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vládní opatření proti šíření coronaviru se nám již uvolňují a život
v obci se sice velmi pomalu, ale přeci, vrací k normálu. Přesto některá omezení včetně nošení roušek zřejmě zůstanou delší dobu
a budeme si na ně muset zvyknout. Obec samozřejmě i nadále
přistupuje zodpovědně k preventivním a hygienickým opatřením,
a tak průběžně probíhají dezinfekce frekventovaných míst veřejného prostranství. Z veřejných projektů se dokončily rekonstrukce
místních komunikací Krátká a Ve Skalkách, hlavní silnice na Horní
Počernice – Poděbradská a rovněž dětského hřiště U Vrby. Zakoupil se nový svozový vůz a pokračuje i výstavba atletického oválu.
Uvnitř čísla naleznete také informace o zápisu do MŠ a dotazník
k zájmu o kompostér od obce zdarma.
Martin Liška
šéfredaktor

Po celkové rekonstrukci bylo otevřeno dětské hřiště U Vrby
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Úhrady nákladů
MĚSÍC DUBEN 2020
publikace
hadicový regál, hasiči
regály do archivu
oprava veřejného osvětlení
složenky
sáčky na psí exkrementy
materiál na výmalbu
materiál pro vozidlo, hasiči
absorpční vložky do roušek
materiál na šití roušek
tonery
Dostavník 3/2020
elektřina, čerpací stanice
elektřina, tělocvična
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, sběrný dvůr
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
poštovné
telefony, čerpací stanice
telefony, sportovní hala
telefony, hasiči
telefony, OP
telefony, OÚ
fireport, hasiči
poplatky bankám
nájem, sběrný dvůr
právní služby
licence, TeamViewer
program Codexis
údržba zeleně a úklid obce
revize dětských hřišť
deratizace sportovní haly
podzemní kontejnery
opravy chodníků
servis výtahu ZŠ
dopravní značení
oprava vozidla, hasiči
oprava vozidla, OP
cestovné
dopravní obslužnost BUS MHD
knihy
opravy komunikací
rozšíření kapacity ZŠ
pohonné hmoty, OP

2020

680,2 400,17 585,26 509,11 943,9 075,400,7 252,80,2 389,8 487,19 278,1 300,4 900,700,6 580,14 127,62 568,569,47,284,3,635,4 214,1 210,7 607,10 000,19 420,38 463,46 609,199 650,21 417,1 980,2 420,174 780,5 415,54 509,2 420,3 281,128,99 013,18 810,311 522,50 000,5 434,-

Situace okolo koronaviru se zlepšuje, případů ubývá
(30. 4. 2020). Další vývoj je i odborníky spíše
odhadován, vývoj není jistý. Určitě si všichni přejeme,
aby tendence klesajícího počtu případů nakažených
pokračovala až do nulového výskytu. V tuto dobu je
ovšem třeba stále zachovávat určitou míru opatrnosti
a obec je stále připravena v případě potřeby pomoci
svým občanům.
Obec i nadále poskytuje občanům starším 50 let zdarma
dezinfekci. Zaměstnanci naší školky se již připravují
na její znovuotevření. Přesto při těchto přípravách stále
ještě šijí roušky. I tyto roušky jsou tedy našim občanům
dále poskytovány. Otevřeny byly již i obecní úřad
a kancelář technických služeb.
Aktuální opatření proti šíření koronaviru v obci
Šestajovice
• Splatnost poplatků za svoz odpadu a za psy se
posouvá na 1. 6. 2020.
• Do odvolání jsou uzavřeny mateřská škola a základní
škola.
• Do odvolání jsou uzavřeny obecní knihovna a velké
sportovní hala.
• Po dobu nouzového stavu bude sběrný dvůr otevřen
dle zimní provozní doby.
• Obecní úřad a kanceláře technických služeb obce
jsou pro veřejnost otevřeny v omezeném provozu,
vždy v pondělí a ve středu 8:00 – 12:00, 13:00 –
17:00. Vstup do budovy bude veřejnosti povolen
pouze v roušce (či jiné ochraně dýchacích cest)
a v ochranných rukavicích. Ochranné rukavice budou
umístěny před vchodem do budovy. Návštěvníci
obecního úřadu mohou vstupovat do chodeb úřadu,
kde budou i obslouženi. Je zakázáno vstupovat
do kanceláří. Návštěvníci Czech POINTu a kanceláře
technických služeb mohou jednotlivě vstupovat
do zádveří kanceláře, kde budou obsloužení. Je zakázáno vstupovat do kanceláře. Knihovna zůstává
uzavřena. Prostory budovy obecního úřadu přístupné
pro veřejnost budou průběžně dezinfikovány. Žádáme
občany, aby po dobu nouzového stavu v maximální
míře pro komunikaci s obecním úřadem a technickými službami využívali elektronická média. Děkujeme.
Pomoc občanům
1) Obec poskytuje svým občanům starším 50 let zdarma
250 ml dezinfekce.
2) Dobrovolníci z řad našich občanů nabízejí nákup
a dovoz potravin a hygienických potřeb seniorům
a osobám s omezenou hybností.
3) Personál Mateřské školy Šestajovice v rámci dobrovolnické činnosti nabízí ušití roušek pro naše občany.
Váš zájem o využití uvedené pomoci sdělte na email
mistostarosta@sestajovice.cz nebo na tel. 724 963 162.
Dezinfekci a roušky občanům doručí strážníci naší
obecní policie. Děkujeme všem občanům za nabídku
pomoci ad 2), aktuálně další dobrovolníci na tuto čin-
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Hlavní komunikace

Technické služby průběžně desinfikují veřejná prostranství
nost nejsou potřeba, přihlášených dobrovolníků je
dostatek.

