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Vážení spoluobčané,
těžko uvést nové číslo Dostavníku jinak než politováním nad současnou
situací na Ukrajině. Kdo z nás by si kdy myslel, že se něco takového může
v civilizovaném světě stát. Ruská agrese zkrátka zaskočila všechny. Nezbývá
nám než doufat, že se situace brzy uklidní a to, pokud možno, s co nejnižším
počtem obětí či zraněných. Jelikož postoj naší obce je jasně na straně Ukrajiny, snažíme se maximálně pomoci lidem, kterých se boje nejvíce týkají.
Na webových stránkách obce naleznete podrobnosti ke sbírce pro pomoc
Ukrajině, na které naše obec spolupracuje a předem děkujeme všem, kteří se
k ní rozhodnete připojit.
Z lehčích témat naleznete uvnitř čísla např. informace o měření hluku z dálnice D11, o poplatcích pro rok 2022 a dokončených stavebních pracích.
Za členy redakce vám přeji co nejklidnější dny a držme palce, ať se v Evropě
co nejdříve opět dočkáme míru.
Martin Liška
šéfredaktor

Informace o pomoci Ukrajině naleznete
na webu obce www.sestajovice.cz
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INFO

CHCETE POMOCI?
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
l SOS Ukrajina - organizuje Člověk v tísni.
Sbírkový účet: 0093209320/0300
Peníze putují na pomoc lidem přímo v místě
a také okolních zemích, kam lidé prchají.
l Charita pro Ukrajinu
– organizuje Charita Česká republika.
Sbírkový účet 55660022/0800,
variabilní symbol 104
Dárcovské SMS na číslo 87 777:
DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET
60 nebo DMS CHARITASVET 90
Primárně pomoc směřuje lidem prchajícím
z Ukrajiny na české území.
l Pomozte Ukrajině s Pamětí národa
– organizuje Post Bellum
Sbírkový účet: 123-6318620207/0100
Nebo: https://www.darujme.cz/
projekt/1205934
Pomoc směřuje na obranné prostředky jako
helmy, vysílačky či neprůstřelné vesty.
l Pomoc Ukrajině! – organizuje ADRA
Sbírkový účet 4004040040/5500

s variabilním symbolem 222
Dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS ZNESNAZE 30, DMS ZNESNAZE 60,
DMS ZNESNAZE 90
Pomoc směřuje k lidem zasaženým
konfliktem přímo v místě nebo uprchlíkům.
l Sbírka UNICEF
Sbírkový účet: 11771177/0300,
variabilní symbol 829
Dárcovské SMS ve tvaru DMS UNICEF 90
na číslo 87 777
Pomoc směřuje k dětem postiženým
konfliktem.
l Veřejná finanční sbírka na pomoc
Červeného kříže Ukrajině
Sbírkový účet: 333999/2700,
variabilní symbol 1502
Pomoc směřuje do zajištění zdravotnického
materiálu pro Ukrajinu.
Další možnosti finanční pomoci
www.darujme.cz, kde naleznete rozcestník
na prověřené sbírky.

MATERIÁLNÍ POMOC A DOBROVOLNÍCI

l V případě potřeby vyhlásí Český červený kříž sbírku materiální pomoci a také žádost
o dobrovolnickou pomoc. Sledujte stránky www.cervenykriz.eu
l Spacáky a léky pro Ukrajinu shromažďuje Skautský institut.
Podrobnosti na adrese: www.skautskyinstitut.cz/pro-ukrajinu

ý
jovick
šesta
Dostavník

3

2022
       strana  3

INFO

POMOC PRO UKRAJINCE
PŘICHÁZEJÍCÍ DO ČESKA
Základní informace, jak postupovat a kam se obrátit,
jsou na webu Ministerstva vnitra:
www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny
Telefonní linka pro informace o postupu pro občany Ukrajiny:

974 801 802

Zdravotnická infolinka pro občany Ukrajiny

1221 nebo +420 226 20 1221
VOLBA 8 (spojí s ukrajinsky mluvícími operátory)

CHCETE NABÍDNOUT UBYTOVÁNÍ?

Centrálně spravuje databázi ubytovacích kapacit Správa uprchlických zařízení
a sbírá nabídky na adrese: ubytovaniukrajina@suz.cz
V případě nabídek individuálních možností ubytování lze kontaktovat také linku
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, kde poskytují i informace
o postupu registrace či ubytování:

950 870 420

Aby nebyly linky zahlcené, doporučujeme Vaši nabídku ubytování zaslat písemně
na e-mail Krajského úřadu Středočeského kraje: pomocukrajine@kr-s.cz
Napište kontakt na Vás jako poskytovatele, místo ubytování, kapacitu,
a za jakých podmínek ubytování nabízíte.

HUMANITÁRNÍ A DOBROVOLNICKÁ POMOC

Neziskové organizace založily společné tržiště pomoci jak materiální, tak
dobrovolnické: pomahejukrajine.cz
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INFO

PSYCHOLOGICKÁ
POMOC PRO OBČANY
V souvislosti s válkou na Ukrajině čelíme všichni v různé míře
vysoké psychické zátěži. Zde přinášíme kontakty, kde jsou školení
odborníci, kteří umějí se zvládáním krizových situací pomáhat.

CELOSTÁTNÍ LINKY ZDARMA:

Linka bezpečí: 116 111 (nonstop), pomoc pro děti,
mládež a studující do 26 let.
Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), pomoc
dospělým ohledně dětí - pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele.
Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop),
krizová pomoc pro dospělé.

STŘEDOČESKÉ LINKY DŮVĚRY PRO DOSPĚLÉ:
Kladno
Nonstop linka: 777 684 444
Linka 8-20: 312 684 444

Mladá Boleslav
Linky po-pá 9-18: 327 511 111,
326 741 481

Kutná Hora
Linka po-ne: 8-22: 602 874 470

LINKY PRO SENIORY A JEJÍCH BLÍZKÉ ZDARMA:
Senior telefon (Život 90): 800 157 157 (nonstop.
Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně 8-20:00)
e-mail: linkasenioru@elpida.cz
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Informace k místním			
poplatkům pro rok 2022

