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Pár slov na úvod
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první měsíc nového školního roku a je jasné, že
stejně jako konec toho loňského, bude jeho průběh velmi neobvyklý
a těžko předvídatelný. Čísla kolem COVID-19 se nám mění každým
dnem, stejně jako nezbytná opatření k potlačení jeho šíření. Všichni
musíme doufat, že se situace postupně uklidní, případná vakcína
vrátí dění v našich životech zpět k většímu normálu, a hlavně zůstaneme zdraví. V obci se jinak naše plány nezastavily, a tak jste si
mohli všimnout, že proběhla rekonstrukce dětského hřiště U Valu,
byla vybudována nová část silnice v ulici Běchovická, probíhá rekonstrukce chodníku v ulici Zahradní a opravila se i vnitřní část kruhového objezdu na Poděbradské. Technické služby pak v září řešily
havárii vodovodního řadu v průmyslové zóně.
Přeji vám tedy jménem redakce hlavně hodně zdraví, opatrujte se,
ať i tu druhou vlnu coronaviru zdárně zvládneme.
Martin Liška
šéfredaktor

Naši hasiči mají nově k dispozici na ochranu šestajovických občanů zánovní cisternový vůz CAS 32 Tatra 815

ovický
šestaj
Dostavník
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Informace OÚ
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2. 10. – 3. 10. 2020
Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Středočeský kraj

Výsledky hlasování za územní celky

Obec: Šestajovice

2

ovický
šestaj
Dostavník
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Informace OÚ
Úhrady nákladů
MĚSÍC ČERVENEC, SRPEN 2020
vzduchotechnika, hasičská zbrojnice
zásahová obuv, hasiči
radiostanice, hasiči
publikace
vybavení tříd ZŠ
kompostéry, příprava pro dotaci
hasicí přístroje
SW vybavení
barvy
dopravní značení
antivandal spreje
údržba altánu MŠ
oprava dětských hřišť
oprava zdi, Panská
travní semeno
náhr. díl k pile, hasiči

14 498,11 996,15 822.995,137 921,64 130,4 348,38 994,1 366,17 176,638,3 680,3 655,861,1 136,1 628,-

drobný materiál, hasiči
výstroj, hasiči
údržba hasičské zbrojnice
oprava hasičského vozidla
baterie do vysílaček, hasiči
pohoštění
kancelářské potřeby
Dostavník 7-8/2020
vodné a stočené
elektřina, čerpací stanice
elektřina, tělocvična
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, čp. 13
elektřina, sběrný dvůr
elektřina, hasičská zbrojnice
elektřina, OÚ
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
pohonné hmoty, čerpadla, hasiči
poštovné
telefony, čerpací stanice
telefony, sportovní hala
telefony, obecní policie
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3

7 685,856,976,6 785,2 775,5 093,409,16 478,400,4 100,9 800,157 200,20 504,13 160,6 000,3 300,10 421,22 444,2 273,3 000,9,2,315,-

ovický
šestaj
Dostavník

telefony, hasiči
1,telefony, OÚ
2 305,fireport, hasiči
2 421,poplatky bankám
3 453,pojištění hospodářských rizik
595,nájem, sběrný dvůr
10 000,společenské centrum, studie
87 600,právní služby
8 530,operativní servis
6 910,servisní podpora
5 324,IT služby
30 000,úklid, údržba veřejné zeleně
199 650,geometrický plán
12 100,provoz sběrného dvora
548 442,plán odpadového hospodářství
16 940,svoz tříděného odpadu
91 356,servis zametacího stroje
24 236,bezpečnostní systém
2 952,časová razítka
9 843,dálkový přístup do KN
2 100,nákup elektřiny na burze
26 625,certifikát QCA
396,oprava splaškové kanalizace
457 107,lavičky
1 815,oprava veřejného osvětlení
7 843,cestovné
2 655,dopravní obslužnost BUS MHD
315 242,pečovatelská služba
27 200,transfer MŠ
350 000,transfer ZŠ
550 000,správní poplatky
112 500,výstavba silnic
718 000,rozšíření kapacity ZŠ
50 000,výstavba atletického oválu
7 956 663,elektrické přípojky
2 600,malba fasády, hasičská zbrojnice
28 000,nová přípojka ČEZ, čp. 13
98 750,žádost o dotaci
48 400,oděv, OP
3 932,pohonné hmoty, OP
6 102,prolongační kurz, OP
5 965,sledování vozu, OP
907,zeleň, dřeviny
38 599,plyn, sportovní hala
16 000,plyn, OÚ
9 100,plyn, ZŠ
12 400,revize elektro, ČOV
28 677,odvod DPH
6 953,sociální pohřeb
9 692,revize, modulové domy
4 000,Aktuální přehled o rozpočtu obce: http://sestajovice.imunis.cz/rr
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Nová silnice v ulici Běchovická
odtud pak do klánovického lesa nebo na cyklostezku
do Horních Počernic.
Silnici tvoří kvalitní základ, horní vrstvy jsou asfaltové.
Uvažuje se, že silnice se v budoucnu ještě prodlouží.
V současnosti je však nutné počkat, jaké bude trasování
tzv. Klánovické spojky, na kterou by se tato silnice napojila.

Rekonstrukce křižovatky
Kruhový objezd na křižovatce ulic Revoluční –
Poděbradská je součástí silnice, která patří Středočeskému kraji. Naše obec nebyla v minulosti spokojena s podobou vnitřní části okružní křižovatky, a to jak
z estetického, tak z bezpečnostního hlediska. Firma,
která měla komunikace ve správě, neměla dostatek finančních prostředků, aby vnitřní část tělesa křižovatky
upravila. Proto naše obec navrhla dohodu, kdy tuto část
křižovatky převzala do své péče. Obec zde tak mohla
vybudovat zelenou plochu a dopravní značení a zařízení, které je pro řidiče přijíždějící ke křižovatce velmi
dobře viditelné. Tím se zvedla estetická úroveň místa,
a především se zajistila mnohem větší bezpečnost
řidičů.
Nedávno proběhla rekonstrukce silnice v ulici Poděbradská. V návaznosti na tuto rekonstrukci obec provedla
opravy i vnitřní části okružní křižovatky. Byly vyměněny
poškozené a vyvrácené obruby. Opravena byla dlažba

Nová silnice
Novou silnici vybudovaly technické služby obce v ulici Běchovická. Nová silnice navazuje na stávající silnici. Jejím
účelem je především zpevněný přístup pro zde stojící
rodinné domy. Nová silnice také slouží cyklistům, kteří zde
jezdí přes navazující polní cestu směrem do Klánovic,
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Opravena obrub a dlažby
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vyplňující vnější plochu prstence. Opravilo se světelné
dopravní značení, které bylo poškozeno během dopravních nehod. Současně se vyplela zelená plocha
uvnitř tělesa křižovatky.

Rekonstrukce chodníku
Rekonstrukcí prochází chodník v ulici Zahradní, a to
v úseku mezi křížením s ulicemi Revoluční a Manželů
Starých. Komunikace je zde velmi úzká a pro chodce
poměrně nebezpečná. Původní chodník byl tvořen
starými betonovými deskami. Nový chodník je
ze zámkové dlažby. Současně se pokládají nové obrubníky. Upravují se také poklopy na uzávěry vody a od hydrantu, které se nachází přímo v pochozí ploše chodníku. Některé poklopy dříve vyčnívaly nad úroveň
chodníku, chodci o ně tedy mohli zakopávat. Nově jsou
poklopy výškově srovnány s chodníkem, takže tvoří
se zámkovou dlažbou rovinu.
Zásadním problémem místa je, že se chodník směrem
k ulici Manželů Starých velmi zužuje, až je pro chodce
nepoužitelný. Chodci zde musí pokračovat v silnici, která
je velmi úzká. Chodci se tak těsně míjejí s vozidly. To se
týká i pokračování do ulice Manželů Starých. Obec proto
zahájila kroky vedoucí k rozšíření, resp. vybudování
nového chodníku v těchto pro chodce krizových úsecích.
Problém však je, že zde pro chodník není prostor. Obec
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proto oslovuje majitele přilehlých nemovitostí s žádostí
o odkup části jejich pozemků. Velkou překážkou je, že
zde tito majitelé mají již postavené ploty, které by bylo
nutné zbourat a postavit ploty nové. To je však nákladné, a proto jednání nejsou jednoduchá. Přesto již došlo
k dohodě s majitelem nemovitosti v ulici Manželů
Starých, tam tedy bude možné chodník v dohledné
době vybudovat. V ulici Zahradní se věc týká dvou
pozemků. V jednou případě je již jednání na dobré cestě,
bude tedy záležet na dohodě s majitelem druhého
pozemku. Zatím tedy technické služby obce provedou
rekonstrukci chodníku po část, která je rozměrově
pro chodce využitelná. Již rekonstrukce této části chodníku zvýší bezpečnost chodců.

