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Pár
Pár slov
slov na
na úvod
úvod
Vážení spoluobčané,
léto a s ním vytoužené období dovolených máme za dveřmi a děti se již také
nemohou dočkat letních prázdnin. Věřme, že počasí bude přesně podle
našich představ, a i cestování letos nenaruší žádná omezení. Zatím to vypadá
nadějně. V obci nám jinak proběhly zápisy do mateřské školy, na jejichž
výsledku se obec rozhodla rozšířit její kapacitu. Někomu jistě neunikl ani
obecní zájem pořídit další modulární domy, které budou opět pronajímány
na základě výběrového řízení. Z administrativních záležitostí naleznete
v Dostavníku informace o třídění za poslední roky či zápisy z posledních
dvou zasedání zastupitelstva obce. Musíme rovněž znovu připomenout zákaz
hlučné činnosti v neděli, zvláště sekání trávy.
Za členy redakce vám přeji pohodový červen a začátek vašich dovolených.
Martin Liška
šéfredaktor

4. 6. 2022 Dětský den
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Informace OÚ
Úhrady nákladů
Měsíc duben 2022

elektromateriál
tiskárna
kancelářské potřeby
úklidové prostředky, tělocvična
Dostavník 4/2022
plyn, tělocvična
plyn, OÚ
plyn. ZŠ
elektřina, čerpací stanice
elektřina, tělocvična
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, sběrný dvůr
pohonné hmoty, OP
poštovné
telefony, tělocvična
telefony, OP
telefony, hasiči
telefony, OÚ
fireport, hasiči
havarijní pojištění, vozidlo OP
poplatky bankám
nájem, sběrný dvůr
školení
operativní servis
časová razítka
IT služby
technická podpora
údržba zeleně, úklid obce
svoz směsného odpadu
studie sběru bioodpadů
systém sledování vozidla OP
rozhlasové poplatky
oprava vodovodního řadu
správní poplatky
dopravní obslužnost BUS MHD
transfer MŠ
transfer ZŠ
technologie čerpací šachty
přeložka elektrického vedení
intenzifikace ČOV
multifunkční hřiště
modulové domy
stavební úpravy čp. 13
oprava veřejného osvětlení
účetní konzultace
houpadlo na dětské hřiště
Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr

2 248,12 489,68,3 351,28 226,13 300,9 200,14 100,1 300,4 900,700,5 800,7 920,378,89,653,24,4 129,1 234,9 524,1 776,10 000,5 190,7 758,3 792,12 000,16 335,308 550,236 287,42 350,907,135,30 492,22 000,433 820,250 000,550 000,23 509,3 050,465 188,3 114 468,2 310 000,506 700,7 200,600,13 581,-

Navýšení kapacity MŠ
V květnu proběhl zápis do obecní Mateřské školy Lodička. Výsledky zápisu předběžně ukazují, že nebu-
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de vyhověno cca 30 žádostem o přijetí dítěte do MŠ.
Zatímco v minulosti bylo mezi nepřijatými dětmi hodně
dětí mladších 3 let, tentokrát tříleté děti převládají. Proto
zastupitelé obce na svém posledním zasedání rozhodli
urychleně navýšit kapacitu o jednu třídu, do které bude
možné přijmout 25 dětí. Tato nová třída vznikne v budově ZŠ (U Váhy 1001), kde byla již v minulosti dočasně
jedna třída MŠ zřízena.
Nyní obec požádá o výjimku z termínu o zápis změny
v Rejstříku škol a školských zařízení (RŠŠZ) a následně
bude podána žádost o zápis změny do rejstříku. S tímto procesem budou spojeny jednání s dalšími úřady,
jako je například krajská hygienická stanice. Po zapsání
nové třídy do RŠŠZ vypíše paní ředitelka MŠ termín zápisu pro tuto třídu. Upozorňujeme, že se jedná o zcela
nový zápis, tedy se ho budou muset účastnit i rodiče,
kteří byli u květnového zápisu.
V ideálním případě bude možné novou třídu otevřít již
1. září. Je však nutné počítat s možnými komplikacemi,
v tom případě by došlo k odložení otevření nové třídy
v řádu několika týdnů.

Nové modulární domy
Na obecní pozemky v ulici Manželů Starých přibyly tři
nové modulární domy. Stejně, jako tomu bylo u dvou již
pořízených domů, i tyto bude obec pronajímat. Nájem
bude tvořit pravidelný příjem do obecního rozpočtu.
Po napojení domů na inženýrské sítě bude na stavební
úřad podána žádost o kolaudaci. Okamžitě, jak bude
kolaudace provedena, obec vypíše výběrové řízení,
do kterého se budou moci přihlásit zájemci o nájem
těchto domů. Informace o výběrovém řízení bude
zveřejněna na úřední desce, a i zde v Dostavníku.
Termín nelze ani předběžně sdělit. U předchozích
svou domů se na zkolaudování čekalo několik měsíců.
Doufejme, že tentokrát se kolaudace podaří dříve, aby
bylo možné co nejdříve získat zdroj pro obecní rozpočet.

Tři nové obecní modulové domy

Revitalizace zeleně
Pokračuje revitalizace zeleného pásu podél silnice
v hlavní ulici Revoluční v úseku mezi ulicemi Na Ladech
a Žižkova. Tento zelený pás byl zanesen nečistotami
z provozu na přilehlé komunikace, především mnohaletým prachem. Zemina z tohoto pásu se za dešťů často
splavovala zpět na vozovku. Nyní byla zemina ze ze-
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Zaměstnanci TS při revitalizaci zeleně
leného pásu vykopána. Uvolněný prostor byl vyplněn
štěpkou, která bude u keřů zadržovat vláhu a dodávat
jim živiny. Aktuálně zbývá dočistit poslední část tohoto
úseku. Po jeho vyčištění a dodání štěpky budou dosázeny nové keře do míst, kde tyto chybějí, aby vznikla
souvislý pás živého plotu.

Nová zeleň
Kromě údržby zeleně obec hledá stále nové možnosti,
jak v obci vysadit zeleň novou. Naprostou většinu veřejných ploch obec již v minulosti zelení osázela. Novou
výsadbu lze tak většinou provádět na pozemcích nově
pořizovaných do majetku obce. Jedním z těchto pozemků je pozemek vedle druhé budovy základní školy v ulici
U Váhy. Na tomto pozemku obec vybudovala val, který
byl nyní vytvarován. Val slouží jako prostorový prvek,
jeho účelem je nejen narušit rovinatost prostředí, ale
také vytvořit přirozenou clonu mezi areálem zemědělské
společnosti a přilehlou částí obce. Val je nyní osazován
novou zelení. Nově tak v naší obci přibyde několik set
nových keřů.
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bohužel v této věci nebylo o čem psát. V lednu 2021
podala obec všem dotčeným orgánům žádost o vyjádření ke stavbě. Přesto, že v rámci projektu dojte pouze
k zemním pracím, resp. přesunu zeminy v rámci dotčeného pozemku, dodaly čtyři dotčené orgány vyjádření
více než po roce. A to i po opakovaných urgencích.
Po obdržení všech vyjádření podala obec žádost o stavební povolení. Stavební povolení očekáváme v průběhu léta. Na podzim by tak technické služby mohly
provést zemní práce a na jaře příštího roku by došlo
k osázení a osetí nově vzniklého prostoru.
Vybudování tohoto opatření na zadržování vody v krajině je občanská akce prováděná ve spolupráci s obcí
Šestajovice. Garantem projektu je místní spolek Atlet
Šestajovice, z.s. Občané se mohou na realizaci tohoto
opatření podílet finančním příspěvkem v podobě finančního daru obci (oproti darovací smlouvě). Dar bude použit na nákup zeleně a na zemní práce na vybudování
opatření. Bližší informace u místostarosty obce na mistostarosta@sestajovice.cz nebo tel. 724 963 162.
Velice děkujeme občanům naší obce, kteří na projekt
doposud přispěli celkovou částkou 23 000 Kč a firmám,
které na projekt doposud přispěly celkovou částkou
110 000 Kč.

