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Vážení spoluobčané,
máme tu pro děti vytoužené prázdniny, pro dospělé čas dovolených, léta a
pohody. Vypadá to, že i situace s COVIDem začíná být pod kontrolu a očkování běží celkem plynule. Snad se nám tedy léto vydaří a restrikcí bude co
nejméně. Už bylo jistě na čase, abychom si konečně odpočinuli a užili trochu
zábavy, relaxace a nových zážitků bez omezení. V Dostavníku naleznete
důležité informace o stavební uzávěře, nové aplikaci Můj vodoměr, která nabídne mnoho zajímavých údajů, ale i usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce a zajímavý článek o soše pro český stánek na EXPO 2021.
Za členy redakce Vám přeji krásné prožití prázdnin a léta jako takového.
Martin Liška
šéfredaktor

Socha pro Expo 2021vznikla u nás v Šestajovicích.
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Informace OÚ
Úhrady nákladů
Měsíc květen 2021

kancelářský nábytek
publikace
kontejnery na tříděný odpad
domovní kompostéry
ochranné prostředky
nádoby na směsný odpad
oprava čerpací stanice
pietní kytice
luční semeno
údržba vozidla, hasiči
údržba vozidla, OP
tonery
pohoštění
kancelářské potřeby
úklidové prostředky
Dostavník 5/21
elektřina, čerpací stanice
elektřina, sportovní hala
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, čp. 13
elektřina, hasičská zbrojnice
elektřina, OÚ
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
poštovné
telefony, čerpací stanice
telefony, tělocvična
telefony, OP
telefony, hasiči
telefony, OÚ
fireport, hasiči
Mobilní rozhlas
poplatky bankám
nájem prostor, sběrný dvůr
školení
pasport veřejného osvětlení
operativní servis
IT služby
profil zadavatele
čištění odpadních vod
provoz sběrného dvora
svoz komunálního odpadu
svoz tříděného odpadu
nákup veřejné zeleně
údržba veřejné zeleně
pohonné hmoty, OP
webhosting
pověřenec GDPR
oprava veřejného osvětlení
údržba JCB
servis rychloměru
dopravní obslužnost BUS MHD

32 930,580,13 310,2 202 200,3 000,9 075,3 146,1 000,476,1 154,6 378,1 960,1 830,5 572,1 368,16 478,2 800,4 900,156 500,23 000,6 000,3 300,7 187,59 378,152,442,9,631,2,4 587,1 210,1 043,6 298,10 000,5 352,4 472,726,10 000,12 100,22 941,220 554,699 395,64 152,46 879,110 195,4 904,7 260,7 260,12 279,18 836,21 519,132 436,-

soupravy pro 1. třídu
poplatek, Region Pošembeří
správní poplatky
daň z nemovitostí
příspěvek na MŠ v jiné obci
přeložka elektrického rozvaděče
revitalizace území
stavební úpravy čp. 13
stavební práce, ČOV
Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr

10 000,59 820,8 000,1 153,4 900,70 000,586 850,80 370,43 206,-

Stavební uzávěra
Součástí vedení obce je strategické plánování, které
pracuje s dlouhodobým výhledem. Někdy však dochází u hodnocených faktorů ke změnám, které mají
výrazný dopad na stanovené cíle. Na tyto změny je pak
obec nucena reagovat.
S dlouhodobým výhledem obec vytvářela například
strategický dokument, kterým je územní plán obce. Intravilán obce zahrnuje převážně plochy určené pro rodinné bydlení. U těchto ploch je předpokládán určitý
počet obyvatel na jeden rodinný dům. S tím souvisí
plánovaná kapacita občanské vybavenosti, hlavně
školských zařízení, vodovodního řadu nebo splaškové
kanalizace. Tedy obec zajišťuje kapacitu těchto zařízení dle předpokládaného nárůstu obyvatel v souladu
s územním plánem.
V poslední době však dochází ke změnám v hodnotících faktorech, které znamenají změnu potřebné kapacity uvedených zařízení oproti plánu. Výrazný dopad mají
tyto změny na likvidaci splaškových vod. Zde aktuálně
změny ve vývoji dopadají nejvíce. Ačkoliv je to jen pár
let, co obec provedla rekonstrukci čistírny odpadní vod
(ČOV) a navýšení její kapacity, v současnosti je její kapacita již opět překročena. Hlavní důvody jsou tři.
1) Čistírny odpadních vod jsou dimenzovány na tzv.
ekvivalent obyvatel (EO). Tento ekvivalent stanovuje
hodnotu, která odpovídá běžnému množství splaškových vod vyprodukovaného jedním obyvatelem.
Šestajovická čistírna odpadních vod má v současnosti kapacitu 4.000 EO. Tomuto číslu se blíží počet
obyvatel přihlášených v naší obci k trvalému pobytu.
Ovšem v obci také přibývají obyvatelé, kteří zde bydlí, odpadní vody produkují, ale nejsou v obci hlášeni k trvalému pobytu.
2) Územní plán předpokládá, že pozemky pro rodinné
bydlení budou standardně využívány pro stavby rodinných domů s jednou domácností. A dříve tomu
také většina novostaveb odpovídala. V poslední
době však dochází k tomu, že na těchto pozemcích
jsou stavěny domy o více bytových jednotkách.
Investoři přitom často obchází zákon. Podají žádost
o stavební povolení na jeden dům o dvou nebo třech
bytových jednotkách, po kolaudaci ale byty prodávají
samostatně. V podstatě místo jednoho domu o více
bytových jednotkách vznikne řadový dům, kde již ne-
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žije jedna rodina, ale je zde několik nepříbuzných
domácností. Jsou i případy, kdy dochází k nepovoleným přestavbám starších domů. Obec např. aktuálně podává podnět stavebnímu úřadu na prošetření nepovolené přestavby rodinného domu, kde jsou
z jedné bytové jednotky dělány čtyři samostatné byty.
Takto dochází k zvýšení hustoty obyvatel oproti
běžnému množství obyvatel v rodinném domě.
3) Do splaškové kanalizace má stále poměrně mnoho domů bez povolení napojeny okapové svody
ze střech. Během silných dešťů tak do ČOV přitékají nejen splaškové vody z domácností, ale i velké
množství dešťových vod. ČOV je takto během dešťů
přetížena a nestíhá objem přitékajících znečištěných
vod pojmout. Obec tyto černé přípojky postupně vyhledává, ale jedná se o zdlouhavý a finančně náročný proces.
V důsledku těchto negativních faktorů je už současná
kapacita ČOV 4.000 EO nedostatečná, protože reálný
nátok splaškových vod odpovídá 5.500 EO. V souladu
se standardně předpokládaným nárůstem obyvatel zahájí obec v tomto roce další rekonstrukci ČOV s vytvořením kapacity 6.000 EO.
Než bude rekonstrukce provedena, musí obec především myslet na současné obyvatele obce a zajistit
jim možnost bezproblémového odvádění splaškových
vod. Vzhledem k tomu, že je v současnosti kapacita
ČOV překročena, rozhodlo zastupitelstvo obce o vydání opatření obecné povahy v podobě stavební uzávěry. Tímto obec chrání své občany před problémy,
které by se daly očekávat při napojování dalších staveb
do splaškové kanalizace.
Výňatek znění stavební uzávěry naleznete dále.
Obec získala na rekonstrukci čistírny odpadních vod
dotaci. Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
Projekt: Intenzifikace ČOV Šestajovice
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí
České republiky
Program: Národní program životního prostředí
Celkové náklady projektu: 15.229.288 Kč
Výše dotace: 9.708.671 Kč
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Očkování našich občanů v budově ZŠ
množství vakcín, takže všichni zájemci z naší obce
byli rychle naočkováni oběma dávkami.
U mladších ročníků byl zájem o očkování v naší obci
minimální. Většina občanů těchto věkových skupin totiž využívá možnost očkování v Praze případně v jiném
místě, kam dojíždí do zaměstnání nebo do školy. Proto
organizování dalšího očkování přímo u nás v obci již
nemělo význam a bylo ukončeno.
Centru zdravotní péče Jirny děkujeme za spolupráci
při zajištění očkování našich občanů přímo v naší
obci.

