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Pár slov na úvod
Vážení spoluobčané,
situace kolem Coronaviru se naštěstí zklidňuje, a tak si snad budeme moci užít uvolněnější léto, než bylo jaro. Stinnou stránkou
je, že obec dostává stále méně peněz od státu a bude tudíž
zřejmě problém i s investicemi. Obec také začala s kontrolou
černých přípojek dešťové kanalizace za účelem odstranění
jejich negativních dopadů. Ze stavebních prací se buduje
nová část silnice v ulici Běchovická a pokračuje výstavba atletického oválu. Za velmi důležité je třeba zmínit, že na posledním veřejném zastupitelstvu byly probírány první návrhy společensko-kulturního centra v prostorách u fotbalového hřiště.
Děkujeme všem zúčastněným a pro všechny ostatní uveřejňujeme článek uvnitř čísla.
Martin Liška
šéfredaktor

Nový povrch atletického oválu

ovický
šestaj
Dostavník
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Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/

Informace OÚ
Úhrady nákladů
MĚSÍC DUBEN 2020
mobilní telefony
dopravní opatření
travní semeno
pohonné hmoty, OP
kompresor, hasiči
Dostavník 4/2020
vodné a stočné, čp. 391
plyn, sportovní hala
plyn, OÚ
plyn, ZŠ
elektřina, přečerpávací stanice
elektřina, sportovní hala
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, sběrný dvůr
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
poštovné
telefony, sportovní hala
telefony, přečerpávací stanice
telefony, hasiči
telefony, OÚ
telefony, OP
fireport, hasiči
mobilní rozhlas
pojištění pracovních strojů
poplatky bankám
pronájem prostor, sběrný dvůr
odborný posudek
právní služby
IT služby
operativní servis
aktualizace MISYS
technická podpora
údržba zeleně, úklid obce
pověřenec GDPR
rozhlasový poplatek
bezpečnostní systém
opravy osvětlení budov
opravy veřejného osvětlení
cestovné
pohoštění
dopraní obslužnost BUS MHD
poplatky, projednání přestupků
transfer MŠ
transfer ZŠ
rozšíření kapacity ZŠ
přeložka VN vedení
výstavba školního hřiště
herní prvky, dětské hřiště
základy, modulové domy
povinné ručení, vozidlo OP
školení řidičů, OP
sledování vozu OP
modulové domy

2020

Koronavirus
2,30 613,4 425,12 595,7 427,15 818,2 146,16 000,9 100,12 400,1 300,4 900,700,6 580,7 105,33 126,2 120,9,10,1,2 322,322,1 210,2 730,14 239,2 494,10 000,1 856,2 178,40 000,1 694,5 929,12 596,199 649,13 470,135,1 742,4 400,11 400,3 769,1 956,113 455,10 000,350 000,550 000,50 000,708 727,196 020,133 790,375 100,9 071,1 452,907,2 625 700,-

Zdá se, že na území naší republiky se dostal koronavirus
pod určitou kontrolu. Doufejme, že to nejhorší je za námi.
Všichni si přejeme, aby uvolňování opatření nepřineslo
opětovný návrat vyššího počtu nakažených a vše se
vrátilo do normálu. V každém případě si všichni v naší
obci, kdo ve chvílích nejtěžších nabídli svou pomoc,
zaslouží naše poděkování.
Děkujeme všem našim občanům, kteří se nabídli v pomocí našim seniorům a potřebným.
Děkujeme zaměstnancům obecní Mateřské školy
Lodička, kteří ač mohli zůstat doma, dobrovolně zůstávali
v práci a šili roušky pro naše občany a další organizace
(nemocnice, domovy seniorů, odbory sociální péče atd.).
Děkujeme občanům, kteří finančně přispěli na materiál
na roušky.
Děkujeme občanovi, který školce daroval téměř nový
šicí stroj.
Děkujeme naší základní škole za zapůjčení dvou šicích
strojů naší školce.
Děkujeme občanům, kteří školce darovali materiál
na šití roušek.
Děkujeme občance, která vystála hodinovou frontu
před galanterií, aby nakoupila materiál pro šití roušek
ve školce.
Děkujeme strážníkům naší obecní policie za rozvoz
roušek a dezinfekce našim občanům.
Děkujeme Šestajovickému pivovaru za dar v podobě
plastových láhví na dezinfekci pro občany.
Děkujeme občanovi, který dobrovolně a svým vozem
rozváží pytle na tříděný odpad občanům.
A děkujeme všem dalším, kteří jakkoliv pomohli ostatním.
Na všechny naše občany, organizace a firmy, jsme
pyšní. Jsme hrdi na to, že v dobách nejtěžších jsou
naši občané ochotni vzájemně si pomoci!

