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Pár slov
slov na
na úvod
úvod
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás přivítal v Novém roce 2022 a popřál Vám do něj mnoho štěstí
a zdraví. Dle posledních zpráv se zdá, že to nebude lehký rok a nejrůznější
zvěsti o růstu cen či pokračujících Covid opatřeních nás jistě nenechávají
klidnými. Na druhou stranu věřme, že se vše v lepší obrátí a denní radosti
nám zlepší náladu a na případné starosti dají zapomenout. Již lednový Dostavník Vám přináší pozitivní informaci o zahájení přípravných prací na výstavbě komunikace v ulici Potoční, která umožní budoucí propojení nových
lokalit s hlavní silnicí Komenského. Za účelem zvýšení bezpečnosti také
probíhají intenzivní jednání o zbudování semaforu na křižovatce u autobusových zastávek Balkán. A na závěr věříme, že Vás potěší nové provedení
Dostavníku v barevné podobě. Za to moc děkujeme podpoře obce i všem
našim inzerentům.
Za členy redakce
Martin Liška
šéfredaktor
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školení
transfer SPCCH
přemístění trafostanice
vynětí ze ZPF
Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr

Informace OÚ
Úhrady nákladů
Měsíc listopad 2021

proudnice a hadice, hasiči
nabíječka na autobaterie, hasiči
stolní počítač
server
údržba veřejného osvětlení
drobný materiál, tělocvična
sáčky na psí exkrementy
kancelářské potřeby
Dostavník 10, 11/2021
pohonné hmoty, hasiči
pohonné hmoty, OP
poštovné
telefony, čerpací stanice
telefony, tělocvična
telefony, OP
telefony, hasiči
telefony, OÚ
fireport, hasiči
pojištění vozidel
poplatky bankám
nájem, sběrný dvůr
IT služby
operativní servis
zlepšení vodohospodářské IS
montáž nafukovací haly
inzerce
geometrický plán
provoz sběrného dvora
svoz komunálního odpadu
svoz tříděného odpadu
střelby, OP
STK a měření emisí, hasiči
kontrola hasicích přístrojů
opravy komunikací
oprava vodovodního řadu
oprava okapů, MŠ
pneu, hasiči
výměna osvětlení
kulturní akce, Světlušky
kulturní akce, Vítání občánků
pohoštění
dopravní obslužnost BUS MHD
správní poplatky
změna územního plánu
intenzifikace ČOV
výstavba atletického oválu
úpravy, modulové domy
stavební úpravy, čp. 13
defibrilátory
pořízení automobilu, hasiči
oprava vozidla, OP
náboje, OP
plyn, tělocvična
plyn, OÚ
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23 846,3 798,21 546,44 910,42 083,855,9 075,3 993,36 514,8 075,5 715,274,213,41,326,12,2 044,1 210,1 935,1 965,10 000,10 000,6 679,12 100,18 150,1 299,8 470,196 725,715 705,60 840,750,2 250,2 161,32 930,19 756,1 210,104 106,46 494,1 170,3 301,217,158 646,40 000,114 950,2 737 807,50 000,26 768,219 774,296 886,28 434,3 371,1 400,13 300,9 200,-

1 280,15 000,333 435,57 942,-

Informace k místnímu
poplatku za komunální odpad
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na území obce Šestajovice je stanoven na základě zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce Šestajovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – k nahlédnutí:
http://www.sestajovice.cz/obecni-urad/vyhlasky-narizeni-rady/.
Poplatek platí každá fyzická osoba, která je přihlášena v obci Šestajovice (včetně dětí). Poplatek dále platí
i fyzické osoby, které mají ve vlastnictví nemovitou věc
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba
a která je umístěna na území obce. Pokud má osoba v obci více nemovitých věcí zahrnujících byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci a pokud
v nich není přihlášená žádná fyzická osoba, je povinna
platit poplatky za komunální odpad za každou z nich.
Je-li v obci fyzická osoba přihlášená a zároveň má
ve vlastnictví další nemovitou věc (zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci) umístěnou
na území obce, ve které není nikdo přihlášený, pak platí
místní poplatek za komunální odpad jak z titulu svého přihlášení v obci, tak i za tuto jím vlastněnou nemovitou věci.
Poplatková povinnost je nově rozšířena i na právnické
osoby, svěřenské fondy, podílové fondy a fondy obhospodařované penzijní společnosti, které vlastní nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická
osoba a která je umístěna na území obce.
Sazba místního poplatku pro rok 2022 činí 970,- Kč.
Poplatek je splatný jednorázově, a to do 31. května
2022.
V průběhu měsíců února – dubna 2022 budou poplatníkům doručovány předpisy poplatku (emailem, vhozením do schránky nebo prostřednictvím České pošty).
Obecní úřad také upozorňuje, že předpisy poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství (ať již
elektronické či tištěné), jsou zasílány v rámci klientského přístupu k poplatníkům, a to nad rámec povinností
správce poplatku stanovených zákonem. Skutečnost,
že předpis poplatku nebyl doručen nebo byl doručen
až po termínu splatnosti poplatku, nemá vliv na právními předpisy stanovenou povinnost uhradit místní
poplatek za systém obecního hospodářství v termínu
splatnosti.
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Poplatek lze platit převodem na účet (číslo účtu obecního úřadu je 3423201/0100) nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu. Při platbě převodem na účet je
vždy nutno uvést variabilní symbol poplatníka (je uveden na doručeném předpisu poplatku nebo ho lze zjistit na dotaz v účtárně obecního úřadu). Pokud nebude
u přijaté platby uveden variabilní symbol, nelze správně
přiřadit platbu k příslušnému poplatníkovi.
V případě nezaplacení poplatku se postupuje v souladu
s výše uvedeným zákonem o místních poplatcích a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že nezaplacené poplatky se
vyměřují a následně dochází k jejich vymáhání exekucí.
Další informace o místním poplatku za systém obecního
hospodářství můžete získat přímo na účtárně Obecního úřadu Šestajovice (email: poplatky@sestajovice.cz,
tel. 777 891 192).