Zde bude nový příkop pro zadržování vody

Odečty 2022 - lokalita 2

V obci přibydou stovky nových keřů

Zadržování vody v krajině
Naše obec věnuje velkou pozornost opatřením, která
mají zadržovat vodu v krajině. Jedním z těchto opatření
je projekt „Šestajovice – příkop“, jehož cílem je zadržování vody na poli v centru naší obce. O tomto projektu
jsme naposledy psali v lednu minulého roku. Od té doby

Dne 22. 6. 2022 budou probíhat řádné odečty v těchto
ulicích:
Škroupova, Sukova, Myslivečkova, Ve Skalkách, Martinů, Janáčkova, Dvořákova, U Pole, Rybova, Smetanova, Spojovací, Lomená, Fibichova, Palackého, Krátká,
Čechova, Tyršova, Lesní, Cyrilov, Holekova, Havlíčkova, Hálkova, Máchova
Občané, kteří mají nainstalované vodoměry s dálkovým
odečtem, nemusí být u odečtů přítomni. Vodoměr bude
odečten zaměstnanci TS vzdáleně.
Pokud Vás zaměstnanci během odečtů nezastihnou,
bude Vám vhozen do schránky lísteček pro vyplnění
odečtu. Odečet můžete také nahlásit v kanceláři TS
na telefonním čísle 725 019 916, emailem na adresu
technickesluzby@sestajovice.cz nebo jej zadat do aplikace Můj vodoměr, která bude pro tyto odečty otevřena
v období od 22. 6. 2022 - 30. 6. 2022.
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Zákaz hluku v neděli
Obec stanoví obecně závazné vyhlášky v takové podobě, která nejvíce odpovídá jejich účelu, a také je nejvíce ku prospěchu občanů obce. Stejné je to s Obecně
závaznou vyhláškou obce Šestajovice č. 3/2018, o veřejném pořádku. Ta vznikla mimo jiné proto, aby měli
občané možnost nerušeného odpočinku alespoň jeden
den v týdnu. Tímto dnem je neděle. Zaznívaly také hlasy, že by se měl hluk regulovat také v sobotu. To by
však již bylo přílišné omezení, které by občanům bránilo
v údržbě svých zahrad a nemovitostí.
V případě, že dochází k porušování vyhlášky, je možné
se o pomoc obrátit na obecní policii, která věc vyřeší
(tel. 725 378 590).
Výňatek z OZV č. 3/2018:
Čl. 5
Regulace hlučných činností
1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek
v obci, je používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
2. Každý je povinen zdržovat se v neděli a ve státem
uznané svátky hlučných činností, např. používání sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů,
stavebních míchaček apod.

Ochrana životního prostředí
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich
každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují
množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných
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zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní
prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých
elektrozařízení si naše obec vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým
rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování
zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné
recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie,
primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obce k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá
z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 6,88 MWh elektřiny, 496,31 litrů
ropy, 266,11 m3 vody a 1,58 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv.
o 2,18 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 26,73 kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté
spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu.
Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří
pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního
prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí
studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle
Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí.
Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

Jak jsme třídili v roce 2021
Obec zavádí a stále hledá nová opatření, která mají našim občanům pomoci v třídění odpadů. Jak ukazují především poslední čtyři roky, tako opatření přinášejí pozitivní výsledky. Především lze vysledovat, že i přes zvyšující
se množství komunálního odpadu, množství směsného komunálního odpadu stále klesá. A naopak výrazně roste
množství tříděného odpadu, který je dále využíván. Kromě nových opatření obce k tomuto dobrému výsledku
zajisté přispívá změna přístupu občanů k třídění komunálních odpadů. Za to si občané naší obce zaslouží velké
poděkování!

Podíl vybraných druhů odpadů na produkci komunálních odpadů v letech 2011 – 2021
Podíl na produkci
komunálního
odpadu v [%]

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

směsného
komunálního odpadu

72,8

77,8

73,4

71,3

66,8

63,7

64,6

68,3

62,6

58,7

53,0

biologicky
rozložitelného odpadu

17,3

14,8

18,6

20,8

23,9

26,6

27,0

21,7

24,7

26,2

25,3

vytříděných
využitelných složek

9,8

7,4

8,0

7,8

9,2

9,6

8,4

9,9

11,1

11,0

16,8
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Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu v letech 2011 – 2021

120
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Srovnání nakládání s odpady v letech 2016 až 2020

2 500
0,3 %

Produkce [t/rok]

2 000

0,2 %
45,6 %

1 500

36,3 %

35,4 %

31,7 %

63,7 %

64,6 %

68,3 %

1 000

2016

2017
Skládkování

2018

2019

Materiálové využití

57,8 %

36,5 %
63,3 %

54,1 %

500
0

0,2 %

2020

2021

Spalování

Zdroj: Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství obce Šestajovice za rok 2021

42,0 %
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Obec Šestajovice
00240851

203,391 tun
5 535 711 MJ

"Ukliďme Pošembeří 2022" v rámci akce "Ukliďme Česko"
S úlevou bez covidových omezení letos úspěšně proběhl hlavní termín jarní akce Ukliďme Pošembeří. V regionu
Pošembeří se jej zúčastnilo na 1300 dobrovolníků, kteří sesbírali ve svém okolí bezmála 15 tun směsného
odpadu a ještě vytřídili 0,8 tuny plastů, 0,3 tuny skla a 80 pneumatik.
Naše příroda (ale i města a obce) během jarních týdnů opět o něco prokoukla díky úklidu nepořádku po všech koutech
našeho regionu. Ve výčtu odpadu, po 11ti letech systematických úklidů, pomalu přibývá odpadu biologického a zvolna
ubývá letitých skládek a odhozených pneumatik. Doufejme, že si toho všimnou i ti, kteří si stále naše okolí pletou
se sběrným dvorem.
Děkujeme partnerům a dobrovolníkům za podporu a zapojení do této akce!
Velký dík patří zapojeným spolkům a učitelům, aktivním občanům, pracovníkům obecních úřadů a velmi
ochotným cestmistrům!
Děkujeme! Bez vás to nezvládneme!

