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Vážení spoluobčané,
prázdniny nám skončily a pravda, opravdového léta s tropickými teplotami
jsme si letos moc neužili. O to více bylo deštivých dní, které jistě kdejakému
zahrádkáři ušetřily za zalévání. Od 1. 9. nám tedy začal školní rok a doufejme, že covidová situace už nebude tak dramatická jako loni. To již však
kromě očkovací osvěty a dodržování potřebných hygienických opatření ovlivnit nemůžeme. Co však můžeme, bylo úspěšné posílení autobusové linky
MHD ke klánovickému nádraží, které jistě mnoho našich občanů velmi ocení.
Za zmínku také stojí mnoho aktivit realizovaných během prázdnin k odstranění škod napáchaných vichřicí na jejich začátku a závadami na kanalizaci
v jejich průběhu. Napilno tak měli nejen technické služby obce, ale se čtyřmi
zásahy i naši hasiči. Vše se však nakonec podařilo zvládnout a snad se nám
podobné karamboly na podzim vyhnou.
Přeji vám úspěšný návrat z vašich dovolených a dětem pohodový vstup
do nového školního roku.

Za členy redakce
Martin Liška
šéfredaktor

I za těžkých pracovník podmínek neztrácejí pracovníci našich technických služeb dobrou náladu
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Autobusová doprava

Informace OÚ
Úhrady nákladů
Měsíc červen a červenec 2021
publikace
nádoby na tříděný odpad
kalové čerpadlo, hasiči
barva na obecní mobiliář
tonery
kalendáře 2022
pohoštění
plyn, sportovní hala
plyn, OÚ
plyn, ZŠ
elektřina, čerpací stanice
elektřina, sportovní hala
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, sběrný dvůr
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
poštovné
telefony, sportovní hala
telefony, hasiči
telefony, OÚ
telefony, OP
fireport, hasiči
GPS vozidla OP
pojištění, hasiči
pohonné hmoty, OP
poplatky bankám
nájem plochy pro sběrný dvůr
mobilní rozhlas
IT služby
tokeny pro certifikáty
časová razítka
úklid obce a údržba zeleně
plán odpadového hospodářství
provoz sběrného dvora
rozhlasový poplatek
oprava vodovodního řadu
oprava kanalizačního řadu
servis výtahu, ZŠ
nápis na sportovní halu
oprava veřejného osvětlení
servis tepelného čerpadla
dopravní obslužnost BUS MHD
transfer MŠ
transfer ZŠ
daň z příjmů právnických osob
knihy, knihovna
změna územního plánu
rekonstrukce čistírny odpadních vod
odvod DPH
projektová dokumentace
Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr

875,97 735,1 928,560,14 897,4 640,2 016,14 700,9 100,14 100,2 600,9 800,1 400,71 004,7 005,44 756,8 833,187,1,2 168,319,2 420,907,7 500,13 054,5 398,20 000,36 179,10 000,1 358,2 660,308 550,16 940,222 465,135,48 920,6 195,5 415,7 925,5 600,5 018,264 872,323 000,550 000,359 480,1 492,90 750,3 000 000,19 545,78 650,-

Již dlouhodobě se hovoří o problému parkování vozidel u lakového nádraží Praha – Klánovice. Městská
část Praha – Klánovice hledá řešení neutěšené situace
pramenící z nedostatku prostoru pro parkování vozidel. Jako aktuální řešení MČ Klánovice navrhla zřízení
placených parkovacích zón v okolí nádraží. Zavedení placených parkovacích zón přinese určitá omezení,
která se dotknou i našich občanů. Sice v současnosti
není jasné kdy k zavedení placených parkovacích zón
dojde (více v příspěvku tajemníka MČ Klánovice v části
Názory, komentáře), ale naše obec ve spolupráci s obcí
Jirny a MČ Klánovice již nyní hledá řešení zajištění
dostatečné veřejné hromadné dopravy našich občanů ke klánovickému vlakovému nádraží.
Ve spolupráci s obcí Jirny se nám podařilo s regionálním organizátorem dopravy vyjednat posílení linky
343. Tato linka byla doposud využívána jako školní autobus. Od 1. 9. 2021 zajišťuje spojení naší obce s klánovickým nádražím po celý den. V praxi to znamená,
že místo dosavadního jednoho spoje přibylo dalších 10
resp. 11 spojů ke klánovickému nádraží. Klánovice pak
upravili dopravní značení na obratišti autobusů ve prospěch navýšené autobusové dopravy a připravují další
úpravy místa.
Nový jízdní řád linky 343 naleznete dále. Kompletní
jízdní řády autobusových linek vedených přes naši obec
naleznete na https://www.sestajovice.cz/doprava/.

Opravy komunikací
Obec využila snížený prázdninový provoz k opravě
komunikací. Po celé obci byly opraveny výtluky, propadlé nebo popraskané asfaltové povrhy, propadné
kanalizační poklopy a uzávěry vody. Pro tyto opravy
obec objednává speciální vozidlo s tzv. „žehličkou“. Jde
o speciální nástavbu vozidla, která původní asfalt roztaví. Následně se na opravované místo přidá kvalitní
asfalt, který se speče s původním asfaltem. Mezi původním a nových asfaltem tak nevzniká štěrbina, jako je
to u jiných postupů opravy asfaltových komunikací. Tato
technologie proto zaručuje dlouhodobou a velmi kvalitní opravu poškozených povrchů asfaltových silnic.
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Vyrovnání propadlé vpusti dešťové kanalizace

Špatně provedené napojení přípojky kanalizace

Místo po provedení opravy

Těžká práce v omezeném prostoru
provedená práci při budování této kanalizace. Napojení
mezi hlavním kanalizačním řadem a domovní přípojkou
nebylo řádně provedeno a utěsněno vhodným materiálem. Spoj byl pouze zacpán cihlami a zasypán pískem. Díky tomu tudy mohli proniknout potkani, kteří si
tudy vybudovali průchod, následkem čehož docházelo
ke korozi zeminy a jejímu postupnému sesuvu do kanalizace.
Zaměstnanci TS závadu odstranili a provedli odborné
napojení domovní přípojky do hlavního kanalizačního řadu. Práce probíhaly ve velmi zúženém prostoru,
ve které bylo málo místa pro manipulaci s nářadím.
Přesto se TS podařilo závadu velmi rychle odstranit
a následně opravit i asfaltový povrch komunikace.