Nová aplikace Můj Vodoměr
Vážení obyvatelé obce Šestajovice,
v červnu 2021 byl spuštěn nový portál Můj vodoměr.
Portál umožňuje zapsání vlastního odečtu vodoměru,
zobrazení základních údajů vodoměru a odběrných
míst, zobrazení historie odečtů, grafický přehled spotřeby, zobrazení údajů faktur vyúčtování a předpisu
faktur. Jedná se o webovou aplikaci, která je dostupná přes internet po zadání adresy https://mujvodomer.
cz do vyhledávače internetového prohlížeče. Aplikaci
lze spustit na většině běžně používaných zařízeních
s přístupem na internet (počítač, tablet, mobilní telefon).
Není vyžadována žádná instalace, pro spuštění stačí
pouhý prohlížeč internetu. Aplikace však potřebuje být

Očkování proti COVID-19
Od února prováděla naše obec ve spolupráci s Centrem zdravotní péče Jirny očkování našich občanů.
Očkování prováděl výjezdový zdravotnický tým v budově naší základní školy. Naši občané tak měli možnost
očkování v místě svého bydliště a nemuseli za očkováním dojíždět. To přivítali především naši starší a nemobilní spoluobčané. Podařilo se včas zajistit dostatečné

Úvodní strana portálu Můj vodoměr
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spuštěna na zařízení s podporou nejnovějších technologií, tzn. 10 let starý mobilní telefon s Windows Mobile
aplikaci může zobrazit, ale není zaručena stoprocentní funkčnost. Podporován není ani prohlížeč Internet
Explorer. Pro přístup na portál doporučujeme používat
prohlížeč Google Chrome aktualizovaný na nejnovější
verzi.
Občanům přijde nejprve email s informacemi o vytvoření účtu s přihlašovacími údaji, které poté zadají pro přihlášení na odkazovaný portál. Součástí e-mailu bude
také jednoduchý manuál obsahující popis aplikace
se všemi dostupnými funkcemi.
V průběhu června byly rozposlány emaily obyvatelům,
kterých se týkaly aktuální odečty druhé etapy. Ostatním
občanům obce budou emaily s informacemi o přihlášení
zaslány během léta 2021.
V době daného odečtu přijde občanovi email s instrukcemi, v jakém období si bude moci do aplikace zadat
samoodečet. U vodoměrů s dálkovým odečtem není
třeba odečet zadávat. Následně po vystavení bude
v aplikaci k dohledání faktura za vodné a stočné.
U některých občanů bohužel neevidujeme emailovou
adresu, která je nezbytná k přístupu do aplikace Můj vodoměr. Jiné přihlášení není možné. Proto žádáme občany, kteří nemají u Technických služeb obce Šestajovice
nahlášen kontaktní email, aby jej co nejdříve nahlásili. Přihlašovací údaje do aplikace lze zasílat pouze
prostřednictvím emailu. Pokud tedy nebude mít občan
u technických služeb kontaktní email nahlášen, nebude
možné mu doručit přihlašovací údaje do aplikace.
Technické služby obce Šestajovice

Kompostéry pro občany
Naše obec stále hledá a zavádí nové možnosti, jak občanům co nejvíce zlepšit podmínky pro třídění odpadů. Například v loňském roce získali naši občané
od obce zdarma do výpůjčky plastové nádoby na tříděný papír a plast. Podobnou možnost se podařilo zajistit pro občany i tento rok. Tentokráte mají naši občané
možnost získat od obce opět bezplatně do výpůjčky
kompostér.
Na bezplatnou výpůjčku mají nárok občané s trvalým pobytem v obci Šestajovice. K dispozici je 650 kusů kompostérů. Nárok je vždy na 1 kus kompostéru na číslo popisné. Kompostéry budou poskytovány do vydání zásob.
Kompostéry jsou vydávány ve sběrném dvoře. K pode-
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psání smlouvy o výpůjčce je nutné předložit občanský
průkaz.
Obec získala na projekt Domovní kompostéry Šestajovice dotaci. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem životního prostředí z Fondu soudružnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.
Projekt: Domovní kompostéry Šestajovice
Výše dotace: 1 995 290 Kč
Poskytovatel dotace: Evropská unie
Fond: Fond soudružnosti
Program: Operační program životní prostředí

Třídění odpadů
Aby mělo třídění odpadů smysl, musí být uplatňováno
odpovědně a podle daných pravidel. A to jak ze strany obce, tak ze strany občanů. Jde především o správné třídění. Tedy o ukládání do tříděného odpadu skutečně takového odpadu, který tam patří.
Zaměstnanci technických služeb, kteří obsluhují třídící
linku, se stále poměrně často setkávají s tím, že v tříděném papíru a plastu se nachází odpady, které
mezi tento tříděný odpad nepatří. Jedná se např. neumyté obaly, kdy hnijící zbytky jídla zničí i další dobře
roztříděný odpad (viz foto), který se pak musí vyhodit
do směsného odpadu. Dále zde bývá i jiný odpad, který
do tříděného papíru a plastu nepatří na první pohled
(viz foto – zubní protéza). V tříděném papíru a plastu
bývají i skleněné střepy, o které se mohou zaměstnanci na třídící lince snadno zranit.
Žádáme proto občany, aby byli při třídění odpadů
svědomití. Dobře roztříděný odpad přispěje ke zlepšení životního prostředí, přinese ekonomické úspory
v systému odpadového hospodářství obce a také přispěje k ochraně zdraví pracovníků technických služeb,
kteří tříděný papír a plast dále dotřiďují.
Velmi Vám děkujeme!