Z činnosti obecní policie
V měsíci prosinci řešili naši strážníci mimo jiné tyto záležitosti: vandalismus, dopravní nehoda, volně pobíhající
pes, poškození dopravního značení, znečištění komunikace, kontrola podezřelého vozidla, osoba pod vlivem
návykových látek pohybující se na veřejné komunikaci.

VANDALISMUS

Příchod nového roku je vždy spjat s bujarými oslavami. Stejně tak tomu bylo posledního dne loňského roku
v naší obci. Dobrou zprávou je, že zde na Silvestra nebyly zaznamenány větší problémy. Naprostá většina
našich občanů k oslavám přistoupila s ohleduplností ke svému okolí. Ohňostroje ustaly během 20 minut
po půlnoci. Jen výjimečně se hluk z ohňostrojů ozýval
v pozdější dobu. Za tento odpovědný a ohleduplný
přístup si naši občané zaslouží poděkování.
I škody na veřejném majetku byly po letošních oslavách
minimální. Jeho poškození bylo zaznamenáno pouze
u odpadkového koše u budovy mateřské školy. Do tohoto koše vhodil pachatel zábavní pyrotechniku, která
výbuchem koš roztrhla a jeho části vč. obsahu koše rozmetala po okolí. Nebezpečné pro chodce pak bylo vel-
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ké množství střepů, které se po výbuchu rozlétly v okolí
koše. Toto byl jediný případ prezentace mentálně
omezeného jednání. Hned první pracovní den zničený
koš zaměstnanci technických služeb odstranili a nahradili jen novým kovovým košem, který je odolnější vůči
vandalům. TS také uklidily veškerý nepořádek, hlavně
střepy, které byly nebezpečné pro chodce.

NEPOŘÁDEK

Poté, co strážníci začali pokutovat odkládání odpadu mimo vyhrazené nádoby, se množství takto odkládaného odpadu snížilo. Stále se však najdou jedinci,
kteří se chovají bezohledně a odpad mimo nádoby odkládají. Nejen že takto dělají nepořádek na veřejném
prostranství, ale často tříděný odpad tímto způsobem
znehodnotí. Například papír, který je mokrý díky dešti nebo sněžení, již nelze přijmout do tříděného papíru
a je vyhozen do směsného odpadu. Takové jednání je
nejen neekologické, ale také zvyšuje náklady na odpadové hospodářství. Zbytečně jsou tak ubírány prostředky z obecního rozpočtu, které mají sloužit našim občanům. Proto budou strážnici pokuty za tento přestupek
udělovat již vyšší.
V souvislosti s využíváním podzemních kontejnerů na tříděný odpad žádáme občany, aby do hrdla kontejneru
vhazovali papír a plast o velikosti, která hrdlem projde. Především u kontejnerů na tříděný papír jsou hrdla
často ucpána, protože se někdo snaží hrdlem procpat
velký kus kartonu, nejčastěji kartonové krabice. Hrdlo
se tímto ucpe, a ačkoliv je kontejner prázdný, ostatní
občané ho nemohou využít. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost vůči ostatním občanům.

Tento papír je již znehodnocen

Vyznačená parkování

Zničený koš u budovy MŠ

Naše obec je odpůrcem zbytečného dopravního značení. Proto každé nové dopravní značení důkladně zvažuje, především s ohledem na jeho funkčnost a potřebnost. Podobné je to s vyhrazenými parkovacími místy
u školských zařízení v ulici Za Stodolama. Místo K+R
slouží pro rodiče, aby bylo zajištěno bezpečné místo
pro vystupování dětí. Parkovací místo RESERVE pak
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Zimní úklid
I když chladného počasí se sněhem jsme se letošní
zimu zatím moc nedočkali, jsou technické služby obce
stále připraveny na zimní úklid. Především musí být
připravena technika, na kterou jsou na zimu instalovány
radlice a zametáky. Technika zatím za účelem odklízení
sněhu vyjela pouze na pár dní v průběhu prosince. Sněhu nebylo mnoho, úklid byl proto prováděn především
v podobě zametání chodníků. Zima ale ještě nekončí,
i ostatní techniku určitě ještě letos čeká mnoho práce.

