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Vážení spoluobčané,
jaro už se naplno přihlásilo o slovo a v zahradách i na ulicích se vše zelená. Bohužel i letos nám nevyšly Velikonoce, jak jsme si přáli. Nejenže nám
platila přísná anticovidová omezení, ale ani to sluníčko nás tolik nepotěšilo.
Musíme tedy doufat, že tato opatření umožní našim dětem se zase po čase
podívat, jak to vypadá v budovách škol a školek. Věřme rovněž, že probíhající testování a pokračující očkování celé populace jim pak dovolí účastnit se
prezenční výuky natrvalo, a i nám ostatním se vrátit k normálu. S očkováním
se snažíme pokročit i v naší obci. Ke konci března už jsme měli v obci dvěma dávkami proočkovány všechny občany nad 80 let a také nemalý počet
proočkovaných lidí s jednou dávkou nad 70 let. Uvnitř Dostavníku se mimo
jiné dočtete o řešení nepořádku v obci, zápisech do MŠ a možnosti dostat
do výpůjčky zdarma nové kompostéry.
Za členy redakce Vám přeji příjemné prožití jara a pevné zdraví.
Martin Liška
šéfredaktor

Foto: Petr Horáček – Jaro u nás v Šestajkách
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Informace OÚ
Úhrady nákladů
Měsíc leden a únor 2021
rukavice a reflexní vesta
respirátory
publikace
kompostéry
záložní zdroje PC
nádoby na tříděný odpad
zářivky
baterie a vložkové klíče
opravy veřejného osvětlení
pohonné hmoty, OP
tonery
pohoštění
vítání občánků
úklidové prostředky
Dostavník 12/20, 1, 2/2021
plyn, sportovní hala
plyn, ZŠ
plyn, OÚ
elektřina, čerpací stanice
elektřina, sportovní hala
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, čp. 13
elektřina, hasičská zbrojnice
elektřina, OÚ
elektřina, ZŠ
elektřina, MŠ
poštovné
telefony, čerpací stanice
telefony, sportovní hala
telefony, OP
telefony, hasiči
telefony, OÚ
fireport
mobilní rozhlas
poplatky bankám
pojištění zodpovědnosti
nájem, sběrný dvůr
roční poplatek, knihovna
časová razítka
rozklikávací rozpočet
IT služby
aktualizace MUNIS
úpravy webových stránek
aktualizace MISYS
operativní servis
úklid, údržba zeleně
odborná zkouška výtahu, ZŠ
revize plynových zařízení
montáž nafukovací haly
provoz sběrného dvora
svoz komunálního odpadu

355,7 000,2 474,36 000,7 386,9 075,1 357,451,19 261,10 704,1 805,1 830,4 162,2 422,51 788,29 400,18 200,9 100,4 100,9 800,157 200,23 000,6 000,3 300,66 035,11 395,301,20,80,631,2,4 684,3 630,1 015,3 552,13 490,20 000,1 815,3 887,9 408,20 000,71 146,500,5 929,1 839,308 550,7 744,6 858,17 787,157 987,650 093,-

svoz tříděného odpadu
certifikáty QCA a VCA
dálkový přístup do KN
elektronický dotazník
opravy komunikací
oprava osvětlení, ZŠ
dopravní obslužnost BUS MHD
informační cedule
pečovatelská služba
poplatky za projednání přestupků
transfer MŠ
transfer ZŠ
stavební úpravy, pč. 13
nákup pozemku
správní poplatky
oprava vozidla, OP
DPH
Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr

85 141,2 023,450,761,32 020,3 600,264 872,3 194,20 000,10 000,325 000,550 000,24 408,315 000,2 000,361,254 625,-

Očkování proti COVID-19
I v březnu pokračovalo očkování občanů proti COVID-19,
které naše obec zajišťuje ve spolupráci s Centrem zdravotní péče Jirny. Očkování probíhá v naší základní
škole, takže občané nemusejí nikam dojíždět. Nemobilní občany na místo dopravují strážníci naší obecní
policie. U zcela nemobilních občanů vyjíždí očkovací
tým přímo za občany domů.
V březnu bylo dokončeno druhé kolo očkování občanů
ze skupiny 80+. Druhé kolo absolvovalo již i několik občanů ze skupiny 70+. Další občané z této skupiny již
prošli prvním očkováním.
CZP Jirny děkujeme za skvělou spolupráci!

Očkování občanů 70+ v naší ZŠ

Kompostéry pro občany
Naše obec stále hledá a zavádí nové možnosti, jak občanům co nejvíce zlepšit podmínky pro třídění odpadů.
Například v loňském roce získali naši občané od obce
zdarma do výpůjčky plastové nádoby na tříděný papír
a plast. Podobnou možnost se podařilo zajistit pro ob-
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čany i tento rok. Tentokráte mají naši občané možnost
získat od obce opět bezplatně do výpůjčky kompostér.
Na bezplatnou výpůjčku mají nárok občané s trvalým pobytem v obci Šestajovice. K dispozici je 650 kusů kompostérů. Nárok je vždy na 1 kus kompostéru na číslo
popisné. Kompostér je možné získat k rodinnému domu
(tedy ne k bytovému domu, řadovému domu, dvojdomu
nebo trojdomu). Kompostéry budou poskytovány do vydání zásob.
Upozornění: Dotazníkové šetření, které obec v minulosti
provedla ke zjištění zájmu občanů o výpůjčku kompostéru, sloužilo jako podklad pro stanovení množství objednaných kompostérů. Vyjádření zájmu v tomto dotazníku
neznamená rezervaci či objednávku kompostéru.
Kompostéry jsou vydávány od 7. 4. 2021 ve sběrném
dvoře. K podepsání smlouvy o výpůjčce je nutné předložit občanský průkaz.