Rekonstrukce dětského hřiště
V rámci generálních oprav dětských hřišť provedla obec
i rekonstrukci dětského hřiště U Valu. Dětské hřiště,
jak již jeho název napovídá, se nachází u valu podél
cyklostezky, spojující ulice Manželů Starých a Martinů.
Co vše se zde udělalo.
Zcela bez poškození bylo sezení, s ním tedy nebylo
nutné cokoliv dělat. Stejně tak byla nepoškozena
pružinová houpadla. V dobrém stavu je lanová věž. Bylo
pouze potřeba koupit nový plastový kryt centrální
konstrukce, který někdo odcizil. Zásadním problémem
byla dopadová plocha lezecké stěny. Ta byla původně

První část chodníku po rekonstrukci

Zaměstnanec TS připravuje základy dopadové plochy

Práce na rekonstrukci další části chodníku

Nové pískoviště a nová dopadová plocha stěny

ovický
šestaj
Dostavník

z kačírku. Problémy zde byly dva. Za prvé kačírek děti
rozhazovaly po okolí, a to i na cyklostezku, kde byl
kačírek nebezpečný pro in-line bruslaře a pro nejmenší
děti na odstrkovadlech nebo na kolech. Za druhé
v dopadové ploše se po deštích držela voda. Lezecká
stěna proto byla umístěna na vhodnější místo. Dále
u ní byla vybudována nová dopadová plocha, která je
nyní tvořena speciálními pryžovými deskami.
Dopadová plocha byla také zvětšena. Lezecká stěna je
tak nově i více bezpečná. Nově na dětské hřiště přibylo
pískoviště. Protože na pískovištích si hrají především
nejmenší děti, bylo pískoviště umístěno hned vedle
sezení. Rodiče tak mohou pohodlně sedět, a přitom mít
dobrý dohled nad svými dětmi.

Zadržování vody v krajině
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Druhý zmíněný projekt, tj. opatření k zadržování vody
v polnosti v centru obce, je projektem na bázi
spolupráce mezi obcí a občany. V současnosti
odborná firma zpracovává návrhy řešení. Po výběru
nejvhodnějšího návrhu bude vypracována projektová
dokumentace. Samotná realizace se předpokládá
na přelomu zimy a jara.

Evidence psů
Žádáme touto cestou občany, jejichž psi jsou
přihlášení k místnímu poplatku v obci, a kteří dosud
nesplnili povinnost uloženou obecně závaznou
vyhláškou obce Šestajovice č. 3/2019 (o evidenci
chovatelů psů) platnou od 1. 1. 2020 a nenahlásili
obecnímu úřadu (účtárna) číslo čipu jejich psa (psů),
aby tak neprodleně učinili.
Na základě veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.
jsou z této povinnosti vyjmuti pouze psi, kteří jsou
označení jasně čitelným tetováním provedeným
před datem 3. 7. 2011.
V případě dotazů či nejasností kontaktujte účtárnu obecního úřadu – tel. 777 891 192, poplatky@sestajovice.cz.

V reakci na globální klimatické změny dělá naše obce
dlouhodobě opatření, která mají omezit negativní
dopady těchto změn. Jedná se především o negativní
dopady způsobované globálním oteplováním a přívalovými dešti. Mezi opatření, která obec v této oblasti
provádí, je především budování vsakovacích prostor,
retenčních nádrží, výsadba nové zeleně, stavební
úpravy veřejných prostranství, úpravy kanalizace atd.
Díky těmto opatřením se naší obci podařilo vyřešit
problémy již v mnoha částech obce.
Předpovědi vývoje klimatu se však nelepší, spíše
naopak. Ačkoliv tento rok byl poměrně (k posledním
rokům) deštivý, zažíváme největší sucha za posledních
500 let. Naše obec proto i nadále hledá a provádí
opatření, která zmírní dopady těchto klimatických změn
na naše občany.
Mezi dvě v tomto směru významná opatření patří
opatření pro zadržování vody v polnosti v centru
obce a dále vybudování tůní poblíž čistírny odpadních vod. Tyto tůně budou využívat vodu, kterou vypouští čistírna odpadních vod. Jde o zcela čistou vodu,
která v současnosti odtéká potokem z naší obce pryč.
Tůně tuto vodu zadrží. Tím vznikne bioprostor, který
bude zvyšovat vlhkost okolí a dále bude doplňovat
spodní vody. Pro účel vybudování tůní obec zakoupila
pozemek, který sousedí přímo s čistírnou odpadních
vod. Na projekt je již vydáno stavební povolení. Protože
je projekt finančně poměrně náročný (cca 14 mil. Kč),
bude obec žádat na vybudování tůní dotaci.

Od prázdnin provádějí svoz tříděného papíru a plastu
od domu technické služby naší obce. To mimo jiné
přineslo našim občanům tu výhodu, že již nemusí
nosit odpad v podobě kartonových obalů od nápojů
(tetrapak) do nádob umístěných v kontejnerovém
stání za budovou obecního úřadu. Kartonové obaly
od nápojů mohou občané vhazovat do pytlů či
nádob na tříděný plast. Zaměstnanci technických
služeb pak na třídící lince kartonové obaly vytřídí.
Nádoby na kartonové obaly za budovou obecního
úřadu přesto zůstávají našim občanům k dispozici.
Zde se ale stále setkáváme s jedním nešvarem. Zatímco z prvního kontejneru, který je nejblíže místu,
kde uživatelé nádob parkují, tzv. „přetéká“, nádoby,
které stojí o 5 metrů dále, jsou poloprázdné.
Z přetékající nádoby pak často nápojové kartony vypadávají ven nebo do nádoby prší. Žádáme proto
občany, aby pro vyhazování kartonových obalů
využívaly všechny tři nádoby. Děkujeme.

Zde vzniknou nové tůně

První nádoba je přeplněná, další dvě jsou poloprázdné

Třídění odpadů

ovický
šestaj
Dostavník

Třídící nádoby
Obec tento rok dala do bezplatné výpůjčky našim
občanům 1 400 nádob na tříděný odpad (papír, plast).
Na tyto nádoby obec získala dotaci. Zájem občanů byl
tak veliký, že se na některé občany nádoby již nedostaly.
Proto obec zakoupila několik desítek dalších párů
nádob. Tyto nádoby byly pořízeny z obecního rozpočtu,
jsou proto k bezplatné výpůjčce určeny pouze pro naše
občany, tedy obyvatele s trvalým pobytem v obci Šestajovice.
Nádoby je možné vyzvednout na sběrném dvoře.
K podpisu smlouvy o výpůjčce nádob je nutné předložit
doklad totožnosti.
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pro najetí do stání K + R. Tím došlo k omezení plného
využití stání K + R. Řidiči, kteří na rezervovaném stání
parkují, tak způsobují velké problémy nejen invalidní
paní učitelce, ale omezují i ostatní řidiče.
I stání K + R určené pro vystoupení a nastoupení
osob někteří řidiči používají k parkování. Tím toto místo
zablokují pro ostatní řidiče. Ti jsou pak nuceni zastavovat v jízdním pruhu, čímž je blokován provoz v celé
ulici. Navíc tak děti vystupují do silnice, což není výchovné ani bezpečné.

Z činnosti obecní policie
Parkování u MŠ a ZŠ
Začal školní rok. Každé ráno před osmou hodinou se tak
v jeden okamžik silně zvedne dopravní zatížení
v lokalitě Za Stodolama v okolí mateřské školy a základní školy. Aby zde byl v tu dobu provoz plynulý
a bezpečný, zavedla obec v těchto místech poměrně
nedávno nová opatření. Na dvou místech, kde parkující
vozidla bránila plynulosti provozu nebo výhledu,
byla umístěna „žlutá čára“. Bylo zřízeno nové místo
K + R sloužící pro nastoupení a vystoupení osob, aby
měli rodiče možnost vysadit své děti, aniž by stáli
v silnici a blokovali ostatní vozidla. Bohužel stále někteří
řidiči tato opatření nerespektují, tím zcela zbytečně
omezují a zdržují ostatní rodiče. Začátkem měsíce
tyto přestupky strážníci řešili domluvou. Situace se nezlepšovala, proto již přistoupili k udělování blokových
pokut.
Velmi nás mrzí jednání řidičů, kteří parkují na vyhrazeném
parkovišti. Obec má vždy k dopravnímu značení vážné
důvody. V tomto případě se jedná o rezervované stání
pro paní učitelku základní školy, která je invalidní. Přesto
první týden, kdy byl zahájen školní rok, zde každý den
bylo zaparkované cizí vozidlo. Invalidní paní učitelka
tak byla nucena parkovat v místě, které je určeno