Dlouho se naše obec snažila o zajištění komunikace
hlavní silnice v ulici Poděbradská. Ta proběhla také
během dubna. Práce probíhaly v době koronavirových
omezení, která přinesla i nižší provoz na silnicích. Podařilo se tak rekonstrukce provádět v době, kdy se
minimalizoval dopad prací na dopravní provoz.
Práce se také podařilo udělat velmi rychle. I díky tomu
trvala omezení krátce. Nyní si zde již naši občané
mohou užívat nový asfaltový povrch.
Problémem zůstává těleso vnitřní části kruhového objezdu. Kruhový objezd má malý poloměr. Nákladní
vozidla a autobusy tak najíždějí na obruby vnitřního prstence, které se tímto vylamují. Naše obec proto jedná
se správcem komunikace o možnosti zvětšení okružní
křižovatky, aby její konstrukce byla schopna současné
dopravní zátěži odolávat.

Obec děkuje všem občanům (a organizacím), kteří
poskytli své dobrovolné služby, finanční nebo
materiálovou podporu na šití roušek či jinak
pomohli našim občanům v době koronavirové krize.

Rekonstrukce komunikací
Místní komunikace
Díky mírným teplotám mohly i během zimy probíhat
práce na rekonstrukcích místních komunikací. V dubnu
byly dokončeny rekonstrukce komunikací v ulicích
Krátká a Ve Skalkách. V těchto ulicích byl opraven
zpevněný povrch, který nyní tvoří nový asfaltový povrch.
Byly zde také položeny nové obrubníky, které zpevňují
krajnice silnic. Při rekonstrukcích bylo také myšleno
na životní prostředí. Velký problém současnosti je
odtok dešťové vody z intravilánu obce. Proto byly v rámci
oprav těchto dvou místních komunikací vybudovány
i vsaky, které umožní, aby dešťová voda z ulic
neodtékala, ale přímo v místě se vsakovala. Tím se
zlepšuje zásobování spodních vod.
Obec získala na opravu povrchu v ulicích Krátká
a Ve Skalkách dotaci
Projekt: Oprava povrchu v ulicích Krátká a Ve Skalkách
Šestajovice
Výše dotace: 2 307 763 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: Podpora obnovy místních komunikací

Nový asfaltový povrch silnice Ve Skalkách

Původní poškozený povrch byl celý odfrézován

Obslužná komunikace
Komunikace vedoucí k obecnímu sběrnému dvoru
používala firma, která prováděla rekonstrukci dálnice
D11. Těžká techniku tuto silnici poškodila. V rámci jednání mezi ŘSD a naší obcí došlo k dohodě, že nebudou
opravovány jednotlivé výmoly, ale dojde k položení celé
nové vrstvy asfaltového recyklátu. Tato nová asfaltová vrstva již byla položena a příjezd k obecnímu
sběrnému dvoru je tak nyní kvalitnější a pohodlnější.

Cesta ke sběrnému dvoru má nový povrch

ovický
šestaj
Dostavník

Atletický ovál
Za sportovní halou pokračují práce na vybudování
nového atletického oválu. Po terénních pracích došlo
k vybudování odtokového systému. Tento odtokový systém bude odvádět vodu z vnitřní plochy oválu, kde se
bude nacházet sportovní hřiště s umělým povrchem.
Dále byly provedeny práci, během kterých byly vybudovány základy atletického oválu. Na konci měsíce byla
položena asfaltová vrstva, která bude zajišťovat stabilitu
oválu.
Obec získala na vybudování nového atletického
oválu dotaci
Dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Projekt: Výstavba atletického oválu pro ZŠ Šestajovice
Výše dotace: 5 000 000 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Pokládka asfaltové vrstvy základů oválu
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Zeleň ovšem potřebuje pravidelnou péči. U stromů
je potřeba, aby každý strom byl alespoň jednou za tři
roky zkontrolován a byl u něj proveden pěstební nebo
zdravotní prořez. V tomto směru naše obec
upřednostňuje odbornou péči. Pro každý rok přijíždí
do naší obce oborná firma. Ta na přelomu zimy a jara
provede ošetření vždy 1/3 stromů v obci. Tak je
zajištěno, že každý strom v obci je jednou za tři roky
ošetřen. V letošním roce takto byly ošetřeny v západní
a jižní části obce.
V letošní zimě byly ošetřeny vzrostlé topoly v ulici
Komenského. Topol je strom nevhodný do intravilánu
obce, protože jde o strom, který se vyznačuje vysokou
lámavostí. Větve z těchto stromů v ulici Komenského
často padají na zde zaparkovaná auta, na střechy
přilehlých budov nebo na vozidla projíždějící po přilehlé
hlavní silnici. Proto byly u těchto topolů letos provedeny
omlazovací řezy. Tím bude zajištěno, že stromy obrazí
mladými výhony, které budou zdravé a nebudou
se lámat.
Ošetřování těchto topolů doprovázely komplikace.
Pro ošetření bylo nutné přistavit vysokozdvižnou
plošinu. I přes zákazy zastavení, které zde byly před
pracemi umístěny, zde opakovaně řidiči nechávali
zaparkovaná vozidla. Ani napodruhé se tak nepodařilo
ošetřit všechny stromy. Jeden topol zůstal neořezán.
Jelikož již skončila vhodná doba pro ošetření stromů,
bude tento jeden strom ořezán příští rok. Poprvé byl
přestupek řidičů porušujících zákaz zastavení řešen
domluvou. Jelikož se toto jednání řidičů opakovalo, čímž
se zvýšily výdaje z obecní pokladny (opakované
umístění dopravního značení, opakované přistavení
plošiny), byly těmto řidičům uděleny blokové pokuty.

