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V tomto čísle naleznete:
Informace OÚ

Mateřská škola
Základní škola

Pár slov na úvod
Vážení spoluobčané,

str. 8

na úvod květnového Dostavníku mi dovolte Vám poděkovat
za účast na akci Ukliďme Česko, která tak byla znovu velmi
úspěšná. Přikládáme rovněž informace o údržbě stromů
a termínech odečtů vody. Z kulturních akcí proběhly Máje
s Čarodějnicemi a chystá se Dětský den.
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Život v obci
Kultura

13. ročník
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Pozor: Speciální součástí tohoto čísla je list s dobrovolnou
anketou, která se věnuje možnému využití nově zakoupeného prostoru v samém centru obce. Předem děkujeme
za Vaši účast v této anketě, každý Váš názor pro nás bude
cenný.
Za členy redakce
Martin Liška
šéfredaktor

Obec Šestajovice děkuje všem dobrovolníkům, kteří se v naší obci účastnili akce Ukliďme Česko.
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Informace OÚ
Úhrady nákladů
MĚSÍC BŘEZEN 2019
radiostanice, hasiči
nábytek
barva, zastávka MHD
materiál, Ukliďme Česko
oprava dveří, tělocvična
složenky
sáčky na psí exkrementy
pohoštění
květináč, hnojivo
elektřina, přečerpávací stanice
elektřina, tělocvična
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, ZŠ
elektřina, MŠ
pohonné hmoty, hasiči
poštovné
fireport, hasiči
poplatky bankám
právní služby
lékařské prohlídky, hasiči
monitoring tepelného čerpadla
směrnice
údržba výtahu, ZŠ
cestovné
dopravní obslužnost BUS MHD
vítání občánků
medaile, Šestajovická šestka
rozšíření kapacity ZŠ
pohonné hmoty, OP
oprava vozidla OP
licence ESET

7 200,37 752,299,699,2 363,16 419,9 075,1 917,269,1 300,4 900,700,53 748,1 600,1 089,4 057,1 210,6 887,7 623,1 400,436,650,5 416,4 306,191 673,3 873,1 463,50 000,7 784,11 039,19 885,-

Náklady na činnost obecní policie hradily smluvní
obce dle podílu. Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr.

Poděkování
Děkujeme všem dobrovolníkům, a bylo jich přibližně 70,
z toho asi 40 dětí, kteří se v sobotu 6. 4. zapojili do akce
Ukliďme Česko – Ukliďme Šestajovice. Svou pílí jste
naplnili plný valník obecní dodávky a díky Vám máme
zase obec o něco „hezčí“. Dále děkujeme obci za poskytnutí občerstvení – děti si jistě pochutnaly jak na opečeném špekáčku, tak na točené malinovce, a také
za svoz nasbíraného odpadu. Podle mého názoru takové
akce mají smysl, neboť nejenže umožňují participaci
občanů na čistotě obce, ale také vedou k posilování
obecní sounáležitosti, a to nejen v té individuální či rodinné rovině, ale i v té spolkové. Stejně jako v předchozích ročnících byla celostátně akce organizována organizací Ukliďme Česko za finanční podpory SFŽP ČR.
U nás v obci ji v tom letošním ročníku organizovaly

spolky Šestajovice pro život a T. J. Sokol ve spolupráci
s obecním úřadem. Ještě jednou proto děkujeme těm,
kteří obětovali svůj volný čas, i když jistě mohli věnovat
krásné sobotní odpoledne jiným aktivitám a těm co to letos nevyšlo, tak máme vzkaz – sami se na čistotě prostředí, v němž žijete, můžete podílet každý den, nějaký
způsob se vždycky najde. A na závěr mé soukromé poděkování tatínkovi Frantovi z oddílu Cvičení rodičů a dětí,
který nám poskytl pevné pytle na odpad a z práce zapůjčil speciální sběrací náčiní.
Díky moc.
Vráťa Pospíšil

Odstávka vody
V termínu 15. 5. od 5:00 hod až 16. 5. do 4:00 hod nahlásil dodavatel vody odstávku dodávky. Naše obec má
zajištěno náhradní připojení vodovodu, proto v naší
obci v tento den voda z obecního řadu poteče.

Údržba zeleně
V posledních letech se v naší obci vysázelo mnoho set
nových stromů. Tyto stromy nestačí pouze vysadit, ale je
nutné zajistit i jejich následnou péči. Pro zajištění kvalitního růstu je třeba provést ošetření stromu každé tři
roky. To je při množství stromů v naší obci velmi náročné.
Proto obec od letošního roku přechází na tříletý systém
údržby stromů. V rámci tohoto systému bude každý rok
ošetřena jedna třetina stromů v obci. V letošním roce byly
ošetřeny stromy v severní části obce a lípy u hlavní silnice.
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Z toho 17 pytlů o celkové hmotnosti 338 kg nasbírala Mateřská škola Šestajovice.
Z toho 41 pytlů o celkové hmotnosti 671 kg nasbírala Základní škola Šestajovice.
Z toho několik desítek kg nasbíral Klub seniorů.

Dotazník

Údržba lip u hlavní silnice
V letošním roce dojde také k postupné výměně uschlých
stromů za nové.