Šití roušek v MŠ Šestajovice

ovický
šestaj
Dostavník

Méně peněz pro obce
Koronavirová krize přinesla problémy v ekonomické
oblasti. Většina odborníků je přesvědčena, že dojde
k poklesu vybraných daní. To se podepíše i na výši
příspěvku naší obci, který naše obec získává v rámci
tzv. rozpočtového určení daní (RUD). RUD tvoří hlavní
příjem obcí a měst. Nyní vláda rozhodla, že na nákladech
spojených s dopady koronaviru se budou podílet i obce
a města. To znamená, že kromě předpokládaného
nižšího příspěvku z RUD dojde k dalšímu snížení
příjmů obce ze státního rozpočtu.
Vláda v médiích vyzývá obce a města, aby nezastavovaly
své investice. Jak však lze realizovat investice za předpokladu, že na ně nebudou peníze? Za současné situace
nepřehodnotit realizaci všech investic by bylo z hlediska
budoucnosti neodpovědné. Riziko budoucích finančních
problémů je příliš vysoké. Mnohé obce již jako reakci
na příspěvku z RUD provedly zvýšení daní z nemovitostí. Další obce toto opatření připravují, jelikož jde
o jistý zdroj příjmů, jehož výše je předvídatelná a lze ji
zahrnout do plánovacího procesu. Tímto se však financování obce přesouvá ze státu na občany. Většina obcí
proto uvažuje o zastavení či nezapočetí investičních
akcí.
Před rozhodnutím, jak dál postupovat, je nyní i naše
obec. Zvýšení daně z nemovitostí, které je v současnosti
u obcí stále častější, obec ponechává až jako krajní
řešení. Rozhodovat se tedy bude o realizaci plánovaných investic. Druhým směrem, který naše obec považuje za stěžejní, je dále rozvíjet co nejvyšší míru
soběstačnost obce. Tato soběstačnost má i návaznost
na důležitost plánovaných investic.
Jaké investice vlastně naší obce čekají. Aktuálně
probíhá výstavba nového atletického areálu. Takto investiční akce bude stát 17 mil. Kč. Nezbytné je provést
rekonstrukci čistírny odpadních vod. To je dalších
17 mil. Kč. Nezbytné je také řešit problémy s vodou, a to
ve dvou oblastech. Tou první je zajištění dostatečné kapacity obecního vodovodního řadu. Výstavba nového
přivaděče bude stát 25 mil. Kč. Druhou oblastí je
zadržování vody v krajině. Sem patří výstavba nových
tůní s výší investice 10 mil. Kč. Ve fázi příprav je přestavba
budovy čp. 13 (bývalý Narex, dnes praktický lékař a rehabilitace). I tato investiční akce je pro naši obec
nezbytná. Budova je velmi stará a z hlediska spotřeby
energií je její provoz značně neekonomický. Po její
rekonstrukci vzniknou nové nájemní prostory, které
budou pro obec znamenat stálý příjem. Celková hodnota těchto nezbytných investic bude téměř
100 mil. Kč. K tomu je nutné započítat běžné provozní
náklady obce a menší nutné investice, jako je např.
rekonstrukce a výstavba nových chodníků a silnic.
Pro dokončení všech investičních akcí bude více než
kdy jindy zásadní získání dotací. A z hlediska maximalizace soběstačnosti obce bude také nutné u investičních akcí (pokud to umožňují) hledět na jejich
budoucí výnosnost. To vše má aktuálně vliv
na rozhodování ohledně největší investice, která před
naší obcí stojí. Tou je výstavba nového společenského
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centra. Zde jde o investici o předpokládané výši 200 mil. Kč.
Tento projekt chtěla obec zahájit co nejdříve, aby měli
občané Šestajovic brzy k dispozici plnohodnotné centrum služeb a kultury. Za současného vývoje RUD je
však již nyní jisté, že k této investici bude nutné
přistoupit s ještě větší rozvahou. Nejdříve bude
nutné dokončit nezbytné výše uvedené investiční
akce. Následně se bude muset opět vyhodnotit, jak
rychle a v jaké podobě bude možné společenské centrum vybudovat. Určitě se bude využívat, stejně jako
tomu bylo u výstavby budovy ZŠ, etapizace. Z pohledu
provozních nákladů a výnosů bude nutné dobře zvážit
účel, pro který budou jednotlivé části centra sloužit.
Přes všechny popsané problémy chce být obec
připravena. Proto nadále probíhá výběr společnosti,
která bude dělat architektonický projekt. Přípravy budou
pokračovat až do získání stavebního povolení.
Vedení obce věří, že se podaří společenské centrum vybudovat. K celému projektu ale bude přistupovat
s maximální rozvahou a odpovědností.Takto významný
a nákladný projekt nelze uspěchat na úkor podcenění
rizika budoucích finančních dopadů na naši obec
a její občany. Všichni se jistě na nové společenské centrum těšíme. Myslet musíme ale především
na udržitelný rozvoj obce, na budoucí generace. Nové
společenské centrum musí být postaveno tak, aby přineslo radost a užitek nejen nám, ale i našim dětem.
Aby bylo finančně soběstačné a neznamenalo v budoucnu takovou finanční zátěž, která by znamenala
brzdu v údržbě a rozvoji naší obce.

Společenské centrum
Poděkování za účast v anketě
Vážení spoluobčané,
v loňském roce proběhla anketa na možné využití
prostoru nacházejícího se v blízkosti fotbalového hřiště,
konkrétně na místech současných staveb autoservisu
a Nové hospody. Cílem bylo nalezení inspirace,
preferencí a nápadů pro výstavbu společenskokulturního centra obce. Tento projekt by se měl stát
dominantou a hlavním bodem setkávání občanů
při různých akcích i trávení volného času.
Rádi bychom Vám všem poděkovali za účast v tomto
průzkumu, velice si vaší angažovanosti vážíme. Během
3 měsíců k nám dorazilo více než 150 odpovědí, ať již
za jednotlivce, mnohdy však i za celé rodiny.
Nejčastějšími návrhy byla přání vybudovat v místě
možnost celoročního setkávání občanů ve formě
náměstí a společensko-kulturního centra. Konkrétními
nápady pak bylo vytvoření multifunkčního sálu
pro možnost konání kulturních akcí (divadlo, kino, tanec,
obřady, vítání občánků apod.), kavárny i místa
pro venkovní posezení. Nemalá část občanů se vyjádřila
i pro veřejně potřebné provozy jako pošta, lékař a také
bazén/fitness centrum. Ekonomická potřebnost ufinancování projektu pak zmiňovala i komerční prostory
k pronájmu, ať již ve formě kanceláří, prostor pro různé
kroužky či zájmové skupiny.

ovický
šestaj
Dostavník

Právě rozličnost těchto nápadů nás přivedla k rozhodnutí, že jsme všechny opakující se návrhy zadali jako
základ architektonických studií, na kterých v uplynulých
měsících pracovaly oslovené architektonické kanceláře.
Těmto kancelářím jsme dali volnou ruku s tím, pokusit se
zakomponovat posbírané návrhy do uceleného prostorově
funkčního projektu a až následně řešit, který z provozů
bude pro obec nejen společensky, ale i ekonomicky
nejpřijatelnější. Více k průběhu prvního kola prezentace návrhů naleznete v článku níže.
Ještě jednou Vám tak děkujeme za účast v anketě, vaše
podněty byly pro naše další rozhodování velkým přínosem.

