ježíšek objednal včas z e-shopu, protože obchody jsou
zavřené (nebo občas chvilku otevřené) a chodit v rouš-
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ce se mu nechce. To za jeho časů v Betlémě nebylo.
Ve školce jsme se také velmi těšili na Ježíška. Ozdobili
jsme si stromeček, který jsme ještě vyvýšili na stoleček.
Proč? Aby se pod něj více vešlo, to je jasné. Netrpělivě
jsme vyčkávali, kdy už k nám dorazí. A tak, když jsme
se vrátili 15. 12. 2020 z procházky, jsme se konečně
dočkali.
Před vchodem do školky odupat boty od bláta, sněhu
jsme si zatím neužili, sundat boty, obout bačkorky, vyšlapat schody a v šatně se převl....CO TO...? Přes dveře do třídy bylo prostěradlo. Děti z loňského roku poznaly, že už dlouho očekávaný host konečně dorazil. No tak
rychle převléknout, a hlavně Ježíška nevyrušit. Jen ať to
hezky všechno vybalí, přeci se s tím nepotáhne jinam.
Převlékli jsme se. Větší děti pomohly menším. A čekali
jsme. Chvilku v tichosti jsme poslouchali a když už nic
nebylo slyšet, tak jsme zazpívali koledu jako poděkování Ježíškovi. Ten nám dal znamení zvonečkem, že
má hotovo a odchází a my se odvážili dovnitř do třídy.
To nadšení dětí, ta krásná, a hlavně upřímná radost
dětí, to je snad to nejúžasnější na světě.
Doufám, že každý z vás pod stromečkem našel něco,
co mu udělalo radost a já bych vám tímto chtěla popřát
vše nejlepší do nového roku, a hlavně to nejdůležitější
- zdraví.
Hodně zdraví, neboť je vzácné.
Hodně štěstí, neboť je krásné.
Hodně lásky, neboť je jí málo.
A vše další, co by za to stálo.
Kateřina Böhmová

Centrum kolegiální podpory
Měsíc prosinec je dobou chystání se na Vánoce, účastnice setkání centra kolegiální podpory však alespoň
na chvilku odložily pečení cukroví a všechny jsme se
společně setkaly nad tématem rozvoje zrakového a sluchového vnímání u dětí. Ač virtuálně, přesto společně
s kolegyněmi z Hradce Králové či základní školy v Zelenči, jsme se navzájem inspirovaly a vyměňovaly si nejen své zkušenosti, ale také typy na pomůcky, a i tentokrát jsme si některé aktivity mohly vyzkoušet a společně
si je zahrát. Společně jsme se zasmály a trochu si ten
předvánoční čas a shon osvěžily. Těšíme se na další
setkání v novém roce.
Marie Bartošová
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Život v obci
TJ Sokol Šestajovice
Prosincová aktivita v Sokole

Uvolnění atmosféry na počátku prosince nám dovolilo
změnit naplánovanou individualizovanou mikulášskou
exkurzi z pekla k mikulášské audienci na akci společenskou a společnou. Podařilo se nám obohatit vystoupení
pro mikulášskou trojici i nějakým cvičením a tanečkem,
nadílka sestávala jak z dárků od rodičů, tak z vlastní
nadílky. Malé sokolíčky Mikuláš zkontroloval, mohou
natěšeně očekávat Ježíška.

Betlémské světlo

V sobotní podvečer před Štědrým dnem zálesáci rozdávali Betlémské světlo, ale také přání krásných Vánoc,
pohodu a klid, spolu s jejich přáním nám do domovů
vstoupila radost a vánoční nálada.

Vánoční strom

Oddíl Zálesák obnovil své aktivity po uvolnění, společně tedy stihli najít východní pól Prahy a užít si několik
společných zážitků včetně zdobení vánočního stromečku pro zvířátka. Výzvu využil i oddíl rodičů a dětí
a všestrannosti. Můžeme se tedy chlubit, že v Klánovickém lese čekají dva krásné stromy na krmení lesní
zvěře