Nepořádek v ulicích
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Okolí ZŠ pouhých 15 hodin po úklidu
ky a plastové láhve od nápojů, roušky, obaly od potravin a cigaret. Na uvedených frekventovaných místech je
dostatek odpadkových košů. Bohužel se tak ukazuje, že
vyhazování odpadků na ulici je zcela záměrné.
Obracíme se proto na naše občany, používejte k odkládání odpadků odpadkové koše. Nevyhazuje odpadky
po ulicích, neničte naši obec. Děkujeme!
V březnu bylo možné zaznamenat více nepořádku v areálu obchodního centra a jeho okolí. Tento stav byl způsoben tím, že onemocněla osoba, kterou má obchodní centrum pro úklid nasmlouvánu. Chybou bylo, že obchodní
centrum na tuto dobu nezajistilo za tuto osobu náhradu.
Správce obchodního centra se obci za tuto chybu omluvil a do budoucna slíbil zjednání nápravy. Aktuálně je již
areál obchodního centra pravidelně uklízen.

V průběhu března se obrátilo na naši obec několik občanů s dotazem, proč není prováděn úklid veřejného
prostranství. Především měli na mysli příjezd do naší
obce ze směru od dálnice. Opak je pravdou. Během
března provedla obec opakovaně úklid okolí silnice již od kruhového objezdu od ulice Poděbradská
až do obce. Všechna místa okolo komunikace od obchodního centra po kruhový objezd s lodičkou, okolí
základní školy, historického centra a další problémová
místa byla uklizena během března minimálně 4x.
Často již druhý den po provedeném úklidu jsou místa
opět znečištěna odpadky. Většinou se jedná o plechov-

Někteří řidiči jsou kvůli svému pohodlí schopni ohrožovat ostatní naše občany a ničit veřejnou zeleň. Místem,
kde k tomuto v minulosti docházelo, je i chodník před
pobočkou České pošty. Někteří řidiči chtěli ušetřit pár
kroků a parkovali přímo na chodníku před poštou. Tím
chodník zcela zablokovali. Chodci, včetně maminek
s kočárky, museli takto bezohledně zaparkovaná
auta nebezpečně obcházet po hlavní silnici. Stejně

Strouha za obcí jen 2 dny po úklidu

Zaměstnanci TS při výsadbě nových keříků

Ničení zeleně

ý
jovick
šesta
Dostavník

4

2021
        strana  4

by v daném místě mohlo být kvalifikováno i jako veřejné
ohrožení. Přestupek, kterého se pachatel dopustil ujetím od nehody, tak může pachatele kvůli jeho vědomému spáchání v době nouzového stavu přijít velmi draho.
Občance děkujeme za poskytnutí fotografií vozidla
pachatele.

Nerespektování dopravního značení

Nové keříky jsou chráněny sloupkem
tak tito řidiči bránili k přístupu na přechod pro chodce. Problém také způsobovali ostatním řidičům, protože
bránili ve výhledu řidičům vyjíždějícím z ulice Na Ladech. Při výjezdu z chodníku pak tito řidiči vycouvávali
do křižovatky nebo rovnou přejeli pás zeleně s nedávno zasazenými keříky, které takto úplně zničili.
Proto obec musela na místa vysázet keříky nové. Aby je
bezohlední řidiči opět nezničili, byl na místo instalován
dopravní sloupek. Ten má navíc reflexní plochu, takže
v noci bude lépe označen přechod pro chodce.
I další části živého plotu podél hlavní silnice jsou místy
poškozeny. Obec bude postupně tento zelený pás rekultivovat, aby zde vznikl souvislý živý plot oddělující
chodce od vozovky.

Při údržbě veřejného prostranství a zeleně používají
technické služby obce přenosné dopravní značení. Bylo
tomu tak i v ulici Komenského, kde probíhalo ošetřování jednoho ze stromů. Na zde ležící parkovací místa
proto byly umístěny dopravní značky zákaz zastavení
s vyznačením termínu platnosti. Přenosné dopravní
značení je dle zákona povinnost umístit na místo 7 dní
dopředu. TS toto znační umisťuje ještě dříve. Přesto je
toto dopravní značení řidiči často ignorováno.
Například právě do ulice Komenského se TS vracely
již po třetí! Předtím vždy na místě stála zaparkovaná
vozidla a práce proto nemohly být provedeny. Obec
tak zbytečně platila náklady na přistavění techniky
a prostoje připravených zaměstnanců. Stejně tak tomu
bylo i minulý měsíc, kdy po příjezdu TS na místo prací
na místech označených zákazem zastavení opět stála
dvě vozidla. Zaměstnanci TS proto zavolali strážníky,
aby věc vyřešili. Jedno vozidlo do příjezdu strážníka odjelo. Řidič druhého vozidla byl vyřešen na místě pokutou. Jelikož tito řidiči způsobují svým jednáním naší
obci škody, jsou pokuty v těchto případech vysoké.