Projednávání prvních studií za námi
V souvislosti s plánem realizace společensko-kulturního centra a průzkumem veřejnosti bylo na začátku letošního roku osloveno 9 architektonických
kanceláří s úlohou zpracovat první návrhy uceleného
projektu. Zájem o zpracování projevilo 6 kanceláří.
Zpracovaný návrh nakonec předložilo 5 kanceláří.
Návrhy byly jejich autory za účasti občanů odprezentovány na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce. Nutno říci, že všechny studie byly zpracovány velmi zodpovědně v souladu se zadáním
a daly zastupitelstvu jasnější představu o možnostech,
omezeních i nákladech celého komplexu. Objevilo se
zde mnoho zajímavých a velmi smělých plánů, které je
nyní potřeba blíže rozplánovat, zřejmě i rozfázovat
a připravit k dalším krokům směřujícím v budoucnu
ke stavebnímu povolení a žádosti o nezbytnou dotaci.
Bez získané dotace by totiž byla realizace jakéhokoli
z projektů nemožná a muselo by se z našich představ
velmi slevit.
Dalším krokem proto nyní bude analýza těchto studií zastupitelstvem, které následně vybere návrhy k postupu
do dalšího kola. V něm se již budeme konkrétněji bavit
o jednotlivých variantách, potřebných úpravách, a hlavně
o ekonomických nákladech výstavby a o provozních
nákladech. Předpokládá se, že přes léto se tato další
část zpracuje a někdy po prázdninách bude opět představena na jednom z veřejných jednání zastupitelstva.
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na zpracování a manipulaci s odpadem atd. Sama obec
tedy dělá pro své občany v této oblasti maximum.
Ovšem bez zapojení samotných občanů do procesu
třídění nebude možné výši poplatků za svoz odpadu
výrazně ovlivnit, resp. snížit.
I v tomto směru chce obec svým občanům pomoci.
Chystají se proto dvě zásadní změny.
První změnou je pomoc obce občanům při vytváření
podmínek pro třídění odpadu. Obec proto začala svým
občanům bezplatně poskytovat nádoby na tříděný
odpad. Jde o nádoby o objemu 120 l, jedna na papír
a druhá na plast. Tyto nádoby si mohou naši občané
vyzvedávat již nyní na sběrném dvoře (nutné předložení
občanského průkazu). Od bezplatného poskytování
pytlů na tříděný odpad obec postupně ustupuje. Tyto
pytle jsou totiž často některými jedinci používány
v rozporu s pravidly jejich užívání. Tyto pytle vč.
odpadu jsou pokládány u kontejnerů, různý odpad je
v nich pohozen za obcí nebo jsou používány pro zcela
jiné účely. Tyto pytle jsou hrazeny z obecní pokladny,
takové jejich zneužívání je tedy nepřijatelné.
Od 22. 6. 2020 tedy budou případní zájemci o tyto pytle
hradit náklady na jejich pořízení, tj. 7 Kč za kus.
Další nádobu, kterou plánuje obec občanům
poskytnout zdarma, je kompostér. Bioodpad tvoří
značnou část odpadů. Díky kompostérům budou moci
občané nejen ukládat bioodpad, ale také z něj budou
mít další užitek v podobě kvalitního hnojiva vzniklého

Třídění odpadů
Stát chystá novou koncepci v nakládání s odpady.
Základem této změny má být ukončení likvidace
směsného odpadu formou skládkování, směsný odpad
se bude likvidovat především ve spalovnách.
V souvislosti s tím dojde i ke změně podoby odpadové
logistiky. Všechny tyto změny budou znamenat
zhruba trojnásobné zvýšení nákladů na likvidaci
směsného odpadu. To znamená, že se předpokládá
i trojnásobné zvýšení poplatku za svoz odpadu. Tedy
zatímco dnes občané hradí tento poplatek ve výší
do 700 Kč za osobu na rok, v budoucnu by se výše
poplatku mohla pohybovat až na úrovni 2 000 Kč.
Naše obec již delší dobu dělá kroky, které by tento
dopad na občany měly zmírnit. Obec otevřela sběrný
dvůr, zakoupila třídící linku, pořídila novou techniku
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Nepořádek okolo kontejnerů

Pytle nacházíme i za obcí
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kompostováním. Aktuálně obec zpracovává žádost
o dotaci. Pokud se podaří dotaci získat, budou mít
občané kompostéry k dispozici na začátku příští sezony.
Významnou změnou, kterou obec chystá, je celková
změna koncepce plateb za svoz odpadu.
Ze stávajícího systému paušálních plateb se bude
přecházet na platby za provedený počet svozů směsného odpadu. Tedy čím více bude konkrétní domácnost
třídit, tím bude mít méně směsného odpadu a tím méně
zaplatí za jeho svoz. Tedy domácnosti, které budou
třídit odpad, budou platit za svoz směrného odpadu
výrazně méně než domácnosti, které odpad netřídí.
Na výši poplatku za svoz odpadu bude mít v budoucnu stále větší vliv, jaký bude poměr vytříděného
odpadu v obci jako celku. Aby byl svoz levnější, musí
se obec dostat na stanovené hranice třídění ve sledovaných komoditách. To je 55 % vytříděného
odpadu, později 75 %. Aktuálně naši občané vytřídí
pouze 13 % odpadu. Pokud se postoj všech občanů
ke třídění odpadů nezmění, bude to znamenat, že
v celku se poplatek za svoz výrazně navýší. Díky uvedeným opatřením obec vytváří občanům dostatečné
podmínky pro třídění odpadů. Je třeba si uvědomit, že
je jen na nás, kolik budeme za svoz odpadu platit.
Neopominutelné je také ekologické hledisko
a hledisko čerpání přírodních zdrojů. Pokud se
budeme chovat bezohledně ke zdrojům, nejenže postupně zničíme přírodní bohatství, ale budeme
za výrobní zdroje platit více v podobě vyšších cen
výrobků. Je tedy mnoho důvodů, proč třídit odpad!!!

Atletický ovál
Pokračuje výstavba nového atletického areálu. Byl
dokončen jeho umělý povrch. Již tři dny po dokončení
umělého povrchu oválu byl tento povrch poškozen
vandaly. Jednalo se o motorkáře, kteří po tomto povrchu
jezdili a dělali zde smyky. Věc nyní šetří Policie ČR.
Samotný ovál ještě nebude veřejně přístupný. K tomu musí
být dokončena další fáze akce, kterou je vybudování
sportoviště s umělým povrchem uvnitř oválu. Dále se
čeká, až distribuční firma provede přeložku vedení

Plocha oválu již byla dokončena
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vysokého napětí, kdy toto vedení v současnosti vede na
sloupech přímo nad oválem. Toto vedení bude přeloženo
pod zem mimo prostor sportovní plochy.
Obec dále dohodla směnu pozemků, díky které bude
možné prostory atletického areálu ještě rozšířit.
Bude možné zvětšit další plánovaná sportoviště
(skatepark, workout) a také zvětšit parkovací kapacity.