Dalším místem, na které si řidiči často stěžují, je stání
vozidel v těsné blízkosti křižovatky u nové budovy ZŠ.
Řidiči, kteří přijíždějí směrem od budovy MŠ, musí tako
špatně parkující vozidla objíždět. Tím však vjedou
do protisměru, a to těsně před křižovatkou. Hrozí tak
střet s vozidly, která přijíždějí z ulice U Váhy od hlavní
silnice. Aby v místě byla zajištěna bezpečnost a plynulost provozu, byla zde umístěna „žlutá čára“. Toto dopravní značení často řidiči nerespektují a ohrožují tak
ostatní řidiče. Ani v tomto místě domluvy strážníků
nepomáhají, proto je tento přestupek již řešen
blokovou pokutou.
Častým argumentem řidičů konajících výše uvedené
přestupky je, že zde nejsou parkovací místa. Jak

Vozidlo blokující místo pro invalidní osobu

Parkující vozidla ohrožující bezpečnost řidičů

Parkující vozidlo bránící využívání stání K + R

ovický
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však ukazuje fotografie, někteří řidiči na zákazu
parkují, i když jsou volná parkovací místa
na parkovišti. Stejně tak jsou vždy volná parkovací
místa, resp. jsou místa k bezproblémovému
parkování na silnici v ulici U Váhy. Jak dokazuje fotografie, spíše se ze strany špatně parkujících řidičů
jedná o neochotu ujít pár desítek metrů pěšky
bez ohledu na ostatní řidiče a bez ohledu
na bezpečnost a plynulost dopravy.
Jsou i situace, kdy je kapacita parkovacích míst celé
lokality nedostatečná. Jde například o dobu konání třídních schůzek. Pokud je v těchto výjimečných situacích
kapacita parkovacích míst vyčerpána (ale až poté!),
tolerují strážníci částečné parkování na chodníkách
v ulici U Váhy. Co však nebude ani v těchto případech
tolerováno je parkování na rezervovaných stání,
na místu K + R, na žlutých čárách a ve vjezdech.
V současnosti obec buduje nový atletický areál.
V rámci atletického areálu vznikne i nové
parkoviště, které výrazně pomůže řešit oblast
parkování v dané lokalitě.
V měsíci září řešili naši strážníci mimo jiné tyto
záležitosti:
Volně pobíhající pes 2x, nepovolený výlep,
nepovolený zábor veřejného prostranství, vozidlo
nezpůsobilé provozu na veřejné komunikaci, nález
mobilního telefonu, poškozené dopravní značení,
rušení nočního klidu 3x, bezdomovec spící
v zastávce MHD, osoba ležící na veřejném
prostranství, hádka osob, fyzické napadení.

Z činnosti hasičů
Rozšířili jsme vozový park
Technika je velice důležitá část každé jednotky sboru
dobrovolných hasičů. Bohužel, její pořízení je finančně velice náročné a bez dotací to není
pro mnohé obce vůbec možné. Ve stejné situaci je
i naše obec, pro kterou jsou vypsané dotační programy na pořízení nové techniky nedosažitelné.
Přesto bylo naší snahou rozšířit vozový park jednotky
SDH Šestajovice o velkokapacitní cisternu. Nehledali
jsme vozidlo nové, ale starší, které bychom financovali z prodeje naší LIAZky. Po několika měsíčním
hledání jsme narazili na nabídku Městyse Častolovice, kde prodávali vozidlo CAS 32 TATRA 815.
Kombinace technického stavu a ceny byla pro nás
přijatelná a i přesto, že jsme si byli vědomi,
že na vozidle bude hodně práce, tak jsme jej v květnu
letošního roku zakoupili. Ode dne, kdy jsme auto
přivezli, jsme začali s opravami a úpravami. Strávili
jsme na něm většinu víkendů a odpracovali více jak
dvě stě brigádnických hodin. Díky finančnímu přispění obce, sponzorům, a hlavně odvedené práci
členů našeho sboru, se dílo podařilo. 17 srpna 2020
jsme naše “nové” vozidlo CAS 32 TATRA 815 zařadili
do výjezdu. Vozidlo uveze 8 200 litrů vody, 800 litrů
pěnidla, dýchací přístroje, elektrocentrálu, motorovou
pilu, rozbrušovací pilu, hadice a další předepsané vybavení včetně čtyřech členů posádky. TATRA 815
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najde uplatnění hlavně při polních a lesních požárech
a při dovážce dostatečného množství vody k jakékoliv jiné události.

Požár seníku – Lázně Toušeň
V pátek 28. 8. 2020 vyjela ve 20:59 hod. naše
jednotka SDH Šestajovice se dvěma vozidly CAS 15
Mercedes-Benz Atego a CAS 32 TATRA 815
k rozsáhlému požáru seníku v Lázních Toušeň.
Vzhledem k rozsahu požáru, kdy byl celý seník
zasažen plameny a vzhledem k blízkosti okolních
budov, kde byla ustájena zvířata, byl velitelem
zásahu vyhlášen třetí stupeň poplachu. V průběhu
likvidace požáru na místě zasahovalo dvacet
jednotek a bezmála sto hasičů. Na místo bylo
povoláno i speciální rypadlo, které bylo přivezeno
z jihlavské základny HZS. Naše jednotka na místě
zajišťovala kyvadlovou dopravu vody oběma
cisternami, průběžně střídala zasahující hasiče
při hašení a v rámci střídání hasičů také pracovala
na tzv. čerpacím stanovišti u Labe, kde byly cisterny
plněny vodou. Zásah probíhal po celou noc
a pokračoval ještě druhý den dopoledne. Naši hasiči
se vrátili zpět na základnu až druhý den ráno
v 7:40 hod. po dlouhých deseti hodinách zásahu.
Dle sdělení tiskové mluvčí HZS Středočeského kraje
byl příčinou požáru blesk. Na místě zasahovaly
profesionální jednotky: Český Brod, Kladno, Mělník,
Mladá Boleslav, Říčany, Stará Boleslav, Jihlava
a jednotky dobrovolných hasičů: Brandýs nad Labem,
Brázdim, Čelákovice, Dřevčice, Jirny, Káraný,
Kostelec nad Labem, Neratovice, Nové Jirny, Přerov
nad Labem, Stará Boleslav, Stará Lysá, Šestajovice,
Vyšehořovice, Zápy a Záryby. Další informace
naleznete na POŽÁRY.CZ

Dokončili jsme minimuzeum
Zhruba před třemi lety se zrodila myšlenka vyčlenit,
nebo spíše postavit prostor, kam bychom uložili historické předměty, které přímo souvisí s historií a činností našeho SDH Šestajovice. Postavit obyčejný
sklad se nám nechtělo a ani se nám to nehodilo
do vizualizace celého objektu hasičské zbrojnice.
A tak vznikl nápad postavit minimuzeum, kam nejen
uložíme, ale zároveň vystavíme nashromážděné historické předměty a techniku. Samotná stavba nám
sice trvala skoro dva roky, ale na konci loňského roku
jsme objekt dokončili a expozici nastěhovali. Chybělo
nám však dokončit fasádu, resp. průčelí. S tím jsme
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se obrátili na výtvarníka Miroslava Nováka
z Klánovic. Vytvořil několik návrhů, které jsme
společně doladili do finální podoby a kterou nakonec
na fasádu namaloval. Tím jsme nejen dokončili naše
minimuzeum, ale i vzhled celého objektu hasičské
zbrojnice v Šestajovicích.

Transport pacienta - Šestajovice
Ve čtvrtek 10. 9. 2020 v 17:26 hod. vyjelo družstvo
JSDH Šestajovice pomoci Zdravotní záchranné
službě s transportem pacienta. Pacient s nadváhou,
který měl zdravotní potíže, byl hasiči vynesen z chaty
do sanitky, která jej převezla do nemocnice. Na místě
zasahoval: HZS Stará Boleslav, JSDH Šestajovice
a Zdravotní záchranná služba.