I takto někdy vypadá tříděný plast

Havárie vodovodu

Nový kompostér pro naše občany zdarma

Po krátké době došlo k další havárii na obecním vodovodním řadu. Tentokrát došlo k prasknutí vodovodního vedení v ulici Na Ladech. Porucha se nacházela
pod vozovkou. Technické služby obce proto musely nej-
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Z prováděným měření vyplývá, že se situace v oblasti
rychlosti vozidel v obci výrazně zlepšila. Stále se však
najdou jedinci, kteří nejvyšší povolenou rychlost překračují a ohrožují tak ostatní účastníky silničního provozu.
Jejich počet se díky častému měření rychlosti v naší obci
daří stále snižovat. Strážníci tak touto svojí činností
přispívají ke zlepšení bezpečnosti našich občanů.

Parkování na chodníku

Zaměstnanci TS při opravě havárie vodovodu
dříve vyříznout část asfaltového povrchu vozovky. Následně provedly zemní práce k odkrytí vodovodu. Závada byla rychle odstraněna. Díky tomu došlo k uzavření
vodovodního řadu v místě na krátkou dobu, stejně tak
byla omezena průjezdnost ulice pouze na nejnutnější
dobu. Po ukončení opravy byl vybudován nový základ
komunikace a hned v následujících dnech byl v této
části komunikace položen nový asfaltový povrch.

Z činnosti obecní policie
V měsíci červnu řešili naši strážníci mimo jiné tyto záležitosti:
Rušení nočního klidu, dopravní nehoda, nepovolené reklamní zařízení na veřejném prostranství 2x, kontrola
podezřelého vozidla, nepořádek u kontejnerů na tříděný
odpad, pes uzavřený v autě na parkovišti obchodního
centra ve vysokých teplotách, pokousání psem, nález
peněženky s doklady, nález hotovosti, uhynulá srna,
propad vozovky.

Nešvar, na který si naši občané často našim strážníkům
v poslední době stěžují, je parkování vozidel na chodníku před budovou pošty. Tímto přestupkem řidiči
velmi ohrožují bezpečnost ostatních osob. Parkující
vozidla zde totiž způsobují hned několik problémů:
• Blokují chodcům chodník
• Blokují přechod pro chodce
• Blokují plastické prvky pro nevidomé umístěné
v chodníku
• Blokují výhled řidičům vozidel vyjíždějících z ulice
Na Ladech
Naši strážníci zde proto zvýšili hlídkovou činnost. Vzhledem k míře ohrožení bezpečnosti ostatních účastníků
silničního provozu a chodců je v případě tohoto přestupku nutno počítat spíše s výraznějším postihem.
Žádáme řidiče, aby při návštěvě pošty používali parkovací místa před budovou čp. 13 nebo parkovali
v ulici Zahradní a neohrožovali ostatní občany parkováním na chodníku před poštou.
Děkujeme za Vaši ohleduplnost k ostatním občanům.

Vozidlo mj. omezující chodce v užívání chodníku

Strážníci při řešení překročení povolené rychlosti

Měření rychlosti

Jednou z činností našich strážníků je kontrola dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci. V tomto se
nejvíce soustředí na ulici Revoluční, dále pak Komenského a zónu 30 u školských zařízení. K měření strážníci používají mobilní ruční radar. Proto mohou stanoviště
měření během služby snadno opakovaně měnit.

Vozidlo mj. blokující plastické prvky pro nevidomé
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Opatření obecné povahy č. 1
územního opatření o stavební uzávěře č. 1 (výňatek)
Zastupitelstvo obce Šestajovice vydává podle § 98
odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
a podle § 171 a 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, opatřením obecné povahy toto územní opatření:

Vymezení území, pro které platí stavební
uzávěra

Vyhlašuje se stavební uzávěra pro celé území obce
Šestajovice.

Rozsah a obsah omezení nebo zákazu
stavební činnosti

Stavební uzávěra se vyhlašuje na všech pozemcích,
na které nebyl vydán souhlas s napojením na splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Dále se stavební uzávěra vyhlašuje na pozemky v zastavěném území
obce, u kterých nebyly vysazeny přípojky na splaškovou
kanalizaci.
Stavební uzávěrou se zakazuje výstavba žump, domovních čistíren odpadních vod na pozemcích, která
nemají vysazené přípojky na splaškovou kanalizaci nebo
vydán souhlas s napojením na čistírnu odpadních vod.
V území je povoleno v souladu s ustanovením § 97
odst. 1 stavebního zákona provádět udržovací práce.

Doba trvání stavební uzávěry

Stavební uzávěra bude trvat do doby navýšení kapacity
čistírny odpadních vod (ČOV) obce Šestajovice.

7. Výjimky ze stavební uzávěry

Výjimku ze stavební uzávěry může na základě § 99
odst. 3 stavebního zákona povolit zastupitelstvo obce
Šestajovice, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledo-

vaný účel uvedený v odůvodnění tohoto opatření obecné povahy.

8. Odůvodnění stavební uzávěry

Obec Šestajovice v současné době zahajuje práce
na rozšíření kapacity ČOV Šestajovice ze 4 tisíc EO
na 6 tisíc EO.
Stavební uzávěra má za účel v souladu s § 97 odst.
1 stavebního zákona vyloučit napojení nových staveb
na splaškovou kanalizaci:
a. nové stavby ve stávající zástavbě, které nemají vysazenou odbočku na splaškovou kanalizaci
b. nové stavby v zastavitelných plochách, které nemají
vydaná územní rozhodnutí nebo stavební povolení
s platným kladným vyjádřením ohledně napojení
na splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod
Stavební uzávěra takto zabrání nežádoucímu a nekoncepčnímu rozvoji obce v oblasti výstavby především
rodinných domů, nežádoucímu zahuštění zástavby
a tím neregulovatelnému nárůstu požadavků na veřejnou infrastrukturu – čistírnu odpadních vod, která je
dimenzována a vybudována na kapacitu stanovenou
v platné územně plánovací dokumentaci, přičemž počet
obyvatel vychází z výstavby solitérních rodinných domů.
Stavební uzávěra dále zabrání výstavbě rodinných
domů v plochách vymezených v Územním plánu Šestajovice a jeho změnách na základě nejasností vyplývajících z platné územně plánovací dokumentace.
Zastupitelstvo obce tedy rozhodlo o vydání stavební
uzávěry do doby vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci na rozšíření kapacity ČOV Šestajovice, kde je stanoven max. počet 6tis. EO, aby kapacita
čistírny odpadních vod byla dostačující.