Odečty vody
Lokalita 2 – 22.06.2019
Škroupova, Sukova, Myslivečkova, Ve Skalkách, Martinů,
Janáčkova, Dvořákova, U Pole, Rybova, Smetanova,
Spojovací, Lomená, Fibichova, Palackého, Krátká, Čechova, Tyršova, Lesní, Cyrilov, Holekova, Havlíčkova,
Hálkova, Máchova.
Lokalita 3 – 21.09.2019
Chrpová, Maková, Trnková, V Cestách, V Zátiší, Bezinková, Slepá, Šípková, Hlohová, Lísková, Šeříková, Kopretinová, Zahradní, K Úvozu, K Lukám, Ve Vilkách,
Manž. Starých, Revoluční od pošty, Luční, Lipová,
9.května, Školská, Starý Dvůr, Vrbová, Vřesová, Potoční, Blatouchová, Za Stodolama, U Váhy, Komenského,
Nad Údolím, Pohádková, Rákosová, Pampelišková, Sedmikrásková, Fialková.

Sbírka víček pro Maximka
Maxim (2010) je chlapeček, který se již od narození potýká s mnoha zdravotními problémy. Ty začaly nefunkčním tlustým střevem, pak se přidalo špatné dýchání,
polykání, epilepsie a také pohybové omezení.
Prosíme o pomoc při sbírání víček z PET lahví.
Sbírají se všechna šroubovací víčka z PET lahví od vod
a limonád, dále i od džusů a mléka. Nasbíraná víčka se
po skončení sbírky odvezou do výkupny plastů, kde
za ně bude vyplacena odměna. Penízky z nasbíraných
víček poputují na kompenzační a zdravotní pomůcky
pro Maximka, který to v životě neměl vůbec jednoduché.
Více informací o Maximkovi se můžete dozvědět na jeho
webových stránkách v sekci ,,Příběh“ www.maximek.eu.
Předem děkujeme všem, kdo chtějí pomoci.
Rodina Čejkovských
V obci Šestajovice můžete víčka pro sbírku předat:
v kanceláři Czech POINT v budově obecního úřadu, děti
a žáci mohou využít sběrná místa v MŠ a v ZŠ.
K měsíci dubnu 2019 jste v rámci sbírky pro Maximka
víčky naplnili 112 pytlů o celkové hmotnosti 1736 kg.

Vážení spoluobčané,
jak zřejmě víte, obec Šestajovice zakoupila v loňském
roce do svého vlastnictví budovu bývalého autoservisu
u fotbalového hřiště včetně přilehlých pozemků. Strategickým záměrem je vytvoření určitého multifunkčně-kulturního prostoru s širokým využitím pro občany Šestajovic, který v současné době v obci schází.
Možnosti využití tohoto prostoru jsou na jednu stranu
velmi široké, na druhou stranu finančně, prostorově
i technicky omezené. Proto bychom jako zastupitelstvo
rádi posbírali od Vás, občanů, co nejvíce nápadů a znali
Vaše preference.
V krátkosti základní představa, která počítá se:
- zachováním hlavních obvodových stěn budovy a novým rozvržením jednotlivých prostor přízemí
- nahrazením střechy plnohodnotným 1. patrem s plochou střechou
- případnou přístavbou dle finančních možností
Cílem je na jedné straně vytvořit v přízemí určité kulturně-společenské centrum, zároveň však jej doplnit
prostory v 1. patře ke komerčnímu využití, které by obci
pomohly ufinancovat celkový provoz. Na samotnou
stavbu bude obec tak jako v minulosti u podobných projektů usilovat o využití některého z dotačních programů.
V příloze naleznete krátký dotazník s výčtem našich
představ a požádali bychom vás o jejich zhodnocení.
Samozřejmě zde naleznete i volný prostor pro komentáře a zaslání vašich návrhů, které v nabídce nejsou.
Jelikož právě od této volné otázky si nejvíce slibujeme,
rádi bychom upozornili, že se nejedná o žádné bodovací
hlasování či referendum. Konečné varianty řešení tak nebudou výsledkem nejvyššího počtu získaných bodů. Naopak každý, byť jen jediný unikátní návrh každého z vás,
může být tím, který zapadne do mozaiky plánovaného
prostoru a naplní všechna technická, užitná i finanční
omezení. Zabývat se tak budeme opravdu všemi Vašimi
návrhy a nebudou-li realizovány v tomto projektu, budeme nad nimi uvažovat v projektech dalších.
S tímto přístupem budou také všechny podněty posuzovány a vyhodnocení dotazníku proběhne bez uvedení bodových zisků.
Vaše vyplněné dotazníky můžete v papírové formě posílat poštou na adresu: Obecní úřad Šestajovice, Husova 60, 250 92 či vhazovat do schránky obecního
úřadu či můžete dotazník vyplnit, naskenovat a odeslat
mailem na mailovou adresu: anketa@sestajovice.cz
v termínu do 30. 6. 2019. Vyhodnocení s komentářem
proběhne v říjnovém Dostavníku a diskutováno bude
v rámci veřejného zastupitelstva v listopadu.
Děkujeme za spolupráci
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Dotazník - projekt: Dům služeb Šestajovice

U každého návrhu vyberte z Vašeho hlediska jeho prioritu a označte ji křížkem. U jiných návrhů popište a prioritu určete číslem.
1
nejmenší priorita
10
největší priorita
1. Kavárna/cukrárna s vntřním i venkovním posezením včetně knihovny a dětského koutku
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

2. Společenský sál (plesy, karnevaly atd.)
1

2

3

3. Obřadní síň (vítání občánků, svatby)
1

2

3

4. Kinosál/divadlo (pro pořádání různých filnových a divadelních představení, besídek, atd)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Co-working kanceláře (k pronájmu firmám i podnikatelům v obci)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

6. Bowling centrum/kulečník/šipky včetně bistra
1

2

3

4

7. Praktický lékař (alternativní přemístění ze současných prostor) a další ordinace
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

8. Pošta (alternativní přemístění ze současných prostor)
1

2

3

4

5

Jiné návrhy:
1.
2.
3.
4.
5.
Komentář:

priorita č. 1-10

Vyplněný dotazník prosím odesílejte scanem na e-mail: anketa@sestajovice.cz či vhazujte do poštovní schránky obecního
úřadu a můžete je rovněž posílat poštou na adresu: Obecní úřad Šestajovice, Husova 60, 250 92
Termín pro odevzdání: do 30. 6. 2019
Termín pro vyhodnocení: do 30. 10. 2019

Dotazník je anonymní.