Povodňová vlna 2020
Povodňová vlna 2020 není naštěstí pojmenování
přírodní katastrofy, ale taktické cvičení, kterého se
zúčastnily, resp. na které byly vyslány předurčené
jednotky z celého Středočeského kraje. Jednou
z těchto jednotek je i naše jednotka SDH Šestajovice,
která je předurčenou jednotkou pro ochranu
obyvatelstva. Tato předurčenost znamená být
připraven a vybaven na mimořádné události jako jsou
např. požáry velkého rozsahu, povodně, nebo jiné
katastrofy, kde je třeba se postarat buď o občany,
nebo zasahující hasiče. Případně další činnosti,
kterými by se mělo předejít, nebo zmírnit škody
na majetku, nebo lidských životech. Jak jsou vybrané
jednotky připraveny, prověřilo taktické cvičení Povodňová vlna 2020, které vyhlásil v pátek 11. 9. 2020
ve 13 hod. operační důstojník v rámci celého
Středočeského kraje. Cílem byla obec Zbečno
na Rakovnicku, kde dle plánu cvičení hrozilo protržení
hráze po dlouho trvajících deštích. Na místo tedy
vyjelo i naše družstvo. Po příjezdu na místo jsme si
nejprve vyslechli aktuální situaci, poté jsme postavili
evakuační stan, kterým jsme vybaveni a který byl
součástí stanového městečka a pokračovali jsme
v další nezbytné činnosti. Od zhruba jedné hodiny
ranní probíhaly modelové situace evakuace osob
a další činnosti, a to nejen tak na prázdno. Do cvičení
byli angažovány desítky figurantů, kteří měli za úkol
prověřit naši připravenost, a to i vytvářením komplikovaných až nebezpečných situací. Celá akce končila
za rozbřesku. V sobotu bylo v dopoledních hodinách
vyhodnocení akce a jednotky se vrátily zpět na své
základny. Naše družstvo bylo z řad dobrovolných hasičů
hodnoceno jako jedno z nejlepších, za což jim patří
poděkování. Cvičení se účastnilo 13 jednotek profesionálních hasičů, 9 jednotek dobrovolných hasičů,
Zdravotní záchranná služby a Policie ČR.

Historický prapor sboru
V letošním roce je tomu 125 let od založení našeho
Sboru dobrovolných hasičů Šestajovice. Měli jsme
velké plány, jak výročí společně s občany Šestajovic
oslavit, ale z důvodu pandemie se oslava nekonala.
Na druhou stranu našemu sboru štěstěna přála, pro-

tože na tento rok vyhlásil Krajský úřad Středočeského kraje dotační program na pořízení vyšívaného historického praporu Sboru dobrovolných
hasičů, který jsme doposud neměli. Takovýto prapor
není levnou záležitostí, jelikož jeho ceny se pohybují
zhruba od 30 000 Kč do 120 000 Kč. Náš sbor nabídnuté možnosti využil a podal si žádost o dotaci.
Ta nám byla ve výši 33 000 Kč schválena, a tak jsme
začali okamžitě jednat. Oslovili jsme několik firem,
které se výrobou zabývají a vítězné jsme zadali
výrobu. V květnu letošního roku byl prapor hotov
a jen těžko jsme hledali příležitost, při které prapor
slavnostně převzít. Asi jedinou možnou se naskytla
okrsková soutěž v požárním útoku, pořádaná zde
v Šestajovicích. A tak v sobotu 11. září 2020 při nástupu družstev převzal starosta sboru Josef Konta
a velitel Pavel Preclík z rukou starostky OSH Prahavýchod Zdenky Šindelářové vyšívaný historický prapor Sboru dobrovolných hasičů Šestajovice. Jedná
se o ručně vyšívaný prapor, na kterém je na jedné
straně symbol sboru, kterým je znak sboru
a na druhé straně je symbol naší obce, kterým je
kaplička z náměstí 9. května.

Okresní soutěž dětí
V sobotu 12. 9. 2020 se v Šestajovicích na fotbalovém hřišti konala okresní soutěž dětí v požárním
útoku o Pohár starosty OSH Praha-východ. Soutěžilo
se ve třech kategoriích. Děti mladší, kde se zúčastnilo devět družstev, děti starší sedm družstev
a dorost, kde přijela pouze dvě družstva. Na soutěži
nemohli chybět domácí a šestajovické hasiče
reprezentovalo družstvo dětí starších. Ten den bylo
již od rána krásné počasí, vzorně připravené hřiště,
hrála hudba a bylo připraveno dobré občerstvení. Jen
těch diváků bylo velice málu. To však dětem nijak
nevadilo v jejich závodním nasazení a snaze být co
nejlepší. Atmosféra závodů byla vynikající. Bojovná,
ale férová. Družstvo starších dětí SDH Šestajovice se
pustilo do obou svých pokusů s velkou vervou, ale
drobné chyby je stály drahocenné vteřiny. Bohužel se
na “bednu” nedostaly a obsadily čtvrté místo. Přesto
jejich výkon zasloužil potlesk. Kolem poledne
proběhlo vyhodnocení soutěže a předání cen z rukou
starostky OSH Praha-východ Zdeny Šindelářové.
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Pořadí na prvních místech. Mladší: 1. Modletice,
2. Křížkový Újezdec, 3. Nové Jirny. Starší 1. Úvaly,
2. Škvorec, 3. Vyšehořovice. Dorost 1. Nové Jirny,
2. Struhařov.

Soutěž dospělých
V sobotu 12. 9. 2020 po dopolední soutěži dětí nastoupili
dospělí k zahájení soutěže v požárním útoku okrsku č. 6
a zároveň soutěže o Pohár starosty obce Šestajovice.
Začínalo se ve 14 hod. za krásného počasí, dobré
atmosféry, ale tentokráte za velice malé účasti
závodních družstev. Soutěžilo se sice ve čtyřech
kategoriích, a to ženy mladší a starší, muži mladší
a starší, ale kategorie byly obsazeny pouze dvěma nebo
třemi družstvy. Co bylo důvodem se můžeme jen
domnívat. Zda to byl odpolední čas, termíny jiných akcí
přesunuté z jara na září, nebo obavy z šíření COVID19, nevíme. Tentokráte se nepodařilo dát dohromady ani
družstvo mužů SDH Šestajovice. Ti se totiž účastnili
dvoudenního taktického cvičení Povodňová vlna 2020,
které bylo vyhlášeno právě na termín předem
připravované soutěže. Nezbylo tedy nic jiného, než
do bojů o poháry nasadit ženy. Za SDH Šestajovice tedy
nastoupila dvě družstva žen, a to jedno v kategorii
mladší a druhé v kategorii starší. Družstvo starších žen
mohl dle pravidel doplnit jeden muž, aby bylo družstvo
kompletní a mohlo nastoupit do závodu. Jak už bylo
zmíněno družstev bylo málo, ale zápal pro dobré
umístění byl veliký. V kategorii ženy mladší, kde
soutěžila pouze tři družstva, se naše ženy umístily
na 3. místě. V kategorii ženy starší získalo naše druhé
družstvo 1. místo. Sice jen ze dvou družstev, ale první.
Nejlepšího dosaženého času napříč kategoriemi, a tedy
držitelem putovního poháru starosty obce Šestajovice
se stalo družstvo žen mladších z Úval.
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Sršni na zahradě školky
Jeden ze stromů na zahradě naší mateřské školy si oblíbili sršni. V koruně stromu se pohybovalo 10 – 20 jedinců
tohoto bodavého hmyzu. Sršen není agresivní hmyz,
nicméně vzhledem k pohybu dětí na zahradě školky bylo
třeba mít jistotu, že dětem nehrozí žádné nebezpečí.
Na místo proto přijela profesionální jednotka hasičského
sboru. Hasiči strom prohlédli. Především zjišťovali, zda
ve stromě není sršní hnízdo. Žádné hnízdo tam nebylo.
Sršni zde pouze okusovali plody stromu a jeho kůru.
Žádné nebezpečí tedy nehrozilo. Pro jistotu bylo místo
v dostatečné vzdálenosti ohraničeno a označeno. Označena byla i vnější část plotu školky, kde vede chodník.

Profesionální hasič při kontrole stromu

Havárie vodovodu
Únik vody byl zjištěn u hlavního vodovodního řadu v ulici
Poděbradská. Toto vodovodní vedení je v hloubce
3 metry. Na zaměstnance technických služeb tak čekala
těžká práce. Unikající voda totiž zcela promáčela
zeminu v okolí úniku. Ta proto byla zcela rozmáčena
a práce v tomto terénu byla velice obtížná. Unikající
voda navíc stále zaplňovala dno výkopu, takže kromě
zeminy bylo nutné stále odstraňovat i vodu. Práce ještě
ztížil silný déšť, který se během opravy dostavil.
Zaměstnancům technických služeb obce se i přes tyto
pracovní podmínky podařilo závadu rychle odstranit.

