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Vážení spoluobčané,
bohužel situace ohledně COVIDu se nám stále nelepší, a tak nás v obci celý
březen doprovází velmi přísná opatření. Drobnou útěchou nám mohlo být
snad jen to počasí, které již oznámilo, že jaro je v plném proudu. Většina
z nás tak strávila čas jarním úklidem zahrad či procházkami, alespoň tedy
tam, kam to bylo povoleno. Při tomto klidovém režimu a omezení pohybu tak
jako neuvěřitelná zní zpráva, že v únoru otřásly obcí dva výbuchy, o čemž se
více dozvíte v rubrice Z činnosti obecní policie. V neposlední řadě bychom
velmi rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří se nám na úřad přihlásili,
a pomáhají s činnostmi, které nyní v době pandemie, různých hygienických
opatření i povinných karantén řešíme.
Za členy redakce Vám přeji příjemné prožití příchodu jara.
Martin Liška
šéfredaktor

Ve složité situaci pomohli obci dobrovolně její občané. Děkujeme!
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Informace OÚ
Poděkování
Vážení občané,
všichni v současnosti prožíváme těžké období plné různých opatření o omezení. Nejvíce se nás asi dotýká
nouzový stav, který trvá bez mála již půl roku. Ačkoliv
si můžeme o různých opatřeních myslet cokoliv, pochybovat o jejich smyslu, v tuto chvíli je třeba tato opatření
respektovat. Porušování těchto opatření v tuto dobu nepřinesou nic dobrého. Minimálně vytvářejí společenský
neklid, který si více než jindy v těchto krizových dnech
nemůžeme dovolit. My, jako občané obce, musíme stát
při sobě. Být k sobě ohleduplní, pomáhat si, zachovat
klid a nevytvářet zbytečné konflikty.
Jsme jedna komunita. A jako komunita, která respektuje pravidla společného soužití, můžeme tyto těžké
časy v pořádku překonat. Ukažme společně respekt.
Respekt k práci zdravotníků, respekt k úmrtí tří našich
občanů na COVID-19, respekt k sobě navzájem.
Děkujeme všem našim občanům, kteří se chovají zodpovědně. Děkujeme všem našim občanům, kteří nám
a zaměstnancům obecního úřadu a technických služeb
vyjádřili podporu v době zasažení zaměstnanců COVIDem-19. Děkujeme všech našim občanům, kteří v době
ochromení obcí poskytovaných služeb nezištně nabídli
svou pomoc. Vás všech si velice vážíme!
Tomáš Dvořák,
místostarosta obce
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vznikla situace, že sníh shrnutý ze silnice zůstal i v zálivech autobusových zastávek. Autobusy tak musely
zastavovat asi metr od okraje zastávek a cestující se
museli do autobusu či z něj dostat přes nahrnutý sníh.
V tu chvíli však v TS nebyl nikdo, kdo by mohl sníh
ze zastávek odklidit.
A tehdy se ukázalo, jak skvělí občané v naší obci žijí.
Aniž by obec dávala výzvu, sama se přihlásila desítka
občanů, kteří chtěli obci bez nároku na odměnu pomoci.
Tito dobrovolníci tak ve svém volnu všechny autobusové zastávky v naší obci uklidili. Autobusy tak mohli zastavovat přímo u zastávky a cestujíc tak mohli bezpečně a pohodlně nastupovat a vystupovat.

Zastávka Balkán po úklidu dobrovolníkem
Největší problém byl úklid zastávek U Školy. Zde totiž
nejsou žádné volné plochy, sníh tedy nebylo kam odhazovat. Toto se vyřešilo díky pomoci místního podnikatele pana Krále, který na místo přijel malým bagrem a sníh
z místa odvážel (bez nároku na odměnu). Díky tomu bylo
možné celý prostor obou zastávek od sněhu vyčistit.