Vozidlo parkující na místě vyhrazeném pro invalidní
osobu
slouží pro invalidní paní učitelku. Přesto, že jsou okolní
parkovací místa volná, často na těchto vyhrazených
místech někteří řidiči parkují. A to jenom proto, aby nemuseli jít deset metrů pěšky navíc. Žádáme proto řidiče těchto vozidel, aby tato dopravní značení respektovali a nechovali se bezohledně k ostatním řidičům
a občanům. Děkujeme.

Vánoční stromky
Zaměstnanci technických služeb sváželi na začátku
roky vyhozené vánoční stromky. Několik set stromků
bylo svezeno na obecní pozemek na okraji obce, kde
byly stromky štěpkovány. Tato štěpka je pak dále využívána.
Aby bylo štěpkování bezproblémové, musí být stromy
zcela odstrojeny. K tomuto přistoupili naši občané velmi odpovědně. Skoro všechny stromky byl zbaveny ozdob a tvořili tak čistý bioodpad. Za tento odpovědný
přístup našim občanům děkujeme. Mezi stovkami
stromků se skutečně našlo pouze pár jednotek kusů
stromků, jejichž majitelé se zachovali bezohledně vůči
životnímu prostředí a zaměstnancům technických služeb a stromky vyhodili na ulici neodstrojené.

Zaměstnanci TS svezli a zpracovali stovky stromků

Zametání chodníků po prvním sněhu

Havárie vodovodu
V zimním období jsou opravy havárií na vodovodním
řadu obzvláště nepříjemné. Nicméně tyto havárie je
vždy třeba opravit co nejrychleji, aby byla zajištěna dodávka vody do domácností nebo nedocházelo k únikům
vody z řadu. Začátkem prosince se s jednou takovou
opravou potýkali zaměstnanci technických služeb v ulici
Smetanova. Zde došlo k závadě na přípojce a z vodovodního řadu tak začala unikat voda. TS nejdříve museli odstranit kus betonové konstrukce vozovky. Poté
vyhrabat zeminu a opatrně odkrýt místo havárie. Následně došlo k opravě poškozeného místa. Ještě týž
den bylo místo opět zavezeno pískem a zeminou a bylo
připraveno k obnovení vozovky.

Havárie byla opravena během několika hodin
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Nový semafor
Se zvyšujícím se provozem na periferii metropole se zvyšuje i počet vozidel, které denně projíždějí naší obcí.
To negativně ovlivňuje dopravu v naší obci. Například
výjezd z vedlejších ulic na hlavní silnici v ranní a odpolední
dopravní špičce bývá často velmi náročný. Podobně jako
řidiči jsou na tom chodci. Přejít hlavní silnici, byť na vyznačeném přechodu pro chodce, je mnohdy i nebezpečné.
Bohužel za poslední roky bezohlednost řidičů vůči chodcům vzrostla. Zatímco dříve na přechodu pustilo chodce
již první nebo druhé přijíždějící vozidlo, dnes často chodci
čekají, než projede několik vozidel, než mu některé zastaví.
Z tohoto pohledu je v naší obci aktuálně nejhorší situace na přechodu pro chodce u autobusových zastávek
Balkán. Zdejší přechod využívá denně mnoho chodců,
především k cestě na autobus. Velká intenzita chodců je
zde i v době trhů. Nejvíce je zde však třeba zajistit bezpečnost pro děti, které tudy chodí nejen na autobus, ale
i na dětské a sportovní hřiště v parku na Balkáně nebo
do sportovního areálu.
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Obec proto připravuje řešení této neutěšené situace
v podobě světelné signalizace. Základní úvahou je
umístění světelných blikačů, které byly původně umístěny
na přechodu pro chodce mezi autobusovými zastávkami
Za Stodolami. Vzhledem hustotě provozu, která i do budoucna poroste a vzhledem k charakteru místa (těsná
blízkost dopravní křižovatky) považuje obec za vhodnější
umístění semaforu. Právě vzhledem k přítomnosti křižovatky však Policie ČR umístění semaforu pouze na přechodu
pro chodce nepovolí. Semafor zde bude možné umístit
pouze v případě, že zde bude vybudován komplexní semafor pro celou křižovatku. Komplexní semafor by vyřešil
i problém s výjezdem vozidel z ulice Tyršova a Žižkova na
hlavní silnici. Takové řešení by tedy bylo velmi přínosné.
Řešení v podobě komplexního osazení křižovatky semaforem je však finančně náročné. Náklady na pořízení semaforu budou ve výši několika milionů korun. Proto obec
hledá možnosti financování je vybudování za pomocí dotace. Aktuálně obec konzultuje pořízení semaforu s jinými
obcemi, kde nedávno tyto semafory pořizovali, aby bylo
nalezena optimální cesta pro pořízení semaforu, a přitom bylo možné semafor vybudovat v dohledné době.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šestajovice konaného dne
14. 12. 2021 od 19:00 hodin v budově Základní školy Šestajovice

________________________________________________________________ _______________________________________________________________

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

Program:
1. Zahájení zasedání
2. Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné počtem
9 přítomných členů

5. Určení návrhové komise: Ing. Srnská, Ing. Škarka
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
6. Kontrola minulého zápisu
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