Předem děkujeme
za Vaše názory
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Mateřská škola
Apríl
U nás, v mateřské škole, máme rádi legraci. Musím říct,
že jsme se na 1. dubna velmi těšili. Proč zrovna na 1. dubna? Protože byl Apríl. Svátek legrácek, opaků a vtípků.
Tak jsme si ty legrácky udělali i ve třídě Vodníčků. Domluvili
jsme se na veselém oblečení a na dnu plném zábavy.
Veselá zábava začala už ráno, kdy jsme se vítali pozdravem „dobrý večer“ a skoro všichni jsme byli ve veselém, popleteném oblečení. Někdo si na sebe navrstvil oblečení úplně obráceně. Některá děvčátka měla v culíku zapletené ponožky a kluci zase měli ponožky pomotané. Cvičili jsme na postýlkách s polštářky, protože
byl podle našeho plánu vlastně večer. Paní kuchařka nám
svačinku naservírovala na obrácené talířky a jogurt jsme
jedli příborovým nožem. A pak se soutěžilo, malovalo
a kreslilo. Asi největší úspěch mělo kreslení obrázků vzhůru nohama. Ne, nelekejte se. Děti jen ležely na podložkách na zemi a kreslily na papíry, speciálně umístěné zespodu stolů. A opravdu to byly krásné obrázky, o tom vůbec nepochybujte. Od této zábavy byl problém děti odtrhnout, sluníčko ale krásně svítilo, tak jsme vyběhli na zahradu. Děti ani tady nezapomněly, že je 1. dubna, a sem
tam si z nějakého kamaráda tzv. vystřelily. Při obědě naše
legrácky pokračovaly. Třeba tak, že děti polévku jedly malou, dezertní lžičkou. A vůbec jim to nevadilo. Děti se po obědě těšily na odpočinek a školkový den se pomalu chýlil
ke konci. Byl to skvělý den. A my, paní učitelky, jsme ještě děti trošičku popíchly, aby si z Vás rodičů také udělaly
doma malou legraci. Tak doufám, že to se povedlo, děti si
to užily a Vám, milí rodiče, děkujeme za spolupráci.
Marcela Trantinová

v Praze už odkvetly. V penzionu Peklo sezóna teprve začínala, ale venkovní vyžití v podobě dětského hřiště s nafukovací trampolínou a motokárami bylo díky zaměstnancům již v provozu. Přestože jsme letos jeli pouze
na 4 dny, nesměly chybět oblíbené akce organizované
paní učitelkami. Večerní pyžamová párty s oblíbenou ”ponožkovanou”, závody s prostěradly a letos nově igelitová
housenka se vydařily, i když jsme šli do postýlek ten den
o něco později. Žádná škola v přírodě se neobejde
bez sportovních aktivit, a tak kromě dvou dopolední
strávených v bazénu jsme jedno odpoledne uspořádali
sportovní olympiádu. Děti byly odměněny diplomem
a medailí, kterou pro nás vyrobila, jako každý rok, paní
Voerman. Školka v přírodě se nám i letos vydařila,
a přestože večer ukáplo pár slziček, v Pekle nikdo nezůstal a domů jsme se vrátili všichni společně, zdraví a plni zážitků.

Noc s Andersenem ve školce
Koncem měsíce března jsme se s dětmi sešli ve školce
v netradičním čase.
Úderem šesté hodiny večerní se naše třídy změnily v pohádku E. Petišky Jak krtek ke kalhotkám přišel. V jednotlivých třídách předškolní děti plnily úkoly podle pohádky.

Školka v Pekle
Začátkem měsíce dubna se třídy Kašpárci, Rybičky
a Dráčci vydaly na jarní školu v přírodě. Předpověď počasí nebyla sice nijak příznivá a v kufrech jsme pro jistotu vezli i zimní oblečení, ale sluníčko nám nakonec
docela přálo a dva dny jsme zvládli venku i v mikinách.
V Jizerských horách bylo jaro v plném proudu, a tak jsme
při procházkách mohli pozorovat právě kvetoucí sněženky, podběl, krokusy, plicníky a další květiny, které
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Kluci a holky zdobili obří kalhotky, ve velké kapse hledali
vše, co tam měl krtek schováno. Dále je čekala pravá
krtčí podzemní dráha, kde prolézali tunely nebo museli
zdolat překážkovou dráhu, kde si ozkoušeli, jak se zpracovává len.
Na závěr společného večera na nás čekalo překvapení
– promítání pohádky „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Po jejím skončení jsme se vypravili do svých tříd, kde paní učitelky ještě přečetly pohádky a pak už nás čekala noc
ve školce.
Za MŠ Ilona Grešková

Velikonoční dílnička
Jako oslavu konce zimy a příchodu jarních svátků naše
mateřská škola v pondělí 15. března již tradičně uspořádala Velikonoční dílničku. Tvořili na ni nejen rodiče, prarodiče a sourozenci s našimi dětmi, ale i paní učitelky.
Účastníci si mohli vytvořit z vlněných bambulek ovečky,
z papírových ubrousků květiny, zajíčkovou čelenku, ovčí
krabičky, vajíčkové závěsy, velikonoční a jarní přání, jarní květiny a další výrobky, kterými jsme se mohli naladit
do příchodu jara a Velikonoc. Dílničky jsou pro nás časem, kdy se v příjemné a milé atmosféře můžeme sejít
se všemi účastníky a společně si zatvořit a připravit se
tak na Velikonoce.
Budeme se těšit na další příjemná společná setkání.