Z činnosti obecní policie
Ujetí od nehody

Dne 5. 3. naboural neznámý pachatel sloup veřejného
osvětlení v ulici 9. května. Pachatel z místa nehody
ujel. Vozidlo však na místě stačila vyfotit jedna občanka, která fotografie poskytla našim strážníkům. Strážníci věc předali k dalšímu šetření Policii ČR, která se
na místo dostavila a případ si převzala.
Chování pachatele bylo o to vážnější, že se lampa po
nárazu nahnula. Ohrožovala tak své okolí pádem, což
Ignorace dopravního značení v ulici Komenského

Nepořádek u OC

TS nakloněnou lampu rychle odstranily

V polovině března se u zadní části obchodního centra
a v okolí objevilo větší množství odpadků. Tyto odpadky
se nacházely i na přilehlých polích. Strážníci tyto odpadky prohlédly a pořídili fotodokumentaci. Z prohlídky
vyplynulo, že většina odpadků má jediného původce.
Tímto původce je firma, která zde prodává zdravotnické zboží. Zaměstnankyně firmy na výzvu strážníka
odmítla odpadky uklidit a odkázala ho na vedení firmy. Vedení firmy proto bylo vyzváno k poskytnutí údajů
o osobě odpovědné za provoz této pobočky. Protože
vedení firmy na výzvu nereagovalo, bude věc předána k řešení příslušným úřadům.
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Nový bankomat
Nedávno byl již podruhé zničen bankomat umístěný
v areálu obchodního centra. I tentokrát se pachatelé do pokusili do bankomatu dostat pomocí trhaviny.
Výbuch zničil nejen bankomat, ale také poničil výlohy
a vybavení přilehlých obchodů. Na místo byl v průběhu
března nainstalován zcela nový bankomat. Stejně tak
byly opraveny výlohy obchodů.

Odpadky od firmy se zdravotnickým zbožím

V měsíci březnu řešili naši strážníci mimo
jiné tyto záležitosti:

Znečištění veřejného prostranství 3x, volně pobíhající
pes 3x, nepovolený zábor veřejného prostranství, nepovolené umístění reklamního transparentu, vozidlo nezpůsobilé provozu na veřejném prostranství 3x, kontrola
podezřelého vozidla, kontrola podezřelých osob, nález
injekčních stříkaček, nález platební karty, nález peněženky, nález mobilního telefonu, chodec ohrožující bezpečnosti silničního provozu, pokus o vloupání do domu.

Instalace nového bankomatu

Výpadky elektřiny
V únoru a březnu docházelo opakovaně k přerušení dodávky elektrické energie v ulicích Komenského,
Nad Údolím a Lipová. Čez Distaribuce, a.s. zaslala
k výpadkům toto vyjádření:
Jednalo se o opakující se výpadky hlavního jističe v trafostanici PY_1684. Při poslední poruše dne 21. 3. 2021
provedlo oddělení sítí nápravná opatření - hlavní jistič
nastaven na 800 A a přestavěn zkratový proud. Situace
je dále sledována.
Za způsobené výpadky se omlouváme a věříme, že
se již nebudou opakovat. Pokud by k nim i nadále docházelo, hlaste je prosím na naši zákaznickou linku
nebo přes aplikaci bezstavy.cz.

Montáž nové výlohy

Názory, komentáře
Poděkování
V minulých týdnech jsem absolvovala 1. a 2. očkování
pro věkovou kategorii 80+ proti COVID-19. Chtěla bych
tímto poděkovat obecnímu úřadu, obecní policii a v ne-

poslední řadě i lékařskému personálu za perfektní přípravu a klidný průběh celé akce.
Děkuji.
Alena Procházková
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Zápis do Mateřské školy Šestajovice
pro školní rok 2021/2022
Zápis do Mateřské školy Šestajovice se vzhledem k epidemiologické situaci uskuteční bez přítomnosti dětí
a zákonných zástupců. K zapsání dítěte do MŠ postupujte následovně:

1. KROK – absolvujte elektronický předzápis
ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS bude otevřen od 19. 4. 2021 - 12. 5. 2021
Odkaz naleznete na webu MŠ: http://www.mslodicka.cz/uredni-deska/zapis-na-sk.r.20212022/
V elektronickém předzápise vytisknete a vyplníte:
•

žádost o přijetí

•

evidenční list

•

čestné prohlášení k očkování

•

informace pro rodiče ve věci přijetí dítěte

2. KROK – odevzdejte vyplněné povinné dokumenty
ODEVZDÁNÍ POVINNÝCH DOKUMENTŮ od 3. 5. 2021 - 14. 5. 2021
Všechny dokumenty (žádost o přijetí, evidenční list, čestné prohlášení o očkování + kopii očkovacího průkazu,
informace pro rodiče ve věci přijetí dítěte) doručíte do naší MŠ od 3. 5. - 14. 5. 2021 jedním z následujících
způsobů:
•

do datové schránky zvpxn8b
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na e-mail: info@mslodicka.cz (UPOZORNĚNÍ: nestačí pouze e-mail bez elektronického podpisu!)

•

poštou na adresu: Mateřská škola Šestajovice, Pohádková 1, Šestajovice, 250 92

•

osobním podáním v MŠ (dokumenty v zalepené obálce se jménem) od 3. 5. -14. 5. 2021 denně
od 8:00 - 16:00 hodin. Proběhne pouze předání dokumentace. Kontakt: 725 019 917.

Prosíme, abyste na žádosti o přijetí pečlivě vyplnili svůj e-mail. Na tento e-mail Vám přijde oznámení o přijetí
přihlášky a také přidělené registrační číslo při zápisu.
Pokud někdo nemáte možnost elektronického předzápisu, je možné si po předchozí domluvě vyzvednout
tiskopisy osobně v MŠ Šestajovice v době od 19. 4. 2021 - 12. 5. 2021.
Kontakt: 725 019 917.
Další informace naleznete na webu MŠ: www.mslodicka.cz
Jakékoliv informace Vám ráda sdělím na telefonu 725 019 917.
Mgr. Petra Dvořáková, ředitelka MŠ Šestajovice.
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Loni jsme do sběrných nádob vybrali 61 kg baterií
Do sběrné nádoby u nás v Šestajovicích jsme v roce 2020 vytřídili 61 kg použitých baterií. Od neziskové
společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost obdrželi
OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. I díky vám
je svět zelenější!