Starosta obce Šestajovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

SPRÁVCE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY
Obec Šestajovice hledá zaměstnance na pozici správce
tělocvičny, jedná se o plný úvazek vhodný i pro aktivní
důchodce.
Náplň práce:
• Udržování, mytí a čištění prostorů v objektu
tělocvičny
• Zajištění chodu tělocvičny
• Inkasování hotovosti za krátkodobý pronájem

Platové zařazení:
• Platová třída 4 dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Požadavky:
• Střední vzdělání s výučním listem (není podmínkou
• Výhodou je vzdělání v technickém oboru

Náležitosti písemní přihlášky:
• Jméno, příjmení a titul
• Datum a místo narození
• Státní příslušnost
• Místo trvalého pobytu
• Výpis z Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
• Životopis
• Telefonický kontakt
• Datum a podpis uchazeče

Předpoklady pro uchazeče:
• Státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý
pobyt v ČR a dobrá znalost českého jazyka
• Dosažení věku 18 let
• Bezúhonnost
• Způsobilost k právním úkonům

Termín podání přihlášky:
• Písemné přihlášky zasílejte do 31. 7. 2021
- poštou v obálce označené nápisem „Výběrové řízení –
správce školní tělocvičny – neotvírat“ na adresu: Obec
Šestajovice, Husova 60/9, 250 92 Šestajovice, nebo
- elektronicky na mail fakturace@sestajovice.cz

Nástup od 1. 9. 2021
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Zápis - Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání
konaného dne 30. 6. 2021 od 19:00 hodin v budově ZŠ Šestajovice

________________________________________________________________ _______________________________________________________________

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

Zahájení zasedání.

2.

Zastupitelstvo obce Šestajovice je usnášeníschopné počtem 7
přítomných členů.

3.

Zařazení nového bodu do programu, schválení pořadu zasedání:
• Finanční pomoc obcím postiženým tornádem 24. 6. 2021 (Hodonín, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice)
• Revokace bodu 22) Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice
ze zasedání konaného dne 12. 5. 2021
• Schválení smluv za účelem vybudování chodníku v ulici Manželů
Starých
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

4.

Určení zapisovatele: Bc. Dvořák
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

5.

Určení ověřovatelů zápisu: Ing. Netušil, M. Hrdlic
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

6.

Určení návrhové komise: Ing. Liška, Ing. Škarka
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

7.

Kontrola minulého zápisu.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Schválení účetní závěrky obce Šestajovice za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dne 30. 6. 2021 v souladu s ustanove-ním § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 6
vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen „vyhláška 220/2013“), účetní závěrku obce Šestajovice sestavenou
k 31. 12. 2020 (příloha č. 1).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
8.

9.

Schválení účetní závěrky ZŠ Šestajovice, okres Praha – východ,
za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dne 30. 6. 2021 účetní
závěrku PO Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ, IČO
750 31 515, sestavenou k 31. 12. 2020 (příloha č. 2).
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje výsledek hospodaření
Základní školy Šestajovice, okres Praha - východ – zisk ve výši
216.583,40 Kč a souhlasí s jeho převedením do rezervního fondu ZŠ.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

10. Schválení účetní závěrky MŠ Šestajovice za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dne 30. 6. 2021 účetní závěrku PO Mateřská škola Šestajovice, okres Praha-východ,
IČO 720 73 438, sestavenou k 31. 12. 2020 (příloha č. 3).
NK: Rozdělení zisku takto: 150.000 Kč do fondu odměn, 361.579,93
Kč do rezervního fondu.
Hlasování o přijetí návrhu:
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje výsledek hospodaření
Mateřské školy Šestajovice, okres Praha - východ – zisk ve výši
511.579,93 Kč a souhlasí s jeho rozdělením následujícím způsobem –
150.000 Kč do fondu odměn a 361.579,93 Kč do rezervního fondu MŠ.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
11. Schválení závěrečného účtu obce Šestajovice za rok 2020.
Zastupitelstvo obce Šestajovice dne 30. 6. 2021 uděluje souhlas
s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet obce
za rok 2020 včetně zprávy odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Šestajovice za rok 2020, a to BEZ VÝHRAD (příloha č. 4).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
12. Vyhodnocení 2 finálních návrhů Studie využitelnosti společenského
centra Šestajovice.

Pro dopracování varianty „A“ architektů ARCHISTROJ DESIGN
STUDIO.
Hlasování: pro 3, proti 2, zdrželi se 2
Pro dopracování varianty „B“ ing. arch. Jiří Kostříž, ing. arch. Olga
Kostřížová.
Hlasování: pro 3, proti 1, zdrželi se 3
19:35 přišla zastupitelka Mgr. Černochová, počet přítomných zastupitelů 8.
13. Schválení Pořízení změny č. 2 ÚP Šestajovice.
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje pořízení Změny č. 2
Územního plánu Šestajovice, spočívající ve změně využití pozemků dle Návrhu na pořízení změny č. 2 jehož součástí je i stanovisko
dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona. Změna bude
pořízena zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona.
Určeným zastupitelem dle tohoto zákona ve věcech spolupráce
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace je pověřen starosta Roman Hrdlic (příloha č. 5).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 2
14. Revokace bodu 22) Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice
ze zasedání konaného dne 12. 5. 2021 o schválení směny částí
pozemků parc. č. 687/1 a 106/20 v majetku obce za část pozemku parc. č. 106/2 v majetku paní Čižmářové za účelem vybudování
chodníku v ulici Manželů Starých.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
15. Za účelem vybudování chodníku v ulici Manželů Starých uzavře
Obec Šestajovice s paní Annou Čižmářovou tyto smlouvy:
a) Kupní smlouva mezi obcí Šestajovice a paní Annou
Čižmářovou o prodeji pozemků parc. č. 106/20, díl a, o výměře
47 m2 a 687/1, díl b, o výměře 32 m2, v k.ú. Šestajovice u Prahy, v majetku obce za cenu 3.500 Kč/m2 na základě její cenové
nabídky podané v souladu s vyhlášeným záměrem obce.
b) Darovací smlouva mezi obcí Šestajovice a paní Annou
Čižmářovou o darování pozemku parc. č. 106/21, díl d,
o výměře 1 m2, v k.ú. Šestajovice u Prahy, v majetku paní
Čižmářové.
c) Nájemní smlouva mezi obcí Šestajovice a paní Annou
Čižmářovou o nájmu pozemku parc. č. 106/2, díl c, o výměře
29 m2, v k.ú. Šestajovice u Prahy, v majetku paní Čižmářové na
dobu 10 let za cenu 1 Kč za celou dobu nájmu.
ZO pověřuje starostu obce podepsáním smluv
		
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
16. Schválení pořízení automatizovaných externích defibrilátorů (AED):
3 ks statických AED a 1 ks mobilního AED pro obecní policii.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
17. Schválení příspěvku na umístění dítěte v předškolním zařízení pro
školní rok 2021/2022.
Příspěvek je určen na dítě s trvalým pobytem v obci Šestajovice, které se zúčastnilo zápisu do MŠ Šestajovice, okres Praha –
východ, pro školní rok 2021/2022, a nebylo z kapacitních důvodů
přijato. Podmínkou příspěvku je, aby alespoň jeden z rodičů dítěte
měl trvalý pobyt v obci Šestajovice. Výše příspěvku činí 1.000 Kč/
měsíc pro období 09/2021 – 06/2022.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
18. Poskytnutí finanční pomoci obcím postiženým tornádem 24. 6. 2021
(Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice). Finanční pomoc
z rozpočtu obce ve výši 100.000 Kč bude zaslána na transparentní
sbírkový účet Města Hodonín.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
19.