Informace OÚ
Úhrady nákladů
Měsíc leden 2021

doplnění lékárničky, tělocvična
dopravní zrcadla
dveřní zarážka
sáčky na psí exkrementy
oprava zametacího vozu
kopie klíčů
bezpečnostní vložka do dveří
tonery
plyn, nafukovací hala
plyn, OÚ
plyn, ZŠ
elektřina, čerpací stanice
elektřina, tělocvična
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, sběrný dvůr
pohonné hmoty, OP
fireport, hasiči
telefony, tělocvična
telefony, OP
telefony, hasiči
telefony, OÚ
poplatky bankám
nájem, sběrný dvůr
analýza úspor VO
operativní servis Triada
certifikáty
časová razítka
rozklikávací rozpočet
služby IT
údržba zeleně, úklid obce
revize plynových zařízení
inzerce
provoz sběrného dvora
svoz použitého oleje
GPS vozu OP
bezpečnostní centrum, hasiči
bezpečnostní centrum, OÚ
pracovnělékařská prohlídka
rozhlasový poplatek
dálkový přístup do KN
vnitřní směrnice
oprava střechy, ČOV
servis plynového kotle, tělocvična
servis plynového kotle, OÚ
pečovatelská služba
transfer MŠ
transfer ZŠ
opravy komunikací
intenzifikace ČOV
stavební úpravy, čp. 13
odvod DPH
Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr
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225,11 730,161,9 075,11 156,582,745,10 278,44 660,9 200,14 100,1 300,4 900,700,5 800,2 971,1 210,53,326,12,2 050,861,10 000,12 100,7 588,2 023,5 480,9 408,10 000,308 550,5 396,1 299,96 442,1 210,907,1 394,1 742,600,135,550,650,3 370,3 320,2 130,16 000,250 000,550 000,29 342,109 309,346 455,280 159,-

Informujeme občany, že předpisy místních poplatků (poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů)
pro rok 2022 již byly elektronicky rozeslány (a to buď
emailem nebo do datové schránky) a také doručovány
(roznosem nebo prostřednictvím České pošty).
Občané, kteří předpisy místních poplatků dosud neobdrželi (při zasílání emailem doporučujeme zkontrolovat
také složku SPAM), se mohou se žádostí o jejich opakované zaslání obrátit na účtárnu obecního úřadu –
tel. 777 891 192 nebo poplatky@sestajovice.cz.

Odečty vodoměrů
Dne 23. 3. 2022 budou probíhat řádné odečty vody
v těchto ulicích:
Na Balkáně, Na Ladech, U Rybníčku, Žižkova, U Kopečku, Želivského, Chelčického, Husova, Alšova, K Zemance, Na Výsluní, Revoluční, Slunečná, Ve Skále,
Větrná, Za Humny, Západní, Běchovická, K Remízkům,
K Sádku, Křížovnická, Na Viničkách, Ovesná, Pšeničná, Trativody, Úzká, Žitná, Ječná, Ženíškova, Ladova,
Mánesova, Konopišťská, V Oříškách, Jiráskova, Nerudova, Erbenova, U Hřiště, Havlíčkova, Fügnerova, Tylova, Tyršova po čp. 166, Holekova po ul. Tylovu.
Občané, kteří mají nainstalované vodoměry s dálkovým
odečtem, nemusí být u odečtů přítomni. Vodoměr bude
odečten vzdáleně.
Pokud Vás kolegové během odečtů nezastihnou, bude
Vám vhozen do schránky lísteček pro vyplnění odečtu.
Odečet můžete také nahlásit v kanceláři TS, na telefonním čísle 725 019 916 nebo emailem na adresu technickesluzby@sestajovice.cz.

Čerpací stanice
Čistírna odpadních vod naší obce je umístěna v jejím
nejníže položeném místě. U převážné části obce je
tak odvod odpadních vod zajištěn samospádem. Jsou
však čtyři lokality, kde je odtok odpadních vod nutné zajišťovat čerpacími stanicemi. Zde se odpadní
voda shromažďuje v nádržích, odkud je přečerpávána
do úseků kanalizační sítě, kde je odtok již zajištěn samospádem.
Aby čerpací stanice dobře fungovaly, nesmí být v domácnostech do odtoků vhazovány věci, které do odpadních vod nepatří. Typickým příkladem jsou vlhčené ubrousky, hadry, dámské hygienické potřeby nebo
oleje a tuky. Především jmenované nerozložitelné věci
čerpadla ucpávají, a tím čerpací stanici vyřadí z provozu. Tento problém se v posledních dvou měsících začal
ve značné míře objevovat u čerpací stanice v ulici Sukova, která zajišťuje odtok odpadních vod pro ulici Škroupova a dolní část ulice Sukova. Čerpadla byla opakovaně
ucpána velkým množstvím odpadu, který do odpadních
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Aby bylo možné na provozovatele dálnice vyvinout tlak
k provedení dalších opatření, muselo by docházet k porušení hygienických limitů hluku. Obec proto v říjnu 2020
zažádala u Krajské hygienické stanice Středočeského
kraje (KHS) o kontrolu dodržování hygienický limitů
hluku z dálnice D11 na okraji obce v místě nejblíže
položeném k tělesu dálnice. KHS na základě podnětu
obce zadala provedení měření hluku Zdravotnímu ústavu. Měření bylo provedeno ve spolupráci s majitelem
jednoho z domů ležícím v daném místě. Tomuto občanovi děkujeme za poskytnutí prostoru pro provedení
měření.
Z provedeného měření vyplynulo, že hluk z dálnice
nepřevyšuje povolené hodnoty hygienických limitů
hluku ani v denní ani v noční době.
výsledek měření

stanovený limit

naměřená hodnota

denní doba LAeq, 16h

60 dB

52,8 dB

noční doba LAeq, 8h

50 dB

48,9 dB

Přesto se naše obec možnosti snížení hluku z provozu dálnice nevzdává. V rámci vyjednávání o podobě
budoucí vysokorychlostní tratě (VRT), která v budoucnu
povede podél dálnice na straně směrem k obci, obec
navrhla a žádala o vybudování protihlukového valu mezi
obcí a novým tělesem VRT. V prvních projektových návrzích je tento val skutečně zakreslen. Obec bude nadále usilovat o to, aby nezůstalo pouze u projektu, ale
val byl v budoucnu i realizován. Vybudováním tohoto
valu by došlo k odhlučnění nejen vysokorychlostní
tratě, ale také právě dálnice D11.

Čerpadla ucpaná zakázaným odpadem ve splaškové
kanalizaci
vod nepatří. V extrémním případě nevhodné chování
uživatelů splaškové kanalizace může způsobit problém
s odtokem odpadních vod z dotčených domácností.
Žádáme proto občany, a to nejen ulic Sukova a Škroupova, aby do odtoků (dřezy, umyvadla, toalety apod.)
nevhazovali věci, které sem nepatří. Stejně tak
do odtoků nevlévejte oleje a tuky. Tyto tuky se usazují na stěny kanalizace, kde snižují kapacitu průtoku,
až postupně může dojít k jejímu ucpání. Opravy následků nezodpovědného chování některých uživatelů zbytečně navyšují náklady na provoz kanalizační sítě,
což se následně projeví v ceně za stočné. Děkujeme
za pochopení a vaši ohleduplnost.