„Žehlička“ při nahřívání původního asfaltu

Oprava kanalizace
Práce v těžkých podmínkách čekala na zaměstnance
technických služeb obce při odstraňování problémů
s kanalizací v ulici Západní. Zde došlo k propadu vozovky. Tento propad byl zapříčiněn úbytkem zeminy
pod místem propadu. Zemina zde pronikala do splaškové kanalizace. Důvodem toho stavu byla nekvalitně

Údržba zeleně
Během prázdnin pokračovaly práce na revitalizaci zeleného pásu živého plotu podél hlavní silnice. V další
jeho části směrem od pošty byla odkopána zemina, která brání růstu v dolní části keřů. Tato zemina je také
často během silnějších dešťů vyplavována na silnici,
kterou tak znečišťuje. Zemina se odstraňuje do hloubky
okolo 10 cm. Do takto vzniklého prostoru se dosypává
štěpka, která u keřů pomáhá zadržovat vláhu. Do pod-
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ního telefonu, nepovolené umístění reklamního materiálu na veřejné prostranství, nález odcizeného bicyklu,
dopravní nehoda, prověření pohybu podezřelé osoby.

Z činnosti hasičů
Planý poplach – Šestajovice
Ve čtvrtek 22. 7. 2021 vyjelo v 9:50 hod. družstvo JSDH
Šestajovice s vozidlem CAS 15 Mercedes-Benz Atego
k nahlášenému požáru prodejny. Požár byl nahlášen
přes PCO (pult centrální ochrany). Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že v objektu ani jeho okolí požár není.
Jednalo se o technickou závadu systému, který spustil poplach. Na místo se dostavilo: HZS Říčany, JSDH
Šestajovice, JSDH Jirny.

Nově revitalizovaný úsek zeleně

Odečty vodoměrů
Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. oznamují, že dne 22.09.2021 budou prováděny odečty vody
v těchto ulicích:
Chrpová, Maková, Trnková, V Cestách, V Zátiší, Bezinková, Slepá, Šípková, Hlohová, Lísková, Šeříková,
Kopretinová, Zahradní, K Úvozu, K Lukám, Ve Vilkách,
Manželů Starých, Revoluční od pošty, Luční, Lipová,
9.května, Školská, Starý Dvůr, Vrbová, Vřesová, Potoční, Blatouchová, Rákosová, Za Stodolama, U Váhy,
Komenského, Nad Údolím, Pohádková, Fialková, Sedmikrásková, Pampelišková.
Na odběrných místech, kde je již naistalován vodoměr
na dálkový odečet, není přítomnost majitelů nemovitostí
nutná.

Z činnosti OP
V měsíci červenci a srpnu řešili naši strážnici mimo jiné
tyto záležitosti: porušování nočního klidu 2x, podnapilá
osoba na veřejném prostranství, nález zraněného kotěte, volně pobíhající pes 4x, asistence pečovatelské
službě, lustrace podezřelého vozidla 3x, konzumace
alkoholických nápojů na dětském hřišti 2x, nález mobil-

Vážení spoluobčané,
připomínám, že ve středu 29. 9. 2021 uvidíte v obci
opět žáky naší školy se žlutými kytičkami se zelenou stužkou. Probíhá již 25. ročník veřejné sbírky
proti rakovině. Tématem je prevence nádorů ledvin
a močového měchýře.
Všem Vám přejeme pevné zdraví!
Za ZŠ Šestajovice RH

Planý poplach – Svémyslice
V pátek 30. 7. 2021 vyjelo ve 21:30 hod. družstvo JSDH
Šestajovice s vozidlem CAS 32 TATRA 815 k nahlášenému požáru u budovy na konci obce Svémyslice.
Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že se nejednalo
o požár, ale nenahlášené pálení odpadu, které zřejmě
z dálky vypadalo jako požár budovy. Nezodpovědnost
občana, který nenahlásil pálení odpadu, způsobilo zcela zbytečný výjezd několika družstev hasičů. Na místě
zasahovalo: HZS Stará Boleslav, JSDH Šestajovice,
JSDH Brandýs nad Labem, JSDH Jenštejn a POLICIE
ČR.
Požár trafostanice – Šestajovice
V pondělí 2. 8. 2021 vyjelo ve 2:56 hod. družstvo JSDH
Šestajovice s vozidlem CAS 32 TATRA 815 k požáru
trafostanice. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že se
nejedná o požár, ale technickou závadu, která způsobila zakouření trafostanice. Závada trafostanice byla
příčinou výpadků elektrické energie v části naší obce.
Na místě zasahovalo: HZS Stará Boleslav, JSDH Šestajovice, POLICIE ČR a pohotovostní služba rozvodných závodů.
Spadlý strom – Šestajovice
V neděli 8. 8. 2021 vyjelo ve 21:38 hod. družstvo JSDH
Šestajovice s vozidlem CAS 15 Mercedes-Benz Atego k vyvrácenému stromu, který částečně zasahoval
do veřejné komunikace. Strom byl rozřezán a odklizen.
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Platnost:

Praha,Nádraží Klánovice-sever - Nehvizdy,Škola

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

od 1.9.2021

Dopravce: ARRIVA CITY s.r.o.