Péče o zeleň
Obec vysadila v posledních letech okolo 2 000 nových
stromů a mnoho tisíc nových keřů. V současné době
klimatických změn je totiž zeleň víc než jindy důležitou
součástí urbanizovaných ploch. Tato zeleň pomáhá
mírnit dopady klimatickým změn, především dopady
současného oteplování. Zeleň v tomto směru pomáhá
dvěma způsoby. Za prvé pomáhá zadržovat vodu
a v horkých dnech ochlazovat vzduch. Za druhé snižuje
prašnost prostředí, kdy tvoří přirozenou bariéru pro
vířící se prach, který zachytává.
Ošetření stromů bránili bezohlední řidiči

Rekonstrukce dětského hřiště

Odborná firma při ošetřování stromů v naší obci

Dokončena byla rekonstrukce dětského hřiště U Vrby.
Původní centrální herní prvek byl nahrazen dvěma
herními prvky. Tyto prvky jsou zaměřeny pohybově.
Obsahují prvky pro lezení, prolézání a šplhání. Prvky
byly vybrány tak, aby jeden byl určen menším dětem
a druhý větším dětem. Opravou prošly všechny ostatní
herní prvky. Opraveny byly také lavičky. Holá místa
prostoru hřiště byla oseta zátěžovou trávou. Bohužel
na některým místech se tráva neuchytila, protože i přes
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události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o planý
poplach. Na místě zasahovalo: HZS Stará Boleslav,
JSDH Šestajovice, JSDH Jirny, Policie ČR a zdravotní
záchranná služba.

Požár stromů

Hřiště U Vrby má dva nové herní prvky

V pátek 25. 4. 2020 vyjíždělo v 8:37 hod. družstvo JSDH
Šestajovice k požáru jehličnatých stromů. Stromy tvořily
živý plot u zahrady rodinného domu. Duchapřítomností
majitelů a rychlým zásahem hasičů nedošlo k rozšíření
požáru, a tedy k větším škodám. K hašení požáru byl
použit vysokotlaký proud. Na místě zasahovalo: HZS
Stará Boleslav, JSDH Šestajovice a Policie ČR.
Zdroj: www. sdhsestajovice.cz

zákaz vstupu na hřiště sem někteří občané vstupovali
a klíčící trávu pošlapali a zničili. Vyčištěna byla
dopadová plocha a byl doplněn kačírek. Dopadová
plocha je proto nyní bezpečnější.
Přejeme dětem, aby si nové dětské hřiště užívaly!

Z činnosti obecní policie
I činnosti našich strážníků se dotkla koronavirová krize,
resp. nouzový stav. Strážníci museli kontrolovat
dodržování nařízení vlády. Několik porušení nahlásili
občané. Závažnější porušení nařízení nebylo
zaznamenáno, přestupky v této oblasti byly proto řešeny
domluvou. V této oblasti se strážníci věnovali spíše
pomoci našim občanům. Rozváželi jim soušky
a dezinfekci.
I mnohé další činnosti strážníků minulý měsíc směřovaly
k pomoci našim občanům. Byla to např. pomoc
strážníků zraněné ženě na silnici, vrácení nalezené
kabelky s doklady a peněženkou či vrácení nalezeného
mobilního telefonu jejich majitelům. Strážníkům se také
podařilo nalézt popelnici, kterou někdo odcizil
od rodinného domu. I díky dohledu a aktivitám strážníků
se také výrazně zlepšila situace s nepořádkem
u obchodního centra.
Naše obecní policie řešila i několik věcí veřejného
pořádku. Strážníci odchytli dva volně pobíhající psy,
řešili dva případy rušení nočního klidu, nepovolený
pouliční prodej a vandalismus. Řešili i případy vozidel
nezpůsobilých k provozu na veřejné komunikace.
U dvou vozidel byly vyvěšeny výzvy. U jednoho vozidla
majitel nereagoval na výzvu k odstranění vozidla.
Tato vozidla proto obec nechala zlikvidovat.
Strážníci v dubnu dále asistovali u nehody vozidla, kde
řídili dopravu. V dalším případě asistovali u požáru
menšího charakteru. Mezi vážnější věci patřilo řešení
domácích neshod a vniknutí do domu.

Z činnosti hasičů
Planý poplach
Ve čtvrtek 23. 4. 2020 vyjíždělo v 5:14 hod. družstvo
JSDH Šestajovice k události nahlášené jako podezření
na požár v rodinném domě. Při příjezdu na místo

Odpadové hospodářství
Obec připravuje nový systém svozu odpadů a nový systém hrazení poplatku za tento svoz. Jde však o dlouhý
a složitý proces. Cílem tohoto procesu je zvýšit soběstačnost obce při svozu odpadů. Druhým cílem procesu
je nastavit poplatek za svoz odpadů tak, aby platba více
odpovídala skutečné výši odpadů, které daný občan
do popelnice vyhodí. Systém tak bude spravedlivější
a více motivační k třídění odpadů.