Schválení zápisu.

Diskuse. Závěr.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
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Mateřská škola
Den děti v Lodičce
Představte si, že žijete v Americe. Ráno se probudíte
někde v L.A., podíváte se do kalendáře a zjistíte, že je
1. června. No a co? Řeknete si. Den jako každý jiný.
Jenže pro nás v Čechách to není den jako každý jiný.
Zatímco v Americe není toto datum ničím výjimečným,
protože MDD se v Americe neslaví, u nás je tomu právě
naopak. Na MDD se v Lodičce těšíme. Ano, máte pravdu.
Děti se těší víc než my dospělí. Jenže i my, dospělí,
jsme byli dětmi a určitě si vzpomenete na nějaké střípky
z toho Vašeho dětského dne, z toho Mezinárodního dne
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dětí. Jako děti jsme se těšily na sportovní den, a ještě
více na odměny. A přesně v tomto duchu jsme připravili
dopoledne plné her pro děti z Lodičky. Počasí nám vyšlo
na 1***. Rozdělili jsme se po třídách a směle vyrazili
na zahradu sportovat. Tomu tzv. smělému vykročení
předcházela velká příprava zahradních sportovišť.
Část pedagogů se rozutekla po zahradě a připravovali
balonky, obruče, dopravní dráhy, pytle na skákání, míče
na házení, kelímky na přenášení, kachničky na chytání,
vodu na přelévání, stříkací pistole na stříkání a mnoho
a mnoho dalších věcí, které kompletovali do jednotlivých
úkolů pro děti. A když bylo všechno připraveno, přiběhly
děti a Mezinárodní den děti byl tímto zahájen. Děti
byly nadšené. Pobíhaly od stanoviště ke stanovišti,
plnily úkoly a doplňovaly si razítka do průkazek. A když
děti proběhly všechny stanoviště, tak si odpočinuly
na dekách pod slunečníky s nanukem v ruce. No
řekněte, není to krásná oslava Mezinárodního dne dětí?
Myslím, že ano a všem se nám líbila.
Marcela Trantinová

Předškolák 2020-2021
Slibujeme na psí uši, na kočičí svědomí, že budeme pilní
žáci, a ne žádní poškoláci…. Tento slib se rozezněl naší
školkou celkem 5x. Složilo jej 40 budoucích školáčků
ze všech našich tříd. Roztržitý pan profesor Richard
Král (v podání pana učitele Pavla Kolaříka oblečeného
v bílém plášti) pomocí učitelského ukazovátka každého
osobně odpasoval na školáka. Třídní učitelé pro tuto
slavnostní událost pro každého žáčka složili krátké
dvojverší, které vystihovalo jeho charakterové vlastnosti
(pasuji tě tedy na královnu abecedy, třídního kavalíra,
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třídní rozumbradu, vůdce party apod.). Paní ředitelka
pronesla slavnostní projev a společně s panem
místostarostou a třídními učiteli osobně dětem popřála
mnoho úspěchů a jedniček. Děti si kromě krásného
zážitku odnášely pěkné dárečky. Od obce sadu se
školními potřebami, od MŠ batůžek na školní výlety
a od svých pedagogů třídní tablo nebo pamětní list.
Všichni také obdrželi pamětní odznáček se symbolem
MŠ a nápisem Předškolák 2020-2021. Paní učitelky se
se svými svěřenci, které měli v péči i 3 roky, rozloučili
s dojetím a slzami v očích.
Všem vám přejeme příznivý vítr do plachet na vaší nové
plavbě.
Za MŠ Lodička Jana Zetková

Herní odpoledne v MŠ
Dne 18. 6. 2021 od 16 do 18 hodin bylo pro děti
vymyšlené a nachystané herní odpoledne. Na děti čekalo
pět velkých stanovišť a každé bylo rozděleno na 3 části.
Snad každý si tam našel úkol, který ho zaujal nebo bavil
nejvíce. Hry byly rozděleny do kategorií: pohybová,
kreativní, kooperativní, vědomostní a hudební (kde
se skládaly verše a krátká báseň). Z pohybové to byl
např. slalom na dopravním hřišti na koloběžce nebo
štafetový běh s vodní pistolí. Na vědomostním stanovišti
děti hledaly správná písmena k obrázku a plnily také
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detektivní úkol, kde z vyfocených detailů MŠ zahrady
měly poznat, co je na fotce a kde na zahradě se to
nachází. Na kooperativním stanovišti se plnil úkol
jako nerozlučný tým nebo lidský řetěz. Ráda bych
poděkovala kolegovi Vojtovi Buderovi, který program
herního odpoledne pro děti připravil. Děti si úkoly
užily a pedagogický dozor na vše odborně dohlížel :).
Děkujeme.
Kateřina Böhmová

Centrum kolegiální podpory
I v uplynulých měsících naše centrum kolegiální podpory
nezahálelo. V měsíci květnu, jarem v plném rozpuku,
jsme uspořádali setkání na téma Učení venku. Pobyt
venku je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího
procesu v každé mateřské škole. Většina dětí pobyt
venku přijímá s nadšením sobě vlastním, bez ohledu
na to, zda se jedná o pobyt na školní zahradě či
vycházku. Děti vítají možnost volného pohybu, který
bývá ve třídách školek často omezen. My jsme se však
při našem setkání zaměřili především na přesunutí
výchovně-vzdělávací nabídky ven aneb jak program,
který s dětmi běžně realizujeme ve třídách, přesunout
ven. Pro dítě je zajisté přínosnější učit se poznávat
rostliny, popř. živočichy, ve svém přirozeném prostředí,
než je jen pozorovat ve třídě na obrázku. Venku lze ale
s dětmi objevovat a prozkoumávat i jiná témata než
jen rostliny a živočichy. O své zkušenosti a nápady
se s námi podělila naše kolegyně Jana Zetková, která
se o výuku venku nejen zajímá, ale také ji se svou třídou
Kašpárků realizuje. Podělila se tedy se všemi účastníky
nejen z řad předškolních, ale také školních pedagogů
o aktivity, které s dětmi lze venku realizovat, ale také
o typy na jednoduché pomůcky, které využívá, jako je
například badatelský batůžek. V něm se pro děti ajejich
pozorování přírody nachází například dalekohled, různé
zkumavky, lupy, ale například i výtvarné potřeby, aby
děti své objevy mohly zakreslit. Stejně jako děti i my
jsme si některé aktivity mohli vyzkoušet. A tak jsme si
například vyrobili rámeček a poté se skrze něj dívali
či se na svět podívali skrze ruličku. Tím jsme se i my
učili zaměřit svou pozornost a všímat si detailů. O své
zkušenosti se podělili i další pedagogové, a to například
paní učitelka ze ZŠ v Zelenči s tím, k jakým aktivitám jí
to inspirovalo při přípravě hodiny českého jazyka. Jsme
proto rádi, že se na setkáních nescházíme jen paní
učitelky z mateřských škol, ale i základních a navzájem
se dokážeme inspirovat a podělit se o své zkušenosti.
V měsíci červnu jsme se pak ve skrovném počtu
naposledy sešli a paní učitelka Kateřina Böhmová se
s námi podělila o své vychytávky ze školky. Abychom si
vše pořádně zapamatovali, tak jsme si všechny aktivity
také vyzkoušeli a společně se u toho také pobavili.
Centrum kolegiální podpory se tímto setkáním rozloučilo
se svým působením. Avšak pedagogové o svá setkání
nepřijdou. Od nového školního roku se však budou
setkávat pod nově vznikajícím Metodickým centrem. Již
teď se těšíme na další společná setkání.
Marie Bartošová
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Základní škola
3. ročník školní Poetiády
I letos se na budovu naší základní školy snesly múzy
poezie a líbaly malé umělce na čelo tak intenzivně, až
organizátoři 3. ročníku Poetiády zaznamenali rekordní
počet příspěvků. Svou báseň na téma „Když jsem sám/
sama“ zaslalo celkem 38 básníků, dokonce se v jejich
řadách objevily i posily z rodičovských záloh. Je vidět,
že zvolené téma silně rezonovalo s pocity, které jsme
všichni prožívali v měsících nucené izolace distančního
vzdělávání.
Porota nakonec ocenila 12 příspěvků ve 4 kategoriích.
Velmi děkujeme všem zúčastněným a už nyní se těšíme
na další ročník.