3. Určení zapisovatele: Ing. Dvořák
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

7. Rozpočtové opatření č. 2/2021 (příloha 1) v kompetenci ZO, dodatečné schválení.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

4. Určení ověřovatelů zápisu: M. Hrdlic, Ing. Škarka
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

8. Rozpočtové opatření č. 4/2021 (příl. 2) v kompetenci ZO.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
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9. Rozpočtová opatření č. 7-9/2021 (příloha 3, 4, 5)
v kompetenci starosty – na vědomí zastupitelům.
10. Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje rozpočet
na rok 2022 (příloha 6) jako schodkový takto:
Celkové příjmy (třída 1-4) ve výši 72 465 251,75 Kč
Běžné výdaje (třída 5) ve výši
36 163 397,00 Kč
Kapitálové výdaje (třída 6) ve výši 137 871 683,00 Kč
Financování (třída 8) ve výši
101 569 828,25 Kč
Jako závazné ukazatele rozpočtu schvaluje zastupitelstvo obce Šestajovice členění výdajů na paragrafy;
u paragrafu 3111 a 3113 včetně položky 5331.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
11. Snížení provozního příspěvku MŠ Šestajovice na
rok 2021 o částku 325.000 Kč. Příspěvek se snižuje
z důvodu nižší potřeby čerpání provozního příspěvku
v souvislosti s koronavirovou situací. Příspěvek bude
příspěvkovou organizací MŠ Šestajovice vrácen na
účet Obce Šestajovice.
ZO pověřuje starostu obce provedením rozpočtového
opatření
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
12. Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem čtyř bytových jednotek v modulových domech. Podáno bylo
pět nabídek. Vyhlášeným hodnotícím kritériem pro
stanovení pořadí zájemců byla výše prvního nájmu.
Nabídka výše prvního nájmu u jednotlivých uchazečů:
Bagar
50.000 Kč - uspěl
Benešová
35.000 Kč - uspěla
Váňová
28.500 Kč - uspěla
Dvořák
25.000 Kč - uspěl
Berousek
14.700 Kč - neuspěl
ZO pověřuje starostu obce podpisem nájemních smluv.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
13. Schválení kupní smlouvy „Šestajovice – Dopravní
automobil“ se společností PROGRES SERVIS
SIBŘINA,spol. s r.o. za cenu 1.361.371 Kč vč. DPH.
Předmětem smlouvy je dodání dopravního automobilu
vč. přestavby a příslušenství pro Sbor dobrovolných
hasičů Šestajovice.
ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
14. A) Schválení smlouvy o dílo č. 27014/21 se společností Sport-Technik Bohemia s.r.o. na projekt „Multifunkční
hřiště Šestajovice na pozemku parc. č. 224/20, 224/27
a 224/28, k.ú. Šestajovice“ ve výši 15.015.442,24 Kč
při rozsahu A a 6.580.382,51 Kč při rozsahu B.
ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
B) Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního programu MMR na akci „Atletický areál pro ZŠ Šestajovice – II. etapa, školní hřiště“. Jedná se o podporu
ve výši maximálně 70 % z uznatelných nákladů.
ZO se zavazuje spolufinancováním této akce z rozpočtu obce Šestajovice.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
15. Projednání nabídky společnosti NetSprint s.r.o. ke
vzájemné spolupráci na projektu digitalizace obce
Šestajovice.
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ZO navrhuje projednání nabídky ke spolupráci odložit
do doby, než bude vyřešen současný stav uložení
optických kabelů společnosti v souladu s Vyhláškou
č. 488/2020 Sb.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
16. Schválení návrhu Smlouvy o zajišťování a financování
dopravní obslužnosti (autobusové linky MHD) se Středočeským krajem zastoupeným společností Integrovaná
doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
17. Projednání žádosti o uznání výjimky pro příspěvek na
umístění dítěte v MŠ mimo obec, žadatel Ing. Dědková.
ZO konstatuje, že je povinno jednat v souladu se zákonem, tedy že nelze poskytovat výjimky ze schválených
podmínek pro poskytování příspěvku na umístění
dítěte v MŠ mimo obec.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
18. Schválení doplatku společnosti Zemědělská obchodní
společnost Šestajovice-Jirny, a.s. za rozdíl v odhadní ceně při směně pozemků mezi obcí Šestajovice
(parc. č. 305/8) a ZOS Šestajovice – Jirny, a.s. (parc.
č. 224/30 a 231/52) ve výši 1.157.000 Kč.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
19. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvy o umístění stavby č. IV12-6028675/010 LeCo Jirny – rozšíření DS. Žadatelem
je společnost Com - Pakt Energy, a.s. v zastoupení investora ČEZ Distribuce, a.s.
ZO projednání bodu odkládá z důvodu absence
výpočtu pro určení výše náhrady, přičemž žadatel tento výpočet deklaruje v průvodním dopisu jako přílohu
smlouvy.
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
20. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Šestajovice č. 1/2021, o stanovení systému odpadového hospodářství (příloha 7).
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
21. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Šestajovice
č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (příloha 8).
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
22. Schválení cen za vodné a stočné pro rok 2022 dle
kalkulace (příloha 9). Ceny jsou vč. DPH.
vodné: 32,74 Kč/m3
stočné: 50,74 Kč/m3
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
23. Schválení změny ceny nájmu tělocvičny a nafukovací
haly od 1. 1. 2022. Ceny jsou vč. DPH.
tělocvična: 		
450 Kč/hod
nafukovací hala:
400 Kč/hod
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
24. Schválení zápisu
		