Nový vůz pro svoz odpadů v naší obci
Za tímto účelem obec zakoupila nový svozový vůz.
Jde o dvounápravové vozidlo, které je vhodné
pro jízdu v ulicích obce. Vozidlo bude užíváno
pro svoz jak směsného komunálního odpadu, tak
tříděného odpadu.
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Jak třídíme
Z porovnání množství svezeného odpadu mezi roky
2018 a 2019 je vidět, že se naši občané zlepšili v třídění
papíru. V ostatních komoditách došlo bohužel jen
k malým změnám. V třídění plastu a skla došlo pouze
k mírnému zlepšení. Naopak méně se vytřídilo
kompozitních obalů. Mírně se zvýšilo množství
svezeného směsného komunálního odpadu, což je
velice pozitivní výsledek. V tomto dobrém výsledku
sehrálo svou roli otevření obecního sběrného dvora,
kam naši občané odvážejí mnoho odpadu, který dříve
končil v popelnicích. Největší nárůst zaznamenal svoz
bioodpadu.
Množství svezeného odpadu v tunách
rok

2018

2019

rozdíl

papír

65,997

79,792

13,795

plast

48,228

49,128

0,900

sklo

29,460

32,159

2,699

1,047

0,961

-0,086

bioodpad

316,058

404,057

87,999

směsný odpad

995,433 1022,717

27,284

1456,223 1588,814

132,591

kompozitní obaly

celkem

Pytlíky na psí exkrementy
Jedním z dlouhodobých problémů, se kterým se potýkají
všechny obce, jsou psí exkrementy. Tedy spíše neodpovědné a bezohledné chování některých majitelů psů,
kteří po svým psech exkrementy neuklízejí. V naší obci
se situace v posledních letech zlepšila, přesto narazit
na psí exkrement na chodníku nebe těsně vedle něj
není stále výjimečné.
Naše obce v minulosti rozmístila po obci mnoho nových
odpadkových košů, na kterých jsou i držáky pro pytlíky
pro psí exkrementy. Připomínáme našim občanům,
že pytlíky na psí exkrementy je možné získat
i v kanceláři technických služeb obce. Vybaveni
na vycházku se psem tak můžete vycházet již z domova.

Psí exkrementy patří do košů
Obec děkuje všem majitelům psů, kteří se chovají
slušně a po svých pejscích psí exkrementy řádně
uklízejí.

Deratizace
Od 25. 5. 2020 bude v obci probíhat pravidelná
deratizace kanalizační sítě proti hlodavcům.
Použitý přípravek Hubex L bude umisťován přímo
do kanalizace. Případný nález uhynulých jedinců
můžete hlásit přímo zhotoviteli na telefonu
773 878 114, paní Bohumila Beckerová.

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

.

oznamuje záměr
pronajmout provozovnu pohostinství v budově čp. 391 v kú. Šestajovice u Prahy (objekt „Nová hospoda“).
Prostor má velikost cca 250 m2. K pronajatým prostorám náleží předzahrádka se sezením o velikosti cca 200 m2.
Možnost dohody o odkoupení pohostinského zařízení od původního provozovatele.
Nájemní smlouva bude uzavřena na 1 rok s opcí na další rok.
Minimální nabídková cena k pronájmu činí 15 000 Kč/měsíc.
Zájemci mohou podat nabídky písemně na podatelně Obecního úřadu Šestajovice, Husova 60, 250 92,
Šestajovice, v uzavřené obálce nadepsané „391 - pohostinství“ nejpozději do 14.05.2020 do 12:00 hodin.
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Výzva k odstranění silničního vozidla nezpůsobilého k provozu
podle § 19c, odst. 1 a 2, Zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Na pozemních komunikacích obce Šestajovice se nachází vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu, což je
v rozporu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Vyzýváme majitele níže uvedeného vozidla, aby jej neprodleně odstranil. Neučiní-li tak do dvou měsíců
od zveřejnění této výzvy, zlikviduje toto vozidlo obec Šestajovice na náklady vlastníka vozidla.
typ:
barva:
VIN:
RZ:
umístění:

Ford Escort
červená tmavá
WF0NXXGCANTR83393
AKP 99-64
ulice Havlíčkova, Šestajovice

datum vyvěšení:01.04.2020
datum sejmutí: 02.06.2020

Výzva k odstranění silničního vozidla nezpůsobilého k provozu
podle § 19c, odst. 1 a 2, Zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Na pozemních komunikacích obce Šestajovice se nachází vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu, což je
v rozporu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Vyzýváme majitele níže uvedeného vozidla, aby jej neprodleně odstranil. Neučiní-li tak do dvou měsíců
od zveřejnění této výzvy, zlikviduje toto vozidlo obec Šestajovice na náklady vlastníka vozidla.
typ:
barva:
VIN:
RZ:
umístění:

Dacia Logan
modrá
nezjištěno
4AI5257
ulice Školská, Šestajovice

datum vyvěšení: 08.04.2020
datum sejmutí: 08.06.2020
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Mateřská škola
Velikonoce
Letošní Velikonoce byly jiné, takové domácí. Počasí se
docela vydařilo, ale velikonoční koledu jsme raději nechali spát. Pro jistotu. Příští rok si ji užijeme o to víc.
V mateřské škole jsme pokračovali v šití roušek. Stále
byly potřeba. Posílali jsme je poštou nebo je osobně rozváželi. Třeba do Alzheimercentra Průhonice nebo
do Centra pro seniory Clementas v Mlékovicích a další
a další roušky do pražských nemocnic či lékáren. Velký
úspěch měly také roušky na přání pro děti z Dětské kliniky Thomayerovy nemocnice. Určitě v tom sehrál velkou roli i pohádkový motiv těchto dětských roušek.
Medvídci, Sněhurka a její trpaslíci, rybičky a spousta
dalších pohádkových postaviček. Věříme, že dětem
v nemocnici alespoň trochu rozveselily den.
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I když roušky byly stále potřeba, přece jen se blížily Velikonoce a my ze školky jsme se rozhodli, že si, i přes
neveselou situaci způsobenou koronavirem, velikonoční
dobu užijeme. A postaráme se o to, aby si jí užili i jiní.
Ti, kteří jsou v této těžké době velmi osamělí. Naši senioři, babičky a dědečkové. Návštěvám v domovech
pro seniory doba nepřeje, tak jsme jim připravili velikonoční překvapení v podobě ušitých velikonočních králíčků. Veselých a barevných, pro pobavení. Překvapení
jsme dopředu domluvili s paní ředitelkou domova. Je určitě důležité dodržovat hygienická pravidla a nařízení.
Když jsem je potom pro babičky a dědečky do Domova
pro seniory v Úvalech přivezli, radost byla obrovská. Velikonoce jsou svátky symbolem rodiny, setkávání a přátelských návštěv. Bohužel nic z toho se o letošních
Velikonocích nepovedlo. Tak aspoň ti naší králíci udělali
trochu radosti. V příštím roce bude určitě vše tak, jak má
být. My už se těšíme.
M. Trantinová
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Základní škola
Gotický sloh 4. C
Během distanční výuky žáci 4. C vypracovávají projekty především z přírodovědy (člověk a jeho svět)
a vlastivědy. Velmi povedené jsou projekty z vlasti-
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vědy na téma gotický sloh či ekosystém louka. Žáci
projekty mohli kreslit na papír (čtvrtku) či je zpracovat na počítači. Musím své žáky pochválit, jelikož se
většina snaží zdokonalit v práci na PC. Učí se vkládat
obrázky do textu a někteří pokročilejší ovládají i program Microsoft PowerPoint. V květnu nás čeká tvorba
herbáře a lapbooku, která naši výuku obohatí. Rádi
naše práce opět zveřejníme a třeba vás i inspirujeme.
Za 4.C Mgr. Alena Špátová, tř. uč.

ovický
šestaj
Dostavník

Jak se učí druháci?
Jsme smutní, že se nemůžeme vídat a společně se učit.
Paní učitelka ale pro nás, v této složité době, vymýšlí různé rébusy, skrývačky a hry s mezipředmětovou tématikou, aby nás motivovala a učení nás bavilo. Nejvíce se
nám líbí "hravé" úkoly. Mohli jsme si například zasadit čoč-

ku nebo fazole a pozorovat jejich růst. Kdo rád zpívá,
mohl si zazpívat písničky, ve kterých budou názvy jarních květin. A což teprve, když jsme si ve slohu přečetli příběh o Robinsonovi! Každý si nakreslil svůj pohádkový ostrov, vymyslel si k
němu příběh a poslal ho
paní učitelce e-mailem.
Po přečtení článku Proč si
krtek dělá kopeček? jsme si
hráli nejen na malíře a nakreslili pro něho metro, ale
jako spisovatelé jsme napsali krátký příběh a kdo
chtěl, jako přírodovědec vyhledal na počítači nebo v encyklopedii nějakou zajímavost o kr tkovi. Následně
máme radost, když jsme pochváleni a dostáváme jedničky s hvězdičkou. To se
pak s chutí naučíme slova se
slabikami dě tě ně bě pě vě
mě a už se můžeme pochlubit, že umíme násobení a dělení třemi.
Žáci 2.B a tř. uč. Jana Kadavá
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Úsměvy pod maskou
Člověk je ze zásady stále nespokojen. Před rokem touto dobou už jsem stříhala metr do prázdnin, z hluku a rozličných „vůní“ na chodbách i ve třídách mi třeštila hlava
a dveře do sborovny jsem se snažila otevřít dálkovým
ovladačem auta. Nyní bych za takový ruch dala nevím co!
Být třídní devítky je náročné, člověk je zavalen řadou často neviditelných organizačních úkolů, ale současně je to čas, kdy
můžete s úsměvem sklízet sladká (i kyselá) jablíčka vašeho čtyřletého
snažení. Zvlášť pokud
se vám poštěstí mít takovou třídu jako já.
Naše začátky nebyly
z nejlehčích, slovy Igora Hnízda – také jsem
se do třídy odvažovala
pouze na koni a vždy
ve dvou! Ale o to krásnější byly roky následující, kdy se před
mýma očima z malých
zlobidel začali líhnout
krásní mladí lidé. Mají
smysl pro humor, nezkazí žádnou zábavu,
dovedou se semknout a
podpořit, vrhají se se mnou do každé blázniviny, kterou si vymyslím. Nebojí se spát pod stanem, větru ani blesků (zasvěcení vědí), okouzlují šarmem a nervy pijí s tak odzbrojujícím výrazem, že se na ně nikdo nevydrží dlouho zlobit.
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Teď je nevidím ani neslyším,
škola je tichá, knihovna ještě víc. Ale to neznamená, že
by tu se mnou nebyli. Nosím
si je v sobě. Občas mi napíší – že hlídají malého bráchu, malují obrazy, učí se
francouzsky, trénují rodiče
a venčili vlastního psa – občas je potkám – obalené
předepsanými izolanty – a je
nám teskno, i když vypadáme, jako by byl permanentní karneval.
„To všechno nám ta karanténa vzala!“ povzdechl si tuhle
balounovsky můj muž. Ale já
vím, že jedno nám vzít nemůže. Vidím i pod tou
truchlivou rouškou úsměv
mé milované 9.B!
JH