Téměř všichni vzali koloběžky a vyjeli na cyklostezku
zasoutěžit si. K fair play atmosféře přispělo slunečné
počasí a krásná příroda v okolí školy.

Třeťáci na výletě

Ke každému konci školního
roku patří neodmyslitelně
výlet. Nejinak tomu je i le
tos. Žáci 3.B se společně s
kamarády ze 4.C vydali do

Botanicusu, tedy Histo
rické vesnice umění a ře
mesel v Ostré u Lysé nad
Labem. Atmosféra tradič
ních řemesel, která byla
nezbytnou sou
částí života
našich, všechny nadchla.
Seznámit se s jednotlivými
činnostmi dráteníka, hrnčí
ře, provazníka, mýdlaře,
svíčkaře či papírníka bylo velice zajímavé a poučné.
Po dobré palačince s tvarohem a marmeládou se
nabízela možnost odpočinout si v zahradě s nádherně
rozkvetlými rostlinami a sluncem nad hlavou. Zkrátka
výlet na jedničku s hvězdičkou!
PhDr. Jana Kadavá, třídní učitelka 3.B

4.B a 5.A na Den dětí vyrazily
do Jizerských hor za psy husky
Třeťáci se učí...
nejen básničku Květen
od Evy Lenartové. V ho
dině prvouky namalovali
3 živočichy a našli u nich
společné znaky. Ke spl
nění úkolu jim pomohl
nejen internet, ale také
encyklopedie a vzájem
ná spolupráce. A v ho
dině tělesné výchovy?
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Deváťáci tradičně na Vltavě

A Den dětí 4.B ještě ve třídě.....nějaké ty sladkosti musí
být.

ZŠ Šestajovice přijme od 1. 9. 2021

ASISTENTA PEDAGOGA

na 20 hodin.

Kontakt:
www.zs6.cz

zs.sestajovice@seznam.cz,
tel.:734 245 108.
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Život v obci

Robotes Vincit

„Ukliďme Pošembeří 2021“
v rámci akce „Ukliďme ČesVe znamení individuálních úklidů letos úspěšně proběhl
hlavní termín jarní akce Ukliďme Pošembeří. V regionu
Pošembeří se jej zúčastnilo na 900 dobrovolníků, kteří sesbírali ve svém okolí 22,5 tuny směsného odpadu
a ještě vytřídili 1,5 tuny plastů, 0,5 tuny skla, 1,2 tuny
papíru a 162 pneumatik.
(Celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ se na zhruba tisícovce míst zapojilo 40-50 tisíc dobrovolníků.)
Naše příroda (ale i města a obce) během jarních týdnů
opět o něco prokoukla díky úklidu nepořádku po všech
koutech našeho regionu. Podél silnic vedoucích od obcí
s obchody se příkopy plní odhozenými plechovkami,
plastovými lahvemi a kelímky. Kromě klasických druhů odpadu letos bohužel přibylo mezi sesbíranými odpadky mnoho použitých roušek. Z nalezeného odpadu
v regionu by se dala vybavit jednoduchá domácnost:
několik gaučů, matrací, křesel, stůl, televize, několik
umyvadel, vana, wc,
Děkujeme partnerům a dobrovolníkům za podporu
a zapojení do této akce!
Příští velký úklid plánují organizátoři ze spolku Ukliďme
Česko na třetí zářijový víkend, v rámci již 4. ročníku Celosvětového úklidového dne. Letos poprvé také vyzývají
aktivní organizátory úklidových akcí k zapojení do sázení stromů pod heslem „Na jaře uklidíme, na podzim vysadíme“. Zájemci (nejen z řad organizátorů úklidových
akcí) mohou do konce července zažádat o grant na výsadbu stromů až do výše 60 000,- korun díky Nadaci
Partnerství a její iniciativě Sázíme budoucnost. Podrobnější informace k výsadbám najdete na www.SazimeBudoucnost.cz.
Děkujeme! Bez vás to nezvládneme!
Za kancelář Region Pošembeří o.p.s.