1

tarifní
pásmo
PID
PRAHA,NÁDRAŽÍ KLÁNOVICE-SEVER
x
B
Praha,Smiřická
B
Praha,Smržovská
B
Praha,Bazar
B
Šestajovice,Pražská
B,1
Šestajovice,Balkán
B,1
Šestajovice,U Školy
B,1
Jirny,Zámek
1
Jirny,Kulturní dům
1
Jirny
1
Jirny,Luční
1
Jirny,Nové Jirny,I
1
JIRNY,NOVÉ JIRNY,II
1
Horoušany,Horoušánky
1
Horoušany,Horoušánky,Náves
1
Horoušany,Horoušánky,Za Panskou zahradou
1
Horoušany
1
HOROUŠANY,U RYBNÍKA
1
NEHVIZDY,ŠKOLA
1

X

3

5

X

U Stavoservisu 692/1b,108 00 Praha 10, tel. +420605231110

7

X
ba
7:12
7:13
7:15
7:16
7:17
7:18
7:20
7:22
7:24
7:25
7:27
7:28
7:29
7:30
7:32
7:33
7:35
7:36
7:43

6:18 A 6:50
6:19
6:51
6:21
6:53
6:22
6:54
6:23
6:55
6:24
6:56
6:26
6:58
6:28
7:00
K
K
6:29
7:01
6:31
7:03
6:32
7:04
6:33
7:05

X

9

X

7:40 A 8:20
7:41
8:21
7:43
8:23
7:44
8:24
7:45
8:25
7:46
8:26
7:48
8:28
7:50
8:30
K
K
7:51
8:31
7:53
8:33
7:54
8:34
7:55
8:35

11

13

X
Hba

X
ba

12:17
12:24

13:37
13:44
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15
X

A14:10
14:11
14:12
14:13
14:14
14:15
14:17
14:19
K
14:20
14:22
14:23
14:24

17

X
Hba

19
X

A15:10
15:11
15:12
15:13
15:14
15:15
15:17
15:19
K
15:20
15:22
15:23
15:24

14:22
14:29

21

X
ba

23
X

A16:10
16:11
16:12
16:13
16:14
16:15
16:17
16:19
K
16:20
16:22
16:23
16:24

15:22
15:29

25

X
ba

27
X

29
X

31
X

33
X

A17:10 A18:10 A19:10 A20:10
17:11
18:11
19:11
20:11
17:12
18:12
19:12
20:12
17:13
18:13
19:13
20:13
17:14
18:14
19:14
20:14
17:15
18:15
19:15
20:15
17:17
18:17
19:17
20:17
17:19
18:19
19:19
20:19
K
K
K
K
17:20
18:20
19:20
20:20
17:22
18:22
19:22
20:22
17:23
18:23
19:23
20:23
17:24
18:24
19:24
20:24

16:52
16:59

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.
Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
x na znamení
X jede v pracovních dnech
H Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
ba nejede od 27.10. do 29.10.
A spoj 3, 9, 15, 19, 23, 27, 29, 31 a 33 vyčká v zastávce Nádraží
Klánovice-sever příchodu cestujících z vlaku linky S1 z centra max. 10
minut.
x zastávka s možností přestupu na železniční dopravu
 možnost přestupu na vlaky linky S

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Graf.: T1143

100343

Chron.: 12

x

x
x
x

Platnost:
od 1.9.2021

Dopravce: ARRIVA CITY s.r.o.

tarifní
pásmo
PID
NEHVIZDY,ŠKOLA
1
Nehvizdy,Na Kopci
1
HOROUŠANY,U RYBNÍKA
1
Horoušany
1
Horoušany,Horoušánky,Za Panskou zahradou
1
Horoušany,Horoušánky,Náves
1
Horoušany,Horoušánky
1
JIRNY,NOVÉ JIRNY,II
1
Jirny,Nové Jirny,I
1
Jirny,Luční
1
Jirny
1
Jirny,Zámek
1
Šestajovice,U Školy
B,1
Šestajovice,Balkán
B,1
Šestajovice,Pražská
B,1
Praha,Bazar
B
Praha,Smržovská
B
Praha,Smiřická
B
PRAHA,NÁDRAŽÍ KLÁNOVICE-SEVER
B A

Opačný směr

x

Šabl.: ROPID|A4L|7|S

Praha,Nádraží Klánovice-sever - Nehvizdy,Škola

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

343

x

Zast.: 454/3

2

4

6

U Stavoservisu 692/1b,108 00 Praha 10, tel. +420605231110

8

X

X

X

X

6:03
6:04
6:05
6:07
6:08
6:10
6:12
6:13
6:14
6:15
6:16
6:17 A

6:35
6:36
6:37
6:39
6:40
6:42
6:44
6:45
6:46
6:47
6:48
6:49 A

7:25
7:26
7:27
7:29
7:30
7:32
7:34
7:35
7:36
7:37
7:38
7:39 A

8:05
8:06
8:07
8:09
8:10
8:12
8:14
8:15
8:16
8:17
8:18
8:19 A

10
X

8:55
8:56
8:57
8:59
9:00
9:02
9:04
9:05
9:06
9:07
9:08
9:09

Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.
Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
x na znamení
X jede v pracovních dnech
H Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
fa nejede od 27.10. do 29.10.
A na spoj 2, 4, 6, 8, 10, 18, 22, 24, 28, 30 a 32 navazuje v zastávce "Praha,
Nádraží Klánovice-sever" vlak směr centrum
B na spoj 12, 14, 16, 20 a 26 navazuje v zastávce Horoušany, U Rybníka
spoj linky 344 ve směru Praha, Černý Most