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Diskuse.
Závěr.
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Kalendář svozu odpadů 2022 - Šestajovice
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Mateřská škola
Ježíšek u Dráčků
„Už se zase těšíme na Jéžíška, copak nám letos nadělí.
Copak asi dostanem od Jéžíška, to bychom rádi věděli.“
Už se to chystá, už se to blíží. A co? No přeci přijde
Ježíšek.
Ve školce jsme se také velmi těšili na Ježíška. Ozdobili
jsme si stromeček, který jsme ještě vyvýšili na skříňku.
Proč? Aby se pod něj více vešlo, to je jasné.
Byli jsme zrovna na školkové zahradě a jako by nás
něco lákalo zpátky do školky. Před vchodem do školky odupat boty od bláta, protože sněhu jsme si zatím
moc neužili, sundat boty, obout bačkorky, zazpívat si
společně vánoční koledy, vyšlapat schody a v šatně se
převl...CO TO...? Přes dveře do třídy bylo prostěradlo.
Děti z loňského roku poznaly, že už dlouho očekávaný
host konečně dorazil. No tak rychle převléknout, a hlavně Ježíška nevyrušit. Jen ať to hezky všechno vybalí,
přeci se s tím nepotáhne jinam. Převlékli jsme se a pak
jsme se odvážili dovnitř do třídy. To nadšení dětí z nových hraček, pomůcek na cvičení a knížek, to bylo veliké a hned se muselo vše pořádně vyzkoušet.
Doufám, že každý z vás pod stromečkem našel něco,
co mu udělalo radost a já bych vám tímto chtěla popřát
vše nejlepší do nového roku, a hlavně to nejdůležitější
- zdraví.
Hodně zdraví, neboť je vzácné.
Hodně štěstí, neboť je krásné.
Hodně lásky, neboť je jí málo.
A vše další, co by za to stálo.
Kateřina Böhmová
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Košťátka a prachovky měly
napilno, anebo svátek svaté
Lucie v mateřské škole
Sv. Lucie nám zaklepala na dveře i letos a my se pustili
do práce. Do jaké práce? Do vymetání neduhů, nemocí
a špatné nálady. Tak, jako každým rokem, i letos jsme
se těšili v mateřské škole na oslavu svátku svaté Lucie.
To totiž mají naše košťátka, smetáčky a prachovky, dětí
ve třídě Rybiček, doslova napilno. Děti se převléknou
do svých bílých kostýmků a užívají si vymetání neduhů, nemocí a špatné nálady ze všech koutů mateřské
školy. Pravda, nemocí a neduhů je podstatně více než
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špatné nálady. Ta u nás příliš nemá místo. Spíše je tu
slyšet smích a veselé štěbetáni.
Děti důkladně procházely, za doprovodu paní učitelek,
mateřskou školu a vymetaly a vymetaly. A to velice
důkladně. Občas narazily na nějakou spící mouchu
nebo na odpočívajícího pavoučka. To ale vůbec nevadilo. Jen je lehce ometly a šly pracovat o kousek dál.
Za chvilku bylo hotovo, a to už na děti čekala sladká
odměna.
Tak pevně doufáme, že jsme ty neduhy a nemoci
z mateřské školy vymetli a nový rok bude veselý a bez
nemocí.
Přejeme Vám všem hodně zdraví, štěstí a pohody
v novém roce
za mateřskou školu Marcela Trantinová

Mikulášská návštěva
Pátek 3. prosince byl pro děti výjimečným. Mikuláš
a jeho družina se vydali na dřívější obchůzku a navštívili naši školku. Zastavili se v každé třídě, aby
ke všem dětem s pomocí knihy hříchů promluvili. V některých třídách se na návštěvu, jak se patří,
připravili, a tak bylo po školce vidět malé andělky či
čertíky. Družina však i přes maskování jasně věděla,
kde je. Čertík dětem nezapomněl připomenout jejich
lumpárničky, anděl děti pochválil a moudrý a spravedlivý Mikuláš dětem jejich školkové počínání zhodnotil. A protože má dobré srdce, po příslibu nápravy
a pěkné písničce či básničce byla dětem nejen každá
lumpárna odpuštěna, ale také sladce naděleno. Děti
si v tento den také vysloužily velikou pochvalu za od-
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vahu a statečnost, se kterou tento výjimečný den
zvládly. Všichni se budeme na milé setkání s naší
družinou těšit zase za rok.
Eliška Hlavatá