Život v obci
T.J. Sokol Šestajovice
Čarodějnice a máje – původ a historie
Zástupce obce oslovil činovníky Sokola ve snaze domluvit jako každoročně spolupráci na přípravě odpoledne plného her a soutěží, chtěli jsme udržet tradici stavění májky i společného velmi příjemného setkávání
u čarodějného ohně. Bohužel nám letošní snažení a plánování překazil virus, takže si dovolím využít této proluky
k předání informací, na něž na hřišti při hrách není místo
ani o ně není zájem.
Noc mezi 30. dubnem a 1. květnem se nachází přesně
mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem, pročež
je považována za magickou. Nejpravděpodobnější původ
pochází z keltského svátku Beltine. Oheň měl původně
uctívat boha Belena, učitele druidů a ochránce lidí.
V předvečer svátku Keltové zhasínali ohně, protože věřili, že v nich má skončit vše špatné. Následně se zapalovaly ohně nové, aby vše mohlo začít čisté, neposkvrněné, nanovo. Ohni lidé dávali oběti bohům, aby si
zajistili jejich přízeň.

Máje
Vztyčení májky patří ke zvykům s pohanskými kořeny
a jejím prapůvodním posláním bylo přivítání jara, ochránit vesnici před krupobitím a jak lze dohadovat i podle
vzhledu zajistit úrodu a plodnost. Ozdobená korunka

symbolizuje mužský element jara, zatímco závěsný věnec element ženský.
V dnešní době si mimo jiné dovolím za nás všechny požádat, aby magická noc přinesla nejen štěstí a plodnost,
ale především pevné zdraví a hodně elánu.

Den osvobození – 75 let od konce války
Dne 8. května si připomeneme významné datum, den,
na který vzpomínáme jako na konec války. Ukončení největšího ozbrojeného konfliktu v dějinách. Je naším úkolem připomínat a zajistit, aby oběti nikdy nebyly zapomenuty. Lze říci, že neexistuje obec, která by nebyla
válkou nějak ovlivněna, v každé jsou památníky posety
jmény padlých.
V sokolských řadách má válka pachuť velkých ztrát, členové Sokola - aktivní vlastenci – položili život ať už v odboji nebo mezi padlými letci v Anglii. Konce války se nedožila velká většina čelných představitelů ústředí Sokola
i vedení mnoha žup bylo oslabeno ztrátami. To mělo
pro další vývoj Sokola fatální následky. Po ukončení
války sice začala obnova Sokola, který v následujících
třech letech dosáhl druhého období velkého rozkvětu.
Bohužel všichni víme, jaký byl další vývoj… Je tedy
třeba se poučit z historie a zabránit opakování chyb.
…tam na své pouti pozdravujte zemi.
Ach zemi krásnou, zemi milovanou,
kolébku mou i hrob můj, matku mou,
vlast jedinou i v dědictví mi danou,
šírou tu zemi, zemi jedinou!
(Karel Hynek Mácha, MÁJ, část III. zpěvu)
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Kultura
Historické okénko
Vážení čtenáři,
opět zde máme po měsíci další díl Historického okénka.
V minulých dvou dílech jsme si začali povídat o historii
sousedních Jiren a dnes budeme pokračovat.
Minule jsme skončili rokem 1776, kdy byly sestry
dominikánky nuceny prodat Jirny ve veřejné dražbě.
Kupcem byl Jan svobodný pán Koc z Dobrše, ale
už po jeho smrti v roce 1795 je jeho manželka prodala
dále. Majitelé se poměrně rychle střídali. Ani pražský
velkoobchodník Alois Arioli je nedržel příliš dlouho,
pouze od roku 1798 do roku 1803. Do dějin Jiren se
však nesmazatelně zapsal – zasloužil se o rozvoj nové
části vsi – tzv. Nových Jiren.
Jedním z dalších majitelů byl hrabě Josef Des Fours,
představitel české větve tohoto významného rodu.
Koupě však pro něj byla velkým soustem, zadlužil se
a musel nakonec připustit nejen nucenou správu skrze
věřitele, ale též veřejnou dražbu, ve které roku 1805
získal Jirny obchodník Jakub Veith. Ten dal ke starému
zámku přistavět nízké severní křídlo a k němu
zámeckou kapli. Jirny posléze věnoval své nejstarší
dceři Kláře, která se provdala za bohatého pražského
měšťana Martina Wagnera.
Za manželů Wagnerových dosáhly Jirny svého
největšího rozkvětu. Manželé přestavěli zámek a založili
nádherný zámecký park. Jirny rovněž vzkvétaly
průmyslově. V hospodářském dvoře byl postaven
cukrovar, pivovar, mnoho lidí získalo práci na rozsáhlém
hospodářství (např. v roce 1843 se tu chovalo 1170
ovcí). Byli také velmi společenští a Jirny byly v té době