12

14

16

X
X
X
Hfa
fa
Hfa
12:55 14:00 14:30
12:59
14:04
14:34
B13:02 B14:07 B14:37

18
X

14:35
14:36
14:37
14:39
14:40
14:42
14:44
14:45
14:46
14:47
14:48
A14:49

20

X
fa
15:30
15:34
B15:37

22
X

24
X

15:35
16:35
15:36
16:36
15:37
16:37
15:39
16:39
15:40
16:40
15:42
16:42
15:44
16:44
15:45
16:45
15:46
16:46
15:47
16:47
15:48
16:48
A15:49 A16:49

26

X
fa
17:00
17:04
B17:07

28
X

30
X

32
X

17:35
18:35
19:55
17:36
18:36
19:56
17:37
18:37
19:57
17:39
18:39
19:59
17:40
18:40
20:00
17:42
18:42
20:02
17:44
18:44
20:04
17:45
18:45
20:05
17:46
18:46
20:06
17:47
18:47
20:07
17:48
18:48
20:08
A17:49 A18:49 A20:09
Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Graf.: T1143

Chron.: 12

Zast.: 4929/1

Šabl.: ROPID|A4L|7|S
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Co patří do nádob a pytlů na plast
svážených od domu
Aby bylo třídění odpadů pro občany co nejpohodlnější, umožňuje obec
využívat nádoby a pytle pro svoz tříděného plastu i na další komodity.
Tyto komodity dále třídí zaměstnanci našich TS na třídící lince.
Do nádob a pytlů na tříděný plast můžete vkládat tyto tříděné odpady

PATŘÍ

NEPATŘÍ

PLASTY

sešlápnuté PET lahve,
plastové nádoby a lahve,
plastové kelímky, sá� ky
a fólie, � isté plastové
obaly od mléka, jogurto
a ostatních mlé� ných
výrobko, plastové taaky,
prázdné plastové obaly
od šampono, kosmetiky
a � istIcích prostYedko

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

NÁPOJOVÉ
KARTONY

vypláchnuté krabice
od d~uso, mléka apod.

nápojové kartony
se zbytky potravin

KOVOVÉ
OBALY

� isté kovové obaly
od potravin, hliník
a nápojové plechovky
z n� j vyrobené,
hliníkové nádobí
a další.

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

Tato pravidla platí pouze pro nádoby a pytle (žluté barvy) na tříděný plast.
Neplatí pro podzemní kontejnery na tříděný plast.
Do podzemních kontejnerů na tříděný plast patří pouze plastový odpad.
Nápojové kartony a plechovky vypláchněte, kovové obaly umyjte.
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PIVOBRANÍ
SOBOTA 11. 9. 2021
14.00 – 22.00

ULICE TYRŠOVA

• ŠESTAJOVICKÁ ALEJ •
(AKCE NAVAZUJE NA SOBOTNÍ FARMÁŘSKÝ TRH)

K TANCI I POSLECHU ZAHRAJE KAPELA

RIVERSTARS

GRILOVANÉ SPECIALITY
ŠIROKÝ VÝBĚR
LOKÁLNÍCH PIV A VÍN
DĚTSKÝ WORKSHOP
VSTUPNÉ: 50 KČ

AKCE PROBĚHNE V SOULADU
ŠESTAJOVICE

S PLATNÝMI PROTIEPIDEMICKÝMI PŘEDPISY
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Názory, komentáře
Měsíc červen a červenec 2021