Vánoční besídka on-line
V čase vánočním bývá tradicí většiny školek uspořádat pro rodiče vánoční slavnosti nebo besídky s vystoupením dětí. Doba covidová tuto tradici bohužel
narušila již před rokem, kdy jsme poprvé nemohli
uskutečnit předvánoční setkání s rodiči ve svých třídách. A protože vystoupení dětí je pro rodiče i děti
zvláštní příležitostí a vzpomínkou na školkové roky,
nechtěli jsme je o tuto akci připravit. Proto jsme se třídou Kašpárků připravili pro rodiče vánoční překvapení v podobě dramatizace příběhu o narození Ježíška.
Děti oblečené do kostýmů, doprovod klavíru, kytary,
rolniček a zvonečků, vánoční písně a koledy – vše
co k představení patří. Příběh jsme natočili na mobil
a pomocí moderních technologií (úpravy foto a videa)
vytvořili pro rodiče malou vánoční pohádku Půjdem
spolu do Betléma. Před objektivem kamery byly děti
uvolněnější než před plnou třídou rodičů při živém
vystoupení a zároveň natěšené, až se ve videu uvidí. Cena a význam společného vystoupení stoupla
ve chvíli, kdy stejný den, kdy jsme dotočili poslední
záběry, nastoupila naše třída karanténu a uvidíme
se až v nové roce. Zásilku s videem obdrželi rodiče
do svých e-mailů na Štědrý den a podle reakcí to byl
opravdu cenný dárek.
Jana Zetková
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KLUB MLADÉHO DIVÁKA
PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRA
U PRVŇÁČKŮ

V pondělí 13. prosince 2021 se v Národním divadle po
dlouhé době sešel skoro celý Klub mladého diváka a
zástupci naší školy tam nemohli chybět. Na programu
byla Kytice K. J. Erbena, kterou si všichni náležitě
užili. Největšímu ohlasu se dostalo částem Vodník,
Svatební košile a poslední části Štědrý večer, nicméně
hra byla skvěle zpracovaná jako celek. Zážitek byl
znásoben tím, že jsme dostali lístky do páté řady, a tak
se všichni již těšíme na další divadelní setkání.

Hurá, přijde Mikuláš! S touto informací jsme si
s radostí vyrobili a nazdobili papírové sáčky, do
kterých nám paní učitelka dala sladkosti, jablko a
banán. A pak následovala návštěva Svíčkárny Rodas.
Výrobní dílna, ve které jsme mohli sami vyrábět, tvořit
a zdobit svíčky, mýdla a koupelovou sůl, nás nesmírně
oslovila. Se zaujetím jsme kombinovali barvy,
vykrajovali, nabírali...Na závěr jsme si mohli pohladit
zvířátka, která žijí na zdejší minifarmě. Prostě nádhera
- krásné páteční dopoledne!
Žáci a učitelky 1.A a 1.B
Anežka Svobodová a Matouš Hrozínek z 9. A

3. A VÁNOČNÍ

4. CÉ NA VÁNOCÉÉÉÉÉ…
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BETLÉM v krabičce od sirek

Mnoho štěstí a zdraví v novém roce
přejí žáci a zaměstnanci ZŠ
Šestajovice

www.zs6.cz
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Život v obci
TJ Sokol Šestajovice
Prosinec v sokole

Do nového roku plného dvojek Vám přejeme elán
na jedničku, spoustu aktivity, hojnost zdraví a co nejvíce dobré nálady a pohody. Ať se daří ve všech Vašich
aktivitách.
Sokolové v novém roce už zase pilně cvičí, Vám si ale
dovolíme podat stručnou zprávu o našich aktivitách,
které proběhly koncem loňského roku.

Mikulášská

5. prosince, bohužel poté, co roztála sněhová nadílka,
jsme se sešli na kynologickém cvičišti v Klánovicích,
za jehož zapůjčení mnohokráte děkujeme, abychom si
trochu zasoutěžili, ochutnali čertovské cukroví, navštívili pekelníka s hořící rukou a napjatě očekávali příchod
Mikuláše s čertem a andělem. Večer se podle reakcí
vydařil, děti, které hrdinně zazpívaly nebo přednesly,
si odnášely nadílku, na niž se jim složili rodiče.
Děkujeme mnohokráte za pomoc velkým ďáblíkům
z oddílu Zálesák za přípravu a dohled.

Vánoční strom pro zvířátka

Zálesáci nelenili a jako každý rok vyzdobili vánoční
strom pamlsky pro zvířata. Letos dokonce vlastnoručně vyrobenými lojovými ozdobami. Škodolibě mě těší,
že někdy se nezadaří každému, a z vyprávění jsem se
doslechla, že připálený lůj smrdí jako nic na světě. Každopádně stromeček je ozdobený, krásný a udělali jsme
zvířátkům radost.
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Připomínka 80 let od výsadku skupiny
Anthropoid

V noci 29. prosince se přistáním na poli u nedalekých
Nehvizd začal psát jeden z příběhů druhé světové války, který bohužel neměl šťastný konec v podobě přežití
jeho hlavních aktérů, jejich blízkých či spolupracovníků.
Pokud se však na tento příběh díváme optikou vojáka,
skončil splněním bojového úkolu. Pokud se na něj díváme pohledem Sokola, tak v něm bylo proměněno heslo
„Jedinec nic, celek vše“, protože bez zapojení všech
článků, by se nikdy tento úkol splnit nepodařilo. Stejně
tak v případě, že je tento příběh nahlížen politicky, tak
se jednalo o úspěšnou akci, neboť jeho důsledkem bylo
odmítnutí Mnichovské dohody.
Začátek tohoto příběhu jsme si připomněli v brzkých
ranních hodinách u památníku přistání nad dálnicí D11.
Další částí byla přítomnost u odhalení nového památníku v Nehvizdech, která začalo ve 13:00 hodin. Věnec
k novému památníku položil starosta župy Barákovy
br. Firbas s náčelnicí naší jednoty ses. Hanou Otáhalovou a velitelem Sokolské stráže br. Markem Mandou.
Z lidského až mateřského pohledu doufám, že nikdy
už nebude podobné hrdinství potřeba. Kéž je rok 2022
klidný a naplněný tolerancí a vzájemnou obyčejnou lidskou slušností..