Den Země
Několik zastávek autobusem a čekalo nás dopoledne plné
zábavy. Třídy Vodníčci a Čertíci se rozhodly oslavit Den
Země výletem. A tak jsme se vydali autobusem kousek
od školky, kde nás na velkém školním hřišti čekalo spousty soutěží, zábavy, rébusů a také otevření dopravního hřiště. Hned u vchodu nás přepadl hlad, zasedli jsme ke stolečkům a nasvačili se. Pak už nám nic nebránilo v soutěžení a pozorování dění kolem sebe. Děti zjistily, že se
kousek od nás povaluje telátko, okolo něj se pase oslík
a malí poníci a byly jsme ztraceni. Na tomto stanovišti jsme
byli hodně dlouho. Děti si zvířátka mohly pohladit, a když
jim pan průvodce dovolil pochovat si kuřátka a káčátka,
pozorovat nosála a fretky, pohoupat si potkana, tak byly
nadmíru spokojeny. Další stanoviště úzce souviselo s domácím zvířectvem – mohly si vyzkoušet dojení. A to už
byla pěkná makačka. To se povedlo jenom skutečným
machrům. A že jich pár bylo. Ani jsme nestačili koukat. Rozeznat kapra od štiky a lína, také nebylo nic lehkého a pochytat magnetické rybičky byl úkol nadmíru těžký. Ale po-
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vedlo se. Pak jsme se
přesunuli ke stanovišti včeliček.Tady děti
dostaly odborný výklad
od včelařů a mohly si
ochutnat med. V poznávání ovoce a zeleniny lehce trumfly
i žáky základní školy.
Dopravní hřiště děti
sice nevyzkoušely, ale
důkladně ho omrkly
a určitě se sem s rodiči vrátí. Hned u něho
dostaly odborné informace o dopravě od
společnosti BESIP.
A opět překvapily svými skvělými znalostmi. Ještě jsme
se zašli podívat, zda správně třídíme odpad k firmě TONDA OBAL. Ano, třídíme vše správně. A cestou na zpáteční
autobus jsme se zastavili u prezentace hasičů. Překvapením byly velké pily a vyprošťovací kleště. Děti pozorovaly hasiče v ochranném oděvu doslova s otevřenou
pusou. Zpátky jsme obsadili skoro celý autobus MHD, ale
naštěstí v poledne skoro nikdo nejezdí. Den Země byl prima a společně jsme si ho krásně užili. Už se těšíme
na další.
M. Trantinová

Centrum kolegiální podpory
V měsíci dubnu centrum kolegiální podpory působící
při naší mateřské škole uskutečnilo další setkání, tentokrát na téma Hudební činnosti. I při tomto setkání jsme
se sešly nejen my „učitelky z Lodičky“, ale i kolegyně
z přilehlých školek a škol, abychom se od sebe navzájem něčemu přiučily. Na setkání vládla příjemná, přátelská atmosféra, a tak jsme, jako příznivkyně učení se
vlastním prožitkem, naše nápady na sobě vyzkoušely,
jako bychom je prezentovaly naším svěřencům a snad
si je i stejně jako oni užily. Své znalosti jsme ověřily v hudebně pohádkovém kvízu, vyzkoušely si různá rytmická
cvičení, hru na tělo, zahrály jsme si hudebně pohybové hry
a podělily se o ověřenou a oblíbenou literaturu, pomůcky,
hudební nástroje či místa, kam za hudbou vyrazit s dětmi.
Pokud se Vám myšlenka našeho centra líbí, budeme rády,
pokud přes stránky www.zacitspolu.eu navštívíte projekt
Učíme se spolu a vyhledáte na něm naše Centrum kolegiální podpory, a třeba se k nám jako pedagog MŠ nebo
ZŠ na některém setkání přidáte.
Za CKP Marie Bartošová
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Život v obci

Kultura
Čarodějnice a májka
V úterý 30. 4. jsme se společně sešli na fotbalovém
hřišti a, za naštěstí umoudřeného počasí, náležitě oslavili poslední dubnový den a příchod jara. Jednalo se, jak
už bývá tradicí, o příjemné komunitní setkání, popovídání
a zábavu.

Při zdobení májky
jsem zaslechla nějaké
debaty o účelu pálení
čarodějnic i stavění
májů. Z toho důvodu si
dovolím malý exkurz
do pohanských zvyků
našich předků.
O téhle čarodějné noci
se často mluví také
jako o tzv. Valpuržině
noci. Nejpravděpodobnější původ pochází z
keltského svátku Beltine. Oheň měl původně uctívat boha Belena, učitele druidů a
ochránce lidí. V pozdějším znění má
oheň očistnou moc. Je
třeba pálit pouze dřevo
a přirozené materiály, teprve tehdy má oheň ochrannou
moc.V mnoha zemích se nalézají vyhlášená sletiště, kam
se dle pověstí slétaly čarodějnice pomazané kouzelnými
mastmi (např.: z tuku nevinného hocha, aloe, oměje, dur-