Hluk z dálnice
Vedení naší obce dlouhodobě usiluje o řešení problému
hluku z provozu dálnice D11. Situace s hlukem se výrazně zlepšila poté, co proběhla rekonstrukce povrchu. I přesto je za určitých klimatických podmínek hluk
z provozu dálnice do přilehlých okrajových části obce
výrazně slyšitelný.

Pohled z obce na dálnici D11

Nový chodník
Technické služby obce dokončily vybudování nové
části chodníku mezi ulicemi U Hřiště a V Oříškách.
Pro dokončení celého chodníku mezi těmito ulicemi
bude potřeba odstranit oplocení, které zde zasahuje
do zeleného pásu směrem z ulice V Oříškách. Obec
již vyjednala s majitelem plotu jeho předělání
a směnu pozemku tak, aby bylo možné chodník dokončit v celém úseku.
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Pokud znáte autory graffiti zachycených na fotografii
nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k identifikace pachatelů, žádáme o jejich předání Obecní
policii Šestajovice na tel. 725 378 590 nebo na email
mp@sestajovice.cz. Děkujeme.

Autovraky

Chodník: Nově vybudovaná část chodníku
Doposud vystavěná část chodníku byla vybudována
z betonové dlažby. Tato dlažba pochází z původních chodníků z jiných částí obce a technické služby
ji pro tyto příležitosti uskladnily. Zbylá část nového
chodníku bude po úpravě plotu a převedení pozemku
na obec vybudována ze zámkové dlažby

Z činnosti obecní policie
V měsíci únoru řešili naši strážníci mimo jiné tyto záležitosti:

Obecní policie zajistila odstranění dalšího vozidla
nezpůsobilého k provozu z komunikací naší obce.
Tentokrát se jednalo o vozidlo Škoda Felicia bez registračních značek (RZ). Vozidlo bylo označeno výzvou k odstranění vozidla z veřejné komunikace, dále
byla výzva umístěna na úřední desku obce. Majitel
vozidla na výzvu v dvouměsíční zákonné lhůtě nereagoval. Proto bylo vozidlo z ulice odvezeno a přemístěno do areálu ve vlastnictví obce. Následně bylo
vozidlo otevřeno a zjištěn jeho VIN. Podle VIN byl
zjištěn majitel, který byl poté písemně obeslán s výzvou k vyzvednutí vozidla. Na tuto výzvu majitel také
nereagoval.
Shodou okolností v tuto dobu obec kontaktoval zmocněnec majitele vozidla, kterému bylo vozidlo předáno.
Obec tak nemusela zajišťovat likvidaci daného vozidla.
Na měsíc březen je objednán odtah dalších dvou vozidel, která jsou nezpůsobilá k provozu, stojí na veřejné
komunikace a jejich majitelé nereagovali na výzvu k jejich odstranění.

Žádost o pomoc občanů

Díky činnosti obecní policie a práci technických služeb
obce se v naší obci daří minimalizovat ničení obecního majetku sprejery. Vandalismus činěný sprejery
se však nedotýká pouze obecního majetku, ale také
majetku soukromého. Tento druh vandalismu byl
ve zvýšené míře v naší obci zaznamenán na začátku
února. Vandalové posprejovali, resp. pomalovali několik staveb v soukromém vlastnictví. Jednalo se především o součásti oplocení pozemků.
Abychom účinně zabránili další činnosti těchto vandalů, kteří způsobili několikatisícové škody na majetku našich občanů, žádáme naše občany o spolupráci.

Odtah vozidla odstraněného z veřejné komunikace

Z činnosti hasičů
Spadlý strom

Vandalové způsobili škody na soukromém majetku

17. února 2022, Šestajovice
Ve čtvrtek 17. 2. 2022 vyjelo v 9:29 hod. družstvo JSDH
Šestajovice s vozidlem CAS 15 Mercedes-Benz Atego
ke spadlému stromu. Vlivem silného větru se na zahradě
rodinného domu vyvrátil vzrostlý strom a spadl na rodinný dům. Likvidace nebyla jednoduchá nejen z důvodu
velikosti stromu, ale hlavně z důvodu silného větru, který
našim hasičům zásah velice stěžoval. Na místě zasahovalo JSDH Šestajovice a Obecní policie Šestajovice.
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Požár osobního automobilu

4. února 2022, Šestajovice
V pátek 4. 2. 2022 vyjelo ve 20:43 hod. družstvo JSDH
Šestajovice s vozidlem CAS 15 Mercedes-Benz Atego
k požáru osobního automobilu. K uhašení požáru hasiči
použili pěnu. Na místě zasahovalo: JSDH Šestajovice,
HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav, Policie ČR
a Obecní policie Šestajovice.

Zaměstnanci TS při rekonstrukci parkovacích ploch

Požár sazí v komíně

19. února 2022, Šestajovice
V sobotu 19. 2. 2022 vyjelo ve velice brzkých ranních
hodinách v 1:09 hod. družstvo JSDH Šestajovice s vozidlem CAS 15 Mercedes-Bez Atego k požáru sazí
v komíně. Při příjezdu na místo zde již zasahovali profesionální hasiči ze Staré Boleslavi, kteří se v době vyhlášení poplachu nacházeli v těsné blízkosti Šestajovic,
a tak jejich přesun byl otázkou několika málo minut. Zásah byl naštěstí malého rozsahu, proto velitel zásahu
rozhodl, že není třeba naší pomoci a vrátil naše družstvo zpět na základnu. Na místě zasahovalo HZS Stará
Boleslav, JSDH Šestajovice a Policie ČR.
Zdroj: sdhsestajovice.cz

Rekonstrukce ČOV

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: 25.946.184 Kč
Výše dotace: 9.708.671 Kč

Silné větry
Větrné počasí počátkem roku přetrvávalo déle, než je
obvyklé. Stejně tak síla větru byla nadprůměrná. V únoru v naší obci silní vítr nejvíce udeřil 17. 2. V tento den
došlo ke zlomení jednoho většího stromu, jehož zlomená část spadla napříč silnici. V dalším případě došlo
k vyvrácení stromu. Jednalo se o jehličnan, jehož kořenový systém je uložen mělce. Půda je v současnosti
podmáčená, díky tomu strom náporu silného větru neodolal. Při pádu kořenový systém stromu vyvrátil zahradní oplocení, koruna stromu způsobila pouze drobná poškození střechy domu.
Důležité je, že silné větry nezpůsobily v naší obci větší
škody ani na majetku ani na zdraví našich občanů.