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

11. KVĚTNA OTEVÍRÁME
Naši milí návštěvníci,
v pondělí 11. května opět OTEVŘEME! Už se na Vás
moc těšíme. Vygruntováno a vydezinﬁkováno už máme
výstavu večerníčků Zdeňka Smetany jsme prodloužili
až do neděle 14. června. Dokonce máme pro Vás připravenou nadílku za zmeškané Detektivní víkendy v březnu
a dubnu. Od 15. května až do 7. června – celé tři týdny
v kuse – můžete využít pro rodinné pátrání zámkem.
Chceme vám tak nabídnout více termínů pro vaši
návštěvu, bezpečnější prostředí a komornější atmosféru.
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hojně navštěvovány zajímavými osobnostmi a vzdělanci.
V té době byla vnitřní výmalba zámku zadána slavnému
českému malíři Josefu Navrátilovi.
Dědičkou byla jejich dcera Rosalie Wagnerová, pozdější
hraběnka z Wallernstädtu. I za ní došlo k mnoha
stavebním úpravám zámku, ve kterém žila více
než 40 let. Za života této dámy došlo k vybudování
železniční trati, která byla slavnostně otevřena 4. října
1873. Trať měla původně vést přes Jirny a mělo zde být
i velké nádraží. Paní Rosalie se však obávala, že ji hluk
vlaků bude rušit, a proto se zasadila o přeložení trati
mimo území Jiren, směrem ke Mstěticím. Bohužel tak
Jirny přišly o přímé vlakové spojení s Prahou.
Mezi obyvatelstvem však byla paní hraběnka velmi
oblíbená, patřila totiž mezi významné mecenáše obce.
Přesto v roce 1890 prodala zdejší majetek Františku
Zvěřinovi, známému vývozci šunky, kterou vyvážel
dokonce až do Ameriky. František Zvěřina rozšířil dvůr
o další hospodářství a posléze jej odkázal svému synovi.
Od něj roku 1910 koupil zámek se statkem Jakub
Passer s rodinou, roku 1926 statkář Václav Straka
a konečně o pět let později pražský továrník
a velkoobchodník Rudolf Josef Zubr, který zde žil
až do své smrti v roce 1944. Rodina Zubrova přišla
o jirenské panství 1. března 1948, kdy jí stát veškerý
majetek znárodnil. V zámku pak sídlil depositář
Akademie věd ČR. Roku 1991 došlo k navrácení
zdevastovaného zámku rodině po původním majiteli
Rudolfu Zubrovi. Zámecký objekt byl poté několik let
zcela prázdný. Dědicové zámek v roce 2003 prodali
novému majiteli a ten se tak stal sídlem firmy
Lettenmayer & Partner. Došlo k jeho citlivé rekonstrukci,
pro veřejnost je však uzavřen.
Na základě knihy „Jirny a Nové Jirny“
od RNDr. Aleše Střechy, Františka Antoše
a Václava Jelínka
sepsala Alena Dušková

8. 2. - 14. 6. 2020
RÁKOSNÍČEK, KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka či Malá čarodějnice. To jsou nejznámější večerníčky Zdeňka Smetany,
které nepochybně patří k mnohým vzpomínkám na dětství. Smetanův pohádkový svět je však mnohem větší!
Objevte společně s námi bohatou fantazii a výtvarný rukopis českého výtvarníka, scénáristy a animátora, který
svou tvorbou těší další a další generace. Ve správném
pohádkovém světě však nesmí chybět čas na hraní.
A ten si u nás také užijete! V interaktivní části výstavy
na vás čeká fotokoutek, herna, animační dílna
i promítání Pohádek z mechu a kapradí.
3. 3. 2020 - 14. 6. 2020
VŠEHOCHUŤ
Výtvarné uskupení Řád chaosu představí v prostorách
Kočárovny díla svých tří členů: Vládi Kočičky, Zdeny
Bočarové a Jany Tesaříkové. Každý chaos potřebuje
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svůj řád a každý řád i trochu chaosu… Skupina
výtvarníků tvořící v duchu surrealismu nabídne
návštěvníkům pestrou škálu technik od olejomalby, přes
akvarel, koláž, linoryt až po fotograﬁi. Expozici s názvem
Všehochuť navíc doplní i díla Anety Kohoutové, kterou
výtvarníci přizvali k výstavě jako svého hosta.

Dovolte mi také touto cestou za celé naše divadlo
poděkovat všem lidem, kteří v této těžké situaci
pomáhají druhým. Máme radost, že i v Horních Počernicích je takových dobrých lidí opravdu mnoho
a my se moc těšíme, až pro vás zase budeme
smět hrát.

5. 3. 2020 - 10. 5. 2020
KRÁSY STOVĚŽATÉ PRAHY
Srdečně zveme na výstavu fotograﬁí Petry Skůpové,
které provedou historickou Prahou a představí její krásy
měnící se s ročním obdobím. K vidění budou i záběry
vycházejícího slunce mezi věžemi Týnského chrámu,
které lze spatřit na pár dní pouze dvakrát v roce.

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

15. 5. 2020 - 7. 6. 2020
Obzvláště dlouhé
DETEKTIVNÍ TÝDNY
Rádi bychom Vám hned na začátku od otevření
nabídli i oblíbenou akci Detektivní týden, o kterou jste
přišli v měsících březnu i dubnu. Rozprostřeme ji
do celých 3 týdnů v kuse. Pátrat budete moci kdykoli
od pátku 15. května až do neděle 7. června a užít si
tak výstavu večerníčků Zdeňka Smetany netradičně.
Chceme vám tak nabídnout více termínů pro vaši
návštěvu, bezpečnější prostředí a komornější
atmosféru.
14. 6. 2020 15:00 - 17:00
Svatojánský bál princezen a rytířů na zámeckém
nádvoří
Na vědomost se dává, že se již podeváté otevře brána
zámku všem princeznám i rytířům. V neděli 14. června
od 15 do 17 hodin se koná slavný Svatojánský bál
na nádvoří Chvalského zámku. Přijměte naše pozvání
a zúčastněte se pohádkového bálu, na kterém se
královsky baví celá dvorní družina!