A proč vůbec třídíme baterie?
Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich
uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.
Když baterie odnesete na sběrná místa, včetně toho u nás ve sběrném dvoře, předcházíte těmto škodlivým
procesům, které se negativně podepisují nejen na přírodě, ale i na našem zdraví. Zároveň díky recyklací získaným
druhotným surovinám šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou.
Podle statistik
společnosti ECOBAT
ročně v České republice
vytřídíme zhruba 45
procent baterií, které se
dostanou do oběhu.
To je necelá polovina.
Jde přibližně o 1 700
tun. Z toho vyplývá, že
kolem 2 100 tun baterií
končí neznámo kde.
Vedle rozumné
spotřeby baterií je proto
nezbytné, aby lidé
vybité baterie odnášeli
na sběrná místa.
Má to velký smysl. Vždyť prostřednictvím recyklace jsme schopni ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů
kovonosných surovin, které znovu slouží lidem k užitku.
Například z tužkových baterií získáváme recyklací ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií také
olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny pak využíváme k výrobě nových produktů využitelných například
ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů.
Každý máme možnost volby – chovat se zodpovědně a dát použitým
bateriím šanci na „druhý život“, aby nám suroviny z nich po recyklaci
znovu sloužily, nebo to prostě neřešit. My máme jasno – volíme
zodpovědnost! Jsme rádi, že také touto cestou můžeme přispět
k ochraně životního prostředí. Z baterií, které byly v loňském roce
u nás ve sběrném dvoře vybrány, bylo recyklací získáno 61 kg
kovonosných surovin. Každá vytříděná baterie se počítá.
Děkujeme, že v tom jedete s námi.

Věděli jste, že recyklací
10 kg baterií získáme
takové množství zinku,
jaké je potřeba k výrobě
mosazi pro jeden saxofon?
Nebo že zinek se používá
v krémech na opruzeniny
pro citlivé dětské zadečky
😊😊😊😊

Více informací si můžete přečíst na www.ecobat.cz nebo na FB profilu ECOCHEESE.
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Mateřská škola
Online vzdělávání v Rybičkách
Distanční výuka je vlastně takové učení na dálku.
Pojďme si tedy povídat o online vzdělávání nebo vlastně
o takém online povídání či online hodince.
V Rybičkách, a samozřejmě také v ostatních třídách,
jsme se do online vzdělávání pustili, jak se říká, v plné
parádě. Trochu s obavami, trochu s očekáváním.
Přeci jenom ani jedna z nás, paní učitelek, nikdy nic
podobného nedělala. Chuť vidět alespoň přes monitor
naše Rybičky, byla ale větší než strach z neznámého.
Stýská se nám po Rybičkách. Po všech. Po těch
malých, někdy zlobivých, někdy hodných špuntech.
A tak slovo dalo slovo a za velké pomoci rodičů byla
první online hodinka na světě. První online hodinka
byla jako jakési kulturní představení. Děti seděly před
monitorem a za nimi většinou na sedačkách seděli
rodiče. Jako v divadle. Rodiče byli celou dobu dětem
i nám k dispozici. Vypínali a zapínali mikrofony, štelovali
kamery, podávali dětem pomůcky. Bylo to naprosto
úžasné. Skoro všechny Rybičky se připojily a prvních
pár minut se jen zdravily a povídaly si mezi sebou.
Pravda, občas jsme musely zasáhnout, aby přes to
množství zapnutých mikrofonů bylo něco slyšet. Vše se
ale zvládlo a první online hodinka začala. Na monitoru
jsme viděli známé obličejíčky. Povídali jsme si, počítali,
doplňovali písmenka i pohádky, kreslili obrázky, cvičili,
zpívali, hádali hádanky a doplňovali slova. Rodiče
vždy dopředu dostali informace, co si děti mají připravit.
A pak už nic nebránilo připojit se a hurá do toho. V tomto
duchu pokračují naše další online hodinky. Vždy jsou
okořeněné nějakými zajímavými tipy, ať už na výtvarné
výrobky nebo na procházky. Děti se pochlubí, co
vyrobily, kde byly a jak se jim to a to povedlo. Rodiče
Rybiček si různé nápady sdílí přes naší FB skupinu.
Zahájili jsme také online Velikonoční dílničku a online
Kavárnu. Ta je jen pro dospěláky, aby rodičům nebylo
líto, že si nemůžou popovídat mezi sebou. Dostaneme
tak zpětnou vazbu a rodiče tu také napadají báječné
nápady. Naposledy to bylo sdílené večerní čtení Hajánek.
A tak čte večerní pohádku vždy jiný tatínek, maminka

nebo sourozenec. Dětí leží v pyžamkách v postýlkách,
ani nedutají, jen poslouchají. Teď se těšíme na vernisáž
dětských výtvorů v Rybičkové galerii.
Musím říci, že jsem z počátku měla z tohoto tipu
vzdělávání určité obavy. Ale s pomocí rodičů to u nás
v Rybičkách pěkně sviští. Děkujeme za spolupráci.
Přejeme Vám krásné a klidné Velikonoce.
Za třídu Rybiček M. Trantinová