Za kancelář Region Pošembeří o.p.s.
Hana Vrbovcová
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Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat
o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový
Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat
kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude
brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu kotle
dostat výhodnou dotaci, která představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat pouze
elektronicky. Příjem žádostí ve středních Čechách bude evidovat Středočeský kraj. Zahájení příjmů
žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti v elektronické podobě bude od 6. 6.
2022 od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy je možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.

Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na adrese Krajský
úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 najdete příslušné pracovníky
v kancelářích číslo 0067 a 0066. Můžete přijít bez ohlášení, v konzultační místnosti s počítačem
je možné ukázat všechny podrobnosti elektronické žádosti o kotlíkovou dotaci. „Protože však
budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat
na úředním počítači. To by mohlo být bráno jako netransparentní a ovlivňující proces
přidělování dotace. Žádost je jednoduchá a opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“
vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru řízení dotačních projektů Krajského úřadu.
Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském
kraji, v které žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva
1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká).
Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý
příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který je
(a také všichni další členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně.
Alternativou pro všechny žadatele je dotační titul Nová zelená úsporám.
Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených uznatelných výdajů, a to
maximálně do výše 180 tis. Kč, když jste si pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč kotel na biomasu, 100 tis. Kč - plynový kondenzační kotel (pokud jste si ho aspoň závazně
objednali do 30. 4. 2022)
Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky:
•

Mám počítač s připojením k internetu a emailovou adresu? Žádost se bude podávat
elektronicky. Email může být i rodinného příslušníka nebo zprostředkující firmy.

•

Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To je datum uznatelnosti výdajů.

•

Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého kotle a revizní zprávu?
Jsou to povinné přílohy k žádosti.

Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991 nebo svůj dotaz napište na
e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.
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Zápis - Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání
konaného dne 18. 5. 2022 od 19:00 hodin v budově ZŠ Šestajovice
Přítomní zastupitelé obce: viz prezenční listina
Občanů přítomno: 2
Návrh usnesení je schválen, pokud minimálně šest zastupitelů hlasuje „pro“ návrh.
1) Zahájení zasedání
2) Zastupitelstvo obce Šestajovice je usnášeníschopné počtem 7 přítomných členů.
3) Zařazení nových bodů do programu, schválení pořadu zasedání:
- Rozpočtové opatření 2 a 3/2022 na vědomí v kompetenci starosty
- Schválení darovací smlouvy, pozemek parc.č. 234/6
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
4) Určení zapisovatele: Ing. Dvořák
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
5) Určení ověřovatelů zápisu: M. Hrdlic, Ing. Netušil
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
6) Určení návrhové komise: Ing. Srnská, Ing. Škarka
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
7) Kontrola minulého zápisu
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
8) K návrhu Změny č.2 územního plánu Šestajovice
byly podány námitky a uplatněny připomínky. Samotnému vydání změny územního plánu musí předcházet „rozhodnutí zastupitelstva obce o námitkách“.
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje návrh
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
9) Zastupitelstvo obce Šestajovice po ověření, že návrh Změny č.2 Územního plánu Šestajovice není
v rozporu s Politikou územního rozvoje a s územně
plánovací dokumentací vydanou Středočeským
krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje, vydává
na základě § 6 odst. 5. písm. c), § 54 a § 55a za použití § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu a na základě § 171 § 174 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů Změnu č.2 Územního plánu Šestajovice formou opatření obecné povahy
č. 1/2022.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
10) Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Šestajovice dle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-

cích na volební období 2022 - 2026. Počet členů
zastupitelstva se stanovuje na 11 členů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
11) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě „DEKSTONE přírodní kámen s.r.o.
– přípojka VN“ na pozemku parc.č. 437/1 se společností DEKSTONE přírodní kámen s.r.o. za úplatu
30.800 Kč + DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
12) Vzor Dohody o úhradě příspěvku na infrastrukturu –
věcné břemeno IS.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
13) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 837/1 a 837/2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., za jednorázovou náhradu 2.000 Kč a Dohoda o příspěvku na infrastrukturu
- zřízení věcného břemene na pozemek parc.č.
837/1 a 837/2 se společností LE & CO - Ing. Jiří
Lenc, s.r.o., ve výši 3.000 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
14) Dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě uzavřené dne
8. 4. 2022 mezi Zemědělskou obchodní společností Šestajovice-Jirny, a.s. a Obcí Šestajovice.
Cena za převod vlastnického práva pozemkům
parc.č. 224/30 a 231/52 ve výši 1.547.000 Kč se navyšuje o DPH ve výši 324.870 Kč.
ZO pověřuje starostu obce provedením rozpočtového opatření v souvislosti s navýšením ceny o DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
15) Rozpočtové opatření 2 a 3/2022 v kompetenci starosty, na vědomí zastupitelům.
16) Schválení darovací smlouvy na část pozemku
parc.č. 234/6 o výměře 13 m² do majetku obce
Šestajovice. Na základě této darovací smlouvy
dárce provede demolici stávajícího oplocení a výstavbu nového na nové hranici pozemku a obdarovaný zajistí přeložku lampy veřejného osvětlení
na svůj pozemek.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
17) Schválení zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Diskuse. Závěr.
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Zápis - Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání
konaného dne 2. 6. 2022 od 19:00 hodin v budově ZŠ Šestajovice
Přítomní zastupitelé obce: viz prezenční listina
Občanů přítomno: 4
Návrh usnesení je schválen, pokud minimálně šest zastupitelů hlasuje „pro“ návrh.
1) Zahájení zasedání
2) Zastupitelstvo obce Šestajovice je usnášeníschopné počtem 7 přítomných členů.
3) Schválení pořadu zasedání
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
4) Určení zapisovatele: Ing. Dvořák
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
5) Určení ověřovatelů zápisu: M. Hrdlic, Ing. Netušil
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
6) Určení návrhové komise: Mgr. Černochová, Ing.
Liška
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
7) Kontrola minulého zápisu
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
8) Schválení navýšení kapacity Mateřské školy Šestajovice, okres Praha-východ, mateřská škola na 145
žáků a školní jídelna - výdejna na 160 stravovaných.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
9) Zahájení projektových prací na nové budově Mateřské školy o dvou třídách.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
10) Projednání žádosti o prodloužení termínu uvedeného v Plánovací smlouvě uzavřené mezi Obcí
Šestajovice a Dr. Vítem Pravdou, Ing. arch. Jiřím