Úhrady nákladů
Z technických důvodů budou náklady za měsíc leden
k dispozici v příštím vydání Dostavníku.
Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr

Pomoc dobrovolníků
V první polovině února i naši obec zasypalo velké množství
sněhu. Díky tomu ulice obce ožily dětskými radovánkami,
na silnicích uvnitř obce jsme mohli potkat běžkaře a užívali
jsme si pravé zimní atmosféry. Pro zaměstnance technických služeb obce ale přívaly sněhu vždy znamenají brzké
ranní vstávání a mnoho hodin práce navíc. Tentokrát ale
do celé situace ještě zasáhl COVID-19. Právě když bylo
odklízení sněhu nejvíce potřeba, COVID-19 v technických
službách „zaúřadoval“. Kromě jednoho, všichni zaměstnanci TS onemocněli nebo jim byla nařízena karanténa. Ze dne
na den tak nastaly problémy s udržením provozu čistírny
odpadních vod, se svozem tříděného odpadu a také právě
s úklidem sněhu z komunikací.
Jediný zbylý zaměstnance TS zajišťoval shrabování
sněhu ze silnic radlicí. V autobusových zastávkách tak

Dobrovolníci uklízející zastávky U Školy
Problémy také způsoboval sníh na některých chodnících,
které nebylo možné prohrnout traktůrky s radlicí. Velmi
špatná byla např. situace na chodníku v ulici Komenského mezi kruhovým objezdem a základní školou. Chodník
je zde velmi úzký a sám o sobě tak není příliš bezpečný.
Na tomto chodníku vznikla více jak deseticentimetrová
vrstva sněhu s velmi nerovným povrchem. I tento chodník uklidil jeden z dobrovolníků. Vrstvu zledovatělého
sněhu nešlo odstranit jinak než krumpáčem. Následně
bylo možné chodník dočistit lopatou a smetákem.
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Jde o logisticky velmi náročnou akci. Obec všechny
dotčené občany postupně kontaktuje. Občani v péči
MUDr. Ročňové jsou kontaktování její ordinací. Zjišťován je takto zájem občanů. Vzhledem k tomu, že termín
očkování je znám vždy až krátce před samotným očkováním (z důvodu co nejrychlejšího využití dodaných
vakcín), je nutné zájemce o očkování kontaktovat ještě
jednou se sdělením přesného termínu očkování.
Obec děkuje Centru zdravotní péče Jirny za spolupráci, díky které se podařilo pro naše občany zajistit brzké očkování přímo v místě bydliště bez potřeby
dojíždění mimo obec.
Někde to bez krumpáče nešlo
Problémy byly i na silnicích. Mrazy padající pod teplotu
-10 °C způsobily, že místy vznikaly na silnicích ledové
plochy. V takto nízkých teplotách není účinná ani posypová sůl. I s tímto problémem obci pomohl jeden z občanů.
Ten obci daroval několik pytlů speciálního posypu, který
dokázal led rozpustit i při takto nízkých teplotách. Účinek tohoto posypu byl asi nejvíce patrný v ulici Zahradní
a na začátku ulice Manželů Starých. Zde jsou silnice úzké
a vedou mezi vysokými ploty. Nesvítí zde tak slunce a silnice se neohřívá. Právě zde byl darovaný posyp použit.
Už během pár desítek minut po aplikaci posypu led roztekl
a průjezd místem byl bezpečný. Posyp byl dále použit na
strmých silnicích a před problémovými křižovatkami.
Všem dobrovolníkům patří naše velké poděkování.
Bez nároku na odměnu věnovali svůj čas ve prospěch
ostatních občanů naší obce, aby zajistili v mrazivém počasí pohodlné a bezpečné užívání veřejných prostranství.

Očkování proti COVID-19
Naše obec ve spolupráci s Centrem zdravotní péče
Jirny zahájila očkování našich občanů proti COVID-19.
V druhé polovině února proběhlo očkování občanů
ve věku 80+. Očkování probíhalo v budově základní
školy. Rodinám těchto osob byl umožněn příjezd vozidly až na nádvoří školy, aby nemuseli méně mobilní občané zbytečně překovávat větší vzdálenosti. Pro osoby
s omezenou hybností bez možnosti dopravy zajišťovali
převoz strážníci naší obecní policie. V průběhu března
budou očkováni občani ve věkové kategorii 70+ a zaměstnanci našich školských zařízení.