Malé Bojovky
S uzavřením mateřských škol naše mateřská škola začala organizovat online výuku. Aby děti neseděly jen doma
nad pracovními listy, vyhlásila třída Čertíků již několik bojovek venku. Možná jste i vy při svých procházkách některou zaznamenali. Při první jsme se nechali inspirovat
paní učitelkou ze ZŠ v Zelenči a zapojili jsme do organizace i rodiče. Přihlášení rodiče společně s dětmi vyrobili
jedno písmenko, které vyvěsili a děti z naší třídy dostaly
seznam ulic, které bylo nutné projít, aby jej našly. A že
poctivě písmenka sbíraly, přibylo nám do naší školkové
putovní soutěže spoustu kilometrů. Především z našich
čertíků se stali mají objevitelé. A protože mělo hledání
úspěch, pro děti byla připravena další hledačka, tentokrát
velikonoční. Po Šestajovicích se rozkutálelo 16 vajíček,
které bylo třeba najít. Děti s rodiči dostali mapku, kde byla
poloha naposledy spatřených vajec zakreslena. Ale najít, kam se vajíčko přesně zatoulalo, už bylo na dětech.
Po nalezení si ještě načetly QR kód, který odkazoval
na malou hádanku. Po jejím vyluštění děti opět získa-
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Kašpárci v divadle

ly písmenka, která jim dohromady tvořila vzkaz od nás
paních učitelek. A protože školky zůstanou ještě nějaký
den zavřené, už teď plánujeme, jak jim pobyt venku zpestříme.
Marie Bartošová

Centrum kolegiální podpory
I v měsíci březnu bylo naše centrum kolegiální podpory aktivní, tentokrát dokonce dvojnásobně. Se zájemci
z řad pedagogů jsme se sešli hned na dvou setkáních.
Při prvním jsme si rozšířili naše fyzikální obzory, bylo totiž
na téma pokusů s příběhem. Světem pokusů nás prováděla RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. z matematicko-fyzikální
fakulty, která nám je nejen předvedla, ale i spojila s pohádkovými příběhy, např. O Dlouhém, Širokém a bystrozrakém a podala i pro předškolní děti srozumitelné vysvětlení.
Při druhém setkání jsme se bavili o Duševním zdraví,
především o tom našem. Jak zvládáme stres, jakých aktivit využíváme nejen při naší duševní hygieně, ale také
při relaxacích s dětmi. I když pouze na dálku, i my jsme
si měli možnost vyzkoušet různá dechová, meditační či
taneční cvičení.
Marie Bartošová

Jedno čtvrteční ráno se Kašpárci sešli před monitory oblečeni do slavnostního. Děvčátkům maminky načesaly
vlásky, ozdobily mašlemi, oblékly je do šatiček a sukýnek. Chlapci měli košile, někteří kravatu nebo motýlka
a někdo měl dokonce sako. Co se dělo tak zvláštního?
Ten den jsme měli on-line setkání na téma „Jdeme do divadla“. Setkání však nevedli jen pedagogové, ale podílely se na něm hlavně samy děti. Zahájili jsme společnou
písničkou. Následovalo vystoupení Terezky, která se naučila písničku Tři čuníci a přede všemi ji on-line zazpívala. Setkala se s bouřlivými ovacemi a spoustou palců nahoru. Po tomto vystoupení následovala výstava obrazů.
Za pomoci prezentace si děti prohlédly obrázky, které jejich kamarádi nakreslili nebo vytvořili z lega, a které ocenily obrázky se symbolem smajlíka. V každém divadle je
přestávka s občerstvením. Chlebíčky jsme sice neměli,
ale udělali jsme si relaxační masáž s názvem „zapečený
toust“. Na tuto aktivitu si děti pozvaly svoje sourozence
nebo rodiče a vzájemně si udělali příjemnou masáž zad.
Po přestávce nás čekalo vystoupení Elly, která se nám
předem nabídla, že si nacvičí pohádku O třech prasátkách. Kromě toho, že si sama vyrobila papírové loutky,
na vystoupení byla oblečena v růžovém, jako prasátko.
U cca 15minutového vystoupení děti vydržely pozorně
sedět a soustředit se na příběh. A to nejen předškoláci, protože on-line setkání máme i pro děti mladší. Ellu
kamarádi ocenili opět palci nahoru, smajlíky, potleskem
a pokřikem bravo. Celé on-line setkání jsme završili opět
společným zpěvem, tentokrát Ódou na radost. Toto setkání jsme si všichni velmi užili. Důležité bylo hlavně to,
že jsme se mohli setkat, popovídat si a užít si společné
chvilky alespoň na dálku.
Jana Zetková
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Základní škola
SOBOTA S ANDERSENEM
K dobrovolné akci, která proběhla v rámci Března měsíce knihy, se sešlo 13 čtenářů. Neodradilo je
sobotní vstávání, ani skutečnost, že akce musela být
z důvodu současné situace on-line. Nabídka
dětmi připravených knih byla různorodá. Postupně
jsme se seznámili s Deníkem malého Poseroutky,
s bytostmi pod vodou z knihy Příšerné bytosti žijící
ve vodě, sledovali jsme zajíce, jak závodil se želvou
v Bajkách od Oldřicha Syrovátky. Zaujal nás popis
bludičky z rodu Kamenožroutů v Nekonečném příběhu.
S chutí jsme si poslechli pohádku O dvanácti
měsíčkách v Českém Špalíčku. Došlo i na básničku
O kováříčkovi. A což teprve příběh tří malých koťátek,
která našla holčička Lili! Ještě že to s nimi v knize
Našlo se koťátko dobře dopadlo! Dále nás udivil známý
příběh Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka,
rozesmál nás pan učitel Starý a jeho Kouzelná třída.
Divili jsme se, proč je dívka Lota od autorky Astrid
Lindgrenové tak tvrdohlavá a proč je ulice Pošťácká
přejmenovaná na ulici Rošťáckou. A tak bychom mohli
pokračovat...
Než jsme dočetli všechny úryvky z knížek, přestalo
pršet a nad Šestajovicemi vysvitlo sluníčko a děti
běžely ke svým maminkám na dobrý oběd.
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zejména ti, kteří získali přes 80 % bodů, jsou to Radek
Žáček a Eliška Svobodová (soutěžní kategorie C). Více
informací pro zájemce o zeměpisné olympiádě na
www.zemepisnaolympiada.cz.
Děkujeme organizátorům olympiády za zpestření
našeho distančního vzdělávání. Věříme, že olympiáda
přispěla k zájmu žáků o studium zeměpisu. Všem
soutěžícím gratulujeme a děkujeme za jejich nasazení
v soutěži.
Mgr. Marie Jindřichová