Kostřížem a Ing. arch. Olgou Kostřížovou ze dne
15. 6. 2020 o jeden rok.
ZO pověřuje starostu obce podepsáním dodatku
smlouvy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
11) Žádost o vydání souhlasného stanoviska ke společnému řízení – územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě Komunikace a inženýrské
sítě v lokalitě v Cestách, pozemky parc.č. 673/3,
241/2, 451/31, 510/25 a 510/14.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
12) Žádost společnosti Hewer, z.s. o dotaci na osobní
asistenci pro obyvatele obce Šestajovice na rok
2022. ZO odkládá projednání bodu na příští ZZO
s tím, že od žadatele požaduje: stanovisko MPSV
resp. KÚ k 0% podílu spolufinancování obce, reference, jmenný seznam klientů v obci Šestajovice,
účast zástupce společnosti na příštím ZZO.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
13) Projednání žádosti o poskytnutí pronájmu části pozemku parc.č. 623/2 ve vlastnictví obce, za účelem
vytvoření předzahrádky pro děti umístěné v Dětské
skupině MAYA Šestajovice. Obec zahájí s žadatelem jednání o vymezení vhodné části pozemku,
další projednání proběhne na příštím ZZO.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
14) Schválení zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Diskuse
Závěr

Obec Šestajovice děkuje místním spolkům
a občanům za organizaci Dětského dne
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Mateřská škola
Zápis k předškolnímu
vzdělávání do MŠ Šestajovice,
aneb těšíme se na Vás milé děti
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhl i v letošním
roce, v souladu s platnými právními předpisy, a to dne
11. května od 15 hod. Předcházela mu elektronická
podpora, tzv. elektronický předzápis. Rodiče tak měli
možnost si dokumenty o svém dítěti připravit předem,
vytisknout a v klidu vyplnit. Většina z rodičů tuto možnost uvítala. Je sice pravda, že i tak bylo nutné dostavit
se k zápisu osobně, ale připravené dokumenty značně
ušetřily čas.
Rodiče i děti se ve středu 11. května mohli těšit na tři
paní učitelky, kdy byla každá připravená na svém tzv.
zápisovém stanovišti. Každé dítě, respektive jeho rodič,
mělo přidělené pořadové číslo s orientačním časem. Minimalizoval se tak čas čekání.
Počítali jsme s tím, že někteří rodiče s sebou přivedou
i své děti. A právě pro ně, pro děti, bylo na každém zápisovém stanovišti připraveno něco k zabavení. Ať to
byla vláčková dráha, domeček pro panenky nebo omalovánky. Rodiče tak v klidu mohli odevzdat připravené
dokumenty. Paní učitelky je řádně zkontrolovaly, doladily malé nedokonalosti a tím vyřídily zápisový krok.
Nakonec, po vyřízení administrativy, si náš potenciální
budoucí kamarád mohl vybrat malý dáreček, který jsme
pro něj připravili.
Počet dětí, které prostřednictvím svých rodičů projevily
zájem nastoupit ve školním roce 2022/2023 je 65. Volná
kapacita MŠ je v tuto chvíli 35 míst. Mezi požadovaná
přijímací kritéria patří především trvalé bydliště v obci
Šestajovice a datum narození. Výsledky jsou už nyní
známy a my už se těšíme na nové kamarády.
Marcela Trantinová, ředitelka MŠ

6

2022
        strana  10

Domy
Poté, co kolegyně s dětmi z Kašpárků probrala téma
rodinu: maminka, tatínek, sestřička a bratříček a babička a další „ňufňufňuf“, přišla na řadu ta chlapácká, inženýrská a architektonická chvilka pana učitele. Věnovali jsme se spolu domům, všem myslitelným domům.
Děti se naučily vidět rozdíl mezi chatou a chalupou,
poznají panelák, činžák i mrakodrap. Jediné, na co
koukaly jak zjara, byly pavlačové domy. Rodiče, vezměte děti na Žižkov či do Vršovic, než to developeři
zbourají. V průběhu týdne jsme si vyzkoušeli i naše
technické schopnosti a stavěli jsme dům ve svahu.
Děti si tak musely poradit s nástrahami terénu. V rámci
tématu jsme se prošli po Šestajovicích a obcházeli jsme
domovy dětí. Někde jsme byli vřele přivítáni limonádou,
jinde na nás vystartovala kočka. Obavy pedagogů, abychom někam nepřišli nevhod!!!, se nenaplnily a mohu
jen potvrdit, že v Šestajovicích je vše v pořádku.
Pavel Kolařík

Lodička na škole v přírodě

Po dvouleté pauze jsme letos opět mohli vyrazit na školu
v přírodě. Tentokrát jsme zvolili interaktivní areál v resortu
Březová nad Rokytnou. Areál je koncipován jako zážitkový
s lehce pohádkovým nádechem. Užili jsme si tak lezeckou stěnu, nafukovací trampolínu, obří skluzavky, lanové
centrum a další atrakce. Na všech prvcích byla potřebná
spolupráce a schopnost respektovat pravidla. Hodně prvků
bylo o odvaze a překonání překážek, strachu a fyzických
sil. Všechny děti tuto náročnou zkoušku zvládly na výbornou. Vzájemně jsme objevili, kdo má jaké limity, kdo má sílu
překonat své strachy, kdo dokáže pomoci kamarádovi v nesnázích. Přestože program byl náročnější než běžné škol-
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ky v přírodě, užili jsme si ho všichni ve velké míře a jsme
odhodláni si ho zopakovat. Takže, kdo s námi nebyl, může
se s námi těšit za rok.
Jana Zetková

Pohádkový kvíz
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3.) Co bylo u Karkulky v košíčku?
a. TRAKTOR
b. BABIČKA
c. BÁBOVKA
4.) Vlk přišel k chaloupce, kde bydlela neposlušná…?
a. KUŘÁTKA
b. TELÁTKA
c. KŮZLÁTKA
5.) Vyrostla veliká řepa. Kdo jí tahal jako první?
a. DĚDEČEK
b. TATÍČEK
c. ČUDLÍČEK
6.) Děti, které zabloudily k perníkové chaloupce, se
jmenovaly: Jeníček a …?
a. BLAŽENKA
b. JARUŠKA
c. MAŘENKA
7.) Budulínka odvezla na ocásku…?
a. LIŠKA
b. ŠIŠKA
c. MYŠKA
8.) Kdo uměl navařit hodně kaše?
a. TALÍŘEK
b. HRNEČEK
c. VRTULNÍK
9.) Kamarádi z pohádky se jmenovali: Dlouhý, Široký a …?
a. KRÁTKOZRAKÝ
b. BYSTROZRAKÝ
c. UŠATÝ

Kateřina Böhmová, Marie Křížová
1.) Smolíčkův kamarád jelen má zlaté…?
a. ZUBY
b. PAROHY
c. VLASY
2.) Jak se jmenovala princezna, která bydlela u sedmi
trpaslíků?
a. SNĚHURKA
b. BLEDULKA
c. SNĚŽENKA
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Základní škola
.