SK Šestajovice
Ani přes zimu naše týmy nezahálí a pilně se věnují zimní přípravě. Mužstvo starší přípravky zahájilo přípravu
v sobotu 8. 1. 2022 turnajem starších přípravek (ročníky
2011/2012). Turnaj se konal v milém prostředí komplexu Na Fialce v Říčanech.
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a celým turnajem prošli bez jediné porážky. V konečném sčítání z toho nakonec bylo krásné 2. místo, a to
jen díky nižšímu počtu vstřelených branek.
Velká gratulace bojovnému výkonu hráčů a dobré práci
trenérů.

Na turnaj dorazilo celkem 7 týmů, které se utkaly v turnaji každý s každým. Hrálo se v sestavě 4+1 a každý
zápas trval 10 minut. Naši kluci, pod vedením Jardy
Záhoře a Pavla Veverky, se sešli v minimální sestavě
a nebylo moc možností na střídání, ale o to více bojovali

Kdy a kam
CHVALSKÝ ZÁMEK

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

otevřeno denně 9-17 hodin

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.
18. 2. 2022 19:30
PŘESUNUTÝ KONCERT: POHŘEBNÍ KAPELA
Pohřební kapela je nevšední hudební uskupení, které
působí na naší scéně již od roku 1998. Její hudba by se
dala charakterizovat jako „urban folkcore“ nebo také „lidový crossover“ připomínající svižnou balkánskou hudbu z filmů režiséra Emira Kusturici. Kapela má na svém
kontě již čtyři CD a také zahraniční koncerty v Dublinu,
Manchestru či Wroclawi. V pátek 18. února od 19,30
hodin se můžete těšit na roztančený parket ve Chvalské stodole v rytmu ska, punku, hip hopu, folku, reggae
i world music se skvělou Pohřební kapelou.

Divadlo

HORNÍ POČERNICE

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

1. únor
Zátopek
V 14:00 / Film. Promítání nejen pro seniory
01. únor
Spencer
V 19:30 / Film. Vánoční svátky, kdy se princezna Diana
rozhodla opustit britskou královskou rodinu.
02. únor
Bláznovy zápisky
V 19:30 / Divadlo / GP-Art. Nezapomenutelné představení, ve kterém opět po půl století jedinečným způsobem exceluje mistr českého slova Jan Přeučil.
03. únor
Srdce na dlani
V 19:30 / Film. Nová komedie od tvůrců hitu Ženy v běhu
05. únor
Moje krásná příšerka
V 17:00 / Film / Pro děti. animovaná pohádka
10. únor
Zlato
V 19:30 / Film. Uprostřed rozlehlé, jedinečné a nelítostné australské pouště se odehrává drsný thriller o chamtivosti, která dokáže zatemnit lidskou mysl. Jak daleko
dokáží lidé zajít při cestě za nesmírným bohatstvím?
12. únor
Na kouzelném paloučku
V 15:00 / Divadlo / Divadlo Loudadlo / Loutková revue
pro děti
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14. únor
Besídka divadla Sklep
V 19:30 / Divadlo / divadlo Sklep. Nebuď konzerva.
Pásmo scének, skečů, písní a tanců divadla Sklep.

6. 2. neděle
Encanto
Film Encanto z dílny Walt Disney Animation Studios vypráví příběh neobyčejné rodiny Madrigalových.

15. únor
Vem si mě
V 19:30 / Film. Jennifer Lopez a Owen Wilson vám budou chtít dokázat, že když jde o lásku, nic není nemožné.

9. 2. středa
Ivo Šmoldas a Libor Šmoldas - talkshow s koncertem
Ivo Šmoldas - známý glosátor, humorista a komentátor
vystoupí se svým synem Liborem, předním českým jazzovým kytaristou s bohatými mezinárodními zkušenostmi.