Požár kompostu – Šestajovice
V pondělí 14. 9. 2020 vyjelo ve 23:35 hod. družstvo
JSDH Šestajovice s vozidlem CAS 32 TATRA 815
k nahlášenému požáru kompostu. Při příjezdu
na místo bylo zjištěno, že doutná kompost na zahradě rodinného domu. K hašení byl nasazen jeden
C proud. Na místě zasahovalo: JSDH Šestajovice
a HZS Stará Boleslav.
zdroj: www.sdhsestajovice.cz
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Unikající voda ztěžovala opravné práce
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Mateřská škola
Umění jednat s lidmi aneb jak
na komunikaci
Někdy se stane, že si v mateřské škole chceme
s dětmi nebo rodiči něco povědět a každá strana hovoří o něčem úplně jiném. Výsledek je ten, že dojde
k oboustrannému neporozumění. A to je škoda. Aby
k podobným situacím docházelo co nejméně, zúčastnil se pedagogický i provozní personál mateřské
školy speciálního semináře s názvem „Komunikace
má zelenou“, který byl pod vedením paní Mgr. Juliany
Gardošové, lektorky vzdělávacího programu „Začít
spolu“, ve kterém naše mateřská škola pracuje.
Velkou část svého života trávíme mezi lidmi. Ať jednáme s lidmi pracovně či soukromě, umění jednat
s lidmi do života patří. Správná komunikace a rétorika je nejsilnější nástroj, který máme. Vždyť jen díky
správné komunikaci se nám daří vyřešit problém, vylepšit vztah nebo si například vyjasnit nedorozumění.
Bez dobré komunikace se neobejdeme. Dnešní doba
je prostě taková.
Komunikace není jen o slovech, o hlasitosti, o rychlosti. Komunikace je i o vnímání, napojení se na toho
druhého, o pohledech, a také o úsměvech. O mimice
i gestice. Nezřídka se stane, že se špatně zatváříme
a dobře míněná a vyslovená slova se dostanou
na zcela jinou kolej. I špatný postoj může všechno
pokazit. Když se dokážeme dobře vyjadřovat, cítíme
se lépe. Důležité je také poskytování zpětné vazby
lidem, se kterými komunikujeme. Aby byla komunikace účinná, měli bychom vysílat ke druhé straně jakési signály. Někdy stačí jen pokývání hlavou. Dává
nám to dobrý pocit, že nekomunikujeme nadarmo,
že nás někdo vnímá a poslouchá nás.
I pohled do očí je to, co velkou část komunikace usnadňuje. Dětičky v mateřské škole jsou malé, a tak si
my dospěláci sedneme pěkně, jak se říká, na bobeček a hned je komunikace lehčí. Děti se cítí lépe
a nejedno trápení či radost se takto dostane na povrch.
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A u nás dospěláků je to podobné. My většinou jsme
na podobné výškové úrovni, a tak rozhovor, který je podpořený pohledem do očí a úsměvem nemůže dopadnout
špatně. Básník Nicolas Boileau řekl: „To, co je dobře pochopeno, lze srozumitelně vyjádřit a snadno se vynoří
na povrch slova, která se vysloví.“
Marcela Trantinová

Hola, školka nás ZAS volá
Začátek školního roku jsme letos očekávali s trochu jinými pocity než v letech minulých, Kromě nových dětiček jsme se těšili na své loňské žáčky, z nichž většina
nenavštěvovala MŠ už od března. Ti, po takto dlouhých
„prázdninách“, přišli natěšeni na své kamarády i třídní
učitele a my natěšeni na realizaci nápadů a možnost
znovu být kreativní. A nováčkové? Pár slziček, zejména
v prvních dnech, bylo i letos, ale všem se nám podařilo
vstřícným a přátelským přístupem adaptaci zvládnout
a dětičky chodí do školky už s úsměvem. Velkou zásluhu
na tom má i heterogenní (věkově smíšené) složení našich tříd, které je součástí programu Začít spolu (ZAS).
Děti, které již MŠ navštěvovaly, nepotřebovaly v prvních
dnech tolik osobního přístupu jako děti nové, a tak pedagogové mohli utěšovat, seznamovat a opečovávat
právě ty mladší. Ti starší, s důležitostí „velkého a zkušenějšího“ kamaráda, pomáhali, jak se dalo, ukazovali
novým dětem pravidla, hračky, pomohli s oblékáním
a nám tak byli velkou posilou. Učili se tak jednu důležitou sociální kompetenci – projevit dětským způsobem
citlivost, ohleduplnost a pomoc slabším. A šlo jim to
na 1. Práce v programu Začít spolu, který naše MŠ realizuje již třetím rokem, umožňuje dětem díky pravidelným rituálům, dohodnutým pravidlům, vedením
k samostatnosti při sebeobsluze, ale i vzdělávání formou center aktivit, se v běžných denních situacích chovat samostatně, spolupodílet se, spolupracovat
a uplatňovat pravidla společenského styku. Na začátku
školního roku se to velmi hodilo.
Jana Zetková.

Děti a emoce
Slzičky – první projev emocí, se kterým přicházíme
na svět. V životě jich bude ještě mnoho, ať už z bolesti,
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strachu, vzteku nebo radosti, štěstí, smíchu. Jak rosteme, emocí přibývá a ani my dospěláci kolikrát nevíme,
jak s nimi naložit. Možná proto, že nás to nikdo nenaučil? Proč taky? Děti přece o emocích vědět nepotřebují.
Léty, nebo dokonce staletími zažitý omyl. Právě u dětí
bychom měli začít s poznáváním barvitosti našich
emocí. Proto se i v naší MŠ věnujeme rozvoji sociálně
emoční gramotnosti dětí. První týdny školního roku je to
hlavní téma našeho vzdělávacího programu a v průběhu
roku s ním neustále pracujeme. Protože téma emocí je
o dětech samotných, o jejich „Já“, o jejich důležitosti
ve světě, velmi dobře ho přijímají a prožívají a pomáhá
jim tak překlenou náročné adaptační období. V září jsme
se seznamovali s emocemi pro toto období typickými –
strach, smutek, vztek nebo naopak radost, štěstí. Děti
emoce prožívaly při výtvarném ztvárnění barvami, pantomimou, hrou na hudební nástroje. Zvládat své tělo
i mysl se učíme i v průběhu roku při cvičení jógy, nácvikem dechových cvičení, relaxačními příběhy. Rodiče
do tématu zapojujeme při ranním úkolu, např. zadáním
„Řekni mamince, tatínkovi, jak se dnes cítíš a proč“ nebo
naopak „Zeptej se maminky, tatínka, jak se dnes cítí
oni“. Do tématu se nám podařilo vtáhnout i paní kuchařku, která nám smajlíkovými chlebíčky vykouzlila
úsměv na tváři. Emoce mají barvy duhy a duha je přeci
krásná. I když prší.
Jana Zetková.

Spolupráce s rodiči
Jednou z hlavních myšlenek programu Začít Spolu,
v kterém naše mateřská škola pracuje, je funkční
spolupráce s rodiči. Ráda bych za třídu Čertíků řekla,
že se nám daří navazovat partnerský vztah. Proto
bych našim rodičům ráda poděkovala za to, jak trpělivě s dětmi plní ranní úkoly, které jsou pro ně každé
ráno připraveny, že se o své čertíky zajímají, že nám
přinášejí pro ně mnohdy odpadní materiál, ze kterého
my ale s dětmi můžeme dále tvořit, a že na nás myslí
a přináší pro děti do školky různé pomůcky a hračky.
A náš veliký dík patří panu Kubů, díky kterému se
v naší třídě podařilo zřídit centrum aktivit Dílnička.
Chtěla bych za nás obě paní učitelky poděkovat,
že neváhal a společně se syny nám vyrobil krásný,

10 2020

strana

14

funkční, dřevěný ponk, který láká ke kutění nejen
děti.
Pokud byste i vy chtěli něčím přispět, nebojte se své
paní učitelky a pány učitele oslovit, věřte, že každá
spolupráce mezi školkou a rodiči je vítána.
Marie Bartošová

Centrum kolegiální podpory
Již před začátkem nového školního roku jsme se opět
začali potkávat v centru kolegiální podpory s pedagogy z blízkého okolí. V srpnu jsme se věnovali struktuře dne ve školce, aneb jak pro děti den naplánovat,
tak aby v tom bylo dobře jak nám pedagogům, tak
především dětem.
Při setkání v září jsme se sešli nad tématem efektivního využití volných chvilek a aktivit pro rychlíky.
A tak jsme si my, paní učitelky, zkoušely, jakými hrami
a aktivitami můžeme zabavit děti. Například, když čekáme na nandání oběda, jak zabavit rychlíky v šatně
či jak zabavit děti, než se společně sejdeme v kruhu
po svačině. A tak jsme si hrály a hrály, abychom si
vše vyzkoušeli a i my prožili.
Na příštím setkání našeho centra kolegiální podpory
by za námi měla dorazit z Katedry didaktiky fyziky
matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Jitka
Houfková a představit nám, jak se dají pro děti nachystat pokusy s příběhem. Již teď se na setkání těšíme a doufáme že se bude moci uskutečnit.
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Život v obci
T.J. Sokol Šestajovice
Památný den sokolstva – významný den ČR
Každý rok 8. října si připomínáme naše padlé bratry
a sestry během tří domácích odbojů. V roce 2019 jsme
si poprvé připomněli Památný den sokolstva jako Významný den České republiky. Naše jednota se i letos se
k této akci připojuje, pokusíme sestavit obrazec s logem
Sokola a přiblížit členům i jejich hostům důvod vzpomínkové akce.