Byl jsem vyzván šestajovickým místostarostou panem
Dvořákem, abych napsal pár slov ke klánovickým parkovacím zónám. Děkuji za tuto nabídku a obyvatele Šestajovic tímto zdravím. Předem všeho chci říct, že klánovické
zóny nejsou nepřátelským aktem proti vám, obyvatelům
Středočeského kraje. Jsou ochranou zájmů našich
rezidentů stěžujících si na živelné parkování. Klánovice
nebyly postaveny jako významný přestupní bod mezi auty
a vlaky. Prakticky celé naše území podél trati vyplňuje les
nebo zástavba. Nejsou tu žádné volné rozvojové plochy,
pokud bychom chtěli např. stavět parkovací dům, museli bychom bourat nebo kácet. Naše nerozšiřitelné hlavní
komunikace nejsou ve špičce schopné pojmout více aut
než dnes. Naše ulice nemají dostatečnou šířku pro parkování a je běžné, že je problém projet s hasičským nebo
popelářským autem okolo nelegálně stojících vozidel.
Připomeňme si důležitou věc. V Klánovicích v tuto chvíli
neexistuje moc LEGÁLNÍCH parkovacích míst. Ne všude,
kde si řidiči zvykli stát, se parkovat smí. Přestože v našich
ulicích nejsou zákazové značky, auta zde stojí protiprávně
kvůli obecným pravidlům. Pokud bychom požádali policii
o důsledné potírání protiprávního parkování, rozdaly
by se zde každý den stovky pokutových bloků. Projekt
parkovací zóny umožní částečnou legalizaci těchto míst
pomocí značení, systému protisměrných výhyben apod.
Paradoxně – zóna placeného stání, která je často prezentovaná jako represe, bude ve skutečnosti cestou
k rozšíření rozsahu legálních parkovacích míst. Souběžně
s parkovací zónou vznikl i projekt dopravního experta Ing.
Květoslava Syrového na vytvoření plošné zóny 30 mimo
hlavní ulici, vytvoření parkovacích míst v jednopruhových
obousměrných komunikacích a razantní snížení počtu
dopravních značek. Zlepší se také podmínky pro cyklodopravu. Projekt si můžete prohlédnout na našem webu:
https://1url.cz/@projektznacky
Klánovice se v roce 2020 rozhodly požádat pražský magistrát o možnost vyhlásit na jejich území zónu placeného
stání. Klánovické zastupitelstvo se usneslo na rozsahu
zóny mezi nádražím a školou, dále pak navrhlo provozní
dobu zóny ve všední dny od 9 do 16. Vše musí jít přes
magistrát, protože Klánovice jsou na rozdíl od Šestajovic jen částí Prahy a tyto pravomoci má velká radnice
na Mariánském náměstí. Souhlas s vyhlášením zón
jsme dostali a od té doby běží jejich projektová příprava. Aktuální jednání našeho zastupitelstva má na programu další rozšíření zóny tak, aby byla dostatečně funkční
a nepřenesla problém od nádraží o pár set metrů na sever.
Klánovice jsou velkým příznivcem veřejné dopravy.
Na rozdíl od parkovacích míst jsou terminály na obou
stranách klánovického nádraží připravena na provoz
většího počtu autobusů. Když jsem v létě 2020 nastupoval na klánovickou radnici jako tajemník, navrhli jsme
s paní starostkou Zorkou Starčevičovou na jednání starostů s organizátorem pražské integrované dopravy ROPID výrazné posílení spojů z Šestajovic a Jiren. To se nyní
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povedlo. Středočeské obce do tohoto nového spojení,
které zahájilo provoz 1. 9., vkládají finanční příspěvek
a my jim za tuto spolupráci velmi děkujeme. Klánovice
jako součást Prahy za MHD neplatí, nicméně vyjednávali
jsme intenzivně s magistrátem o tom, aby rozšíření linky
umožnil (dopravu za nás platí „velká Praha“). Dále jsme
splnili nebo připravujeme splnění našich slibů – navrhli jsme, projednali a nechali vyznačit nové uspořádání
obratiště Nádraží Klánovice sever, kde je výrazně
rozšířený prostor pro autobusovou linku 343. Společně
s Institutem pro plánování a rozvoj Prahy připravujeme
revitalizační projekt přednádražního prostoru, který bude
pro cestující příjemnější a pohodlnější. Chystáme rekonstrukci autobusových zastávek. A připravujeme tzv. školní ulici u Masarykovy ZŠ, která by měla zmenšit riziko
dopravních zácp v době okolo 8. hodiny.
Věřím tomu, že pochopíte důvody Klánovic pro přípravu
zóny placeného stání a podporu veřejné dopravy. Pokud
mi budete chtít napsat svůj názor k těmto věcem, jsem
vám k dispozici na adrese tajemnik@praha-klanovice.cz.
Petr Vilgus, tajemník ÚMČ Praha-Klánovice

Hrdina bez tváře
Vážený pane starosto, vážení pracovníci technických služeb. Vážení spoluobčané v Šestajovicích.
Rád bych touto cestou vyjádřil veřejně svoji vděčnost a své
poděkování za to, v jak krásném a upraveném prostředí
naší obce já a moje rodina žijeme. Je mnoho pozitivního,
na co bych mohl poukázat, ale tentokrát chci velmi adresně
vyjádřit úctu těm pracovníkům, kteří se v Šestajovicích starají o zeleň – travnaté plochy, živé ploty podél komunikací,
pečují o stromořadí a vysazují nové stromy.
Člověk ráno odjede do práce a odpoledne se vrátí k hotovému. Mezitím neviditelná a neúnavná ruka místních správců
posekala trávu, vyplela záhony, ostříhala keře, prořezala
stromy a veškerý odpad je zmulčován, rozdrcen nebo odvezen. V srpnu jsem měl šanci jednoho z těchto neviditelných
pracovníků zastihnout při práci. Zahradní traktůrek už byl
zaparkován a ke slovu přišel křovinořez, jímž tento pracovník pečlivě osekával zbylé trsy travin podél zdí a stromů.
Krásná práce!
Ale ani tentokrát v tom nechybělo tajemno – pracovník
(nebo snad pracovnice) měl na hlavě ochrannou kuklu,
kvůli které mu nebylo vidět do tváře. Zůstal tak pro mě nadále v anonymitě. Možná jsem ho druhý den potkal někde
na ulici, aniž bych věděl, že právě on je tím, kdo se přičinil
o moje hezké bydlení v Šestajovicích. I když bez tváře, pro
mě je hrdinou.
Umím si představit, že zahradní práce na veřejných prostranstvích neberou konce, zeleň roste a roste, a lidé chodí po upravených plochách a berou to jako samozřejmost.
Alespoň někdy si vědomě připomeňme, že krásné prostředí
naší obce je nesamozřejmé a těšíme se mu jen díky poctivé, namáhavé, trvalé a skromné práci lidí z technických
služeb. Všem těmto pro mě anonymním pracovníkům bych
proto chtěl upřímně poděkovat a vzkázat jim, že i když neznám jejich tvář, jejich práce je pro mě viditelná a je tou jejich nejlepší vizitkou.
Jan Voda, občan Šestajovic
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Život v obci
TJ Sokol Šestajovice
Září – zahájení a nábory