Pokračují práce na rekonstrukci čistírny odpadních vod,
jejímž hlavním účelem je navýšení kapacity čištěných
vod. Probíhající rekonstrukci využívají technické služby obce k úpravě celého prostranství areálu čistírny.
V současnosti TS provádějí rekonstrukci zpevněných
ploch pro parkování techniky. Tyto plochy byly původně
betonové. Nově se budují ze zámkové dlažby vč. zajištění odtoku dešťových vod. TS upravují i další části
čistírny, jako jsou např. přístřešky apod.

Strom po vývratu spadl na rodinný dům

ý
jovick
šesta
Dostavník

3

2022
       strana  9

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60, 250 92 Šestajovice, tel: 281961479, fax: 281962253
V Šestajovicích 24.02.2022
V souladu s § 99 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
na základě rozhodnutí starosty obce Šestajovice

Obec Šestajovice
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

oznamuje záměr
prodat věc nabytou do majetku obce v souladu s § 1057 ods. 3) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Popis věci:
použité jízdní kolo, silniční, zn. Lapierre, model z roku 2018. Kolo uskladněno v roce 2019. Kolo je ve
velmi dobrém stavu. Neopravitelně jsou poškozeny pouze oba ráfky. Pořizovací cena kola v roce 2018
cca 20.000 Kč.
Věc bude prodávána formou veřejné dražby. Vyhlašovací cena je 1.000 Kč. Účastník dražby je povinen
v případě výhry dražby uhradit vydraženou částku v hotovosti ihned po ukončení dražby.
Dražba bude probíhat dne 21.03.2022 od 16:00 hodin v budově Obecního úřadu Šestajovice, Husova
60/9, 250 92, Šestajovice, v kanceláři místostarosty obce.
Roman Hrdlic
starosta obce
Vyvěšeno dne: 24.02.2022
Sejmuto dne: 21.03.2022
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díly. Odpověď dětí? „Tenhle má bílé tričko“, řeknou
o Afričanovi.

Mateřská škola
Breptavé cvičení
Druhé pololetí v mateřské škole jsme odstartovali trochu
netradičně. Vzniklo nám tu malé logopedické centrum,
které je k dispozici dětem a rodičům mateřské školy.
Za dětmi dochází 2x v týdnu paní logopedka a společně s dětmi a rodiči trénují. Pojem logopedie toho v sobě
skrývá mnoho. Ať se již logopedie zabývá problematikou
narušené komunikační schopnosti, chybnou výslovností či masivními poruchami řeči, vždy v ní jde o stejný
výsledek. Tím je v případě mateřské školy spokojené
dítě, které dokáže slovně vyjádřit své potřeby a přání.
Bez ostychu a s porozuměním.
Děti se na logopedii těší. Je to pro ně, většinou, něco
nového. A možnost okamžité komunikace s rodičem
je pro paní logopedku ideální. Součástí logopedické
terapie jsou různá dechová cvičení, doplňovačky, propojování jemné motoriky. Děti jsou po celou dobu logopedické terapie v sobě známém prostředí mateřské
školy. A po, jak ony říkají, breptavém cvičení, se vrací
mezi ostatní děti ve třídách a pokračují ve vzdělávacím
procesu. Možná se Vám bude zdát logopedie snadná.
Vždyť přeci zopakovat pár slov je hračka. Pro nás možná. Pro některé děti nikoli. Tak pojďme si to společně
vyzkoušet.
Nejkulaťoulinkatější
Kotě v bytě hbitě motá nitě.
Zamete to ta teta nebo nezamete to ta teta?
Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři
sta třicet tři stříbrných střech.
Krásné jaro.
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Marcela Trantinová

Je to krásné, jak si děti nevšímají těch nepodstatných
rozdílů, které my vidíme na první pohled. Máme se
od nich co učit. Jsem zvědavý, co mě naučí u „souboje
Davida a Goliáše“, který v dnešní době nabývá nemilé
aktuálnosti.
Pavel Kolařík

Karneval ve třídě Rybiček
V únoru jsme měli ve třídě Rybiček Zvířátkový karneval.
Místo Avengers a Disney princezen se nám tak ve třídě sešlo spoustu překrásných masek různých zvířátek.
Masky potvrdily, že kočky se ve společnosti těší opravdu velké oblíbenosti, protože čtvrtina dětí byla převlečena právě za kočičky a kocourky. Jedna myška měla
ten den o zábavu postaráno, protože „Kočičí patrola“ se
synchronizovaně vydávala na lov. Aspoň, že nám myš
zachraňoval hodný pejsek. Na karneval dorazila i beruška, která poletovala společně s barevnými motýli. Mezi
zvířátky poskakovali ušatí zajíčci a z lesů se na náš karneval dostavil i jelen s medvědem. Za medvědem přijel
i jeho vzdálený příbuzný žijící na pláních severního polárního kruhu, medvěd lední. Ze severu dorazil na návštěvu i sob. Do třídy se nám dostala i zvířata ze Safari.
Se svou výpravou z Afriky přijel i sám král zvířat, mocný
lev a spolu s ním zebra a žirafa, dokonce i jeden krokodýl a gorila. Své zastoupení měla i zvířátka pohádková.
Krásnými barvami byl vybarvený pohádkový poník i jednorožčí princezna.
Den to byl překrásný, plný barev a zábavy. Zvířátka si
společně zahrála spoustu her a soutěží, protančila několik písniček a každý si vyrobil svůj kelímek, do kterého
si nasypal podle chuti z dobrot donesených rodiči. Těšíme se na další zábavné dopoledne.
Eliška Hlavatá

Když se učitel mine tématem
a hodně ho to naučí
Myslím si, že mě do mateřské školy nevzaly (ypsilon je
záměrný) proto, abych dělal učitelku, ale UČITELE,
a tak se občas snažím probírat s dětmi „svá“ témata.
Žádní „Ptáčkové u krmítek“, „Zvířátka v zimě“ či nedejbože „Barevný podzim“. A tak, pln entuziazmu, jsem
před nedávnem přišel s možností důmyslně propojit
téma zimních sportů s aktivitami inspirovanými Čínou
(lidé, stavby, bojová umění, panda). Vždy v pondělí
se snažím zjistit, co děti o tématu vědí. Čína, o té se
přece neustále mluví! Každý přece ví, že „covid nám
sem poslali oni“, „jediný, co uměj je kopírovat“, vše
je „čínskej šunt“ apod. „Děti“, ptám se medovým hlasem, „Slyšely jsme někdy slovo Čína?“ Sborové NE!
mi vyrazilo dech. Pot mi zaplavil čelo a v mrákotách
jsem zahlédl pobavený úsměv kolegyně. Uvnitř hlavy
mi to řve: „Jak to!?!?“ Po chvíli se vzpamatuji a vytasím se s trumfem. Ukážu fotografie lidí z různých
kontinentů, aby mi řekly, jaké vidí mezi těmi lidmi roz-