Kontrola kanalizace
Dlouhodobě jsou velkým problémem naší obce černé
přípojky dešťových svodů do splaškové kanalizace.
Jde o situace, kdy majitelé domů napojí okapové svody
do vedení splaškové kanalizace. Jde o velmi vážný
problém, který způsobuje škody obci i přímo občanům.
Co tedy tyto černé přípojky způsobují.
1) Za deště dochází k přetížení splaškové kanalizace.
Tato kanalizace není na dešťové vody dimenzována.
Dešťová voda spolu se splašky z domácností tak
z přetížené kanalizace vytéká na komunikace.
Splašky (toaletní papíry, lidské výkaly a moč atd.) jsou
tak vyplaveny na ulici, kde zůstávají. Naši občané poté
po těchto splašcích přejíždějí svými vozidly, na motocyklech nebo na kolech.
2) Tlak přetížené kanalizace vyráží kanalizační poklopy
umístěné v silnici. Do těchto poklopů může najet
projíždějící vozidlo. Po úplném vyražení a posunutí
poklopu nemusí být odkrytá šachta pod proudem vody
vůbec vidět. Projíždějící řidiči tak mohou do šachty najet.
Hrozí tak vážné poškození vozidel našich občanů,
v horším případě i poškození zdraví v případech
motocyklistů a cyklistů.
3) Tlak v přetížené kanalizace způsobí, že splašky jsou
vtlačeny do revizních šachet domovních přípojek
splaškové kanalizace, které mají naši občané na svých
pozemcích. Splašky z hlavního řadu jsou tak
vytlačeny na zahrady soukromých pozemků.
Na pozemky našich občanů jsou tak občas vyplavovány
splašky z hlavního kanalizačního řadu. Tedy splašky
z jiných domácností. Připomínáme, že se jedná mj.
o lidské výkaly a moč.
4) Do čistírny odpadních vod tako splaškovou kanalizací
přitéká i velké množství dešťové vody. Za silných
přívalových dešťů pak čistírna není schopna takto velké
množství přitékajících splašků pojmout. Splašky za této
situace odtékají přepadem přímo do přírody.
5) Dešťová voda, která přitéká do čistírny odpadních vod
spolu se splašky, je také čištěna. Náklady na toto zcela
zbytečné čištění dešťové vody se promítnou do poplatku
za stočné. Tedy všichni občané zaplatí za čištění
vody, kterou do splaškové kanalizace mají na černo
napojenu někteří majitelé domů.
Pokud to shrneme, tak černé přípojky okapů do splaškové
kanalizace způsobují: ohrožení dopravního provozu,
ohrožení zdraví našich občanů, ohrožení majetku
našich občanů, vyšší cenu stočného pro všechny naše
občany, ekologické škody. Obec již v minulosti
upozorňovala, že tyto černé přípojky jsou v rozporu se
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Zjišťování černých přípojek speciálním zařízením
zákonem a žádala občany, aby tyto přípojky odstranili.
Ze stálých problémů (víše uvedených), které se v naší obci
opakovaně projevují, je patrné, že černé přípojky stále
existují. Proto technické služby začaly tyto přípojky
kontrolovat. Kontrolu provádí odborná firma, která kontrolu
provádí pomocí tzv. kouřostroje.Ten pod tlakem vhání kouř
do splaškové kanalizace. Kouř vycházející z okapů domů
pak černé přípojky odhalí. Již první kontrola přinesla
nemilé překvapení. Při kontrole cca 2 km ulic bylo
zjištěno 14 takovýchto černých přípojek.
Tyto kontroly byly prováděny na začátku roku. Jelikož
krátce po provedených kontrolách nastala koronavirová
pandemie, s ohledem na státem přijatá opatření bylo
řešení zjištěných černých přípojek technickými službami
odloženo. Nyní se k řešení vrátili. Pachatelé tohoto
přestupku budou písemně vyzvání k odstranění černé
přípojky. Po uplynutí lhůty pro odstranění černé přípojky
provedou technické služby další kontrolu. Pokud
majitelé dotčených domů přípojky neodstraní, bude
s nimi zahájeno správní řízení. Zde již nebudou
technické služby benevolentní, naopak budou velmi
přísné. Není totiž přípustné, aby kvůli černým
přípojkám byly ohrožovány majetek, bezpečnost
a zdraví obyvatel naší obce a všichni obyvatelé
dopláceli na některé jedince. Věříme, že všichni
majitelé domů, u kterých byly černé přípojky
zjištěny, tyto přípojky odstraní a zachovají se tak
ohleduplně a poctivě vůči ostatním našim občanům.
Dále upozorňuje, že v dohledné době se plánují kontroly
černých přípojek v dalších ulicích.

Místní komunikace
Jen co obec dokončila rekonstrukce komunikacích
v ulicích Krátká a Ve Skalkách, jala se pokračovat
v dalším rozvoji místních komunikací. V květnu začala výstavba nové části silnice v ulici Běchovická.
Jedná se komunikaci, která bude sloužit především jako
příjezdová komunikace pro pozemky, ke kterým doposud nebyl zpevněný povrch. V budoucnu by se tato
nová část silnice mohla stát součástí cyklostezky
a širší komunikace zajišťující dopravní obslužnost pro
tuto oblast.
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Zemní práce na budování nové silnice

Dopravní opatření
Nedávno byla kompletně zrekonstruována celá jižní část
hlavní silnice v ulici Revoluční. Po této rekonstrukci bylo
provedeno nové vodorovné dopravní značení. Umístění
vodorovného dopravního značení na nový asfaltový
povrch je krátkodobé. Nový asfalt totiž vodorovné dopravní značení porušuje. Proto se na nové asfaltový
povrch umístilo vodorovné dopravní značení ve formě
nástřiku barvy. Jde o levné, v tomto případě dočasné
řešení. Poté, co asfalt tzv. vyzraje, je možné na něj
umístit již stabilní vodorovné dopravní značení v podobě
nanesení dvousložkové hmoty. Tato hmota je sice
dražší, ale je plastická a mnohem trvanlivější než pouhá
barva.

Nové vodorovné dopravní značení v ulici Revoluční
Stejný postupu je praktikován na zrekonstruované silnici
v ulici Poděbradská. Zde bylo prozatím po rekonstrukci
silnice na nový asfaltový povrch umístěno vodorovné
dopravní značení ve formě barevného nástřiku.
Před několika měsíci bylo v ulici Maková umístěno nové
dopravní opatření v podobě dopravní šikany. Obec toto
opatření instalovala na základě četných dlouhodobých
stížností na nedodržování nejvyšší povolení rychlosti
v tomto místě obytné zóny. Instalace byla provedena
jako zkušební s tím, že účinnost opatření bude následně
vyhodnoceno. Podkladem pro vyhodnocení byla měření
rychlosti v tomto místě. Strážníci zde provedli několik
měření v různých vzdálenostech od místa instalace, a to
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Opatření pro zklidnění dopravy v ulici Na Balkáně
několik měření před a několik měření po samotné instalaci šikany. Z měření vyšlo, že v místě šikany se
rychlost výrazně snížila. To se dalo předpokládat. Podstatné bylo ale i měření ve větší vzdálenosti od místa
šikany. To mělo ukázat, zda se řidiči po projetí šikany
opět rozjedou na původní vyšší rychlost. Výsledky
měření ukázaly, že většina řidičů po projetí šikany opět
zrychlí, ovšem ne na původní rychlost, ale na rychlost
nižší. Tedy že po projetí šikany jedou pomaleji než před
ní. A to je velmi pozitivní výsledek. Bylo tak vyhodnoceno, že dopravní opatření v podobě dopravní šikany je
velmi účinné. Navíc toto opatření neobtěžuje své okolí
hlukem a neničí podvozky vozidel, jako je tomu u silničních retardérů.
Proto byla obec ochotna na žádost občanů přistoupit
k instalaci další šikany v obdobném místě v obytné
zóně. Tentokrát v ulici Na Balkáně. I zde díky tomuto
opatření došlo ke zklidnění dopravy. Pokud bude
ze strany občanů zájem, budou tyto dopravní šikany instalovány i v dalších místech obytné zóny.