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

Do odvolání zavřeno
Naši milí diváci a návštěvníci Nové Besedy,
vzhledem k aktuálním opatřením ohledně COVID 19
momentálně přesouváme termíny naplánovaných
představení na podzim 2020.
Již máme dohodnuté tyto termíny:
út 20.10.,
20:00
NA STOJÁKA LIVE
st 9. 9.,
19:00
TALKSHOW #husitkatolik,
pá 20. 11.,
19:30

Divadlo Horní Počernice
Kulturní centrum Horní Počernice, Votuzská 379/11,
193 00 Praha 20 – Horní Počernice,

8. NAROZENINOVÝ KONCERT KC NOVÁ BESEDA
BÁRA BASIKOVÁ A BASICBAND,

tel. 281 920 326, www.divadlopocernice.cz.

Vážení diváci,

5. 11.,

dlouho jsem upřímně věřila a doufala, že vás
v tento čas budu zvát na jubilejní padesátý ročník
festivalu Divadlo v přírodě. Bohužel vývoj situace
okolo pandemie koronaviru tomu nepřeje, a tak
vám s těžkým srdcem musím oznámit, že letošní
ročník festivalu se ruší. Všichni jsme se moc těšili,
připravovali jsme pro vás speciální festivalový program, pilně jsme zkoušeli nové inscenace. Nedá
se však nic dělat, padesátý ročník společně oslavíme až příští rok, věřím, že s o to větší slávou.
Nechceme ale letos brány Přírodního divadla Dády
Stoklasy zavřít úplně, pokud to situace dovolí, rádi
bychom v červnu odehráli reprízy některých inscenací, které mají počernické divadelní soubory
stále na repertoáru. Sledujte prosím naše webové
stránky a sociální sítě, kde budeme program přírodního i kamenného divadla aktualizovat.

19:30
LEŽ
Vaše zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti,
prosím uschovejte je a jen si poznamenejte nový
termín. Pokud by se Vám nový termín z jakéhokoliv
důvod nehodil, vrátíme Vám vstupné, jakmile bude
KC Nová Beseda otevřené. Zbývající volné vstupenky
si také můžete rezervovat nebo zakoupit po otevřeni
KC. Máme radost, že o svůj kulturní zážitek či peníze
za zakoupené vstupenky nepřijdete.
Přejeme Vám všem pevné zdraví!
Děkujeme za přízeň a těšíme se na opětovné
setkání.
Tým KC Nová Beseda

ovický
šestaj
Dostavník
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TŘI PRO ZDRAVÍ
Závodní sezóna 2020 v okolí Klánovic
Nenadálá situace ve světě se dotkla veškerého dění
a běžecké a cyklistické závody v okolí Klánovického
Lesa nevyjímaje. Nicméně organizátoři nezoufají
a i v době vrcholné karantény poskytli sportovním
nadšencům možnost, jak se závodů, i když
nanečisto, účastnit. Újezdský KoloBěh nanečisto si
bylo možné zkusit kdekoli v ČR a účatstnilo se ho
celkem 35 dvojic. Nešlo o to být nejrychlejší, ale
o příjemný prožitek z pohybu v této nelehké době.
Další oblíbený závod, Klánovický MiniAdventure,
zážitkový závod na kolech s plněním nejrůznějších
úkolů, z důvodu vládních nařízení bohužel také není
možné uspořádat v původním termínu 17. 5. Proto se
organizátoři rozhodli opět pro pořádání závodu
nanečisto a to v týdnu od 11. do 17. května. Závodníci
si vyzvednou startovní balíček s mapou s popisem
úkolů v Klánovicích v UB potravinách v ulici
Slavětínská 620 kdykoli v tomto týdnu. Nejde
o závod, ale o zábavné trávení času, možnost poznat
okolí, plnit úkoly a ve dvojici si zasportovat. Není
dané pořadí stanovišť, ani kolik jich musí daná
dvojice ujet. Přesné propozice k závodu lze najít na
www.triprozdravi.cz.

2020

strana

16

Červnové závody MTB Úvaly a Trail Run Úvaly se
budou konat v plánovaném termínu, tedy 14. 6.
S ohledem na vývoj světové situace je možné, že
závod bude lehce upraven, tak aby splňoval veškerá
vládní nařízení, např. start v menších skupinách.

Náhradní termíny závodů
Náhradní termín závodu Újezdský KoloBěh proběhne
tentokrát ve čtvrtek 25.6. večer.
Oproti původním plánům se bude závodit na trase
16 km a 6 km pro rodiče s dětmi. Závod se tentokrát
bude konat ve všední den neb víkendy chce velká
část závodníků trávit s rodinou a cestováním
po dlouhém odříkání v době karantény. Nicméně
organizátoři slibují pohodové a jako vždy
profesionálně pořádané závody, které vedou
po krásné trase Klánovického lesa a okolí.
Náhradní termín závodu Klánovický MiniAdventure
bude 2. 8. 2020.
Klánovický 1/2 maraton proběhne v původní termínu
18.10. 2020.
Propozice a registrace k závodům lze najít
na triprozdravi.cz a klanovickypulmaraton.cz a na
facebook.com/triprozdravi.

inzerce

Zde může
být i vaše
reklama!
Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz
tel.: 724 963 162

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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Do našeho týmu FB Petrolu s.r.o.,
Revoluční 1190, Šestajovice
hledáme kolegu/kolegyni
na částečný úvazek
na dohodu o provedení práce:
Víkendové směny,
po dohodě některé dny v týdnu
Nástup jaro 2020
V případě zájmu požadujeme životopis
Vhodné pro studenty
Email pro zaslání životopisu:
fbpetrol@seznam.cz
Kontaktní telefon: 724 384 424
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