Velikonoční tvoření 5. B
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Dřevíčková dílna
V budově U Váhy se 23. 5. 2022 vyrábí! Tato informace
se dnešním dnem rozléhala po chodbách školy, neboť se
všem žákům prvních, druhých a třetích tříd naskytla jedinečná možnost pracovat se dřevem. Předpřipravený tvar
kuřátka je třeba obrousit, uhladit, vyvrtat dírku pro očko,
nazdobit ...
Tolik práce na rozvoj jemné motoriky, tolik radosti z hotového výrobku! Žáci odcházeli do tříd spokojeni. Poděkování
tak patří oběma pracovníkům Dřevíčkové dílny.
PhDr. Jana Kadavá

Páťáci se učí o lidském těle

Den matek v 1. B
Žáci 1. ročníku nezapomněli na své maminky. Naučili se
vyrobit kytičku z papírového kapesníčku. Protože už umí
hezky psát, na srdíčko napsali větu “Pro moji maminku”
a doplnili ji kytičkami. V hodině výtvarné výchovy namalovali obrázek a doplnili ho básničkou o lásce k mamince.
		
PhDr. Jana Kadavá

20. 5. byl školní ples
Naše škola pořádá již tradičně školní ples, který je v posledních letech pořádán jako ples absolventský, t. zn. ples
pro žáky 9. ročníku, jejich rodiče a učitele.
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hudba. Jen pro příští rok budeme muset nejspíš hledat nějaký ještě větší prostor.

H. Černochová

Včelí dům

V minulých dvou letech díky covidu ples nahradila zahradní slavnost ke konci roku, letos jsme ale chtěli oprášit model
opravdického plesu v dlouhých šatech a oblecích...Protože
ale zájem rodičů i žáků o ples roste (což je moc prima), potřebovali jsme najít v blízkém okolí nějaký kulturní sál. A protože
obec Šestajovice zatím žádný sál ku plesání nemá, domluvili
jsme si v Jirnech Sál Kvapík U Antošů.

Třídy 3.C a 4.B navštívily v pátek 13.5. Včelí svět v Hulicích.
Svým rozsahem a zaměřením je tato unikátní expozice jedinečná ve střední Evropě. Zaměřuje se na atraktivní život
včelstev, která jsou nezbytnou součástí přírodního koloběhu a na jejich nezbytnou ochranu, protože jsou ohroženým
přírodním druhem se stále se snižujícími počty. Žádné muzejní artefakty zde nenajdete, celý projekt Včelího světa
se zaměřuje na současné technologie a představuje život
včelstva hravým způsobem. Na chvilku jsme se tedy proměnili ve včelky a začali objevovat jejich svět. Prošli jsme
se velkým včelím úlem s obřími plástvemi, na dotykových
monitorech jsme jsme si prohlédli anatomii včely,
zahráli jsme si kvíz ze života včely, pustili si zvuky úlu, podle vůně jsme hledali úl, do kterého patříme, ochutnali jsme
chuť medu na kousku jablíčka, vyzkoušeli jsme si včelařské
pomůcky pro práci včelaře, zatočili si medometem, zhlédli
zajímavé krátké filmy o rojení včel a o mlsném medvědovi, nakoukli do opravdového úlu skleněnou stěnou, viděli
jsme domek pro včelky samotářky, složili si vlastní plástve
a také vyrobili vlastní svíčku z včelího vosku.
V celém domě to nádherně vonělo po medu. Byl to prostě zážitek pro všechny naše smysly. Na konci jsme se stavili v medovém obchůdku, kde nikdo neodolal a koupil si
alespoň medové lízátko. Na závěr děti dostaly na památku
od paní průvodkyně dřevěnou skládačku s úlem a včelkou.
Exkurze ve Včelím světě přinesla dětem hravým způsobem
neopakovatelné zážitky a informace ze života včelstva.
Za třídy 4.B - Bc. I. Vondrová a 3.C - Mgr. M. Přibylová

Sál je po nákladné rekonstrukci z r. 2018 moc krásný, a tak
jsme si užili ples jako v Lucerně: róby, předtančení, stužkování, focení profesionálním fotografem, losovací soutěž, živá
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SK Šestajovice
To tedy byla jízda!

Neuvěřitelné se stalo skutečností. Den 4. 5. 2022 se již
navždy zapíše do dějin šestajovického mládežnického fotbalu. Tuto památnou středu totiž o poločase mužstvo mladších žáků Šestajovic prohrávalo na domácím hřišti s mužstvem Dobřejovic 0:4 a nic nenasvědčovalo tomu, že by
se v tom druhém měl vývoj zápasu nějak změnit. Naopak,
mnoho diváků již chtělo opustit šestajovické ochozy, hodit
na hřiště ručník či si vsadit na dvouciferné skóre v neprospěch domácích. Ti věrní, co zůstali, se však po přestávce
dočkali něčeho úžasného. Od 1. minuty druhého poločasu
vlétli domácí borci na svého soupeře jako polití živou vodou. Již po prvních pěti minutách to bylo po dvou rychlých
brankách 2:4 a snížení na rozdíl jediného gólu přišlo hned
3 minuty poté. A to zdaleka nebyl konec! Útoky šestajovičáků se valily na branku mužstva Dobřejovic jako vlny tsunami a do té doby ztichlé publikum burácelo! Akce střídala
akci, střela střelu, gajdy i kličky ve stylu „pojď sem, kam
jdeš?“ v kombinaci s přihrávkami do českých uliček hladily
duše šestajovických diváků, od malých kluků, přes maminky až po babičky i dědečky. Ti všichni křičeli a hnali naše
svěřence k dalším gólovým úspěchům. A bylo vyrovnáno!
A jelo se dál. Šestajovický válec se v tu chvíli rozjel naplno
a konečný výsledek 7:5 ve prospěch Šestajovic na závěr
zápasu už nebyl překvapením. Skvělý výkon našich mladíků odšpuntoval pozápasové ovace, stylovou děkovačku
divákům a radost i nadšení v očích všech zúčastněných.
Toho dne se zkrátka na šestajovickém hřišti odehrál malý
zázrak. Dnes se již také nikdo nedozví, jakou odměnu trenéři
klukům v kabině slíbili či co povzbuzujícího ve stylu lektvaru
galského Asterixe bylo namícháno v jejich občerstvovacích
lahvích. Faktem je, že zážitek to byl fantastický a nezapomenutelný, tím spíše, že zpráva o tomto senzačním vítězství
se rychlostí blesku rozšířila po celé obci. Tak si přejme, ať
inspiruje i všechny ostatní šestajovické borce a můžeme se
těšit na podobně úchvatná vystoupení v budoucnu!
Tomáš Půček, Martin Liška, trenéři ml. žáků Šestajovice

renci, kdy jejich výkony byly na stejné úrovni jako u ostatních
družstev. Už jen vzhledem k tomu, že se jedná převážně
o amatérské hráče, byla kvalita hry všech mužstev na velmi vysoké úrovni a nebyla nouze o dlouhé a dramatické
výměny. Zkrátka bylo na co koukat. Turnaj nakonec vyhrálo
družstvo z Hrdlořez u Mladé Boleslavi, na druhém místě se
umístili přespolní ze Zelenče a třetí místo obsadili Jinonice.
Naši hráči obsadili 5. a 6. místo.
Celý turnaj proběhl ve velmi přátelské atmosféře a všichni
se rozešli ve velmi dobré náladě s vidinou dalšího setkání.
Nohejbalový spolek připravuje další turnaj, tentokrát venkovní, kde bude větší kapacita hřišť, tudíž bude pozváno i více
družstev a konkurence vzroste.
Za organizaci turnaje bych rád poděkoval Pavlu Čížkovi,
Radku Štaralovi, Ivanu Popadičovi a hlavnímu fotografovi
Ondrovi Libichovi. Největší dík patří Láďovi Kovářovi, který
jako hlavní rozhodčí vedl všechny zápasy rukou spravedlivou v rámci fair play.
Petr „Matějka“ Zachariáš