Z činnosti obecní policie
V měsíci květnu řešili naši strážníci mimo jiné tyto
záležitosti:
rušení nočního klidu 2x, sekání trávy v neděli 3x, vandalismus 2x, volně pobíhající pes, pomoc u dopravní
nehody, pomoc dezorientované osobě, černá skládka,
létání dronem nad obytnou zástavbou, vnik do domu –
nález těla bez života, napadení psem.
Ve čtyřech případech strážníci řešili nevhodné
chování osob na dětských hřištích. Šlo především
o podnapilé osoby. Ve dvou případech byly tyto
osoby ve větší skupině a velmi agresivní. V jednom
případě byla vyžádána spolupráce s Policií ČR.
Tyto případy byly předány k projednání na přestupkovou komisi.

MAS Region Pošembeří
Tržnice Pošembeří otvírá i pro vás!!
I u nás v MAS Region Pošembeří se snažíme reagovat
na situaci s pandemií COVID- 19 v naší zemi a rádi
bychom podpořili místní ekonomiku, zejména podporou
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nákupu výrobků a služeb od českých výrobců.
Ke konci dubna 2020 jsme zahájili kampaň
na podporu malých a středních podnikatelů v území
formou bezplatné on-line inzerce
http://trzniceposemberi.cz/, kde je možné sdílet
informace a prezentovat nabídku služeb a výrobků
z regionu Pošembeří a blízkého okolí. Záměrem je
podpoření lokálních producentů a služeb a propojení
nabídky a poptávky v regionu. Na webových
stránkách pracujeme a první příspěvky jsou již
kdispozici.
Příspěvek si můžete vložit i sami, my jej schválíme,
případně upravíme a následně zveřejníme. Pokud
něco vyrábíte nebo poskytujete služby, tak neváhejte
a kontaktujte nás. Pokud někoho takového znáte,
prosíme, řekněte mu o nás. Inzerentovi v on-line
„Tržnici Pošembeří“ nabízíme zároveň možnost se
zdarma účastnit v Českobrodské tržnici, která bude
od konce května opět otevřena v Českém Brodě.
Připravujeme ve spolupráci s Městem Úvaly rovněž
bezplatnou účast producentů lokálních výrobků
z Pošembeří na trzích v Úvalech.
Zároveň je možné v každé naší obci v Pošembeří,
tedy i u vás, spatřit informační leták s názvem
„POŠEMBEŘÍ SOBĚ!“.
www.posemberi.cz
Region Pošembeří o.p.s.

Odečty vodoměrů
Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. oznamují, že dne 20.06.2020 budou prováděny odečty vody
v těchto ulicích:
Škroupova, Sukova, Myslivečkova, Ve Skalkách, Martinů,
Janáčkova, Dvořákova, U Pole, Rybova, Smetanova, Spojovací, Lomená, Fibichova, Palackého, Krátká, Čechova,
Tyršova, Lesní, Cyrilov, Holekova, Havlíčkova, Hálkova,
Máchova
Žádáme odběratele, u kterých bude prováděn odečet
vodoměru, aby si předem zkontrolovali a vyčistili šachtu s vodoměrem a aby vodoměr v šachtě nebyl pod vodou.
Šachta i vodoměr jsou majetkem odběratele, údržba je
tedy povinností majitele.
Na odběrných místech, kde je již naistalován vodoměr
nadálkový odečet, není přítomnost majitelů nemovitostí
nutná.
Žádáme odběratele, kteří mají zájem o elektronické zasílání faktur za vodné a stočné, aby nám svou e-mailovou
adresu zaslali na email technickesluzby@sestajovice.cz.
Odběratelům, kteří nebudou využívat tuto službu, budou
faktury a zálohové složenky zasílány poštou
K zaslanému vyúčtování bude připojena informace
o platbě záloh na další zúčtovací období. Tyto faktury a zálohy je také možno platit v hotovosti v kanceláři
Technických služeb - budova Obecního úřadu, Husova 60, Šestajovice.
Úřední dny

- pondělí, středa 8-12 hod. a 13-17 hod.
- úterý, čtvrtek
8-12 hod. a 13-16 hod.
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Sběrný dvůr
Obecní sběrní dvůr se nachází u dálnice D11 za deponií.
Sběrný dvůr má samostatný vjezd.
Sběrný dvůr je určen pro občany obce Šestajovice.
Odpad je proto přijímán pouze po předložení občanského průkazu.

Provozní doba
středa

pátek

sobota

1. 4. - 31. 10

13:00 - 18:00

13:00 - 17:00

09:00 - 12:00

1. 11. - 31. 3.

14:00 - 17:00

14:00 - 17:00

09:00 - 12:00

kontakt:
tel: 608 874 199
email: sberny.dvur@sestajovice.cz

8
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Ordinace MUDr. Michaela Ročňová
Vzhledem k epidemiologické situaci a kvůli co možná nejbezpečnějšímu provozu ordinace objednáváme
VŠECHNY pacienty k vyšetřením i k odběrům.
Elektronické recepty stejně jako objednání vyřizujeme telefonicky nebo mailem.
Tel 731498407
mail: m.rocnova@seznam.cz

V Šestajovicích 02.06.2020
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
pronajmout provozovnu pohostinství v budově čp. 391 v kú. Šestajovice u Prahy (objekt „Nová hospoda“).
Prostor má velikost cca 350 m2. K pronajatým prostorám náleží předzahrádka se sezením o velikosti cca 200 m2.
Prostory lze využívat jako provozovnu pohostinství, skladovací prostory či pro podobnou činnost.
Nájemní smlouva bude uzavřena na 1 rok s opcí na další rok.
Minimální nabídková cena k pronájmu činí 10 000 Kč/měsíc.
Zájemci mohou podat nabídky písemně na podatelně Obecního úřadu Šestajovice, Husova 60, 250 92, Šestajovice, v uzavřené obálce nadepsané „391 - pronájem“ nejpozději do 22.06.2020 do 12:00 hodin.

Zápis - Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání
konaného dne 25. 5. 2020 od 19:00 hodin v budově ZŠ Šestajovice
Přítomní zastupitelé obce: viz prezenční listina. Občanů přítomno: 15
Návrh usnesení je schválen, pokud minimálně šest zastupitelů hlasuje „pro“ návrh.
1) Zahájení zasedání.
2) Zastupitelstvo obce Šestajovice je usnášeníschopné
počtem 10 přítomných členů.
3) Určení zapisovatele: Bc. Dvořák
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
4) Určení ověřovatelů zápisu: Ing. Netušil, Mgr. Šubert
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
5) Určení návrhové komise: Ing. Jirka, Ing. Srnská
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
6) Kontrola minulého zápisu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 1
18:45 – přišel zastupitel Marek Hrdlic, počet přítomných
zastupitelů 11
7) Rozpočtového opatření č. 3/2020 v kompetenci ZO
(příloha č. 1).
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
8) Rozpočtová opatření č. 2/2020 v kompetenci starosty, na vědomí ZO (příloha č. 2).