KOSTKY –

hravá geometrie

PhDr. J. Kadavá,tř. uč.

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
I v letošním roce proběhla na druhém stupni naší školy
zeměpisná olympiáda. Tento ročník byl však jiný v tom,
že se konal online z domova soutěžících. Do školního
kola se přihlásilo přes 30 žáků. Ve stanovený čas měli
za úkol vypracovat 40 min. test v prostředí MS Teams.
Do okresního kola byli nominováni z každého ročníku
tři nejlepší řešitelé, kromě žáků z 8. a 9. tříd, ti byli
společně v jedné kategorii C. Okresní kolo proběhlo
17. února. Vlastní soutěži předcházela registrace
do informačního systému Masarykovy univerzity.
Soutěž byla stejně jako v minulých letech rozdělena
na tři části – test geografických znalostí, práce
s atlasem, praktická část. Test byl zajištěn proti
podvádění tak, že pokud si chtěl soutěžící nějakou
odpověď vyhledat nebo ověřit na internetu, test se
uzavřel a vymazal. Soutěžící musel začít znovu, ale
test byl časově omezen. Nevýhodou pro část našich
soutěžích byl shodou okolností dočasný výpadek
elektrického proudu v části naší obce. Někoho
vystresoval, jiným dříve vypršel čas na dokončení
testu. Napjatě jsme čekali na výsledky a tajně doufali,
že některý náš žák postoupí do dalšího kola. Účast
v soutěži, přestože byla online, nebyla nižší než
v jiných letech. V republice se jí účastnilo přes
6000 soutěžících. Z našich žáků do krajského kola
sice nikdo nepostoupil, ale všichni si zaslouží pochvalu,

LADOVY OBRÁZKY
Žáci 3. C se
hodině českého
jazyka seznámili
s díly Josefa
Lady. Říkadla
Josefa Lady si
pamatujeme
dodnes
(Foukej, foukej
větříčku ....).
V rámci mezipředmětových
vztahů zkusili
ve výtvarné
výchově obrázky
J. Lady nakreslit.
Zde je malá
ukázka. Podařilo
se jim to opravdu výborně.
Za 3. C Mgr. E. Urbanová a A. Špátová

www.zs6.cz

VE 3. C
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HODINY 5. B

JARNÍ PROBUZENÍ
projekt 3. B
"Moje jméno je Jarní skřítek. Přináším vám radost
a dobrou náladu, protože probouzím přírodu ze
zimního spánku. Nedočkavě vyhlížím první jarní
kytičky, těším se na zelenou travičku, modré nebe
a hřejivé sluneční paprsky. Jsem barevný a voním
svěžím jarním vzduchem."
Těmito úvodními slovy byli žáci motivováni
k vypracování několika nabídnutých témat, která se
týkají nadcházejícího ročního období. Byli vyzváni ke
vzájemné spolupráci, možnosti vyhledávat informace
na počítači nebo v encyklopediích. O hodině prvouky
pak svůj vypracovaný úkol se zájmem prezentovali.
Těšením na jaro byli tak zaujati, že ani komunikace
on-line nebyla pro ně překážkou. PhDr. J. Kadavá, tř. uč. 3.B

PORTRÉT PODLE
ARCIMBOLDA
asambláž
7.-8.ročník
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Život v obci

Po stopách českých
vynálezů
I během "obyčejné" procházky po
Šestajovicích se
můžete dozvědět
něco zajímavého,
prověřit své znalosti,
získat nové nebo si
rozšířit ty stávající.
Další informace najdete na
internetových stránkách

www.otevrenesestajovice.cz/hra5

TJ Sokol Šestajovice
Sokol v březnu

S probouzejícím se jarem nám ani omezení nezabrání vyrážet za sluníčkem. Kdybyste přece uvítali trochu
inspirace, dovolujeme si vám nabídnout něco ze sokolských aktivit.

Zálesácká hra po historii Šestajovic

Vedoucí oddílu Zálesák si nejen pro své členy připravil
tentokrát ryze obecní hru. Je spíše rekreačního charakteru a zavede Vás po historických místech naší obce.
Hra je zcela samoobslužná, budete pouze potřebovat
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zařízení se čtečkou QR kódů a připojením do internetu, neboť některá stanoviště propojují na webový dokument. Hra začíná na místě obrázku, místo dalšího
stanoviště zjistíte vyřešením hádanky. Na jednotlivých
zastaveních je možno řešit další hádanky, které je možno na závěr zodpovědět ve webovém formuláři. Celkově
má hra 13 stanovišť (včetně startu a cíle) a je přibližně
6 km dlouhá. Přejeme příjemnou zábavu.