TJ Sokol Šestajovice
Květen v Sokole

Nohejbalový spolek Šestajovice
Dne 7. 5. 2022 uspořádal šestajovický nohejbalový spolek
první z řady halových turnajů, kterého se vzhledem k omezené kapacitě sportovní haly účastnilo 8 družstev. Šestajovice postavily dvě družstva, první družstvo juniorů ve složení
Šimáň, Albert, Posýřil a družstvo seniorů ve složení Klubal,
Vondra a Křenek. Obě naše družstva uspěla v tvrdé konku-

Připomněli jsme si konec 2. světové války
Dne 8. 5., v den oficiálního konce války, jsme si tuto
smutnou událost připomněli. V šest let trvajícím konfliktu zahynulo zhruba 60 miliónů lidí, přičemž ze dvou
třetin se jednalo o civilní oběti. K památníku obětí v naší
obci jsme položili tradiční vlastnoručně vyrobený věnec.
Nezapomínáme!
Válka na starém kontinentu skončila podpisem bezpodmínečné kapitulace. Do půlnoci 8. května měli Němci
složit zbraně, což se ve většině případů skutečně stalo.
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Zálesáci lovili trilobity

K výletu za prvohorními příšerami si vybrali trochu deštivý
víkend. Díky bratrské pomoci dostali pátečního přespání
u (a v) zázemí sokolovny Sokola Křivoklát. Velké díky
br. Szeasy a br. sokolníkovi Spoustovi. V sobotu putovali
Křivoklátskem, cestou se zúčastnili akce Den s lesnickým
parkem Křivoklátsko. Následoval přesun do obce Skryje,
kde se nám věnoval p. Josef Jedlička z CHKO Křivoklátsko, jemuž děkujeme nejen za průvodcovství v Muzeu
Joachima Barranda. Nedělní dopoledne patřilo terénnímu průzkumu skryjsko-týřovického kambria.

Atlet Šestajovice
S výjimkami bylo možné se setkat i na území Československa, které z části stále nebylo osvobozeno. U Milína na Příbramsku se odehrály ozbrojené střety ještě
12. května, ty bývají označovány za poslední větší bitvu
2. světové války v Evropě.

80 let od atentátu na R. Heydricha

27. 5. se v pražské Libni vzpomínalo na historickou
událost, kdy právě před 80 lety Jan Kubiš a Jozef
Gabčík provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na úspěchu operace se
také podílel domácí odboj a mnoho sokolů. Bohužel
většina z nich se nedožila konce války. Největší část
spolupracovníků parašutistů zemřela i s celými rodinami
v koncentračním táboře Mauthausen. Tam za jediný
den 24. října 1942 popravili 262 českých odbojářů.

Elévové vyhráli pohár zámeckého
medvěda!

Na turnaj se přihlásili na poslední chvíli a vzhledem
k velkým absencím do Nového Města nad Metují odjeli
v ani ne poloviční sestavě. Na turnaji se utkali se soupeři
z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Po dvou
jasných výhrách přišel nejtěžší zápas dne proti Rtyni
z Podkrkonoší. Ač naši vedli 4:0, soupeř dokázal zápas
zdramatizovat, ale nakonec šestajovičtí brali výhru 4:3.
Po dalších dvou výhrách proti druhé Rtyni a Náchodu
čekal poslední zápas dne. Vyhráli i poslední zápas proti
Lanškrounu a zaslouženě slavili zisk poháru.
Poděkování patří hráčům za skvělé výkony a rodičům
za podporu a šampaňské na oslavu.
Byl to krásný sobotní den!

V květnu jsme se účastnili

Vrané – Zvole: běh do kopce na 3,02 km
Komořany – Čihadlo: běh do kopce na 4,88 km
Lívancový pohár, Praha: běh městským
parkem
Běh pro zdraví, Zeleneč: běh obecním parkem
Běh za újezdskou sovou, Praha: lesní kros
Městský běh Brandýsem a Boleslaví: městský běh
Běh metropole MČP 11: běh městským parkem
Zaječický bůr: přespolní běh
Běhej lesy Karlštejn: přespolní běh
Večení svěrácká desítka, Praha: běh městským parkem
+ kros

Lívancový pohár

Květnové kolo Lívancového poháru se neslo ve slavnostním duchu. Nejenže se běželo květnové kolo poháru,
ale také se vyhlašovaly výsledky celkového umístění
v poháru za rok 2021. Takže jak jsme si vedli.
Naši nejlepší běžci květnového kola: kategorie Muži
- Luba Jokel, 4. místo, 12:22, kategorie Ženy - Naty
Kühnelová, 18. místo, 16:08, kategorie Kluci - Kryštof
Hrozínek, 5. místo, 7:54, kategorie Holky - Agy Kühnelová, 11. místo, 9:56.
Naši vyhlašovaní běžci v poháru 2021: V dospěláckých
kategoriích se nám sice na vyhlašované pozice
nepodařilo dosáhnout, zato velmi úspěšní jsme byly
v dětských kategoriích, především v kategorii Holky.
V té jsme obsadili tří místa ze sedmi. Konkrétně
na 2. místě skončila Naty Kühnelová, na 6. místě
Anička Hubálková a na 7. místě Agy Kühnelová.
V kategorii Kluci pak na 5. místě skončil Matouš Suchý.
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Běh pro zdraví

V neděli 8. května jsme vyrazili do sousední obce
Zeleneč. Zde se konal další ročník závodu Běh
pro zdraví. Pro děti byly připraveny tratě od 50 m
až po 2,4 km. 2,4km trať běžely také ženy, na muže
čekaly dva okruhy o celkové délce 4,8 km. Závod se
konal v pělném prostředí parku na okraji obce, tratě
vedly po místní cyklostezce. Hojně se závodu z našeho spolku účastnily děti, mezi kterými si nejlépe vedla Karolína Partynglová, která vyhrála svou kategorii.
V kategorii Ženy jsme měli dvě zástupkyně, Věrku
Davidovou (8. místo) a Dášu Svobodovou (10. místo). V kategorii Muži za náš spolek běžel Tomáš
Dvořák, který s časem 19:16 vybojoval 2. místo.