9) Schválení účetní závěrky obce Šestajovice (příloha
č. 3).
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dne
25. 5. 2020 v souladu s ustanovením § 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 za rok 2019.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
10) a) Schválení účetní závěrky MŠ Šestajovice, okres
Praha-východ (příloha č. 4).
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dne
25. 5. 2020 účetní závěrku PO Mateřská škola Šestajovice, okres Praha-východ, IČO 72073438, za rok
2019.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1
b) Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Šestajovice, okres
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Praha-východ - zisk ve výši 198.551,27 Kč a souhlasí s jeho rozdělením následujícím způsobem –
158.840,00 Kč do fondu odměn a 39.711,27 Kč
do rezervního fondu MŠ.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1
11) a) Schválení účetní závěrky ZŠ Šestajovice, okres
Praha-východ (příloha č. 5).
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dne 25. 5.
2020 účetní závěrku PO Základní škola Šestajovice,
okres Praha-východ, IČO 75031515, za rok 2019.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje výsledek
hospodaření Základní školy Šestajovice, okres
Praha-východ – zisk ve výši 149.070,93 Kč a souhlasí s jeho převedením do rezervního fondu ZŠ.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
12) Schválení návrhu smlouvy o výpůjčce nádob na tříděný odpad – papír, plast.
ZO pověřuje starostu obce podpisem smluv.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
13) Směna částí pozemků parc. č. 305/8 a 696/4,
k.ú. Šestajovice u Prahy, v majetku obce Šestajovice za část pozemku parc. č. 224/15, k.ú. Šestajovice u Prahy, v majetku ZOS Šestajovice-Jirny, a.s.,
za účelem rozšíření ploch pro atletický areál. Směna
je bez vzájemných doplatků
ZO pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
14) Projednání Plánovací smlouvy č. 402-01 se společností Centrum zdravotních a sociálních služeb a.s.
Návrh NK, Ing Jirka: Před hlasováním o plánovací
smlouvě vyžádat dokumentaci, která prokáže naplnění deklarovaného účelu využití a případně veřejně prospěšný přínos, tj. tyto dokumenty:
1) seznam všech povolení, stanovisek a dalších dokumentů nutných k provozu zařízení tohoto účelu,
2) stav projednávání a příprav těchto dokumentů.
Důvod návrhu: Za současných informací nejsem
schopen věc posoudit.
14Na) Hlasování o přijetí návrhu k projednání:
pro 8, proti 0, zdrželi se 3
14Nb) Hlasování o schválení návrhu:
pro 1, proti 3, zdrželi se 7
NK, Ing. Jirka: Vzhledem k neschválení předešlého
návrhu návrh požadovat částku 50.000 Kč na bytovou jednotku bez zápočtu dalších příspěvků investora obci.
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14Nc) Hlasování o přijetí návrh k projednání:
pro 5, proti 3, zdrželi se 3
Návrh NK, Ing. Srnská: Výše příspěvku obci v plánovací smlouvě se stanovuje na 7.500.000 Kč. Tato
částka vzešla jako průměr částek navržených zastupiteli obce.
14Nd) Hlasování o přijetí návrhu k projednání:
pro 10, proti 0, zdrželi se 1
14Ne) Hlasování o schválení návrhu:
pro 10, proti 0, zdrželi se 1
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 8, proti 2, zdrželi se 1
15) Projednání Plánovací smlouvy s Dr. Vítem Pravdou,
Ing. arch. Jiřím Kostřížem a Ing. arch. Olgou Kostřížovou. Výše příspěvku obci se stanovuje na
950.000 Kč (19 x 50.000 Kč/bj).
ZO pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1
16) Vyhodnocení záměru prodat části pozemků parc. č.
687/1 a 106/20 v k.ú. Šestajovice u Prahy. Podána
nabídka: Anna Čižmářová, 3.500 Kč/m2.
ZO pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
17) Vyhodnocení záměru směnit a prodat části pozemků parc. č. 608/18, 605/41, 605/40 v majetku
obce za část pozemku parc. č. 608/2, vše v k.ú.
Šestajovice u Prahy. Podána nabídka: Evžen a Jitka
Stöhrovi, 3.500 Kč/m2.
ZO pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
18) Vypsání záměru pronajmout skladové prostory v budově Tyršova čp. 391.
Viz bod 19)
19) Vypsání záměru pronajmout provozovnu pohostinství „Nová hospoda“ v budově Tyršova čp. 391.
Vzhledem ke stavu budovy a vzhledem k současné situaci v pohostinství bude vypsán záměr pronaj2out
celou budovu za 10.000 Kč/měsíc za účelem provozování pohostinských služeb nebo skladovacích prostor.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
20) Prezentace architektonických studií využitelnosti pozemků parc. č. 623/2, 623/19, 623/20, st. 994 a st.
1007 v k.ú. Šestajovice u Prahy.
21) Schválení zápisu.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Diskuse
Závěr

Názory, komentáře
Poděkování
Ráda bych chtěla poděkovat touto cestou všem pečovatelkám z Úval za jejich ohleduplnost, ochotu a vstřícnost a vše,

co dělají i nad rámec svých povinností za pomoc a trpělivost
při nákupech.
Všem velice děkuji.
Jana Holubová

ovický
šestaj
Dostavník

Mateřská škola
Do mateřské školy se nám
opět vrátil dětský smích
Šicí stroje, konečně, ve třídách vystřídal dětský smích
a děti se vrátily zpět do mateřské školy. Trvalo to déle,
než jsme všichni předpokládali, ale povedlo se a alespoň na pár týdnů se s dětmi před koncem školního roku
uvidíme. Těšili jsme se a věříme, že děti také. A určitě
i rodiče. Mateřská škola se v pondělí 25. 5. rozezvučela
dětským smíchem. Vypadalo to jako ve včelím úle.
Ranní příchod byl po tak dlouhé době trochu nesmělý
a byl ještě okořeněný zostřenými hygienickými pravidly.
V šatnách měli rodiče s dětmi připraveny pokyny, kterými se řídili. Rodiče se v šatnách nezdržovali – rychlá
pusa a dítko šlo do třídy. A ve třídě už na ně čekali kamarádi. To bylo shledání.
Abychom eliminovali případná zdravotní rizika, sestavili
jsme skupiny tříd, které jsou neměnné, tudíž do třídy dochází stále ty stejné děti a každá skupina je stabilně
ve své třídě, nespojujeme se. Odborníky je doporučováno, aby děti nyní ještě více pobývaly na čerstvém
vzduchu. Vymysleli jsme tedy plán, jak děti neochudit
o práci v centrech aktivit ve třídě a o pobyt venku. Část
center aktivit jsme přesunuli na zahradu. Když nám to
počasí dovolí, a zatím dovolilo, přesouváme se co nejdříve v ranních hodinách na zahradu, kde má každá
třída svůj tzv. hrací prostor. Zahradu jsme barevně rozdělili a každý den se skupinky střídají. Děti si dny a střídání hlídají podle barevné tabulky, kterou máme
vyvěšenou ve třídách. Samozřejmě, že se na zahradě
děti vidí, zdraví se, potkávají se na WC, ale jsou to rychlovky. Jinak si každá třída velmi hlídá svůj prostor, aby
mu tam náhodou nevběhl tzv. vetřelec z jiné třídy. Někdy
to vypadá, že se na zahradu stěhujeme, protože si neseme velké košíky plné pomůcek a hraček, ale děti jsou
spokojené. A to je hlavní. Obtiskují si květiny do modelíny, staví věže z písku společně s kostkami, vytvářejí
různé pokusy s vodou a posekanou trávou, píši
do písku. Je toho spousty a je možné, že jsou děti venku
spokojenější než ve třídách. A aby na děti nesvítilo příliš sluníčko, máme krásné, nové slunečníky. Tak teď si
ještě přát málo deště a budeme zcela spokojení.
M. Trantinová
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Život v obci