Den ve třídě Začít spolu
Naše mateřská škola se již pravidelně otevírá těm, kteří
chtějí nahlédnout pod pokličku programu Začít spolu.
Tak se stalo i tento měsíc, z blízkých i vzdálenějších
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koutů naší republiky se sjely paní učitelky, aby se s programem seznámily přímo v praxi. Měly možnost nahlédnout téměř do celého dne. Jak fungují centra aktivit během volné hry, pohybová chvilka, ranní kruh, a hlavně
činnosti připravené v centrech a jejich následné hodnocení s dětmi. Paní učitelky tak pozorovaly po celé
dopoledne práci s dětmi, ale také se mohly inspirovat
prostředím, které naše školka nabízí, seznamovaly se
s materiály a pomůckami, které děti při hře a činnostech využívají. A to, jak lze využít od mnohdy až odpadového materiálu po svěrák, pilku, tavnou pistoli, které
jsou našim dětem běžně k dispozici. Velikou inspirací pro paní učitelky bylo klidné, respektující prostředí
a přátelské klima, které naše třídy vyzařovaly na všechny účastnice. Naše veliké poděkování patří dětem, které
jsou odvážné a naše návštěvníky vřele přijímají a jsou
nám těmi největšími učiteli.
Marie Bartošová
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hnat kostým nebylo obtížné, horší bylo vyřešit vlasy,
vousy a zarostlé nohy. I přes jisté nedokonalosti (Pavel
se neoholil a Janě nestačily nohy zarůst), děti převlek
respektovaly a celý den nás statečně oslovovaly novými
jmény. V tělocvičně jsme si zahráli několik karnevalových her a pak se ve třídě občerstvili dobrotami od rodičů. Týden radosti jsme zakončili v pátek společným
povídáním v kruhu a naší oblíbenou písničkou Voláme
človíčka haló, haló, lásky je na světě málo, málo…
Radost a lásku v srdcích vám všem.
Jana Zetková

Týden radosti
Poslední únorový týden jsme si v Kašpárcích užívali týden plný radosti, který jsme oslavili ve čtvrtek maškarním
bálem. Děti už ráno přišly do třídy v kostýmech. Převládaly samozřejmě princezny a ochránci světa Avengers,
kteří však zbraně nechali doma. A jak převleky vyřešili
pedagogové? Pavel šel za Janu a Jana za Pavla. Se-

HÁDANKY
Michaela Schaffnerová
Kolem krku omotá se
a tepleji hnedle zdá se
Dlouhá, krátká, úzká, malá?
Hlavně, ať je teplá .........

V zimě si Vás mědvěd splete,
vezme k sobě do doupěte,
proto choďte potichu,
když jste v lese v .............

(šála)

(kožichu)

Ať ošklivé mrazíky
nespálí nám prstíky.
Musíme do fujavice
vzít si teplé .........

Co všem holkám, klukům sluší,
v zimě hezky chrání uši,
hlavu hřeje nejvíce?
Přece teplá ............

(rukavice)

(čepice)

Od krku až po paty
na knoflíky zapnutý?
Holky, kluky, mámu, tátu,
oblékneme do ............

V zimě dětem na nožky
nestačí jen ponožky.
Nožičkám se lépe skáče
vždy, když mají ..........

(kabátu)

(punčocháče)
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VYSVĚDČENÍ U PRVŇÁČKŮ
Je pondělí 31. ledna. Žáci nedočkavě čekají na čtvrtou
vyučovací hodinu, aby z rukou paní učitelky převzali
svoje první vysvědčení. Samé jedničky napovídají, jak
jsou šikovní, že už umí hezky číst, psát i počítat.
Gratulace a kromě vysvědčení i pochvalný list vyloudí na
tvářích prvňáčků šťastný úsměv. Ještě oběd, pro někoho
školní družina a pak hurá domů pochlubit se mamince a
tatínkovi! ...tak šťastné vykročení do druhého pololetí ...
PhDr. Jana Kadavá, třídní učitelka

FINANČNÍ GRAMOTNOST

JSME V OBRAZE...4. C

pro žáky 1. stupně

V únoru se 2. a 4. r. zúčastnily programu ABECEDA
PENĚZ, přibližující svět financí dětem. Celý program
je interaktivní, děti obdržely zdarma i pracovní sešity,
ve kterých zpracovávaly různé modelové příklady ...
spoření, možnosti výdělku, sponzorování, apod.
Program je velmi pěkně připravený, děti zaujal a
rozhodně ho doporučujeme:-) .

Výtvarná výchova a pracovní činnosti...Olympiáda práv ě
začíná…

JARO SE BLÍŽÍ DO 1.B

Co o projektu říká sama Česká spořitelna:
- Podporujeme finanční gramotnost dětí.
- Věříme totiž, že má smysl rozvíjet vše, díky čemu
zejména děti získají větší sebejistotu, budou se cítit
silnější a dokážou se lépe rozhodovat.
- Je to cesta k tomu, aby se lépe dařilo nám všem.
- Škola je základ života....,proto pomáháme školám
dětem vysvětlit, jak to chodí s penězi.
- Když se s penězi děti naučí zacházet, v dospělosti je
to ochrání před zbytečnými chybami.
- Děti získají sebejistotu a bude se jim dobře dařit.

V hodině pracovních činností jsme z oken sundali
sněhové vločky, protože se nám začíná usmívat
sluníčko do třídy. Místo zimní výzdoby jsme si
namalovali a vystřihli mráčky, které jsme doplnili různě
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KARNEVAL V ŠD

barevnými kolečky na znamení probouzející se přírody.

V rámci českého jazyka nás paní učitelka naučila
následující básničku:
Zima už se loučí s námi,
snížek už je za horami.
Sluníčko si češe vlasy,
v zahrádkách už brzy asi pokvete nám petrklíč,
který pošle zimu pryč.