ovický
šestaj
Dostavník

manu, rulíku, topolového listu a kadidla). Mezi známá
česká sletiště patří třeba Plešivec v Brdech, Petrovy kameny v Jeseníkách nebo Třístoličník na Šumavě.
Vztyčování májky patří k dalším zvykům s pohanskými
kořeny a jejím prapůvodním posláním bylo přivítání jara,
ochránit vesnici před krupobitím a, jak lze odhadovat
i podle vzhledu májky, zajistit úrodu a plodnost. Ozdobená korunka symbolizuje mužský element jara, zatímco závěsný věnec element ženský.
Přejeme všem, aby kouzelná filipojakubská noc přinesla
štěstí Šestajovicím i Vám. Ať nám májka přináší radost
celý květen.
Eva Vaňková
Obec Šestajovice děkuje za pomoc při pořádání
akce TJ Sokol Šestajovice, Vráťovi Pospíšilovi
a jeho bandě za střežení májky.

Historické okénko
Vážení čtenáři, dnes se znovu podíváme do sousedních
Klánovic a tématem opět bude sport. Již jsme se zabývali golfem a tenisem, dnes si něco řekneme o fotbale.
Kopaná přišla do Čech zhruba v 90. letech 19. století.
Rychle se rozšířila a na kdejakém plácku se kopalo do
„hadráku“ i do opravdového kopacího míče. V roce 1909
se rozhodla skupina mladíků hrát fotbal (tehdy ještě footbal) na vyšší úrovni a založila Sportovní klub Klánovice. Byli to hlavně studenti z Klánovic, ale i ze Šestajovic, Újezda nad Lesy a dalších obcí. První hřiště měli
na obecní pronajaté louce nedaleko restaurace Urania
(dnes Beseda). Kabiny tehdy nebyly, hráči se převlékali
buď na hřišti, nebo v restauraci U Patočků (dnes pošta).
Hrálo se v neděli, soutěže ještě neexistovaly, takže byly
sjednávány přátelské zápasy s kluby z okolí. V paměti je
i slavný zápas se starou gardou SK Slavia Praha v roce
1912. Na zápasy do Klánovic se jezdili vlakem dívat
i Pražáci, pro něž byl zápas spojen s výletem do přírody.
Sportovní idyla skončila jedné neděle roku 1914. Uprostřed zápasu vstoupil na hřiště místní četník a zápas
ukončil z důvodu vyhlášení státního smutku po sarajevském atentátu na arcivévodu Ferdinanda. To ještě nikdo
netušil, že následkem toho vypukne 1. světová válka
a 14 z 15 hráčů odejde na daleká bojiště a někteří z nich
už se nikdy nevrátí.
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Po válce došlo k obnově činnosti až v roce 1920. Bylo to
období 1. republiky a všeobecného nadšení, kdy začaly
vznikat fotbalové kluby i v okolních obcích. Vznikly tak
například SK Šestajovice, Viktoria Jirny a další. Klánovice tím ztratily většinu hráčů a SK v roce 1928 zanikl
(ne však nadlouho).
V roce 1932 založila skupina nadšenců Atletický Fotbalový Klub Klánovice. Trenérem byl v té době předseda
fotbalové župy z Libně, který přivedl do Klánovic i řadu
zkušených hráčů z Prahy. Kabiny k převlékání byly
ve dvou místnostech dnes už neexistujícího hotelu
Praha na promenádě (dnešní Slavětínské ulici). Hned
v roce 1932 se mužstvo přihlásilo do soutěže a začalo
hrát v V. třídě Středočeské župy. Za dva roky postoupilo
do III. třídy a v roce 1935 s velkou slávou dokonce
do II. třídy. Peněz na provoz však bylo málo, klánovická
smetánka na kopanou příliš nechodila. Přestože se pár
mecenášů našlo, stále to nestačilo. Cesty ke vzdálenějším
soupeřům byly drahé, klub se zadlužil a roku 1938 se úplně
rozpadl. Dluh potom spláceli činovníci ze svých kapes.
Po dvou letech však klub znovu povstal, a to navzdory
2. světové válce. V roce 1941 měl klub už 45 hráčů.
Mužstvo A hrálo III. třídu a mužstvo B jen přátelská utkání. Bylo to těžké období, hrát se sice smělo, ale každý
hráč i činovník musel podepsat prohlášení, že je árijského původu, Židé hrát nesměli. V té době pořádal klub
i divadelní představení a taneční zábavy. Zaznamenán je
Staročeský bál v restauraci Beseda, hlavní výhrou v tombole byla vepřová hlava, což už bylo v době přídělu potravin na lístky opravdu něco. Uprostřed zábavy však
do sálu vtrhli Němci a nařídili bál ukončit. Pořadatelé jim
duchapřítomně onu vepřovou hlavu darovali a ti jí dali
přednost před úředním zákrokem.
Klub se dále rozrůstal a po osvobození roku 1945 bylo
mužstvo stálým účastníkem III. třídy. Po Únoru 1948
změnil klub název na TJ Sokol Klánovice a hřiště se
přesunulo na okraj obce. Od roku 1967 postupovalo „A“
družstvo dospělých až do pražské I. A třídy.
V roce 1995 se od tělovýchovné jednoty TJ Sokol Klánovice osamostatňuje fotbalový klub jako občanské sdružení pod oficiálním názvem FK Klánovice. V současnosti
má klub 7 týmů ve skupinách: muži, junioři, dorost, žáci,
starší a mladší přípravka a minipřípravka.
Na základě knih “Klánovice na starých pohlednicích” od Jindřicha Lukáše a textu z výstavy „140. výročí založení Klánovic” (autorů Denisy Brédové a Roberta Zoulíka) sepsala Alena Dušková. Pořadatelem
výstavy byl spolek Klánovice spolu o.p.s.
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Chvalský zámek