Stručný historický úvod
Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna
a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci
ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří
„ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni
do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již
na svá místa po skončení války nevrátila. Tato akce byla
nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho
historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa,
které, jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích
dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly.
Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého
spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci.
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Nový oddíl – Házená a míčové hry
Házená je všestranný sport budující velmi dobrý pohybový základ, který je založený na hodu, běhu a skoku,
které patří mezi základní přirozené pohyby člověka.
Hraje se na dvě branky v prostoru 20 m x 40 m. Házená
kombinuje několik sportů v jednom: atletiku, úpolové
sporty a gymnastiku. Házená je pro všechny děti, které
mají rády pohyb a zábavu.
Nový cvičitel – Martin Dohnal - je trenér házené od roku
1991. V současné době působí jako krajský trenér házené
dětí a mládeže do 15 let pro Středočeský kraj. Je držitelem "licence B" pro házenou. V letech 2017 - 2019 absolvoval dvouleté studium "licence A" na FTK Olomouc.
Těší se na setkávání v Sokole Šestajovice.

SK Šestajovice
Soustředění
V posledním prázdninovém týdnu, byl na základě loňského, velmi úspěšného příměstského fotbalového
soustředění, realizován další turnus, tentokrát i s rozšířením o mladší přípravku. V celkovém počtu se tak
na hřišti sešlo 40 dětí za výrazné podpory fotbalového
výboru a maximální angažovanosti všech příslušných
trenérů, doplněných výpomocí nejen z řad rodičů,
ale i aktivním hráčem šestajovického A týmu.
Byl vypracován komplexní program, v rámci kterého
byly detailně rozpracovány herní činnosti, výkonnostní testy a řada dalších, pro fotbalový rozvoj
chlapců i dívek důležitých činností. Opomenuty nebyly
ani různé zábavné hry nebo sledování populárních video pořadů v rámci dodržovaného poledního klidu.
Kromě velmi náročného sportovního programu, bylo
závěrem uspořádáno i odpolední utkání rodičů proti
svým potomkům, zakončené volnou společenskou
zábavou a bohatým pohoštěním, které se neslo v duchu zahájení podzimní části sezóny. V průběhu celého soustředění nám přálo i počasí, a tak byl program zcela naplněn dle plánu.
Tento typ soustředění se jeví jako velice vhodný,
především pro mladší věkové kategorie a na základě
vysokého hodnocení ze stran rodičů bude snaha
o další pokračování i v příštím roce. Nic by však nemělo šanci na úspěch, pokud by nefungovala vzájemná spolupráce mezi dětmi, rodiči, trenéry a výbo-
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rem klubu. Velké dík patří na tomto místě především
Jardovi Záhořovi, který se významnou měrou podílel
na kompletní organizaci soustředění.

Nábor
Ve středu 9. 9. 2020 jsme uspořádali již tradiční nábor
nových fotbalistů a fotbalistek do našeho fotbalového
klubu. Na rozdíl od předchozích ročníků, musel být
vzhledem k vývoji situace nábor uspořádán
až v úvodu podzimní části sezóny. Přímo na fotbalové
hřiště se dostavilo 16 dětí usilujících především o kategorii minipřípravky. Organizace náboru se zhostili
trenéři Martin Mlsna, Michael Brůček a Jarda Záhoř.
Děti si úvodní trénink náramně užily a proto doufejme,
že jim to nadšení vydrží i nadále a přejeme jim hodně
fotbalových úspěchů!
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mezi kluky nejlepší Honza Junger na 8. místě (9:37)
a mezi holkami Naty Kühnelová na 10. místě (8:31).

VC Šutr, Liberec 2020
12. 9. 2020, Liberec
Dalším závodem ve šplhu na laně byla Velká cena Šutr
v Liberci. Zázemí je v hale Šutr, kde vedle zavěšeného
lana jsou především stěny na lezení. Organizátorům se
závod povedl a byly k vidění velmi pěkné výkony. V kategorii masters jsem časem 13,1 vteřin z 2. kola obsadil
1. místo. Bohužel se u mne projevila zdravotní indispozice, takže další pokusy jsem již neabsolvoval.
Šplhoun Lub

VC memoriál Bedřicha Šupčíka
19. 9. 2020, Příbram
V netradičním termínu (kvůli epidemiologické situaci
na jaře) proběhla VC v Příbrami. Účast závodníků byla
jako obvykle obrovská. Tento závod je pro spousty borců,
hned po mistrovství ČR, nejvýznamnějším závodem
roku. Zde se šplhá současně na dvou lanech. Organizátoři instalovali na zeď velké displeje, takže jsme mohli
velmi pěkně sledovat, jak soutěžícím ubíhá čas. Bylo to
vlastně poprvé, co tato možnost byla k dispozici. V kategorii Masters jsem po výkonu 13,26 vteřin ze třetího
kola obsadil 2. místo.
Šplhoun Lub

Běchovice - Praha

Atlet Šestajovice
Fryštácký dogtrekking
3. 9. 2020, Fryštát
Opět závody kousek od Rusavy, start hromadný v 7:30,
cíl zdolán v 00:21, trasa 100,8 km a převýšení 3 200 metrů. Tvrdý to bylo, všechno bolelo, kotník 5x vyvrácený,
ale v cíli celkově druhý ze všech mimo kategorie. Jinak
nejrychlejší žena a DTW2 opět zlato, opět ve stejném
složení já, Aiko a Indie. Tentokrát vůbec, ale vůbec neposlouchali. Bylo jim jedno, že nadávám, bolí to a že
už nemůžu, prostě mi to nevěří a ženou to do cíle.
Helena

Lívancový pohár
5. 9. 2020, Praha
Po prázdninách jsme se
sešli opět v hojném počtu
na startu Lívancového poháru v pražské Stromovce.
V kategorii dospělých
(2 míle/3,2 km) si nejlépe
mezi muži vedl Pavel Junger na 38. místě (13:07)
a mezi ženami Péťa Dvořáková na 19. místě
(19:19). V dětských kategorií (1 míle/1,6 km) byl

27. 9. 2020, Běchovice
Poslední neděle v září již neodmyslitelně patří slavnému
závodu Běchovice - Praha. Závod byl letos (vedle
tradičního Mistrovství ČR mužů a žen) veden jako
Mistrovství ČR veteránů v silničním závodě na 10 km.
Za náš oddíl se závodu zúčastnili dva členové. Kája Hanáková, která časem 52:59 min obsadila ve své kategorii pěkné 14. místo a celkově 712. místo ze 1428 startujících. Druhý náš člen Luba Jokel obsadil ve své kategorii
3. místo a podařilo se mu tak poprvé stanout na stupních
vítězů v tomto závodě.
Více na www.atletsestajovice.cz
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Kultura
Historické okénko
Vážení čtenáři, měsíc nám utekl jako voda a máme tu
opět čas na další díl Historického okénka. Povídáme si
o sousedních Jirnech a dnes naše vyprávění ukončíme
popisem kapličky, která se nachází v novojirenském lese.
Kaplička je zasvěcena Panně Marii a nachází se v místě
zvaném „V zadních dubinách“. Původně zde stával mohutný dub s dutinou, ve kterém byl umístěn obrázek
Panny Marie. Strom byl zničen bleskem (nebo možná
i úmyslně lidskou rukou) roku 1911 a v roce 1912 byl
skácen. Kaplička se zvoničkou byla postavena členy
Okrašlovacího spolku v Jirnech podle podobné kaple
ze Semmeringu v rakouských Alpách. Dne 15. srpna
1914 kapličku posvětil jirenský kněz P. Wachtl. Do základů bylo vloženo kovové pouzdro s historií obce.
Do 50. let 20. století chodívalo ke kapličce o Božím těle
procesí a konala se zde malá pobožnost.
Kaple stojí na betonové základně pokryté plochými deskami a asi 110 cm vysokém podstavci. Tvoří ji úzká hranolová věž zvoničky s průzory na zvon, ke které z jižní
strany přiléhá výklenková obdélníková kaplička. Celý
objekt obepíná hranolová římsa. Na přední straně zvoničky je nad římsou zavěšen dřevěný kříž s kovovým pozlaceným korpusem Ježíše Krista s nápisem „INRI“
na štítku. Nad římsou kapličky je výklenek, ve kterém je
umístěna pískovcová socha Panny Marie. Kaplička i zvonička jsou pokryty stříškou s taškami bobrovkami (připomínají svým tvarem ocas obra). Na vrcholu zvoničky
je železný latinský kříž.
Kaple byla v historii několikrát obnovována. Bylo to například v roce 1975, pak v roce 1991 (tehdy opravu provedl mladý muž z vděčnosti poté, co se uzdravil z těžkého
zranění a ochrnutí po autohavárii). V roce 1993 byla instalována nová socha Panny Marie, ale byla ukradena
stejně jako předchozí. Poslední větší opravy se kapličce
dostalo v roce 2008, kdy byla fasáda kapličky se zvoničkou opravena a laděna převážně do žluté barvy. Nika
a průhledy byly obíleny. Do zvoničky byl umístěn nový
zvon a do niky kapličky nová pískovcová socha Panny
Marie.