Hana Vrbovcová

Když vyjíždíte ze Šestajovic směrem na sever okolo Billy, míjíte cestou k dálnici areál firmy Brtek. Nikdo nezasvěcený by nevěřil, jak těsně se zde prolíná svět obvyklých stavebních materiálů a umění, mířícího do dalekého
světa. Už od roku 2017 má v areálu své místo také sochař a výtvarník Jiří Kubík, který zde pracuje na sochách
navržených známým sochařem Jaroslavem Rónou.
Poslední měsíce tu trávil se svými pomocníky ještě mnohem více času než obvykle, protože termín nakládky
sochy „Robot – umělá inteligence poráží lidstvo“ stanovený na 25. 6. se rychle blížil. A ten nebylo možné odložit, protože cesta v kontejneru přes Hamburk do Dubaje
na výstavu EXPO 2021 trvá 1,5 měsíce. A zde socha
robota pozdvihujícího lidskou lebku dostala své čestné
místo přímo v ose hlavního vchodu do areálu, takže okolo ní projde prakticky každý z očekávaných 30 milionů
návštěvníků. Nesmí dorazit pozdě.
Na úplném začátku v roce 2017 to byl žulový monolit
o 33 tunách. Po poslední a velice důležité operaci, dokončení tzv. „kůže“, už váží „pouze“ 16 tun. V kůži má
sice socha už svůj přesný tvar, ale vypadá hladce skoro
jako odlitek, proto se ve slangu ošlehá, ošpičkuje a pemrluje a tím získá na různých místech různý lesk a hrubost,
vynikne materiál a je vidět dotek a um lidských rukou –
je jí doslova vtisknuta duše. I používané nástroje mají
zvláštní názvy, vždyť kromě dlát se používají špičky, šlohy, čárky...
Koncem dubna přijel z Ruprechtického kamenolomu
Lednice u Liberce další obrovský blok žuly, 300 milionů
let staré vyvřeliny českého pravěku. 78letý Jiří Kubík ji
hladí a dodává: „Vyniká nádhernou barevností, ne náhodou z ní bylo v padesátých letech vztyčeno i Stalinovo
letenské sousoší. Naším cílem je i trochu ji rehabilitovat
v očích veřejnosti“. Po výlomu z hloubky 40 metrů měl
blok úctyhodných 72 tun. Geologie lomu už těžbu podobně velkých bloků nedovolí. Opět měsíce a spíše roky se
zde bude rodit další socha navržená Jaroslavem Rónou
„Bůh usmíření 20. století“. Budou na ní pracovat již zmíněný Jiří Kubík a Karel Kadeřábek, pokračovatel kamenického rodu Kadeřábků a Lišků ze Svojetic a tvůrce unikátních kamenných hudebních nástrojů ze žuly. O koupi
Boha usmíření uvažuje hejtmanství Libereckého kraje.
Myšlenka je, že by byl součástí budoucího poutního místa, jakési duchovně-historické dominanty celého kraje.
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na rozhlednu Vinice, a z ní přes Stonehenge, bývalou
osadu Hodov (tentokrát bez brodění Výmoly), okolo nejvýchodnějšího bodu Prahy, až do cíle na cvičišti.
Cestou si prakticky vyzkoušeli první pomoc a transport
raněného na provizorních nosítkách. Večer po postavení stanů a přístřešků, si uvařili večeři v podobě buřtguláše, a následovalo posezení u ohně s písničkou a povídáním. Před půlnocí ještě proběhla stezka pro sladkou
odměnu. Užili si moc pěkný den.

Rodiče a děti

Vylomený je už i blok na památník holokaustu, který bude
umístěn na nádraží Praha – Bubny. Vylomeno je 100 tun,
a právě se ještě v lomu vyvrtává středový otvor.
Všechny tyto sochy mohou vzniknout i díky firmě Brtek,
která na svém pozemku umožňuje kamenické huti tvořit.
Mít totiž v areálu kameníky pracující na tak velkých dílech
nutně přináší spoustu starostí. Ty poslední stovky metrů
průjezdu pro dlouhý návěs a těžký jeřáb a jejich vzájemnou souhru nutně znamenají si dopředu vytyčit manipulační prostory a tím si komplikovat každodenní pracovní
rutinu. Když se pak dokončí jedna strana sochy, je třeba
ji otočit. Na to se už vystačí s mechanizací pana Brtka.
Znamená to ale navézt písek, otočit opatrně sochu a zase
ho odvézt. Jiří Kubík, sám obyvatel sousedních Klánovic,
říká: „Našli jsme tu u pana Brtka ochotu a vstřícnost“.
Pak zahučí motory a těžký návěs s hotovou sochou se
rozjede do světa a odváží sebou i vzpomínku na Šestajovice.

IŠ

TJ Sokol Šestajovice
Červnové počasí přálo i cvičení venku, výletům a dobrodružství. Pořádání Dětského dne v podobě, jak ho
známe před Covid, bohužel nebylo možné. Každý oddíl
se ale k jeho oslavě postavil po svém a zpestřil členům
cvičební den.

Zálesáci

Zálesáci blízkosti Mezinárodního dne dětí využili dokonce k dobrodružnému přespání v přírodě. Po uložení
věcí v místě večerního spaní se auty přesunuli do místa
startu výletu do obce Hradešín. Z Hradešína pokračovali okolo sochy Sv. Donáta, ochránce před bouřkami,

Na lesní mýtince, kde cvičení rodičů s dětmi po rozvolnění probíhá, obvykle běháme, házíme, skáčeme
po pařezech, ale na Dětský sen se mezi stromy objevila slackline, za pařezem se vyloupl terč pro šípy
z luku, za stromem číhalo prase k zastřelení foukačkou
a na okraji mýtinky vyrostla prolézačka. Dětský den plný
netradičních sportů si užili menší i větší.

Všestrannost

V úterý, což byl přesně Dětský den, pro všestranostní
cvičence bylo připraveno několik drah plných lumpáren
a řádění. Po šplhací tyči jezdili jako hasiči, přeskakovali
stěnu jako zásahovka, jezdili na koni jako praví koňáci.
Prostě si užíváme a o to jde přece v Sokole v první řadě
nejen během Dětského dne.

Florbal

Stejně jako ve všech ostatních oddílech je i ve florbale každý trénink naprosto báječný a plný zábavy. Jako
vždy sehráli turnaj, kterému se v elánu a nadšení nevyrovnalo ani mistrovství světa.
Florbal Šestajovice už také a plné obrátky připravuje
příměstský tábor na léto. Po loňském se velice těšíme.

Házená a míčové hry

Házenkáři Dětský den neřeší, ale každý jejich trénink
je plný smíchu, zábavy i pohody. Teď už se stejně jako
všichni těší na prázdniny, ale po prázdninách se zase
těší na nové parťáky…

Rozloučení se cvičebním rokem

Ani po dalším koronovém roce jsme si nechtěli nechat
ujít závěrečnou rozlučku na kynologickém cvičišti v Klánovicích, za jehož zápůjčky tímto mnohokráte děkujeme. Střílelo se ze vzduchovek i luků, házelo se frisbee,
sbírala se materiální pomoc pro Moravu. Závěrečný táborový oheň předznamenal prázdninová dobrodružství,
která nás čekají.
Přejeme krásné prázdniny, cvičitelům a činovníkům Sokola děkujeme za jejich práci.
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Kdy a kam
BESEDA kulturní centrum kavárna kino

OTVÍRÁME
BESEDU
10/7 2021
Dan Bárta, 17 h
Zahradní slavnost!

aktuální informace na www.kcbeseda.eu

Kultura pomáhá kultuře aneb

1.7.2021 - 29.8.2021
OBYČEJNÉ ZÁZRAKY V DÍLECH ALISY PIROGOVÉ

Výtvarnice Alisa Pirogová studovala obor užitného umění
zpracování kovů na uměleckoprůmyslové škole v Abramtsevu
a v dílnách Vvedenského konventu. Návštěva Prahy výtvarnici
natolik okouzlila, že se v roce 2008 rozhodla v Čechách již natrvalo zůstat a inspirovat se ve své tvorbě krásou pražských kostelů, vitráží i střech a v neposlední řadě půvabem české krajiny.

1.7.2021 - 29.8.2021
HORNÍ POČERNICE ČERNOBÍLÉ

Zámecká Kočárovna představí výběr nejzajímavějších fotografií Horních Počernic. Autory černobílých snímků jsou místní amatérští fotografové, kteří se zúčastnili tradiční fotografické soutěže.