V září se otevírají dveře škol a pravidelných kroužků a zájmových aktivit. Prázdniny po dalším divokém
koronavirovém roce jsme si všichni zasloužili a pevně
věříme v návrat do běžných kolejí s pravidelným režimem. I v Sokole nabízíme pro zájemce uvolněná místa v oddílech dle přiloženého rozvrhu. Pro obsazenosti
jednotlivých oddílů a datum zahájení cvičení je nejvhodnější navštívit webové stránky www.sokolsestajovice.cz
a kontaktovat konkrétního cvičitele. Florbalový nábor
začíná hned v týdnu od 6. září 2021, do ostatních oddílů
je možné přijít kdykoli po dohodě se cvičitelem. Novinkou je rozšíření nabídky míčových her a házené o jeden další den. Přejeme šťastnou ruku při výběru vhodné
aktivity pro Vás i Vašeho potomka a zároveň přejeme
klidný školní rok všem.
Pondělí
16:00–17:00 Všestranná gymnastika
16:00–18:00 Trampolíny
17:00–18:00 Rodiče a děti
18:00–19:00 Florbal starší žactvo, dorost, junioři
DOSPĚLÝ ODDÍL 19:00–20:00 Kondiční cvičení žen
DOSPĚLÝ ODDÍL 19:00–20:00 Muži
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Úterý
15:30–16:30 Předškoláci
15:30–16:30 Všestrannost
16:30–17:45 Florbal elévové
17:45–19:00 Florbal mladší žactvo
Středa
16:15–17:15 Házená
16:30–18:30 Zálesák
Čtvrtek
16:00–17:15 Florbal přípravka
17:15–18:45 Florbal elévové a mladší žactvo
DOSPĚLÝ ODDÍL
18:00–19:00 Zdravotní cvičení pro seniory
DOSPĚLÝ ODDÍL
19:00–20:00 Cvičení pro zdravá záda
18:45–20:00 Florbal starší žactvo
Pátek
16:00–17:00 Házená a míčové hry – v případě zvýšeného zájmu
Šestajovická šestka
Jelikož věříme v definitivní uklidnění situace, připravujeme další ročník závodu Šestajovická šestka. Tradiční
šestikilometrový závod v běhu a canicrossu se tentokrát
bude konat s největší pravděpodobností 23. 10. 2021.
Loňský individualizovaný závod neproběhl zcela podle
plánů, a proto se na účastníky letos těšíme tím víc. Proběhnout se Klánovickým lesem stojí za to přece v kaž-
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dé době, i kdyby náhodou byl podzimní déšť nebo pochmurno. Ale nebude, protože srdečná atmosféra akce
to nedovolí.
Jste všichni srdečně zváni.
Významný Památný den
Letos si 8. října připomeneme právě 80 let od „Akce
Sokol“. V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo
na 1500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších
jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a 93 % z nich do konce války zahynulo.
Ještě té noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr
o rozpuštění České obce sokolské, která byla nacisty
považována za nejnebezpečnější domácí organizaci,
jejíž organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí.
Vzhledem ke kulatému výročí lze předpokládat, že se
bude jednat připomínku výraznější než jiné roky a byli
bychom rádi, kdyby se k ní připojila i širší veřejnost. Na
tuto bolavou historii naší země bychom neměli zapomenout.

ZO SPCCH
Tak jsme se konečně dočkali, po všech zákazech jsme
se v červnu vypravili do Sedlce a Kutné Hory.
V Sedlci jsme navštívili Kostnici a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie. Možná řeknete brr – lidské kosti, ale je to
důstojná vzpomínka na naše předky a jenom v kostnici
je uloženo 60 000 pozůstatků lidských těl z dob 13. až
15. století, kdy byl hladomor či morové epidemie. Kostel
s kostnicí přestavěl význačný barokní stavitel J. B. Santini.
Přesunuli jsme se do katedrály založené roku 1142.
V té době jedné z největších ve střední Evropě. I katedrála prodělala několik pádů, jak od šlechty, tak od husitského vojska, kdy byla vypleněna a vypálena. Znovu
ji barokně přestavěl geniální stavitel Jan Blažej Santini.
Po občerstvení v Kutné Hoře jsme doputovali k chrámu
sv. Barbory. I zde jsme měli možnost vystoupat do horního patra a obdivovat varhany, klenutí střech a stropů,
vyšli jsme i na balkon nad průčelím chrámu, kde naše
pouť skončila. Bylo co obdivovat, ale i se zamyslet nad
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tím, co naše generace nabídne těm dalším.
Uplynul měsíc a já bych Vás chtěla seznámit s dalším
naším výletem. Tentokrát jsme nebyli tak daleko, spíše
jak se říká okolo komína. Přesto si myslím, že i tady je
spousta zajímavých míst.
Nejprve jsme navštívili soukromý zámek Radim, nedaleko Českého Brodu. Pan majitel se nechal přemluvit
a ukázal nám zámek od sklepa až po nejkrásnější pokoje v prvním patře. Všude bylo se na co dívat od černé
kuchyně až po nádherný sál. Na zámku je spousta nábytku dovezených ze zámků na Loiře z Francie.
Další naše zastavení bylo starobylé město Kouřim.
Po občerstvení jsme se sešli v kostele sv. Štěpána. Jako
arciděkanský kostel jej začal stavět král Přemysl Otakar
II ve 13. století. Vzhledem k několika požárům a švédským vojákům má dnes barokní podobu. Potom jsme
sešli do krypty sv. Kateřiny. Uprostřed stál sloup, jako
kmen stromu, jeho větve se pnou po stropě. Mezi nimi
prosvítá obloha a na ní jsou andělé s dobovými nástroji.
Když jsme vyšli zpět do kostela, pan průvodce se zeptal, zda nám může zazpívat část kancionálu. Sedl si
do jednoho výklenku a začal zpívat. Kostelem vibroval
nádherný zpěv a mi měli nezapomenutelný zážitek.
Po skončení jsme se odebrali do zvonice, v Čechách
jsou pouze dvě podobné, v Rovensku a zde. Co může
být tak zvláštní? Postavení zvonů, jsou totiž širokou
částí se srdcem nahoru, srdce se musí uvolnit a zvon
spustit, aby zvonil a rozhoupat jej. Je to dost nebezpečné a pro množství úrazů se od tohoto postavení zvonů
upustilo.
Předposlední naše zastavení byl skanzen. Jsou zde lidové stavby jak z okolí, tak i ze severních Čech. Je zajímavé se podívat, jak lidé dříve žili, pracovali, jaké náčiní
používali. S jakými hračkami si hráli jejich děti, co jedli,
jak uchovávali potraviny. Jak by se asi žilo nám v jejich
době a obráceně.
Poslední naše zastavení bylo u mohyly, která byla postavená na památku bitvy u Lipan. Byla to jedna z posledních husitských bitev. Husity vedl Prokop Holý, v bitvě padl a husité spolu s vojskem sirotků bitvu prohráli.
Co následovalo, jsme se učili ve škole – doba temna.
Eva Pilátová
ZO SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč
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Kdy a kam
KC BESEDA
Slavětínská 120, 190 14, Praha 9 – Klánovice
www.kcbeseda.eu