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

29. 8. - 4. 10. 2020
Filmový svět Miloše Fikejze
Fotograﬁe zahraničních ﬁlmových celebrit zachycených
objektivem Miloše Fikejze (1959–2019) ﬁlmového
publicisty, encyklopedisty a fotografa. Uznávaný fotograf
fotil na černobílý kinoﬁlmový negativ a zásadně

Tradičně je tato kaplička místem setkávání sousedů, a to
na Štedrý den, 24. prosince odpoledne. Každoročně si
zde můžete s místní kapelou zazpívat koledy, popřát
svým přátelům hezké svátky, ochutnat cukroví a svařené
víno, zkrátka nasát tu pravou vánoční atmosféru. Místo
však stojí za zastávku při procházce lesem v kterékoliv
roční době. Pro milovníky geocachingu můžeme navíc
prozradit, že je zde ukryta i „keška“.
Milí přátelé, tímto jsme vyčerpali historii Šestajovic, Klánovic i Jiren a rubrika Historické okénko tak končí. Možná
ji časem nahradí něco jiného, ale nechte se zatím překvapit...
Na základě knihy „Jirny a Nové Jirny“
od RNDr. Aleše Střechy, Františka Antoše
a Václava Jelínka
sepsala Alena Dušková

bez blesku, pouze v přirozených, byť někdy extrémních
světelných podmínkách.
29. 8. - 22. 11. 2020
LEONARDO
Máte jedinečnou příležitost zavítat do světa slavného
Leonarda da Vinci! Interaktivní výstava Leonardo
z produkce společnosti Objevárium nabízí dětem
i dospělým prostor pro hravé seznámení se s vynálezy,
uměním a vědeckou prací tohoto italského tvůrce, které
před více jak 500 lety předběhly dobu svou genialitou.
Interaktivní exponáty umožní sestavovat anatomické
modely, prověřit funkčnost mechanických strojů, budovat
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geometrické struktury či vynálezcův přenosný most,
obdivovat model Leonardova slavného obrněného vozidla,
reprodukovat malířovy nákresy, zatočit Vitruviánským
mužem či digitálně upravovat a promítat obrazy slavné
Mony Lisy. Nenechte si ujít setkání s tvorbou geniálního
renesančního umělce! Přijďte žasnout, obdivovat
i inspirovat se.
17. 10. 2020 19:00 - 22:00
STRAŠIDELNÁ NOC
Milí naši návštěvníci, letošní odloženou Strašidelnou
noc ze začátku roku vám přinášíme o podzimní sobotě.
Těšte se! Zámek i výstavu LEONARDO totiž zabydlí
strašidla z dob dávno minulých. Přijďte k nám v sobotu
17. října kdykoli mezi 19. a 21.30 hod. a mějte pro strach
uděláno.
28. 10. 2020 - 4.11.2020
Prodloužený DETEKTIVNÍ TÝDEN
Řešíte rádi zamotané hádanky, šifry nebo rovnou celé
detektivní případy? Dokážete spolupracovat v rodinném
týmu a pátrat společně na vlastní pěst? Pak jsou
detektivní hry pro vás jako stvořené. Spolu s výstavou
LEONARDO vám o podzimních prázdninách přinášíme
prodloužený čas pro vaše rodinná pátrání.
30. 10. 2020 19:00 - 22:00
TANČÍRNA ve Chvalské stodole
Přijďte se potkat s přáteli a prožít příjemný večer
s hudbou a tancem ve Chvalské stodole. Tančírnu vám
přinášíme společně s taneční školou Artimo a můžete
se na ni těšit pravidelně každý poslední pátek v měsíci.
Začínáme již 30. října. Sál i nápojový bar s lehkým
občerstvením se otevírá v 18,30 hod. Jednotné vstupné
na místě 80 Kč. Oděv neformální ale společenský, čistá
obuv.
31. 10. 2020 10:00 - 18:00
Počernický Street Food Fest
Srdečně zveme v sobotu 31. října od 10 do 18 hodin
na první ročník festivalu dobrého jídla na Chvalské tvrzi.
Akci pořádá společnost City Event ve spolupráci
s Chvalským zámkem a MČ Praha 20. Vstup na akci
zdarma.
8. 11. 2020 10:00 - 17:00
Pohádková neděle na zámku s čarodějnicí
A je to tady! Na slibované komentované prohlídky
s čarodějnicí z chvalského podzemí se můžete těšit
v neděli 8. listopadu. Pohádková čarodějnice vás
provede zámkem i dílnou slavného Leonarda da Vinci!
Společně si navíc zasoutěžíte i uvaříte čarodějný lektvar.
Po skončení prohlídky můžete ve světě renesančního
génia Da Vinci zůstat ještě jak dlouho chcete.
8. 11. 2020 17:00 - 19:00
Počernická světýlka
O tradiční akci letos určitě nepřijdete! Připravujeme ji
pro vás a počítejte s tím, že v neděli 8. listopadu
chvalské podskalí opět ožije světýlky! Těšíme se!
Plánujeme dvě varianty: průvodovou (ta bude záležet
na aktuální epidemiologické situaci) nebo komornější
formou rodinných procházek pohádkovou stezkou. Akce
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proběhne v obvyklém čase mezi 17. až 19. hodinou
a slibuje tajemná zastavení s tradičními českými
pohádkami.

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

neděle 1. listopadu v 18.00 hod.
SNOW FILM FEST
Ty nejlepší zimní cestovatelské a sportovní ﬁlmy
z celého světa i z domácí produkce. vstupné: 100 Kč
úterý 3. listopadu v 19.30 hod.
KAREL PLÍHAL
Jemná a hravá poetika a komorní atmosféra to je Karel
Plíhal. doprodej přesunutého koncertu. vstupné: 350 Kč
čtvrtek 5. listopadu v 19.30 hod.
ŽÁBY BEZ JAZYKA
Kino / ČR, SK / 15 / 116 min. Film rozehrává
nebezpečné vztahové hry, které probíhají v jedné
rodině, v průběhu jednoho dne. V hlavních rolích syna
a matky ve ﬁlmu excelují Jaroslav Plesl a Regina
Rázlová. vstupné: 120 Kč
sobota 7. listopadu v 19.30 hod.
PŘÍSÁMBŮH!
Divadlo SoLiTEAter, Praha. Ostrá černá komedie. Ruka
teenagera může být dost nebezpečná, když srostla se
šíleným maňáskem, který se vymkl veškeré kontrole.
do 15 let nepřístupný. vstupné: 120, 100, 80 Kč
neděle 8. listopadu v 15.00 hod.
O KLUKOVI Z PLAKÁTU
Divadlo D5. Výpravná činoherní pohádky na námět
oblíbeného večerníčku. vstupné: 120, 100, 80 Kč
úterý 10. listopadu v 19.30 hod.
KAREL
Kino/ČR/ P/ 127 min. Intimní pohled do života
několikanásobného Zlatého slavíka. vstupné 130 Kč
čtvrtek 12. listopadu v 19.30 hod.
PRAVDA
Městské divadlo Mladá Boleslav. Konverzační komedie
současného nejhranějšího francouzského dramatika
o dvou manželských párech, které si dle názvu neříkají
pravdu, ale naopak si lžou jak o závod. vstupné: 320,
300, 280 Kč
sobota 14. listopadu od 13.00 hod.
*MAZEC FESTIVAL
2. ročník hudebně-divadelního festivalu, během kterého
můžete vidět pohádku pro děti, dvě vystoupení souboru
z Domu dětí a mládeže Jižní Město a na závěr si
poslechnout známé hity v originální úpravě kapely
Agnes. vstupné: zdarma /nutná vstupenka
neděle 15. listopadu v 19.30 hod.
ŽEBRÁCKÁ OPERA
DS Našlose, Sedlčany. Komedii se silným tématem
korupce, spolupráce policie a podsvětí. vstupné: 120,
100, 80 Kč
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18. listopadu v 19.30 hod.
NORMÁLNÍ DEBIL
kulturní portál.cz. Retro komedie, kdy základem vyprávění
jsou příhody z autorova dětství prožitého v socialistickém
Československu. vstupné: 320, 300, 280 Kč

Podíváme se na zříceniny středověkých litevských
a livonských hradů. V malebných zákoutích městských
uliček si připomeneme pohnutou historii a dějinné
zvraty, které utvářely současné Estonsko, Lotyšsko
a Litvu.