DOMÁCÍ ČTENÍ 4.C
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22. 2. 2022 uspořádaly paní vychovatelky pro 30
dětí z druhých tříd rej masek, taneční a závodivé hry.
Největší úspěch měl ptačí taneček, makaréna na
novinách, taneček ve dvojicích s držením balónku čely
tančících, předávání klobouku, šlapání balónků,
odbíjení nafouknutých balónků a závěrečný štafetový
běh o bonbóny. Masky dětí se nám všem moc líbily,
sešli se nám kovbojové, čarodějové, netopýr, detektiv,
víla, beruška, kočička, dinosaurus, Spiderman, šašek,
Popelka, bojová umění, motýlek, policista, jednorožec,
indiánka… Každé dítě si odneslo sladkosti, balónek,
diplom a prima zážitky. Karneval se vydařil a odměnou
pro paní vychovatelky byly šťastné úsměvy dětí.
Mgr. Helena Melnická

Žáci měli za úkol doma vytvořit loutku hlavní postavy =
zvířecího hrdiny. Moc se jim to povedlo!

www.zs6.cz
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Život v obci
Dne 11. 3. 1937 se narodila
naše milovaná maminka
paní Helena Zachová, roz. Vodičková,
která celý život žije v Šestajovicích.
Do dalších let jí přejeme
hlavně hodně, hodně zdraví,
štěstí a optimismu.
Dcera Ilona a Šárka s rodinami

Vítání občánků
Dne 25. 3. 2022 proběhne
vítání občánků narozených
v druhé polovině roku 2021.
Rodiče, kteří mají zájem se vítání
se svým dítětem zúčastnit,
nechť se dostaví nejpozději do 21. 3. 2022
na obecní úřad k nahlášení účasti a podpisu
souhlasu k použití osobních údajů.

TJ Sokol Šestajovice
24. 3. si připomeneme den Horské služby

Připomínáme ty, kteří se za každého počasí, které v horách může být velmi záludné, snaží pomoci
všem, koho v horách potká nějaký svízel. Toto datum
bylo vybráno i kvůli připomínce smutného osudu sokolů Hanče a Vrbaty v roce 1913. O nich tento den
vstupuje do kin i nový film Poslední závod.

Aktuálně ze Sokola
Přechod Brd
Dne 26. 2. zálesáci vyrazili na oblíbenou akci – přechod Brd. Akce se letos uskutečnila v netradičním
termínu, zato však v poměrně početné sestavě (osm-

náct dětí, dva dospělí a jeden pes). Jeli jsme vlakem
do hlavního města, odkud jsme pokračovali autobusem do Mníšku pod Brdy. Tradičně jsme vystoupali
ke klášteru a poutnímu areálu Skalka, a u zdejšího
parádního občerstvení jsme měli pauzu. Poté jsme
pokračovali po hlavním brdském hřebeni, až do rozcestí U Šraňku, kde jsme opustili hřebenovou cestu
a přes vyhlídku Hvíždinec (476 m n.m.), začali sestupovat do údolí řeky Berounky, kterým jsme doputovali
do žst. Dobřichovice. Cestou nás, kromě rozmarů počasí skoro aprílového, včetně sněžení a sluníčka současně, téměř po celé její délce provázely pravděpodobně kůrovcem a větry způsobené polomy a vývraty,
na kterých jsme zkoušeli naši koordinaci a šikovnost.
Florbalové úspěchy
Do února letos vstoupily jarní prázdniny, což se podepsalo na účasti v turnaji mladších i starších žáků,
přesto se však podařilo uhrát několik vítězství. Mladší
žáky překonal pořádající klub, zato starší žáci plní roli
favoritů a prodloužili sérii výher na 10 zápasů. Pravděpodobně je bude příště čekat vyšší výkonnostní
koš, kde narazí na náročnější soupeře.

Osobní vzpomínka
Winterman 2021
Winterman je vyjímečný závod a srdcová záležitost.
Start v 5:30, teplota vzduchu ‑1 °C, teplota vody
12 °C. Začíná se plaváním 8,9 km v proudu řeky
Labe. Startuje se skokem z 3 m plošiny. Tma, studená voda, silný proud, 30 bójí, které nechcete potkat
zblízka. Následuje 180 km na kole, přes 3300 nastoupaných metrů, nahoru a dolů, technicky náročná
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a svým způsobem unikátní trasa. Po 190 km a 9 hodinách ale závod teprve začíná. Nazouvám běžecké
boty a za podpory mých nejbližších vyrážím na trasu 43 km, která končí na vrcholu Ještědu, vyběhnu
dalších 1200 výškových metrů, což je na maratonské trati také unikátní. Ve 22 hodin je dobojováno.
78. místo celkově, ale vítězem je každý, kdo tento závod dokončí. Je to o hlavě, o motivaci, o podpůrném
týmu, který vás po celou trasu povzbuzuje. Děkuji
svým synům, kteří se mnou část závodu absolvovali
na kolech, a nakonec jsme mohli společně protnout
i cílovou pásku.
starosta Sokola Šestajovice

19. 3. – 17. 4. 2022
se uskuteční 12. ročník tradiční akce
„Ukliďme Pošembeří“

Akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena na úklid veřejných prostranství v našem regionu Pošembeří.
Úklid probíhá v rámci celorepublikové kampaně „Ukliďme Česko“. Cílem je uklidit nepořádek v našem
okolí a nelegálně vzniklé černé skládky.
Každoročně se zapojují obce, školy, školky, neziskové organizace, řada spolků, firem a jednotlivců. V roce
2019 (poslední ročník v klasickém režimu) se zapojilo 75 organizací, 2838 dobrovolníků, z toho 2127 dětí
do 15 let. Bylo uklizeno např. 253 pneumatik, 156 pytlů plastů, skla a papíru, 33 kg papíru, 3 kg skla
a 65 tun směsného odpadu.
Rok 2020 byl poznamenán nástupem pandemie a zákazem společných akcí. V mezerách mezi vyhlašovanými zákazy někteří z vás stihli uklidit společně, proběhlo množství individuálních úklidů.
Rok 2021 byl stále ve znamení „Covid“ a i bez účasti škol 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.
PROSÍM, Připojte se k nám i v roce 2022 a změňte své okolí.
Jak se zapojit? Podívejte se na www.posemberi.cz – Další aktivity – Ukliďme Pošembeří 2022. Následně napište na email: vrbovcova@posemberi.cz nebo volejte na tel. číslo: 775 798 959. Můžete se
předem přihlásit o materiál (rukavice, pytle), nebo prostě jen nahlásit místo, kde jste po úklidu
nechali pytle připravené ke svozu, který zajistíme. Prospějete tím dobré věci.
Každoročně nám chybí pytle, rukavice, drobné odměny pro děti, bezpečnostní vesty, občerstvení aj.
HLEDÁME DALŠÍ PARTNERY AKCE – PŘIPOJTE SE I VY!
Můžete se zapojit formou věcných darů,
služeb a finanční podpory zaslané na účet naší organizace: 0435066359/0800.
Zveřejnění výsledků 12. ročníku proběhne 23. 4. 2022 v rámci Dne Země na Klepci a o všem vás budeme
informovat na našich webových stránkách.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIDEJTE SE! SAMI TO NEDOKÁŽEME.
Region Pošembeří o.p.s., Hana Vrbovcová
Český Brod 1. 3. 2022
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Kdy a kam
Kam v neděli 3. dubna s dětmi?
Do divadla v Újezdě nad Lesy!
Spolek OKO pořádá premiéru netradičního představení
Kašpárkova staročeského loutkového divadla v divadelním
sále Masarykovy základní školy. Před představením si můžete
prohlédnout unikátní výstavu depozitních historických loutek
spojenou s krátkou besedou i s výkladem paní Mgr. Lenky
Šaldové, Ph.D. z Národního muzea, kurátorky sbírek loutek
a rukopisů.
Během pohádkového představení bude čas na zpěv s dětmi
i na netradiční efekty a videoprojekci.
Všechny aktuální informace a podrobnosti o čase konání,
předprodeji vstupenek atd. najdete na webových stránkách
spolku: www.spolekoko.cz
Těšíme se na vás.
Za Spolek OKO Petr Duchek
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z prodeje výtvarníkových děl bude použit na charitativní účely pro Dětský domov Charlotty Masarykové
a Nadační fond „N“ pro nedonošená miminka.
4.3.2022 - 20.3.2022
DETEKTIVNÍ TÝDNY NA ZÁMKU
Řešíte rádi zamotané hádanky, šifry nebo rovnou celé
detektivní případy? Pak jsou detektivní hry pro vás
jako stvořené. Těšit se můžete na zbrusu nový detektivní příběh!
26.3.2022 19:00 - 22:00
STRAŠIDELNÁ NOC
Jaké to je, když se večer na našem zámku setmí
a z děr vylézají myšky a pavouci všech rozměrů?
To musíte zažít na vlastní kůži a vidět na vlastní oči!
Přijďte kdykoli v čase mezi 19.00 až 21.30 hod. Večerní dobrodružství se bude líbit všem dětem starším čtyř
let a také jejich rodičům.
13.5.2022 19:30 - 20:50
BARBORA POLÁKOVÁ
Sympatická hravost i umění překvapovat přinášejí oblíbené zpěvačce a herečce Barboře Polákové přízeň
fanoušků i odborné kritiky. Ve spojení s doprovodnou
kapelou složenou z výborných muzikantů v čele s kapelníkem a spoluautorem řady písní Davidem Hlaváčem
se můžeme těšit na barevný a živelný koncert v novém
pražském multižánrovém prostoru Chvalská stodola.
Divadlo