Běhej lesy Karlštejn

Seriál běhů Běhej lesy pokračoval druhým závodem
BL Karlštejn. Závod se běžel v krásném (a kopcovitém)
prostředí stejnojmenného hradu. Pro běžce se také
otevřela trasa přes lom Velká Amerika, který je jinak
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pro veřejnost uzavřen. K 189 závodnicím v kategorii
Z49 patřily také naše členky Karolina Hanáková a Denisa Dvořáková. Ty absolvovaly trať společně a do cíle
doběhly na skvělém 12. a 13. místě. Trať zaběhly v čase
1:18:21 resp. 1:18:19.

Více na www.atletsestajovice.cz

Trhy v aleji
Střípky ze sobotního farmářského TRHU
V ALEJI

Josef a Světlana Cikánovi spolu hospodaří ve středočeských Nedomicích. U nás prodávají skoro od začátku trhu, letos už 13. sezónu! Na trhu je spolehlivě
poznáte – hrdě se hlásí k tomu, že jejich stánek je
bezsáčkový, a důsledně vychovávají svoje zákazníky, kteří si k nim na nákup nosí vlastní sáčky a tašky.
Zásadně prodávají pouze to, co sami vypěstují, žádné vypomáhání si něčím navíc třeba od sousedního
farmáře. Vše odpovídá sezóně, ale neznamená to,
že by toho nabízeli málo. Právě tak to má ve farmářském stánku být. Specialitou Světlany a Josefa
je kysané zelí, na kterém už má spousta zákazníků
závislost, a pak také čerstvé zelené a žluté fazolky,
jejichž sezóna už brzy začne. Na konci léta bude určitě k dostání modré víno, které se v Nedomicích pne
všude okolo domu snad od nepaměti. Nikdo neví, co
je to za odrůdu, ale bobule jsou šťavnaté a sladké.
V hospodářství Josefovi a Světlaně pomáhají dva
synové a také Josefova maminka, největší díl práce
ale zastanou sami dva. A co bychom vám ještě mohli prozradit? Třeba to, že Josef je nadšený chovatel
a vystavovatel holubů.
Jitka Langová
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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 hodin

28. 5. 2022 - 21. 8. 2022
PŘÍŠTÍ STANICE: Chvalský zámek
Výstava plná kol a koleček představí nejrůznější typy
historických dopravních hraček poháněných hodinovým
strojkem na klíček, pružinovým strojkem, elektromotorem či parním strojem.
12. 6. 2022 15:00 - 17:00
Svatojánský bál princezen a rytířů na Chvalském
zámku
Na vědomost se dává, že se již podeváté otevře brána zámku všem princeznám i rytířům. V neděli se koná
slavný Svatojánský bál na nádvoří Chvalského zámku.
24. 6. 2022 - 3. 7. 2022
Prodloužený DETEKTIVNÍ TÝDEN
S novou výstavou přinášíme tradičně i nový detektivní
příběh. Komu patří záhadná tvář, kterou při troše štěstí
zahlédnete za zámeckým oknem? Tak na tuto otázku
musíte při svém pátrání odpovědět vy, milí mladí detektivové!
DVOŘÁKŮV FESTIVAL
13. 7. 2022 19:00 - 21:00
Hudebníci sdružení v kvintetu nazvaném Česká smyčcová rockharmonie zahrají skladby nejznámějších rockových kapel v neotřelých aranžích – to vše na půvabném zámeckém nádvoří se skvělým vínem i stylovým
občerstvením.
Prodejní galerie
28. 5. 2022 - 12. 6. 2022
ÚHEL POHLEDU
Studenti výtvarné větve Gymnázia Na Pražačce formou
fotografie, malby, nových médií, instalací, kreseb, objektů se snaží uchopit své vnímání současného světa.
15. 6. 2022 - 28. 6. 2022
TALENT HORNÍCH POČERNIC
Základní škola Stoliňská představí výtvarné práce dětí,
pedagogů a přátel počernických škol v rámci 15. ročníku výtvarné soutěže Talent Horních Počernic.
30. 6. 2022 - 21. 7. 2022
KVĚTINÁŘSTVÍ
Bohemia patchwork klub se po roce vrací do zámeckých výstavních prostor, aby představil svá nejnovější
patchworková díla.
2. 7. 2022 - 4. 9. 2022
Krajina ženami požehnaná
Pojďme zkusit vnímat krajinu jinak. Nezprostředkovaně,
naplno, celými těly. Nahými těly.
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Divadlo

HORNÍ POČERNICE

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

1. červen
Párty se saxofonovými party.
V 18:00 / Tradiční saxofonový koncert žáků ZUŠ Horní
Počernice.
2. červen
Tři tygři ve filmu: Jackpot.
V 19:30 / Film, Tři Tygři zaseknou drápy humoru!
3. červen 21:00
4. červen 17:00 a 21:00
5. červen 17:00
*Tři princezny na vdávání.
/ Divadlo / DS Počerníčci / Pro děti.
5. červen
Co je to tu za tu notu?
V 17:00 / Koncert ZUŠ Nehvizdy
7. červen
Poslední závod.
V 14:00 / Film.
7. červen
Chinaski: Každej ví kulový.
V 19:30 / Film. Nebývale otevřený dokument.
8. červen
Půjdeš mi za svědka?
V 19:30 / Divadlo / VIP Art Company. Komedie.
9. červen
Pánský klub.
V 19:30 / Film. Filmová komedie.
10. červen
Top Gun: Maverick (dabing).
V 19:30 / Film.
10. červen 21:00
11. červen 17:00 a 21:00
12. červen 17:00
*Josefův zázračný plášť.
Divadlo / DS Právě začínáme.
11. červen
Zakletá jeskyně.
V 17:00 / Film / Pro děti. Fantasy rodinná pohádka
12. červen
9. akademie Leonardo.
V 18:30 / Divadlo.
14. červen
Tři tygři ve filmu: Jackpot.
V 19:30 / Film.
16. červen
Kdyby radši hořelo.
V 19:30 / Film. Filmová komedie o dobrovolných hasičích.
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17. červen 21:00
18. červen 21:00
19. červen 21:00
Máj. Divadlo / Zeptejte se kocoura.
Festival Divadlo v přírodě.

*Fimfárum.
Divadlo / DS Právě začínáme, Zeptejte se kocoura,
DS Výtečníci, DS Počerníčci.
25. červen
Rakeťák.
V 17:00 / Film / Pro děti.

19. červen
S tancem kolem světa za 80 minut.
V 17:00 / Divadlo.
Vystoupení taneční skupiny Movement Company

27. a 28 červen 21:00
Muži v punčochách aneb Skutečný příběh Robina
Hooda.
Divadlo / DS Kejklíři

19. červen
*Malá čarodějnice.
V 17:00 / Divadlo / Divadlo Creatio.