Sokol si připomíná Anthropoid

Je po Vánocích v roce 1941 a za pár dní tu bude nový
rok. Před 10 hodinou večerní na letišti v Tangmere
vstříkne a zapálí pilot palivo v prvním motoru mohutného Halifaxu a postupně nahodí další tři. Na palubě
letadla si Jožka s Honzou řeknou „konečně ...“. Ani to
nemusí vyslovit nahlas, ale jistě to tak oba cítí, protože
na tenhle moment čekali už od října. Před nimi je asi
tisíc kilometrů dlouhá cesta, kterou mohou protáhnout
útoky stíhačů Luftwaffe nebo protiletecký flak. V letadle jim bude dělat společnost výsadkový dispečer škpt.
Jaroslav Šuster, a také Fred Bartoš, Jožka Valčík, Jirka Potůček, Vláďa Škacha a Honza Zemek z dalších
skupin. Oběma výsadkářům se určitě honí hlavou, jak

to bude vypadat doma, odkud v děvetatřicátem odešli,
aby mohli bojovat proti okupantům a jestli se jim podaří
splnit jejich úkol, ke kterému byli vycvičeni. Po pár hodinách, mezi čtvrt a půl na čtyři ráno, se ozvala protiletecká obrana a letadlo přeletělo nad nějakým městem
s továrnami na periferii. Krátce nato se v něm rozsvítilo
červené, pak zelené světlo a od výsadkového zazněl
povel k výsadku. Tak vzhůru dolů.
29. prosince si připomínáme začátek sledu událostí,
které vyústí v jednu z nejodvážnějších operací druhé
světové války, po níž najde smrt třetí nejvýše postavený
nacista, strůjce holocaustu a vrah Sokolů. V přesném
čase seskoku parašutistů se k pomníku dostavil náš vedoucí a v průběhu dne pak i mnozí členové.

Nové řeznictví v Šestajovicích
– domácí produkty z Valašska
V obchodním areálu v Šestajovicích, vedle obchodního domu Billa, jsme v prosinci minulého roku otevřeli
nové domácí řeznictví společnosti Josef Filák. Řeznictví a uzenářství z valašské dědiny Horní Lideč je česká
firma, s tradicí od roku 1991. Josef Filák, majitel firmy,
začínal s podnikáním hned po revoluci. Z původně malé
výroby o dvou zaměstnancích se v průběhu času stala prosperující firma s téměř 200 zaměstnanci a sítí
regionálních prodejen. Ovšem na tradici, která vedla
k úspěchu, tedy pečlivém výběru masa a zdokonalování receptur, se nic nezměnilo. Své výrobky dělá Josef
Filák stále poctivě, podle prověřených receptur a z těch
nejkvalitnějších surovin.
V naší nové Šestajovické prodejně najdete nejen kvalitní maso, ale můžete si zde pochutnat i na salámech,
párcích, uzených masech, zabijačkových specialitách
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a lahůdkářských výrobcích. Najdete zde také kvalitní
pečivo a regionální produkty, jako pivo z Šestajovického
pivovaru a další. Jako majitelé prodejny klademe rovněž
důraz na hygienu a čistotu. Prodejna je vybavena přelomovou technologií FN Nano od firmy Nanotechnologie
21. Ve všech prostorách řeznictví jsou aplikovány fotokatalytické nátěry, které dokáží rozložit všechny bakterie, viry, plísně a rovněž fungují jako čistička vzduchu,
takže zbavují místnosti nepříjemných pachů. Klienti řez-

nictví tak mají zaručeno, že své nákupy budou provádět
ve zdravém a čistém prostředí.
Dovolte nám Vás tedy touto formou pozvat do naší nové
prodejny domácího řeznictví Josef Filák. Výběr těch
nejkvalitnějších surovin a produktů v moderním a bezpečném prostředí s kvalitní obsluhou z ní totiž dělají
pražský unikát, který jinde než v Šestajovicích nenajdete. Přeji Vám příjemné nakupování.
Děkujeme
Jiří Polák a Pavel Peškar

Vážení členové organizace ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč,
pro všechny své členy jsme pro letošní rok připravili tyto akce:
Květen

zámek Radim, Skanzen Kouřim

18. 5. 2021

Červen

Sedlec kostnice, katedrála Pany Marie, Kutná Hora a sv. Barbora

15. 6. 2021

Červen

Maďarsko – Bük, hotel Répce Gold termální lázně

Srpen

Spálené Poříčí – hotel Brdy-pobyt

Září

zámek Slatiňany + hřebčín

Říjen

Mikulov – Laa an der Thaya Rakousko – termální lázně –

8.-14. 8. 2021
15. 9. 2021

zámek Náměšť nad Oslavou
Říjen

19.-26. 6. 2021

8.-9. 10. 2021

Polsko – Kudowa Zdroj

20. 10. 2021

Listopad Divadlo

V případě, že by jsme nemohli uskutečnit jednodenní zájezd, bude přesunut
na jiný termín.
Naši činnost naleznete na www.spcch.cz/zo-jirny
S přáním všeho dobrého a plného zdraví Csik a Pilátová
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Kdy a kam
Upozornění: Vzhledem k epidemiologické situaci může
docházet ke změnám programů. Sledujte proto webové
stránky jednotlivých kulturních institucí.