CHVALSKÝ ZÁMEK

Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857,

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

22. 1. 2022 - 15. 5. 2022
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe
si rozhodně nemůžete nechat ujít! Mnohých detailů
si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény
i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky
zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní
průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film
o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení.
2.3.2022 - 3.4.2022
MŮJ SVĚT
Tato prodejní výstava je zamýšlena jako pocta amatérskému malíři Ing. Pavlu Koťanovi (3. 4. 1950 – 21. 1.
2020) a představí jeho tvorbu posledních let. Výtěžek

HORNÍ POČERNICE

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

03. DUBEN
ALENKA A JEJÍ ŘÍŠE DIVŮ
V 15:00 / Divadlo / Divadlo Anfas / Pro děti. Pohádka
o tom, co všechno je možné prožít v říši dětské fantazie.
04. DUBEN
PENZION PONORKA
V 19:30 / Divadlo / VIP Art Company, Docela velké divadlo. Francouzská komedie o záletech.
05. DUBEN
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
V 14:00 / Film. Komedie na kolejích od Jiřího Havelky, jehož debut Vlastníci zaujal před dvěma lety diváky
i kritiku.
05. DUBEN
POSLEDNÍ ZÁVOD
V 19:30 / Film. Příběh Bohumila Hanče, který tragicky
zahynul spolu s Václavem Vrbatou během lyžařského
závodu na hřebenech Krkonoš.
07. DUBEN
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
V 19:30 / Film. Hořkosladká komedie o partě přátel,
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kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili příchod
Nového roku.
09. DUBEN
MAXIPES FÍK
V 15:00 / Divadlo / Divadlo Krapet / Pro děti. Divadelní
zpracování oblíbeného večerníčku.
10. DUBEN
EXPEDIČNÍ KAMERA
V 18:00 / Film. 12. ročník filmové přehlídky s dokumenty
o cestování, dobrodružství i divoké přírodě.
11. DUBEN
ŠPINAVÝ OBCHOD
V 19:30 / Divadlo / JT Promotion. Bláznivá komedie s kriminální zápletkou, plná nečekaných komických situací.
20. DUBEN
VYŠEHRAD: FYLM
V 19:30 / Film. Po úspěšném on-linovém seriálu přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu.
21. A 26. DUBEN
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
V 19:30 / Film. Komedie. Po čem muži touží 2 je volným
pokračováním divácky nejúspěšnějšího českého snímku roku 2018.
28. DUBEN
PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!
V 19:30 / Divadlo / Divadlo pod Palmovkou. „Nekompromisní ponor do devadesátek, do období, kdy všechny otázky dokázalo zodpovědět Bravíčko. Láska, sex
a něžnosti na 90210 způsobů...“

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

2. 4. sobota
Proč muži neposlouchají a ženy neumějí číst v mapách
Divadelní spolek Bezdíkov (Škvorec)
Muži a ženy jsou odlišné bytosti. Že je to v dnešní době
odvážné tvrzení?
3. 4. neděle
Ježek Sonic 2
Pichlavý hrdina nejúspěšnějšího zahraničního filmu roku
2020 v českých kinech se vrací.
9. 4. sobota
Řezbářský kurz
ŘEZBÁŘSKÝ KURZ zaměřený na domácí vyřezávání.
ČAS: 9:30-12:00, 13:00-16:00.
22. 4. pátek
Trvalá dovolená - Jim Jarmusch Maraton
Král amerického nezávislého filmu Jim Jarmusch se
etabloval do pozice jednoho z nejvýraznějších světových
filmařů počínaje prvotinou Trvalá dovolená.
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22. 4. pátek
Podivnější než ráj - Jim Jarmusch Maraton
Tragikomický příběh plný snových a neuvěřitelných náhod.
23. 4. sobota
Mimo zákon - Jim Jarmusch Maraton
Film Mimo zákon, který Jim Jarmusch popisuje jako „neo-beatnickou noirovou komedii“, je trochu noční můrou
a trochu pohádkou.
23. 4. sobota
Tajuplný vlak - Jim Jarmusch Maraton
Čtvrtý film Jima Jarmusche je poctou italské a japonské
kultuře v americkém stylu.
23. 4. sobota
Noc na zemi - Jim Jarmusch Maraton
Druhý Jarmuschův barevný film je členěn do pěti povídek odehrávajících se zároveň během noci v různých
časových pásmech v pěti velkých městech a v odpovídajících jazycích.
24. 4. neděle
Mrtvý muž - Jim Jarmusch Maraton
William Blake putuje k západním hranicím Ameriky někdy v druhé polovině 19. století.
24. 4. neděle
Kafe a cigára - Jim Jarmusch Maraton
O Paříži dvacátých let, používání nikotinu jako prostředku na hubení hmyzu či kofeinových nanucích.
24. 4. neděle
Paterson - Jim Jarmusch Maraton
Řidič autobusu Paterson žije se svou ženou Laurou v Patersonu, někdejším městě básníků, které dnes upadá.
25. 4. pondělí
Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě
Ve spolupráci s MŠ Klánovice Vás zveme na seminář
Mgr. Jiřího.
29. 4. pátek
VLTAVA - Náklad štěstí tour
Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel
na české hudební scéně. Toto přízvisko si vysloužila nejen neobvyklou poetikou mnohoznačných textů, ale také
svým zcela nezaměnitelným hudebním stylem, který dokonale souzní s charismatickým hlasem zpěváka, kytaristy, básníka a herce Roberta Nebřenského.
7. 5. sobota
Ivan Mládek a Banjo Band
Dadaistické monology, scénky a anekdoty střídají známé
i méně známé písničky Banjo Bandu, které interpretuje
jak Ivan Mládek, tak i ostatní členové jeho
„panoptika“.
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ŽIVOT JIREN