16. únor
Láska a párečky
V 19:30 / Divadlo / VIP Art Company. Mistrovsky napsaná, místy i hořká komedie, vycházející z reálných
životních situací.
17. únor
Mimořádná událost
V 19:30 / Film. Komedie na kolejích od Jiřího Havelky, jehož debut Vlastníci zaujal před dvěma lety diváky i kritiku.
19. únor
Tajemství staré bambitky 2
V 17:00 / Film / Bioscop / Pro děti. Pokračování úspěšné filmové pohádky. Loupežník Karaba i král Jakub se
po deseti letech vrací na plátna kin.
22. únor
V létě ti řeknu, jak se mám
V 19:30 / Film. Komedie na motivy bestselleru Evity
Twardzik mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se kamarádí od dětství a dodnes se potkávají, už spolu se
svými rodinami.
23. únor
KDY když ne TEĎ
V 19:00 / Vernisáž. Kateřina Kaira Hrachovcová: Výstava obrazů a kreseb
27. únor
Kráska a zvíře
V 15:00 / Divadlo / DS Maják - Horní Počernice / Pro
děti. Pohádkový příběh o laskavé Belle a pyšném princi.
28. únor
Královny
V 19:30 / Divadlo / VIP Art Company. Komedie plná upřímného humoru, ze kterého občas mrazí v zádech. Divadlo
Komediograf. Originální zpracování naší nedávné minulosti. To tady ještě nebylo. Anebo bylo?
Změna programu vyhrazena

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

3. 2. čtvrtek
Ulička přízraků
V kriminálním dramatu se představuje Bradley Cooper
jako mladý ambiciózní umělec s nadáním zmanipulovat
lidi díky vhodně zvolených slov.

10. 2. čtvrtek
Mimořádná událost
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé
uvnitř sedí, švitoří, nebo naopak mlčí, pokukují z oken
nebo pospávají.
13. 2. neděle
Gunda
Film Gunda přináší zcela nový, vizuálně a zvukově pohlcující zážitek a posouvá hranice toho, co dokáže kinematografie zprostředkovat.
17. 2. čtvrtek
Moonfall
Nová velkolepá sci-fi od mistra blockbusterů Rolanda
Emmericha (Den nezávislosti, Den poté, 2012). Zásah
asteroidu změní oběžnou dráhu Měsíce, a ten se řítí přímo na Zemi.
18. 2. pátek
C‘mon C‘mon - Filmový klub
Život trochu osamělého rozhlasového novináře Johnnyho (Joaquin Phoenix) se na moment zastaví, když se
musí postarat o svého malého a podivínského synovce
Jesseho.
19. 2. sobota
Petr Havlíček - Přednáška a beseda o zdravém životním stylu
Ing. Petr Havlíček patří k nejznámějším výživovým specialistům v České republice.
20. 2. neděle
Divadlo Víti Marčíka - Šípková Růženka
Pohádka pro děti od 3 do 100 let. Délka: 50 minut.
23. 2. středa
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali.
24. 2. čtvrtek
Vem si mě
kino
27. 2. neděle
Tajemství staré bambitky 2
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné
dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka
končí.
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INFO

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat
o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?
Vše najdete na webu Středočeského kraje
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace
Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu
o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+
ve Středočeském kraji.

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu
pro občany (pravděpodobně jaro 2022).

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991
(pondělí a středa 8:00 – 12:00)
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TRUHLÁŘSTVÍ
Jaroslav PICEK
• zahradní domky
• altány
• nábytek
• schody
• dveře
e-mail: picek@razdva.cz
Alšova 256, Šestajovice

mobil: 608 114 007

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

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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Vaše starosti
na moji hlavumoji
hlavu

Jóga jako bezpečný a zdravý pohyb, cesta ke koncentraci
a důkladné relaxaci. Nabízím jemné i dynamičtější cvičení,
létající jógu v závěsných sítích pro dospělé i děti i individuální
lekce přizpůsobené na míru podle Vašich potřeb.

oji

Přijďte si vyzkoušet lekci do studia
hlavuYoga Klánovice, Lovčická 974

e
Ranní jóga
starosti
od 3. 1. 2022 otevřené lekce
pondělí
na moji a středa 8:30 – 9:40
Permanentka 10
lekcí / 1600,- Kč nebo jednotlivá lekce: 200,- Kč
hlavu


•
•
•
•

vedení účetnictví pro malé a střední podniky,
pro podnikatele, OSVČ
vedení daňové evidence
zpracování mezd a vedení personalistiky
zpracování daňových přiznání pro OSVČ,
podnikatele, firmy

Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9
gsm: + 420 604 908 121
www.ucetni-dane-praha.cz

mail: tyserova.p@gmail.com

Vinyasa Flow

Kurz 6. 1. – 16. 6. 2022
čtvrtek 18:30 – 19:40
21 lekcí / 2900,- Kč

Vinyasa je spojením dechu a pohybu, není tedy třeba
se nechat odradit divně znějícím názvem.
Přijďte vyzkoušet mírně dynamičtější variantu jógy.
Individuální lekce – po domluvě

Více info na www.yoganapohodu.cz

Ilona Větrovská
tel.: 777 660 953
vetrovska.ilona@seznam.cz
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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
RZY
JIŽ B

ovice.cz
www.utrativodu-klan

!

2.NP

1.NP

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

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

A J AT

O

cena 28.500,-Kč/měsíc + poplatky

DOPRODEJ

od
1.3.2022

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

PRONÁJEM – byt 1+kk, 40 m2,
Starokolínská ul., P9 – Újezd n.L.

cena 49.000.000,-Kč

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

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

PRON

A J AT

O

PRONÁJEM – samostatný domek 20 m2
k bydlení i podnikání,
Starokolínská ul., P9-Újezd n.L
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