DO KLÁNOVIC ZA ZÁŽITKY
V neděli 12. května nebude v Klánovickém lese o dobrodružství nouze. Zážitkový závod dvojic zvaný Klánovický
MiniAdventure, při němž se plní nejrůznější úkoly,
nabízí skvělou zábavu i sportovní výkon. Závodí
dospělé dvojice i kategorie rodičů s dětmi.
Závod se koná v Klánovickém lese a jeho blízkém okolí,
dvojice závodníků se pohybuje po trase na kole a jejím
úkolem je plnit různé úkoly, které jsou každý ročník jiné.
V minulosti to byla například jízda na paddle boardech, lukostřelba, slalom ve vypuštěném bazénu, jízda na kanoi
nebo překonání BMX trasy se skoro 40 kilovým pytlem
písku na zádech. Jistá je pouze úvodní disciplína – řezání
polena. Účastníci si sami určují svoji trasu a pořadí plnění
úkolů. Do cíle je třeba se dostat v časovém limitu tří hodin.
Závodí se v kategoriích muži, ženy, smíšené týmy a nebo
dítě s rodičem. Dětská kategorie plní úkoly v blízkém okolí
startu a její časový limit je hodina a půl.
Pro účastníky je připraveno profesionální zázemí v podobě šaten, sprch, úschovny zavazadel i kol. Nabízí se
i takový servis jako je možnost umytí kola či masáží. Před
vyhlášením vítězů se můžete těšit na koncert americké
kapely Freeride.
Kapacita dospělého závodu je 222 dvojic, u dětské varianty pak 99 týmů.
Klánovický MiniAdventure se letos koná již po páté a je
součástí Újezd.net “Seriálu Tří závodů pro zdraví”.
Seriál 3+ má motto “Když zážitek je víc než výkon”.
Je určen od absolutních hobíků až po zkušené sportovce,
rodiny s dětmi, které chtějí zažít hezký den plný sportu.
Více informací o MiniAdventure či celém seriálu závodů
naleznete na www.triprozdravi.cz.
Těšíme se na setkání s vámi

BĚH NADĚJE
Zveme vás na jedenáctý ročník charitativního Běhu
naděje, který pořádá Masarykova ZŠ a Místní úřad
Klánovice v neděli 9. 6. 2019.
Tratě dlouhé 1 000 – 4 000 m jsou vhodné pro běžce,
chodce, rodiče s kočárky či cyklisty (trať 10 000 m).
Čeká na Vás běh či procházka Klánovickým lesem,
občerstvení, doprovodný program, hudební doprovod,
nebude chybět také oblíbený knižní bazar pořádaný
klánovickou knihovnou.
Novinkou bude i ukázka aktivit a techniky
dobrovolných hasičů z místní organizace SDH.
Veškerý výtěžek z Běhu bude předán na výzkum
a léčbu rakoviny. Celostátní výtěžek 500 000 Kč byl
v loňském roce předán dětské hematologii a onkologii
Motol. Na našem běhu bylo vybráno téměř 24 000 Kč,
což je trvale jeden z nejvyšších republikových příspěvků.
Zápisy začínají od 8.30 hodin ve dvoře ZŠ Klánovice,
samotné běhy od 10 hodin.
Za přípravný výbor
Jolana Fuchsová

Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857,
Praha 9 - Horní Počernice
www.chvalskyzamek.cz, tel. 281 860 130,
otevřeno denně 9-17 hodin

20. 4. 2019 - 25. 8. 2019
UMĚNÍ LOUTKY
aneb od Kašpárků až po
Spejbla s Hurvínkem
České historické loutky po
dlouhá desetiletí dojímají
svou krásou a zpracováním
děti i dospělé. Unikátní
výstava představí kolekci
loutek a rodinných divadel
z let 1850 až 1950 ze
sbírky manželů Marie a Pavla Jiráskových. Jsou mezi
nimi loutky vyráběné profesionálně i amatérsky, avšak
vždy s láskou k umění, dětem a divadlu a s úctou
k řemeslu. Jak se takové loutky „vodí“ si vyzkoušíte
v našich divadelních hernách. Ve stínovém divadle
prověříte svůj smysl pro představivost a v tvořivých
dílnách si vyrobíte vlastní loutku.
4. 5. 2019 - 2. 6. 2019
Krajina kreslená a malovaná
Prodejní galerie i Kočárovna představí ve dnech
od 4. května do 2. června kresby a malby mladoboleslavského rodáka Dalibora Koloce. Malebná česká krajina je společným tématem malířových obrazů. Pohled
do jeho krajin přináší klid a dodává energii zároveň.
17. 5. 2019 - 19. 5. 2019
Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND
aneb pátrej na vlastní pěst!
S novou výstavou přinášíme i nový detektivní příběh.
Milé děti, přijďte k nám kdykoli v čase mezi
9. a 17. hodinou a samy (spolu s rodiči nebo prarodiči)
zkuste rozluštit další zámeckou záhadu. V recepci
obdržíte zapečetěnou obálku s detektivním případem
i indiciemi a dál už bude na vás, zda se vám podaří
složitý příběh rozluštit a získat odměnu.
31. 5. 2019 17:00 - 31. 5. 2019 18:30
ZUŠ OPEN
koncert ZUŠ Horní Počernice na zámeckém nádvoří
Srdečně vás zveme na jedinečný koncert Základní
umělecké školy Horní Počernice, který proběhne v
rámci 3. ročníku celostátního uměleckého projektu
ZUŠ OPEN. Na zámeckém nádvoří vystoupí dětský
pěvecký sbor Paleček sbormistryně Šárky Mistrové a
jeho hosté – Damián Koucký a saxofonové kvarteto
The Different Ones Quartet.
Dětské oslavy narozenin na Chvalském zámku
Bude mít vaše dítě narozeniny, svátek, výročí či čekáte
pěkné vysvědčení? Rádi byste uspořádali oslavu, která
opravdu stojí za to? Pomůžeme vám. Objednejte si
zámeckou oslavu, na které se dětem plně věnuje jedna
z postav ze zámecké družiny.
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Divadlo Horní Počernice

Vstupné: zdarma (nutná vstupenka).