Domácí cvičení nejen v případě jarní přeháňky
Jedná se o obyčejné protažení. Jen se snažíme upozornit na jeho potřebnost, obzvláště v době home office
a uzávěr škol a školek.
Potřebujeme židle, provaz nebo šálu, PET víčka plochou nahoru, plyšáky, leták nebo noviny.

Pro protažení: hluboký předklon ve stoji rozkročném,
nohy rovně nebo jen mírně pokrčené, zkoušíme každý
den dosáhnout hlouběji.
Ze židlí dětem postavíme řadu jako tunel, který prolezou, na konci se vylezou na židle a po sedácích po čtyřech zpět. Prosím zvažte tvar a stabilitu židlí.
Pro posílení rovnováhy zkusíme přejít provázek, šálu
nebo smotané noviny alespoň 3x bez kroku vedle, lze
vyzkoušet holubičku a dřep.
Dále stoj na špičkách na dvou novinových koulích – zdviháme patu a hledáme, kde je na špičkách rovnováha.
Zkoušíme podřep až dřep na jedné noze. Nohy se střídají.
S malými dětmi mohou rovnováhu hledat rodiče: Rodič
sedí, pohodlně opřený s pokrčenými koleny, dítě zkusí
zvládnout stoj na rodičových kolenou. Nezapomínáme
na jištění v pase dítěte.
Posílení a zpevnění
Sedíme opřeni za zády, s pokrčenýma nohama.
Mezi chodidly leží svinutá šála jako hranice okresu, kterou budeme špičkami překračovat zleva odprava.
Leh na břiše, ruce natažené ve vzpažení – bereme plyšáka na výlet k hlavě a dále co nejdál do vzpažení.
Leh na zádech – předáváme plyšáka rukama mezi chodidla a zpět, pak naopak pokládáme plyšáka nohama
za hlavu a zpět. Ideální je míc víc plyšáků v prostoru
nohou v zásobě a prostě zásobu přestěhovat za hlavu.
Procvičení klenby nohy
Na toto cvičení máme málokdy prostor, přesto jsou velmi důležité.
Sed na židli nebo stoličce – před špičky nohou položíme list novin a uděláme soutěž, kdo z nás dříve noviny
zmuchlá. Smíme použít jen palce na nohách a nohu.
Na srovnaných PET víčkách projdeme dráhu
Poté víčka uklidíme palcem u nohou – 10x levá, 10x pravá na určené místo.

Jarní taneční výzva

Oslavte spolu s námi příchod jara Jarní krokovkou! Lehkou
taneční varici podle instruktážního videa se naučí každý.
Přijměte naši jarní výzvu a zapojte se do nácviku s námi.
Video a podrobnosti na www.sokolsestajovice.cz
Přejeme krásné jaro se spoustou pozitivních myšlenek.
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Kdy a kam
Upozornění: Vzhledem k epidemiologické situaci může
docházet ke změnám programů. Sledujte proto webové
stránky jednotlivých kulturních institucí.

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

otevřeno denně 9-17 hodin

18. 12. 2020 - 11. 4. 2021
MÁME ZAVŘENO

Z důvodu 5. stupně PES máme uzavřené všechny výstavní
expozice.
Od 4. ledna navazujeme na podzimní online aktivity
pro děti s výstavou LEONARDO a každý týden přinášíme
nový kulturní podnět z dílny slavného renesančního umělce.
O Velikonocích a během měsíce dubna se připojte k malířům
tvořícím v „plenéru“ Chvalské tvrze a přidejte i vy zdobenou
kraslici na společný Velikonoční strom.
Od 17. dubna chystáme malou putovní oslavu k desetiletému
výročí našeho přátelství se zámeckou vílou Ohnivkou. K putování vám doporučíme známá i méně známá místa naší země,
která se váží k historii Chvalského zámku. Úspěšní výletníci
mohou krom hezkých zážitků z cestování očekávat i drobnou
zámeckou odměnu.
Všechny nadšené fotografy Horních Počernic zveme do soutěžního projektu HORNÍ POČERNICE – černobílé a z nejlepších snímků soutěže uspořádáme v červenci tohoto roku
stejnojmennou výstavu v zámecké Kočárovně. Jen pozor,
uzávěrka soutěže je již 16. května!
Výstavu LEONARDO se nám podařilo prodloužit až do 30. 5.
2021. Připravujeme další krásné expozice. Je na co se těšit!
Služby informačního centra poskytujeme ve všední dny od 9
do 16 hodin pouze telefonicky na čísle 281 860 130 nebo prostřednictvím emailové adresy infocentrum@chvalskyzamek.cz.
Příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje elektronicky
na adrese: infocentrum@chvalskyzamek.cz nebo osobně po
domluvě na telefonu 281 860 130.