14.7.2021 19:00 - 20:30
DVOŘÁKŮV FESTIVAL

Na Chvalském zámku vystoupí komorní soubor čtyř mladých
hudebníků Trio Coucou. Jejich repertoárem je crossoverová autorská tvorba, ve které se spojují prvky klasické hudby, chansonu, jazzu i popu. V jejich podání na zámeckém nádvoří uslyšíme
především světovou premiéru skladby Dvořákovy variace na Romantický kus op. 75.

16.7.2021 - 25.7.2021
6.8.2021 - 15.8.2021
PRÁZDNINOVÝ DETEKTIVNÍ TÝDEN

Nabízíme i zcela nový příběh pro vaše rodinná pátrání. Tentokrát nás čeká záhada související s podzemními zámeckými
chodbami. V recepci obdržíte zapečetěnou obálku s indiciemi
a je jen na vás, zda si s nimi poradíte.

Středočeský kraj vás zve na
Středočeské kulturní léto 2021!
Komedie, muzikál, dechovka, vážná hudba, filmy...
K tomu nabídka výletů a tipy na zajímavosti v okolí.
Užijte si bezstarostné léto ve středních Čechách!
Veškeré informace najdete na

www.stredoceskekulturnileto.cz

HRADOZÁMECKÁ NOC 2021
31.7.2021 17:00 - 22:00

Hradozámecká noc na Chvalském zámku slibuje nevšední
zážitek uprostřed letních prázdnin. O poslední červencové
sobotě připravujeme pro rodiny s dětmi pohádkový program.
Čas po běžné zavírací době nabídne zážitky všeho druhu.

POČERNICKÝ STREET FOOD FESTIVAL
1.8.2021 10:00 - 18:00

Zveme všechny příznivce dobrého jídla do venkovního areálu Chvalské tvrze na 1. Počernický Street Food Fest. Přijďte
ochutnat moderní i tradiční gastronomii a zažít, co je to street
food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té
české, food trucky.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE SE ŠÍPKOVOU RŮŽENKOU
29.8.2021 10:00 - 17:00

CHVALSKÝ ZÁMEK

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

otevřeno denně 9-17 hodin

5. 6. 2021 - 21. 11. 2021
POHÁDKOVÁ ZEMĚ

Do pohádkové země se dostanete celkem snadno. Stačí navštívit Chvalský zámek a objevit rozsáhlý svět skřítků, vodníků, víl, rusalek i čertíků výtvarnice Vítězslavy Klimtové. Je to
sice svět pohádkový, ale vnímaví lidé prý mohou s těmito bytostmi zažít neobyčejná setkání i v reálném světě!

Zveme Vás na pohádkové komentované prohlídky. Zámkem
provede princezna Šípková Růženka. Navštívíte zámecké salonky, vystoupáte i na princezninu oblíbenou půdu a v zámeckých sklepeních se seznámíte se skřítky všech kategorií!

VÝROČNÍ SVATOLUDMILSKÁ POUŤ
12.9.2021 10:00 - 18:00

Ve výročním roce patronky kostela na Chvalech připravujeme
celodenní program pro všechny generace, plný netradičních
zážitků a překvapení.

KONCERT: STO ZVÍŘAT
12.9.2021 19:00 - 20:30

STO ZVÍŘAT zahrají na zámeckém nádvoří při tradičním Svatoludmilském koncertě. S kapelou hrající převážně v duchu
ska tak zpětně oslavíme jejich krásné a úspěšné třicátiny.
Máme se na co těšit!
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27. červenec 19:30 / Film
Gump - pes, který naučil lidí žít

DIVADLO
HORNÍ POČERNICE

Příběh psí pravdy, lásky a naděje.

Kulturní centrum Horní Počernice,
Votuzská 379/11, 193 00,
Praha 20 – Horní Počernice,

29. červenec 19:30 / Film
Prvok, Šampón, Tečka a Karel

tel. 281 920 326, www.divadlopocernice.cz.

K filmové podobě napsal Patrik Hartl i scénář a připravil oproti románu
několik změn. Milovníky knihy tak čeká i pár překvapení.

15. červenec 19:30 / Film
Chyby

Nejnovější film režiséra Jana Prušinovského (Okresní přebor,
MOST!, Kobry a užovky) podle scénáře Romana Vojkůvky je
vztahovou romancí mapující vztah dvou zamilovaných.

20. červenec 19:30 / Film
Bože, ty seš hajzl

Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik času?
Budete jako chudinka brečet v koutě a čekat na zázrak, anebo
to nejlepší z vašeho plánovaného života vměstnáte do těch
posledních dní?

21. červenec 18:00 / Divadlo
Čtení na pokračování

On-line z románu Tulák po hvězdách v překladu Josefa Pospíšila čte Barbora Jelínková.

22. červenec 19:30 / Film
Gump - pes, který naučil lidí žít

3. srpen 19:30 / Film
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
5. srpen 19:30 / Film
Shoky & Morthy: Poslední velká akce

Co vše je ochoten udělat youtuber, když chce, aby ho lidé brali
vážně? Připravit velkou akci a natočit o ní film.

6. srpen 21:00 / Film
Hanebný pancharti

Strhující herecké výkony v další kultovce letního kina v Horních Počernicích. Promítáme v Přírodním divadle Dády Stoklasy.

12. srpen 19:30 / Film
Deníček moderního fotra

Komedie podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana s Jiřím Mádlem a Terezou Rambou v hlavních
rolích.

Příběh psí pravdy, lásky a naděje.

inzerce

MŠ Šestajovice
přijme od 16. 8. 2021
pomocnou kuchařku
na 0,5 úvazku.
V případě zájmu volejte na telefon:
607 520 687.

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

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

mobil: 608 114 007

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

WWW.GREENLION.CZ

PNEUSERVIS!!! ot Nově
evřen
o
Otevírací doba:
každý sudý týden: 16:00 - 20:00
každý lichý týden: 7:30 - 14:30

Najdete nás na adrese: Starý dvůr 36/2
(nám 9.května), Šestajovice
objednávky na tel.: 607 662 669
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cena 5.800.000,-Kč,-

zahradou
řadový rodinný dům se
Mimořádná nabídka –
ci, užitná
rea
rek
k
i
í
len
k trvalému byd2
a krytým bazénem
Písek
ul.,
2
383 m , Lázeňská
plocha 220 m , pozemek

Vaši real itní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz

cena 19.745.000,-Kč

Připravujeme

www.zdiradpekarek.cz
REZE

RVAC

E

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

PRODEJ – strategický stavební pozemek
o výměře 8.262 m2,
Revoluční ul., Šestajovice

cena 36.500,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – nezateplená hala 565 m2,
Školská ul., Šestajovice

16.500,-Kč/měsíc
+ poplatky 2.500,-Kč/měsíc

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

Cena 9.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská
linka, více nezařízený, 2. patro,
ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice

1
k
:
8
c
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