PROGRAM
BESEDA
kulturní centrum

kavárna

kino BESEDA kulturní centrum

kavárna

kino BESEDA

září 21

19/9
čtvrtek

KINO 19.30

ZÁTOPEK režie: David Ondříček

10/9
pátek

KINO filmový klub 19.30

KAŽDÁ MINUTA ŽIVOTA dokument Eriky Hníkové

12/9
neděle

DIVADLO pro děti 16.30

POHÁDKA O DOBRÉM JÍDLE divadlo VOCAĎ POCAĎ

14/9
úterý

KONCERT v zahradě 19.00

JUMP INTO THE FIELD charismatický písničkář s kytarou

16/9
čtvrtek

KINO 19.30

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL režie: Patrik Hartl

19/9
neděle

živá hudba v zahradě 18–21

DUO DUKO kytara a saxofon

21/9
úterý

BIO SENIOR 14.00

JAN WERICH režie: Martin Slunečko, Miloslav Šmídmajer

VERNISÁŽ 18.30

PAVEL DUFEK – MOJE OČI výstava fotografií

23/9 čtvrtek

KINO 19.30

ZBOŽŇOVANÝ režie: Petr Kolečko

24/9 pátek

KINO filmový klub 19.30

SVÉRÁZ ČESKÉHO RYBOLOVU režie: I. Miloševičová-Pauerová

26/9 neděle

STORYTELLING 18.30

JUSTIN SVOBODA vypravěčský jukebox – příběhy na přání

30/9 čtvrtek

DIVADLO 19.30

GEDEONŮV UZEL režie: P. Strnad, hrají: V. Cibulková, A. Stanková

30/9

21/9

Kapacita míst je omezená, vstupenky

26/9

objednávejte na kcbeseda.eu

Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice
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5.10. úterý, 9:30,
POKEC V BESEDĚ,
Petr Vizina bude diskutovat s Táňou le Moigne
6.10., středa, 14:00,
BIO SENIOR, Dámský klub,
režie: Bill Holderman
19:30, koncert v kavárně, Garry Hopson
- britský zpěvák a harmonikář
7.10., čtvrtek, 19:30,
KINO, KAREL,
režie: Olga Špátová
8.10., pátek, 19:30,
KINO filmový klub, CHYBY,
režie: Jan Prušinovský
10.10., neděle, 16:00,
KINO, Myši patří do nebe,
režie: Denisa Abrhámová a Jan Bubeníček
12.10., úterý,
PUB KVÍZ v kavárně
14.10., čtvrtek, 19:30,
KINO, Atlas ptáků,
režie: Olmo Omerzu
15.10., pátek, 19:30, KONCERT,
Markéta Foukalová a Martin Brunner

CHVALSKÝ ZÁMEK

detektivní případy? Dokážete spolupracovat v rodinném
týmu a pátrat společně na vlastní pěst? Pak jsou detektivní hry pro vás jako stvořené!

otevřeno denně 9-17 hodin

25. 9. 2021 10:00 - 17:00
AUTOBUSOVÝ DEN
Tradiční zážitkový den s ROPID v Letňanech nabídne
i letos jízdy historickými autobusy na několika vyhlídkových linkách – jedna z tras povede i na Chvalský zámek!
www.pid.cz/autobusovy-den-pid-2021

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

7. 8. 2021 - 7. 11. 2021
SV. JOSEF A SV. JÁCHYM
K výročí 1100 let kněžny Ludmily patronky kostela
na Chvalech představíme veřejnosti v Modrém salonku
Chvalského zámku dvě původní sochy z kostela svaté
Ludmily. Jedná se o sochy sv. Josefa a sv. Jáchyma z dílny raně barokního řezbáře a sochaře Jana Jiřího Bendla.
11. 9. 2021 18:00 - 21:00
TAJEMNÁ NOC NA CHVALSKÉM ZÁMKU
V sobotu 11. září 2021 se můžete těšit na další pohádkovou stezku večerním zámkem. Chvalský zámek ožije
jako v pohádce: potkáte se s princeznami, rytíři, zámeckým služebnictvem, vílami i skřítky. Podle mapy budete
sami procházet zámkem a hledat řešení úkolů a záhad
tajemných zámeckých obyvatel.
17. 9. 2021 - 1. 10. 2021
Hudební festival u svaté Ludmily
8. ročník hudebního festivalu pořádaný ŘK farností
na Chvalech ve spolupráci s Chvalským zámkem pod
záštitou MČ Praha 20 nabídne tradiční trojici koncertů
milovníkům vážné hudby.
24. 9. 2021 - 3. 10. 2021
Prodloužený DETEKTIVNÍ TÝDEN
Řešíte rádi zamotané hádanky, šifry nebo rovnou celé

6. 10. 2021 19:30 - 21:00
Koncert: ONDŘEJ HAVELKA
Připravovaný koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody
Makers s názvem Swing nylonového věku je přesunut
na středu 6. října 2021. Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti (v případě zájmu o vrácení vstupného
kontaktujte prosím infocentrum@chvalskyzamek.cz.
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DIVADLO
HORNÍ POČERNICE
Kulturní centrum Horní Počernice,
Votuzská 379/11, 193 00,
Praha 20 – Horní Počernice,
tel. 281 920 326, www.divadlopocernice.cz.