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

úterý 25. června v 19.30
ŽENY V BĚHU
Kino / komedie / ČR / přístupný. Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka, Martin
Hofmann.
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Věra prožila s manželem báječný život a je pevně
rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Vstupné: 80 Kč.

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

úterý 4. června v 18.00
KONCERT ABSOLVENTŮ
Závěrečné vystoupení letošních absolventů ZUŠ Ratibořická. Délka představení: 60 minut.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
středa 5. června v 19.30
LÉTO S GENTLEMANEM
Kino / romantická komedie / ČR / přístupný. Hrají: Jaromír Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie Vondráčková, Tereza Kostková a další.
Anna s manželem jsou spolu už celou věčnost a každý
den je už tak trochu rutina. Jednoho dne se ve vesnici
objeví elegantní gentleman. Mezi ním a Annou přeskočí
jiskra. Anna s ním stále častěji uniká životní realitě
a novým dobrodružstvím. Vstupné: 80 Kč.
čtvrtek 6. června v 19.30
DVA NAHATÝ CHLAPI
JT Promotion. Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová, Daniela Šinkorová Bláznivá komedie. Seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se
jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z
práce.
V stupné: 440, 420, 400 Kč.
pondělí 10. června v 19.30
HVĚZDNÁ SETKÁNÍ.
Smích nedělá život lehčí, ale pomáhá, aby byl lepší. Jedinečná setkávání s osobnostmi kulturního a veřejného
života. Vzácným hostem, který přijal pozvání moderátorky večera Marianne Ehrenthal, je zpěvačka a herečka paní Monika Absolonová. Vstupné: 300, 280, 260
Kč.
úterý 11. června v 19.30
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Kino / komedie / Fr / do 12 let nevhodné. Hrají: Christian Clavier, Elodie Fontan a další. Pokračování úspěšné
francouzské komedie vás opět zaručeně rozesměje.
Vstupné: 80 Kč.
středa 12. června v 18.00
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Závěrečný koncert žáků ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka).
středa 19. června v 19.30
MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE
Kino / dokumentární / ČR/ přístupný od 12 let. Režie:
Hana Třeštíková. Pomocí časosběrné metody zachycuje
Hana Třeštíková ve svém režijním debutu soukromá dramata strhujícím způsobem. Navazuje tak na dílo své
matky Heleny, která tento populární formát proslavila.
Vstupné: 80 Kč.
čtvrtek 20. června v 18.00
PÁRTY SE SAXOFONOVÝMI PARTY
Vystoupení žáků saxofonové třídy ZUŠ Ratibořická.

čtvrtek 27. června v 19.30
VLADIMÍR MIŠÍK A ETC.
KONCERT Vladimíra Mišíka - zpěváka, skladatele a kytaristy. Jako host vystoupí Olin Nejezchleba & KYBABU.
Vstupné: 350 Kč.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

JUAN CEVALLOS
NEREPRODUKOVATELNÉ
Výstava měsíce
Světlo je mocným prvkem, když jej využijete ve svůj prospěch, můžete vytvořit nečekané a zajímavé obrazy.
Tato výstava ukazuje, jak se mění a liší realita, kde se
pohybuji mezi abstraktem a skutečností, abych v divákovi získal různé reakce.
Výstava je prodejní a potrvá do konce června.
3. 6. pondělí, 20:00 - Filmový klub
SNĚŽÍ!
Poetický ﬁlm o křehkosti mezilidských vztahů a jedinečném světě uvnitř každé rodiny. Česko / 2019 / poetický,
drama / 74 min
5. 6. středa, 20:00 - Kino
THE BEACH BUM
Legendární scenárista, režisér Harmony Korine se po
několikaleté pauze vrací se svěží a podvratnou komedií
o bujarých příhodách neodolatelného podvodníka Moondoga (Matthew McConaughey). USA, Francie, Velká
Británie, Švýcarsko / 2019 / komedie / 95 min / s titulky
6. 6. čtvrtek, 19:30
POZOR! Tentokrát PRVNÍ čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť
si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.
11. 6. úterý, 19:30
PubQuiz neboli hospodský kvíz
Každé druhé úterý v měsíci.
PubQuiz neboli hospodský kvíz je vědomostní týmová
hra oblíbená po celém světě. O co jde? Vědět více než
soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete ze školních lavic! Přijďte si zahrát a vyzkoušet netradiční hru
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Sledujte naše webové stránky

12. 6. středa, 20:00 - Kino
ROCKETMAN
Hudební fantazie, která vypráví životní příběh jednoho
z nejúspěšnějších muzikantů současnosti, Eltona
Johna. Velká Británie, USA / 2019 / životopisný, drama,
hudební / 120 min / s titulky