VELIKONOČNÍ STROM na Chvalské tvrzi
29. 3. 2021 - 30. 4. 2021

Zámecké výstavy jsou ještě stále uzavřeny, a tak opět otevíráme galerii venkovní a zveme všechny malíře bez rozdílu věku
do „plenéru“. Pojďme znovu rozzářit Chvalskou tvrz a vyzdobme ji velikonočně. A jak? Přece tradičně – barevnými kraslicemi. Doma libovolnou technikou zdobená vyfouknutá vejce pak
sami, kdykoli od pondělí 29. března, zavěste na velikonoční
strom na Chvalské tvrzi. Budete-li potřebovat pomoc s instalací, či vám doma chybí provázek nebo stužka na zavěšení,
nebojte se ozvat. Rádi pomůžeme. Dočkáme-li se vlídného
aprílového počasí, najdete velikonoční strom na Chvalské tvrzi
až do konce dubna. Tedy kdykoli v průběhu měsíce lze stále
zdobit. Autoři kraslic mohou připojit svá jména na cedulky, které budou k dispozici u velikonočního stromu spolu s nůžkami
i provázkem. Za inspiraci děkujeme městům Benešov, Rosice,
Olomouc a dalším českým a moravským městům, která nás
svým příkladem přiměla k založení hezké tradice i v Horních
Počernicích.

PUTOVNÍ HRA S OHNIVKOU aneb 10 let přátelství
se zámeckou vílou
17. 4. 2021 - 31. 8. 2021
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Nechce se tomu ani věřit, ale je to již přesně 10 let, co jsme
se na zámku spřátelili s vílou Ohnivkou. Zpočátku nezbedná a trochu nedůvěřivá osůbka se za ty roky stala součástí
zámecké družiny a také tváří výstav a akcí pro děti. Někteří
ji znáte z komiksu v Hornopočernickém zpravodaji a jiní možná i na živo. Když jsme se jí ptali, co by si přála k tomuto
hezkému výročí, překvapila nás svou odpovědí. Ráda by totiž
navštívila místa, o kterých je zmínka v zámecké historii. Znovu jsme proto poctivě prostudovali dějiny Chvalského zámku
a našli spoustu krásných míst v Praze ale i jinde v Čechách,
která nás historicky propojují a jsou zároveň skvělým tipem
na výlet. Chtěli byste je také poznat? Zveme vás k této putovní oslavě s vílou Ohnivkou. Výletní místa vám s historickým
dovětkem představíme na našich webových i facebookových
stránkách v sobotu 17. dubna v 8,00 hodin ráno. A pozor!
Na všechny, kterým se podaří navštívit alespoň 5 míst a poslat o tom zprávu víle Ohnivce doplněnou o fotografie či pohlednice, čeká překvapení naší zámecké víly. První výletníci
budou mít navíc šanci na těchto procházkách či výletech najít
některý z 50 kamínků s portrétem víly Ohnivky z dílny našich
zámeckých výtvarníků.

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

Středa 14. DUBEN V 18:00 / Divadlo
Čtení na pokračování On-line z románu Tulákem po hvězdách

v překladu Josefa Pospíšila čte Barbora Jelínková.

Čtvrtek 15. duben V 12:30 / DIVADLO / PRO DĚTI
Pohádkové čtení
On-line čtení z knihy pohádek Karla Čapka

Středa 21. duben V 18:00 / Divadlo
Čtení na pokračování On-line z románu Tulákem po hvěz-

dách v překladu Josefa Pospíšila čte Barbora Jelínková.

STŘEDA 21. DUBEN V 19:30 / DIVADLO
NORMÁLNÍ DEBIL

Retro komedie, kdy základem vyprávění jsou příhody z autorova dětství prožitého v socialistickém Československu.

Čtvrtek 22. duben V 12:30 / Divadlo / Pro děti
Pohádkové čtení
On-line čtení z knihy pohádek Karla ČapKA

Úterý 27. duben V 19:30 / Koncert
Emoční wellness Koncert klasické hudby.
Středa 28. duben V 18:00 / Divadlo
Čtení na pokračování On-line z románu Tulákem po hvěz-

dách v překladu Josefa Pospíšila čte Barbora Jelínková.

Čtvrtek 29. duben V 12:30 / Divadlo / Pro děti
Pohádkové čtení On-line čtení z knihy pohádek Karla Čapka
Čtvrtek 6. květen V 19:30 / Divadlo
Pusťte Donnu k maturitě!

Nebuď konzerva. „Nekompromisní ponor do devadesátek,
do období, kdy všechNY otázky dokázalo zodpovědět Bravíčko. Láska, sex a něžnosti na 90210 způsobů...“
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TRUHLÁŘSTVÍ
Jaroslav PICEK
• zahradní domky
• altány
• nábytek
• schody
• dveře
e-mail: picek@razdva.cz
Alšova 256, Šestajovice

mobil: 608 114 007

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

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

WWW.GREENLION.CZ
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Zde může
být
i vaše
reklama!
Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz

tel.: 724 963 162

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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Sleva 5 %

při nákupu
nad 10 000 Kč.

Sleva 10 %

při nákupu
nad 20 000 Kč.

Platnost akce do 30. 6. 2021 pouze v prodejně Okay Nákupní park Šestajovice při doložení kupónu. Slevy nelze sčítat.
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REZER

VA C E

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

Vaši real itní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz
PRON

A J AT

O

zdirad.pekarek@re-max.cz

Připravujeme
prodej nových bytů
v Klánovicích

PRONÁJEM – nově rekonstruovaný
RD 5+1/2G/T, podlahová plocha 234 m2,
pozemek 959 m2, ul. Ve Vilkách, Šestajovice

A
PRON

J AT O

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,
Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

A
PRON

J AT O

PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2,
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

www.zdiradpekarek.cz
PRON

A J AT O

PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2,
vhodný jako prodejna, showroom, pohybové studio apod., přízemí OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy
Cena 9.900,-Kč/měsíc + poplatky

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