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

otevřeno denně 9-17 hodin

3. 12. 2020 - 31. 1. 2021
PRODLOUŽENO: LEONARDO
Do 31. ledna 2021 máte jedinečnou příležitost zavítat do světa slavného Leonarda da Vinci! Interaktivní
výstava Leonardo z produkce společnosti Objevárium
nabízí dětem i dospělým prostor pro hravé seznámení
se s vynálezy, uměním a vědeckou prací tohoto italského tvůrce, které před více jak 500 lety předběhly
dobu svou genialitou. Interaktivní exponáty umožní
sestavovat anatomické modely, prověřit funkčnost mechanických strojů, budovat geometrické struktury či
vynálezcův přenosný most, obdivovat model Leonardova slavného obrněného vozidla, reprodukovat malířovy nákresy, zatočit Vitruviánským mužem či digitálně
upravovat a promítat obrazy slavné Mony Lisy. A nejenom to! Díky spolupráci se společností VIRTUPLEX
si na naší výstavě prostřednictvím virtuální reality
prohlédnete i další modely Leonardových vynálezů.
Nenechte si ujít setkání s tvorbou geniálního renesančního umělce! Přijďte žasnout, obdivovat i inspirovat se.
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Horní Počernice až na Chvalský zámek. Na trase vás
čekají: fotografie z průvodů Horními Počernicemi z předešlých let, krátká povídání o historii tradice jako t kové
i té počernické, jednoduché úkoly a hádanky pro děti
i sladké překvapení v samém závěru stezky. První stanoviště s mapou najdete od soboty 6. února u počernického divadla. Délka trasy 2, 5 kilometru. Dočasnou
naučnou stezku pro vás připravili pořadatelé tradičního
Masopustního průvodu: MČ Praha 20, Chvalský zámek, Molechet, Divadlo Horní Počernice, JUNÁK – český skaut, DDM Horní Počernice, MUMRAJ a restaurace
Sezóna

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

Neděle 14. 2.
Pohádka o třech námořnících
V 15:00 / Divadlo / Pro děti. Kapitán Hrom a lodní kuchařka Marmeládka se ujmou výchovy piráta Kudličky.
Společně s dětmi ho naučí slušnému chování, a také
všemu co by měl námořník znát.
Úterý 9. 2.
Karel Plíhal
V 19:30 / Koncert. Koncert Karla Plíhala českého kytaristy, zpěváka, skladatele, textaře a básníka.

3. 12. 2020 - 10. 1. 2021
PRODLOUŽENO: 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!

Sobota 6. 2.
O princezně, která ráčkovala
V 15:00 / Divadlo / Pro děti. Pohádka na motivy známé
televizní předlohy o princezně, která si zakládala na své
urozenosti, je plná humoru i melodických a vtipných písniček Zdeňka Rytíře.

28. 11. 2020 - 31. 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.

Čtvrtek 18. 2.
Fantastická žena
V 19:30 / Divadlo. Současná komedie úspěšného kanadského autora, jejíž zápletka se točí kolem seznamu
vlastností, které by měla mít ideální partnerka.

6.2.2021 - 13.2.2021
MASOPUSTNÍ TÝDEN
Letošní Masopustní průvod jsme pro vás připravovali na
sobotu 13. února 2021. Je ale již zřejmé, že v tradiční
podobě letos neproběhne. Přinášíme vám letošní novinku. V týdnu od 6. do 13. února 2021 se můžete kdykoli
sami projít trasou Masopustního průvodu – od Divadla

Pondělí 22. 2.
Salome Karla Kryla
V 19:30 / Divadlo. Vzpomínkový hudební a literární večer.
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Zde může
být
i vaše
reklama!

TRUHLÁŘSTVÍ
Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz

tel.: 724 963 162

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

mobil: 608 114 007

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

KOUPÍM BYT
728 128 732
RK nevolat
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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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