22. listopadu v 15.00 hod.
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Divadlo Rozmanitostí, Most. Zcela nový pohled
na známý příběh. vstupné: 150, 130, 110 Kč

20 10. úterý, 20:00 - Show
NA STOJÁKA LIVE
Nenechte si ujít další jedinečnou příležitost se pořádně
pobavit na Stand Up Comedy Show NA STOJÁKA LIVE
a již nyní se můžete těšit na řadu sólových výstupů
a nesmrtelných scének současných oblíbených komiků!

středa 25. listopadu v 18.00 hod.
OČIMA A NEJEN PEREM RUDOLFA POLLÁKA aneb
Krajina a žena česká jak je hezká...
Průřez autorovou tvorbou - kolorované perokresby,
kombinované techniky a ryté malované obrazy na dřevě.
vstup volný
čtvrtek 26. listopadu v 19.30 hod.
PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!
Divadlo pod Palmovkou. Hrají: Vendula Fialová, Jan
Hušek, Tereza Dočkalová, Robert Mikluš, Erika Stárková
a další. „Nekompromisní ponor do devadesátek...“
Představení není vhodné pro diváky do 14 let. vstupné:
350, 330, 300 Kč
sobota 28. listopadu v 15.00 hod.
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
DS Agáta. Pohádka o princezně, která si zakládala na své
urozenosti, je plná humoru i melodických a vtipných
písniček Zdeňka Rytíře. vstupné: 120, 100, 80 Kč
neděle 29. listopadu v 19.30 hod.
VE STODOLE U SLEPIC
DS Nakafráno, Turnov. Divák se stane svědkem toho, jak
jde čas, jak pevná jsou rodinná pouta, a že život není jen
procházka růžovou zahradou. doprodej přesunutého
představení. vstupné: 200, 180, 160 Kč
pondělí 30. listopadu v 18.00 hod.
KONCERT UČITELŮ
Tradiční předvánoční koncert učitelů ZUŠ Ratibořická.
vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
Změna programu vyhrazena.

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

DIVOKÁ A KRÁSNÁ krajina srdcem ženy - Výstava
měsíce
Výstava představuje snímky české fotografky
Magdalény Radostové, autorky cestopisů Aljaška divoká
a krásná a Vietnam s vůní koriandru. Jedná se
o ochutnávku záběrů, které autorka pořídila na svých
cestách po Spojených státech amerických. Konkrétně si
můžete prohlédnout záběry z Aljašky, Arizony a Utahu.
Výstava je prodejní a potrvá do konce října.
15. 10. čtvrtek, 19:00 - Přednáška
NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA POBALTÍ
Labyrintem jezer doputujeme k Baltskému moři
na tajuplné ostrovy ina poloostrov s písečnými dunami.

2. 11. pondělí, 20:00 - Filmový klub
KRÁLOVÉ VIDEA
Dokument jež nás vezme zpět do časů, kdy našim
videím vládly rychlodabingy, ﬁlmy se nakupovaly
na černých burzách a hromadně se pořádaly domácí
videoprojekce. Česko, Slovensko / 2020 / dokumentární,
komedie / 82 min / mládeži přístupný
4. 11. středa, 20:00 - Kino
FALLING
Autobiograﬁcká zpověď o životních bilancích otce a syna
vystavěná na brilantních hereckých výkonech Vigo
Mortensena. USA / 2020 / komedie / 112 min / s titulky
5. 11. čtvrtek, 19:30 - Divadlo
LEŽ
Komedie Floriana Zellera navazuje na jeho předchozí
úspěšnou hru Pravda a rozvíjí téma pravdy a lži
v partnerských vztazích. Toto věčné téma, které v sobě
nese značný morální aspekt, zpracovává s lehkostí,
svižně a vtipně napsanými dialogy a nahlíží na něj
s jemným, mírně ironickým humorem.
8. 11. neděle, 16:00
a 9. 11. pondělí, 9:00 a 10:30 - Divadlo pro děti
MALÁ ETIKETA
Jana Rychterová a Hanka Strnadová přiblíží dětem
vtipnou formou základy společenského chování podávání ruky, zdravení, chování u stolu, v divadle
i v tramvaji a neopomene ani nošení čepice či žvýkání
ve společnosti.
9. 11. pondělí, 20:00 - Kino
SVĚT PODLE MUCHY
Nový a v mnohém překvapivě aktuální pohled na život
Alfonse Muchy nabídne svěží dokumentární ﬁlm
režiséra Romana Vávry. Česko / 2020 / dokumentární /
100 min
11. 11. středa, 20:00 - Kino
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
Komedie o muži (Miroslav Krobot), který nečekaně získá
schopnost nejen výborně slyšet hlasy ostatních lidí, ale
především jejich myšlenky. Slovensko, Česko / 2020 /
tragikomedie /104 min / nevhodné do 12 let
12. 11. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se
spřízněnými dušemi bluesové standardy. Aparatura,
tj. bicí, kytarové a basové kombo, mikrofony aj. jsou
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zajištěny. Stačí si přinést svůj hudební nástroj. Zpěváci
a zpěvačky jsou vítáni!
13. 11. pátek, 19:30 - Divadlo
STRANGE LOVE
Napsal Jaroslav Rudiš, Petr Pýcha. Černá komedie
o prvním a posledním fanouškovi Depeche Mode
v Československu Ludvíkovi jehož jedinou velkou
a životní láskou je skupina Depeche Mode. Kvůli ní
chodí pořád v černém, kvůli ní je pořád sám, obětoval
jí totiž úplně všechno. Hra Strange Love byla
nominována na Českou hru roku v soutěži o Cenu
Alfréda Radoka 2007. Hrají: Divadlo Prima den Robert Šmíd, Petr Egrt, Barbora Marysková, Markéta
Kilingerová, Vladimír Strouhal a Marek Trávníček
18. 11. středa, 20:00
Kino - Film k výročí Sametové revoluce
HAVEL
Film se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje
dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika, přes bojovníka za lidská práva, až po vůdčí osobnost sametové revoluce a
celosvětovou ikonu. Česko / 2020 / drama, životopisný
/ 105 min / nevhodný do 12 let
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19. 11. čtvrtek, 19:30 - Přednáška
POČTVRTÉ SPOLEČNĚ V HIMÁLAJI - CHULU
WEST II.
Film o dalším himálajském dobrodružství klánovického
tria, doplněného o člena z Liberce, tentokrát z regionu
Annapuren s pokusem o zdolání šestitisícovky Chulu
West II. Těšíme se na všechny kamarády, známé
a milovníky hor! Přednáší: Jan Coufal, Jan Martin,
Radim Voženílek a Slávek Cerman z Liberce.
20. 11. pátek, 19:30 - Koncert
8. NAROZENINOVÝ KONCERT KC NOVÁ BESEDA
BÁRA BASIKOVÁ A BASICBAND
Zpěvačka Bára Basiková začínala v 80. letech
s rockovými skupinami Precedens a Stromboli.
Natočila 14 sólových alb a na 50 dalších se podílela.
Ztvárnila hlavní role v divadlech a muzikálových
představeních, např.: Jesus Christ Superstar, Rusalka,
Johanka z Arku, Kleopatra, Lucrecia Borgia, Obraz
Doriana Graye, Dáma s kaméliemi a dalších
produkcích.
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránka.
Změna programu je vyhrazena

inzerce

MŠ ŠESTAJOVICE PŘIJME
od 1. 11. 2020 asistenta pedagoga
na úvazek 1,0

od 1. 12. 2020 školního asistenta
na úvazek 0,5

kontakt pro uchazeče: 725 019 917

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

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

mobil: 608 114 007

www.kominictvinemec.cz
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Kytara

Individuální výuka kytary
podle not i akordy
a doprovody k písním

v Šestajovicích, Komenského ulice.

Tel. 728 149 893
Cena 250 Kč za 45 minut

NABÍZÍM
ÚKLID V DOMÁCNOSTI
cca 1 až 2x týdně
lokalita: Šestajovice, Klánovice

Zn. spolehlivost, pečlivost
Tel. 606 429 829
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