vané době štíty pro pokladní v šestajovickém supermarketu.

GT Šestajovice

Aktivita se cvičenci

GT Šestajovice, z.s. - oddíly skoků na trampolíně, sportovní gymnastiky a teamgymu opět zahájily činnost!
Po dvouměsíční pauze opět trénujeme! Do konce školního roku byly zrušeny veškeré závodní aktivity a soutěže, ale již nyní se připravujeme na další závodní sezónu, která pro nás začíná v září 2020. Trénujeme
ve velké sportovní hale v Šestajovicích a ve specializované gymnastické hale v Nehvizdech. Připravujeme
pro Vás opět letní příměstské tábory plné sportu a zábavy. Více informací a on-line přihlášky najdete na našich stránkách:
www.gymnastikasestajovice.cz
www.gtsportcentrum.cz
Moc se těšíme na viděnou.

Někteří cvičitelé naopak šli cestou zabavení mládeže,
cvičenci měli možnost zapojit se do výzev, pro nejmenší
byla připravena hra v lese (samozřejmě se zajištěním potřebné bezpečnosti), připravená trasa výletu pro pohybovadla s ozdobením vrby namísto májky.

8. květen
I přes zákaz sdružování se podařilo nezanedbat připomínku oslav 8. května, jen došlo k dohodě mezi členy, že
si každý zorganizuje samostatnou připomínku v místě,
které mu vyhovuje, že se nesejdeme u šestajovického
pomníku. Tam byl oficiálně položen „ústřední“ věnec.

Výlet

T.J. Sokol Šestajovice
Sokol za časů korony
Letošní jaro příliš nepřálo společenským aktivitám a společným zážitkům, stále však doufám, že mohla vládní nařízení přispět ke sblížení uvnitř rodin a k určitému zklidnění. Věřím, že šíření strachu a obav se nás dotýkalo co
nejméně a vážím si každé činnosti, kterou nejen v této
době někdo vykonával pro druhé.
Jelikož Sokol považuji za silnou komunitu s rozvinutým
smyslem pro vzájemnost, vím, že i v době nouzové se
mnozí snažili zajistit co nejlepší klima ve svém okolí. Dovolím si tedy prezentovat malou část naší činnosti v době
karanténní.

Sokolská pomoc v obci
Celou republiku zasáhla jako první vlna solidarity zvěčněná v roušce a ani Sokol nezůstal pozadu. Náčelnice
akci pojmenovala Roušky pro staroušky a našila jich
množství potřebné pro naše seniory. Veselé ovečky od té
doby bezpečně překrývají snad stále veselé úsměvy.
Další krok, kterým naše náčelnice navázala, je zajišťování nákupů a obstarání potřeb spoluobčanů z „ohrožené skupiny“. Velký dík jí patří i za to, že ve spolupráci
s členy Sokola Říčany-Radošovice zajistila v expono-

S blížícím se výročím atentátu na Reinharda Heydricha
jsme připravili výlet sokolských rodin k památníku seskoku
parašutistů. Historické okénko jsme rozložili na několik
úrovní podle věku výletníků, proti nudě při cestě jsme bojovali balancováním na kolejích, navštívili krásné jirenské
hřiště. Po obědě z voňavých buřtů naši nejmladší cvičenci
našli ukrytý poklad plný zlaťáků. Krásný květnový víkend
byl doplněn o velmi poutavý výklad o historii Jiren, výstup
na zvonici a důkladnou prohlídku kostela.
Plnohodnotná aktivní činnost oddílů vzhledem k různým
obavám a bezpečnostním požadavkům bude obnovena až
v září, v současné době je vše založené na dohodě cvičitelů a cvičenců. I my totiž víme, že zdraví je nejdůležitější.
Jsme spolu, někdy v myšlenkách, jindy aktivně, stále je
nám spolu dobře. Sokol žije dál!
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Kultura
Historické okénko
Vážení čtenáři,
vítáme Vás opět po měsíci u Historického
okénka. Povídáme si teď o sousedních
Jirnech, máme za sebou celou historii a nyní
se podíváme na jednotlivé památky. Dnes to
bude konkrétně jirenský kostel.
Farní kostel sv. Petra a Pavla stojí na návrší
uprostřed obce, v sousedství školy. Původně
gotický kostel pochází ze 14. století, první
zmínka o něm je z roku 1389. Mezi lety 1728
– 1734 byl přestavěn, k původní gotické
stavbě byla přistavěna barokní loď.
Gotický presbytář má žebrovou klenbu.
Původně hrotitá okna byla při přestavbě
polokruhově zakulacena. Zevně jsou ve dvou
stěnách patrná zazděná původní úzká
okénka. Z levé strany k presbytáři přiléhá
okrouhlá sakristie, spojená s presbytářem
mírně zalomeným portálkem.
Loď z roku 1728 má obdélný tvar s plochým
stropem. Je osvětlena dvěma širokými okny,
třetí okno na přední straně je zazděné. Čelní
fasáda má barokní podobu, ve dvou krajních
výklencích se nacházejí sochy sv. Petra a
sv. Pavla, v prostředním výklenku je umístěn
kříž. Barokní volutový štít je nahoře ozdoben
zlaceným křížem.
Uvnitř kostela se nachází památná pískovcová renesanční křtitelnice ze 16. století
a umělecky cenná kazatelna. Hlavní oltář je
barokní s obrazem sv. Petra a sv. Pavla
od malíře Knöchla z roku 1852. Obrazy
na bočních oltářích sv. Václava a Panny Marie jsou od malíře Mathausera z roku 1891.
Zpočátku byl kostel sv. Petra a Pavla farním
kostelem brandýského děkanátu. Mezi lety
1420 – 1622 zde sloužili bohoslužby i kněží
podobojí a protestanští. Po násilné rekatolizaci českých zemí již jen kněží římskokatoličtí. K jirenské faře příslušely Šestajovice,
Horoušany, Horoušánky, hájovna Štamberk a
zaniklá obec Žák. V 18. století sem patřily dokonce i Horní Počernice a Trčousy (nyní Čertousy), tyto dvě vsi však byly později připojeny
k Chvalům. Nyní jsou přifařeny Jirny, Nové
Jirny, Horoušánky, Šestajovice a Klánovice.
Kostel byl bohužel po roce 1989 několikrát vykraden. V současnosti je krásně zrekonstruovaný.
Již ve 14. století byla společně s kostelem
zmiňována i fara, ta však zanikla
pravděpodobně se zdejší tvrzí, která stávala