BŘEZEN / DUBEN

19:00

20:00 Obecní jirenský ples
Kulturní dům Jirny
Předprodej a rezervace ObÚ Jirny. Hraje
skupina Bueno. Vstupné 150 Kč

sobota

17:00

Právní poradna
na Kvapíku

pátek

čtvrtek

Miroslav Paleček
Písně domova

neděle

pátek

Biograf Kvapík
Myši patří do nebe

Kvapík U Antošů

sobota

15:00
neděle

19:00
pátek

Kvapík U Antošů
PREMIÉRA filmu mimořádně na Kvapíku
Vstupné 120 Kč, sledujte www.ziji.cz

19:00
neděle

Biograf Kvapík
Poslední závod

Radůza

Koncert otevřených srdcí
Kulturní dům Jirny
Více na www.ziji.cz

Kvapík U Antošů

19:00
středa

Miloň Čepelka
Poetický večer
Kvapík U Antošů

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

18:00
čtvrtek

Ježibaba Kolobajzna
slaví Velikonoce

Kvapík U Antošů
Divadelní pohádka pro děti v podání
Divadélka Koloběžka. Pořádá DOS Jirny.

Mário Bihári
a Bachtale Apsa

Tentokrát i se zajímavým hostem.
Vstupné 350 Kč, více na www.ziji.cz

Hasičský ples

Kulturní dům Jirny
Ve stylu divokého západu. Hraje sk.
Bueno. Vstupné 150 Kč (SDH Nové Jirny)

ČIPERKOVÉ
Písničkozem

Kvapík U Antošů
Koncert pro děti, www.ciperkove.cz

pátek

Vstupné 120 Kč, sledujte www.ziji.cz

20:00

Kvapík U Antošů

19:30

Kvapík U Antošů
Koncert - pocta Jaroslavu Seifertovi
Vstupné 250 Kč, více na www.ziji.cz

19:00

Tančírna na Kvapíku

10:00

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

19:00
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Jirenský beránek

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

19:00
středa

Na kus řeči
s Alešem Hámou
Kvapík U Antošů

Sledujte www.ziji.cz

19:00 Sousedské besedování
Mgr. Karel Satoria
čtvrtek

29
pátek

Kvapík U Antošů
Sledujte www.ziji.cz

19:00

Jarek Nohavica
Kulturní dům Jirny
Sledujte www.ziji.cz

Tento přehled vydává redakce portálu www.ziji.cz nejen pro Jirenský zpravodaj. Chcete přidat svoji akci?
Navštivte www.ziji.cz a akci jednoduše přidejte. Uzávěrka 24. dne předchozího měsíce.
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Zde může být
i vaše
reklama!
Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz

tel.: 724 963 162

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

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
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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:

ticháspráva

• Údržba veřejného osvětlení
• Opravy a údržba staveb
• Natáčení filmů
• Ostatní výškové práce
Ceny:
Pronájem plošiny 590 Kč/hodinu.
Obsluha a práce od 220 Kč/hodinu,
Při dlouhodobějším nájmu slevy dohodou.
Doprava plošiny 19 Kč/km.
Ceny bez DPH.
Kontakt: 724 191 249
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ŘEZNÍK - UZENÁŘ
Reznik a uzenar
reznictvi_uzenarstvi

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

Možnost objednání produktů z restaurace sítě Ambinte

DÁRKOVÉ KOŠE - FIREMNÍ BALÍČKY
Obchodní Centrum Šestajovice - Revoluční 1113, 250 92 Šestajovice
Inzerát 2021 A5 print.pdf

2

07.12.2021

21:57

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9
individuální přístup
angličtina, španělština a němčina

Přijďte se k nám

do
vat
o
m
or

kdykoli podívat.

naší školy. T
eší
me

celoroční program

„učíme se venku“

e

MŠMT

Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice
MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz

osti
osobn , přijďte
s
ei
nf

AKREDITACE

tní vzdělání s m
o
vali
žn
os
ti k
t
dě

s

moderní vyučovací metody

Pokud hledáte p
ro
ás.
v
sv
na
é

e
voj
oz
ír

s rodilými mluvčími

www.victoria-school.cz

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
v Klánovicích

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
v Újezdě
nad Lesy
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Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice

Ceny od
20.455.000,-Kč

PRODE J ZAHÁ JEN
ovice.cz

www.utrativodu-klan

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

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

A J AT

O

DOPRODEJ

PRON

A J AT

O

nových bytů
v Klánovicích
PRONÁJEM – obchodní prostor 67 m2
včetně zázemí, kryté parkovací stání,
Slavětínská ul., Klánovice

cena 150,-Kč/m2

PRODEJ – pozemek 5.229 m2 (orná půda),
ul. Ke kolodějskému zámku,
Praha 10 – Dubeč

PRONÁJEM – hezký RD 4+kk/G, podlahová
plocha 160 m , zahrada 580 m2,
Kopretinová ul., Šestajovice
2

Á
PROD

NO

PRODEJ – nově zrekonstruovaný byt 3+kk
63 m2 + lodžie 2,1 m2 + sklepní kóje 8 m2,
Malkovského ul., Praha 9 – Letňany

cena 35.000,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM - luxus. byt 3+kk/balkon, podlahová
plocha celkem 110 m2, 4.p. s výtahem, možnost pronájmu i garáž. stání, Nitranská ul., P3 – Vinohrady
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