28. červen
Prezidentka.
V 19:30 / Film. Romantická komedie

23. červen
Prezidentka.
V 19:30 / Film. Romantická komedie

30. červen
Mimoni: Padouch přichází.
V 17:00 / Film / Pro děti

24. červen 21:00
25. červen 17:00 a 21:00
26. červen 17:00

* Festival Divadlo v přírodě

ŽIVOT JIREN
17:00
pátek

ČERVEN / ČERVENEC
15:00

Noc kostelů

Kostel sv. Petra a Pavla v Jirnech a
kaple sv. Rozálie v Nových Jirnech

neděle

Pořádá Farnost Jirny

13:00
sobota

sobota

Tradiční dětský den

v Nových Jirnech "v louce"
Pořádá SDH Nové Jirny, více
informací na www.sdhnovejirny.cz

19:00

úterý

neděle

Tik Tok

pátek

Biograf Kvapík

Slavnosti
sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla
a farní zahrada v Jirnech
Pořádá Občané obci Jirny a Nové
Jirny, více na www.sdruzenijirny.cz

19:00
pátek

Biograf Kvapík
připravujeme...

17:00

Kvapík u Antošů
Vstupné 120 Kč, více na www.ziji.cz
úterý

Připravujeme na srpen:

Rok na vsi
Příměstský tábor

pro táborníky ve věku od 7 do 12 let

15.-19.8.2022
Jirny, Kvapík u Antošů
Zábavně naučnou formou poznáme a
zažijeme život na vesnici, od
každodenních činností po významné
mezníky roku.

Přihlášky a více informací
Tel.: 606 748 262
www.ziji.cz
Pořádá SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ, z.s.

Kvapík u Antošů

Sledujte www.ziji.cz

Kdyby radši hořelo

česká komedie nejen o jirenských či
šestajovických hasičích, ale především
o nás samých.

Bezplatná rada a právní pomoc
občanům,
více na korejzova@email.cz.

10:30

Komedie v podání divadelního spolku
Přeživší, více na www.ziji.cz

19:00

Právní poradna
Kvapík u Antošů

Kvapík u Antošů
čtvrtek

Zaskočená kost

Kvapík u Antošů
Pohádka pro děti od 4 let. Vstupné
80 Kč, pořádá DOS Jirny, více info na
www.ziji.cz

17:00

Dámská šatna

Kvapík u Antošů
Divadelní představení, DS Ucho
Uhříněves. Vstupné 120 Kč, pořádá
DOS Jirny, více na www.ziji.cz

19:00
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Právní poradna

Kvapík u Antošů
Bezplatná rada a právní pomoc
občanům,
více na korejzova@email.cz.

Tento přehled vydává redakce portálu www.ziji.cz nejen pro šestajovický Dostavník.
Chcete přidat svoji akci? Navštivte www.ziji.cz a akci jednoduše přidejte. Uzávěrka 24. dne předchozího měsíce.

I zde může být Vaše akce!
Pořádáte koncert, divadlo, setkání, přednášku,
besedu nebo jinou zajímavou akci? Zadejte ji
jednoduše a zdarma na www.ziji.cz nebo pošlete
zprávu s informacemi o akci na e-mail
redakce@ziji.cz.
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inzerce

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

PNEUSERVIS!!! ot Nově
evřen
o
Otevírací doba:
Po-Pá: 8-19 hod
So: 8-16 hod

Najdete nás na adrese: Starý dvůr 36/2
(nám 9.května), Šestajovice
objednávky na tel.: 607 662 669

MICHAL – ŽALUZIE
•
•
•
•
•

PRODEJ, MONTÁŽ, OPRAVY

horizontální na plastová okna a Euro okna
vertikální žaluzie
látkové rolety
látkové rolety do střešních oken Velux, Fakro
sítě proti hmyzu
Široký výběr materiálů za nízké ceny
Návrhy a zaměření zdarma

Tel.: 604 612 022, po 19.00 hod., 326 995 366

www. zaluziemichal.cz
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ČERNÝ
MOST

Přidej se

mzda
23 - 30 000
Kč / mě síc

do královské party
Hledáš práci, kde je o zábavu postaráno?
Kde se nebudeš nudit a kde Tě překvapí
parádní kolektiv? Tak neváhej a ozvi se!
Do restaurace Burger King u Černého Mostu
hledáme nové kolegy na pozice pokladní a kuchař.

Pokud máš chuť do práce a úsmě v na tváři.. bereme Tě !

Kontakt: Tel: 725 412 026 E-mail: rm.pocernice@bkteam.cz

ŘEZNÍK - UZENÁŘ Šestajovice
Vážení zákazníci,
rádi bychom Vám chtěli objasnit pár věcí, tykajících se našeho řeznictví, které se začínají šířit
po sociálních sítích…
Náš obchod se jmenuje Josef Filák a nachází se v obchodním centru na začátku Šestajovic. S tímto
řeznictvím jsme začali spolupracovat před dvěma lety, kdy bylo společným cílem dostat valašské
produkty do Čech. Bohužel náš pohled na výběr sortimentů byl jiný, a proto se naše cesty rozešly
a šli jsme cestou rozšíření sortimentu. V této souvislosti jsme upřednostnili menší řeznictví, která
zajišťují vysokou kvalitu svých výrobků, a to jak z Moravy, Čech, ale i ze Slovenska.
Naší prvořadou prioritou je kvalita zboží, která je mnohdy o něco dražší, ale stále je naší snahou být
rozumní v tržní ekonomice a držet přijatelné ceny pro své zákazníky.
Naši další prioritou je vysoká čistota a přísné dodržování hygieny, na které nám skutečně záleží.
Z těchto důvodů proto používáme špičkové technologie chlazení od chladících boxu až po prodejní
pulty. Ve všech prostorech naší prodejny používáme moderní způsob nanesení nanotechnologie,
která v těchto provozech zaručuje čistotu od virů a bakterií. Důkazem toho, že veškerá námi prováděná
opatření jsou na vysoké úrovni je to, že za dobu našeho více než dvouletého prodeje, jsme měli tři
kontroly z hygienické stanice a veterinární stanice, kdy jsme vždy byli hodnoceni na výbornou.
Náš obchod je pro nás radostí a rádi vám přinášíme takovou kvalitu potravin, jakou si náš zákazník
zaslouží.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň
Řezník-Uzenář Šestajovice
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Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice

Ceny od
19.990.000,-Kč

ovice.cz

www.utrativodu-klan

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
cena 7.450.000,-Kč

PRODEJ – rekonstruovaný byt
3+kk/L/sklep, podlahová plocha 93 m2,
Žíšovská ul., P9 – Újezd nad Lesy

cena 19.490.000,-Kč

DOPRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
www.byty-klanovice.cz
PRONÁJEM – zcela
nový modulární dům
3+kk, podlahová plocha
63 m2, terasa 19 m2,
udržovaná zahrada,
pozemek 680 m2,
ul. Martinů, Šestajovice.
Cena
23.000,-Kč/měsíc
+ poplatky
4.000,-Kč/měsíc

PRODEJ – třípodlažní ŘRD 6+kk s garáží
a bazénem, podlahová plocha 220 m2, pozemek 362 m2, ul. Pod valem, P10-Štěrboholy

PRODEJ –
6 bytů ve třech dvojdomech,
podlah. plocha 156 m2,
pozemky 422-541 m2,
ul. U pole, Šestajovice

K nastěhování v 09/2022
Ceny
od 15.990.000,-Kč
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