17. září v 19:30 / Film.
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
19. září v 15:00 / Divadlo.
Zažít divadlo jinak aneb Zahájení sezóny
Tradiční zahájení nové sezóny s programem pro malé
i velké diváky. Vstup volný
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30. září v 19:30 / Film /
Rekonstrukce okupace
Útržky paměti jednotlivých postav filmu skládají obraz
okupace Československa v roce 1968. A také toho, co
v nás tento okamžik zanechal.
02. říjen v 15:00 / Divadlo /
Krejčík a princ
DS Právě začínáme / Pro děti. Dobrodružný pohádkový
příběh pro děti i dospělé
04. říjen v 19:30 / Divadlo /
Vzhůru dolů
Agentura Fanny. Komedie volně navazující na úspěšnou komedii Zmýlená platí.
05. říjen v 19:30 / Film.
Havel
Životopisný film uvádíme u příležitosti 85. výročí narození Václava Havla.
07. říjen v 20:00 / Koncert/
The Cello Boys - křest EP
Koncert a křest nové EP The

21. září v 19:30 / Divadlo /
Čas pod psa
Komorní divadlo Kalich. Komedie s Terezou Kostkovou,
Mášou Málkovou a Evou Josefíkovou.
22. září v 18:00 / Vernisáž
Michal Matzenauer: Obraz a kresba

09. říjen v 19:30 / Divadlo /
Úspěšný pár aneb Tučňáci
Divadlo Boršč. Tragická groteska na téma manželství
10. říjen v 15:00 / Divadlo /
Kráska a zvíře
DS Maják - Horní Počernice / Pro děti. Pohádkový příběh o laskavé Belle a pyšném princi.
12. a 14. říjen v 19:30 / Film.
Karel
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý
pohled do soukromí a do duše Karla Gotta.
15. říjen v 19:30 / Divadlo /
Trenér
Divadlo Verze. David Prachař ve fotbalové oneman
show, která velmi volně – především tematicky – navazuje na monodrama Sudí.
17. říjen v 15:00 / Divadlo /
Princezna Koloběžka
Liduščino divadlo / Pro děti. Pohádka podle klasického
námětu Boženy Němcové.

23. září v 19:30 / Film.
Zbožňovaný
Uznávaný a oblíbený pediatr Zdeněk jde do důchodu,
jenže není tak dokonalý, jak se zdá, čekají ho pěkně
horké chvilky a rozhodně ne bezstarostná pohoda, kterou si plánoval...
29. září v 19:30 / Divadlo /
Ve stodole u slepic
Nakafráno Turnov. Po úspěšné komedii Božský řízek
přichází DS Nakafráno s autorskou novinkou, která je
inspirována nekonečnými seriály.

18. říjen v 19:30 / Divadlo /
Úvěr
JT Promotion. Inteligentní komedie o tom, že do finančních záležitostí se nemá nikdy zatahovat žena.
24. říjen v 15:00 / Divadlo /
Tři princezny na vdávání
DS Počerníčci / Pro děti. Pohádkové vyprávění o princeznách, které mají tak trochu neprinceznovské chování.
27. říjen v 18:00 / Vernisáž
Jozef Mrva: Low time (serigrafie)
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Zde může být
i vaše
reklama!
Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz

tel.: 724 963 162

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

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

mobil: 608 114 007

www.kominictvinemec.cz

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

WWW.GREENLION.CZ
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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

Naučím Vás domluvit se

ANGLICKY
malé i velké
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
www.anglictina-u-vas.cz

tel. 775 95 00 98

ý
jovick
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Dostavník
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DANĚ A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
SPOLEHLIVĚ a LEVNĚ
Nabízím zpracování
podvojného účetnictví
i daňové evidence vč. mezd
Zájemci volejte
tel.: 602 495 327

terénní učitelka
pro děti 5-15 let
doučování,
přípravka ke zkouškám
na gymnázia, SŠ,
pro předškoláky
rezervace:

736 102 603

Nabízím úklid
Vašeho RD či bytu
v Šestajovicích
a Klánovicích.
Tel. 732 978 057

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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Jazykové kurzy pro každého
Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice:
13., 15., 21., 23. 9. 2021 vždy 17-19h

KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI
ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA,
RUŠTINA, ARABŠTINA A ČÍNŠTINA
ČEŠTINA PRO CIZINCE
DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Více informací na www.deltaschool.cz
Akceptujeme:

tel.: 733 392 675 www.deltaschool.cz DELTASCHOOL@LTITEK.COM
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PRODEJ – stavební pozemky na dostavbu
OC Šestajovice a výstavbu rodinných
domů o celkové výměře 61.579 m2,
Šestajovice

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz

PRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
ZAHÁJEN

cena 49.000.000,-Kč

PRON

A J AT

O

PRONÁJEM – samostatný byt 2+1 v rodinném
domě, podlahová plocha 90m2 + dvougaráž
+ zahrada, Borovská ul. Újezd nad Lesy

Doporučitelská
provize

Pro naše VIP klienty
hledáme nemovitosti
k prodeji i pronájmu
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích, Šestajovicích
a okolí.

REZE

RVAC

E

až 1%

z prodejní ceny
PRODEJ – luxusní vila 12+1/2G, výtah,
podlahová plocha 578 m2, pozemek
1109 m2, Obědovická ul., P9 - Klánovice

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