Amatérské cyklistické vyjížďky oKOLO KLÁNOVIC
Sledujte naše webové stránky

13. 6. čtvrtek, 14:00 - Bio Senior
ŽENY V BĚHU
Komedie o radostech a strastech toho, když se jedna
nesportovní rodina rozhodne zaběhnout maraton.
Česko / 2019 / komedie / 93 min. Zvýhodněné vstupné
pro seniory 60 Kč
13. 6. čtvrtek, 18:00 - Akce
LADIES’ NIGHT
10. ročník populární akce pro ženy Ladies’ night. I tentokrát bude její součástí tržiště, tombola, ﬁlm pro ženy
a překvapení. Rezervace vstupenek nutná!
17. 6. pondělí, 20:00 - Kino
KLIMT & SCHIELE
ERÓS A PSYCHÉ
Dokument o snech, skandálech a obrovském talentu
dvou proslulých malířů. Snímek diváky provede nejslavnějšími kulturními prostory rakouské metropole - galeriemi
Albertina,
Belvedere,
prostory
Uměleckohistorického muzea, Muzea Leopoldových
nebo Muzea Sigmunda Freuda. Itálie / dokumentární /
90 min / s titulky
18. 6. úterý, 19:00 - Přednáška
RADKIN HONZÁK: PSYCHOPATI MEZI NÁMI
Přednáška Radkina Honzáka, nejznámějšího a nejzkušenějšího předního českého psychiatra, publicistu a vysokoškolského pedagoga.
23. 6. neděle, 16:00 - Kino
ALADIN
Příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi,
kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi,
který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Režie:
Guy Ritchie USA / 2019 / dobrodružný, fantasy, muzikál
/ v českém znění
26. 6. středa, 20:00 - Kino
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí
dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém. USA / 2019
/ komedie, sci-ﬁ, akční / 90 min / s titulky
28. 6. pátek, 16:00 - Zahradní slavnost
HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
Přijďte s námi opět oslavit konec školního roku! Můžete
se těšit na kapelu PARTY LEADERS, divadelní pohádku
pro nejmenší, šlapací čtyřkolky pro děti i dospělé, venkovní dřevěné deskové hry Cornhole a Pukec, stanoviště s tvorbou obřích bublin a spoustu další zábavy.
Samozřejmě nebudou chybět dobroty z bar a grilu
BĚH S BESEDOU

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Sál Kvapík U Antošů – Jirny
Sál Kvapík U Antošů, Brandýská 98 250 90 Jirny, www.uantosu.cz

KVĚTEN
22. 5. 2019 středa, 19:00,
SOUSEDSKÉ BESEDOVÁNÍ
Karel Schwarzenberk.
Vstupné dobrovolné.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz
7. 6. 2019 pátek, 19:30
Každý první pátek v měsíci.
TANČÍRNA KVAPÍK
Poslední tradiční tančírna před prázdninami.
Pro všechny, kdo rádi tančí či si chtějí posedět s přáteli
při tanci a hudbě, případně vyzkoušet naučené kreace
z tanečních. Reprodukovaná standardní i latinskoamerická hudba. Vstupné: 50 Kč/os. Těšíme se na Vás.
Pořádá: Spolek přátel tance a hudby.
14. 6. 2019 pátek, 19:00,
BIOGRAF KVAPÍK
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI.
Obnovený Biograf - kino Kvapík v Jirnech.
Je to už více než 40 let, co bylo v hospodě U Masáků
naposledy v Jirnech promítáno kino. Ale nic není ztraceno! Pravidelné měsíční ﬁlmové premiéry v Jirnech
jsou tu! Přidáte se?
Čtvrtá v pořadí je francouzská komedie.
Přijďte na Kvapík do vaší nové kino-kavárny.
19. 6. 2019 středa, 18:00,
JIRENSKÝ KOŠT.
Řízená degustace, odborný výklad, osm druhů vín
z rodinného moravského vinařství Kosek, občerstvení,
živá muzika s posezením.
Celý program 390 Kč, jen posezení 190 Kč. Rezervace
na info@otevrenasrdce.cz.
MÁJOVÉ SLAVNOSTI V JIRNECH 2019
18. 5. 2019 sobota,
Májové slavnosti,
v 15 hodin
Májový průvod s hudbou a tanci od kapličky Panny
Marie v lese,
následně Májová veselice v zahradě hostince U Antošů.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz
ZAHRADA HOSTINCE U ANTOŠŮ
29. 6. 2019 sobota, 18:00,
Pouťová zábava.
Přijďte se pobavit a zatančit si na tradiční pouťovou
zábavu. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
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Zde může
být
i vaše
reklama!

Město Úvaly přijme PEČOVATELKU
pro Pečovatelskou službu Úvaly.
Nástup možný od 1. 6. 2019 nebo
dohodou. Jedná se o práci v terénu,
podmínkou je ŘP sk. B a příjemné
vystupování. Výhodou je kurz pracovníka v sociálních službách.
Nabízíme dobré pracovní podmínky
a benefity.
Bližší informace na tel: 723 040 530.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENEČ

Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz

tel.: 724 963 162

přijme od nového školního roku 2019-2020
nové pedagogy na druhý stupeň –
aprobace matematika, fyzika, chemie,
anglický jazyk. Rádi přivítáme
vysokoškolsky vzdělané kolegy, které baví
práce s dětmi, i když zatím nemají
pedagogické vzdělání. Nabídky zasílejte
prosím na
e-mail: zszelenec@zszelenec.net.
Informace o škole najdete na webu
www.zszelenec.net.

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
www.kominictvinemec.cz

mobil: 608 114 007
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