v blízkosti kostela a byla doložena archeologickým průzkumem.
Nynější fara za kostelem byla postavena v roce 1902. V 80. letech
20. století bylo v přízemí budovy umístěno zdravotní středisko.
Před kostelem se nachází socha sv. Judy Tadeáše. Představuje
vousatého apoštola, opírajícího se levou rukou o kyj, který je jeho
atributem, neboť jím byl pravděpodobně usmrcen. V pravé ruce
drží knihu. Socha pochází z roku 1860. V roce 1919 byla značně
poškozena levicovými radikály, kteří tehdy poškodili více památek
v okolí. Socha stála až do roku 1969 při rozcestí na Horoušany
a Nové Jirny, protože ale byla opětovně poškozována, byla
přenesena do areálu kostela. Na závěr ještě zmiňme, že apoštol
Juda Tadeáš byl příbuzným Ježíše Krista a je vzýván jako
přímluvce v beznadějných záležitostech, zejména týkajících se
uzdravení. Proto jsou jeho sochy často v řádových a špitálních
kostelech. Časté je společné zasvěcení apoštolů sv. Šimona
a Judy, nejstarší český kostel jim byl zasvěcen v Praze
na Františku při špitálu řádu Milosrdných bratří již v letech 1618 –
1620.
pro veřejnost je však uzavřen.
Na základě knihy „Jirny a Nové Jirny“
od RNDr. Aleše Střechy, Františka Antoše
a Václava Jelínka
sepsala Alena Dušková
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u mapy světa. Přijďte si užít dopoledne či odpoledne
plné her, vždyť kdo si hraje, nezlobí!

22. 6. 2020 - 28. 6. 2020
10. 7. 2020 - 17. 7. 2020
Červnový Detektivní týden na zámku
S novou výstavou přinášíme tradičně i nový
detektivní příběh. Milé děti, přijďte k nám kdykoli
v čase mezi 9. a 17. hodinou a samy (spolu s rodiči
nebo prarodiči) pátrejte a luštěte. Stopy vedou
výstavou Pojďte děti, budeme si hrát! zámeckými
salonky i sklepením. Akce je vhodná pro školní děti
do 10 let a rodiče a prarodiče bez omezení věku.

19. 7. 2020 10:00 - 17:00
Pohádková neděle se Šípkovou
Růženkou
Srdečně vás zveme v neděli 19. července na
pohádkové komentované prohlídky. Zámkem vás
provede milá princezna Šípková Růženka. Navštívíte
zámecké salonky, vystoupáte i na princezninu
oblíbenou půdu a vyzkoušíte si, jak se budí
princezny! Princezna představí i novou výstavu plnou
her, a pak už bude na vás, kolik času strávíte v naší
interaktivní výstavě s příznačným názvem POJĎTE
DĚTI, BUDEME SI HRÁT!

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 hodi

Dětské oslavy narozenin na Chvalském
zámku
Bude mít vaše dítě narozeniny, svátek, výročí či
čekáte pěkné vysvědčení? Rádi byste uspořádali
oslavu, která opravdu stojí za to? Pomůžeme vám.
Objednejte si zámeckou oslavu, na které se dětem
plně věnuje jedna z postav ze zámecké družiny.

20. 6. 2020 - 23. 8. 2020
Pojďte děti, budeme si hrát!
Vš7em malým i velkým dětem na vědomí se dává, že
se Chvalský zámek promění v jednu velkou interaktivní hernu! Nevěříte? Přijďte se o tom přesvědčit
a nudit se rozhodně nebudete!
Čekají na vás skládačky, hlavolamy, kvízy i dovednostní hry všeho druhu – některé pro šikovné ruce
jiné zas pro chytrou hlavu. Originální truhlářské exponáty k nám připutují z dílny Vlastivědného muzea
v Šumperku a slibují zábavu pro celou rodinu.
Na zámku si budete moci například zahrát minigolf,
kuličky či kuželky. Z dílků postavit lomený oblouk, pyramidu či pravěké nádoby. Trpělivost prověřit při sestavování pohádkového orloje, taktiku u bitvy lodí,
spolupráci u balancovníku i vědomosti ze zeměpisu

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

červenec, srpen – divadelní prázdniny
KC Nová Beseda
Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice,
www.kcnovabeseda.cz, tel: 608 418 494
e-mail: info@kcnovabeseda.cz

červenec, srpen – divadelní prázdniny
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Zde může
být
i vaše
reklama!
TRUHLÁŘSTVÍ
Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz

tel.: 724 963 162

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

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

mobil: 608 114 007
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profi tradice 11 let

Doučovací pohotovost ZŠ
lepší známky
přípravky, přehledy učiva,
písemky
start do 1. třídy,
školní nesnáze

736 102 603
Hledám paní
na běžný úklid RD
v Šestajovicích
každý pátek
od 9 - 13 hodin.
Cena dohodou.
Telefon 602 185 979

Umístění zeminy
Zdarma umístím
na svém pozemku
v Šestajovicích
kvalitní zeminu, např.
po výkopu bazénu.
Tel. 777 728 751
Email
jarschwarz@gmail.com

Pronájem montážní plošiny
MP 18
PROVÁDÍME:
Doprava materiálu do výšky 18 m
Údržba zeleně
Čištění okapů
Odstraňování rampouchů
Nátěrové práce
Montáže reklamních zařízení
Další montáže ve výškách
Další využití plošiny:
Údržba veřejného osvětlení
Opravy a údržba staveb
Natáčení filmů
Ostatní výškové práce
Ceny:
Pronájem plošiny 550 Kč/hodinu, při dlouhodobějším nájmu
slevy dohodou.
Obsluha a práce od 190 Kč/hodinu, při dlouhodobějším nájmu
slevy dohodou.
Doprava plošiny 16 Kč/km.
Ceny bez DPH.
Kontakt: 724 191 249
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