Spadlá hala
Příval sněhu působil problémy nejen na komunikacích,
ale také jinde. Velké množství těžkého sněhu neunesla nafukovací sportovní hala. Ta se pod tíhou sněhu
ve své střední částí zřítila. Naštěstí při tom nedošlo
k jejímu poškození. Velký problém bylo sníh ze zřícené
haly dostat pryč. Spadlá hala vytvořila „bazén“, ze kterého bylo potřeba manuálně dostat stovky kil sněhu.
Ten byl zespodu díky vytápění haly rozbředlý, v horní
částí díky tuhým mrazům naopak zledovatělý. Sníh tak
byl postupné přehazován ze středu na okraje haly. Bylo
třeba dávat veliký pozor, alby plášť haly nebyl lopatami
protrhnut. Práce byla i nebezpečná, protože postupným
odstraňováním sněhu docházelo pod vysokým tlakem
k náhlému zvedání částí haly. Největší problém způsobovala kombinace velkého mrazu a rozbředlého sněhu.
Zaměstnancům rozbředlý sníh napadal do bot (tomu
vzhledem k pracovním podmínkám nešlo zabránit). Dvě
hodiny tak zaměstnanci TS a správce haly pracovali
v mraze s mokrem v botách. Promodralé nohy na konci dvouhodinové dřiny tak nebyly výjimkou. Dílo se však
podařilo, a hala bez poškození opět stojí (snad ji bude
možné ještě letos využít).
Děkujeme zaměstnancům technických služeb
za obětavou práci.

Náročná práce s odklízením sněhu z haly

Jarní úklid

První naši občané byly očkováni již v únoru

Odchod letošní zimy byl velmi rychlý. Během dvou dnů
se teploty změnily z -15 °C až na 10 °C. Sníh rychle
roztál a na silnicích zůstaly nečistoty a inertní posyp
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ze zimního ošetřování komunikací. Technické služby
obce proto rychle přestrojily techniku. Z čistícího vozu
byl sundán smeták a byly nasazeny zametací kotouče.
A vyrazily do ulic. První byly čištěny komunikace se
zbytky inertního posypu, aby tento posyp nepoškozoval
podvozky vozidel. Na řadu pak přišla hlavní silnice. Postupně budou čištěny další komunikace.

Demolice zadní budovy

První bylo třeba ze silnic odstranit štěrk

Třináctka
Mezi známé budovy obce patří budova číslo popisné
13. Jde o budovu u hlavní silnice, kde dnes sídlí praktická lékařka, fyzioterapie a secondhand. Jde i jednu
z nejstarších budov v Šestajovicích. Původně zde byla
provozována parní mlékárna. V době socialismu dostal
objekt do užívání státní podnik Narex. Později zde vznikl obecní úřad. Následně se zde střídaly různé služby
(mateřské centrum, zubaři, cukrárna).

Třináctka v dobách parní mlékárny
Budova je majetkem obce. Její provoz je však velmi nákladný. Díky své konstrukci je budova energeticky velmi náročná a je ve velmi špatném technickém stavu.
Zadní budova již chátrala a byla využívána pouze jako
skladovací prostor. Obec se proto rozhodla tyto budovy
zbourat a vystavit zde budovy nové. V nových budovách
budou bytové jednotky. Část bytů obec prodá, aby se
vrátily náklady na výstavbu. Zbylé byty zůstanou jako
byty obecní. Obec bude tyto byty pronajímat, aby měla
pravidelný příjem, který bude využíván pro rozvoj obce.
Služby chce obec koncentrovat v novém společenském

centru. Proto bude provoz praktické lékařky později přesunut do nového centra. Do té doby bude paní doktorka
působit v náhradních prostorách. Náhradní prostory budou řešeny v rámci nové stavby čp. 13 nebo jinde tak,
aby zůstaly našim občanům co nejlépe dostupné.
Již proběhla demolice zadní budovy. Nyní se připravuje výstavba nové budovy v této části. Následně dojde
k demolici i přední budovy a pokračování výstavby.

Nový systém odečtů
V naší obci byl doposud používám systém odečtů
z mechanických vodoměrů. Tento systém je velice nepraktický. Při každém odečtu vodoměru museli majitelé
nemovitostí pouštět zaměstnance technických služeb
na pozemek. Vzhledem k počtu vodoměrů nebylo možné
odečty po celé obci provést v jednom termínu. V obci tak
byly odečty prováděny vždy ve třech různých termínech.
Nikdy tak nebyl k dispozici součet spotřeby všech odběrných míst v jeden okamžik. Odečty byly náročné i ekonomicky, protože jimi zaměstnanci TS strávili mnoho času.
Obec se proto rozhodla přejít na systém elektronických
odečtů. Za tímto účelem dochází k postupné výměně
starých mechanických vodoměrů za vodoměr elektronické. Po instalaci všech nových vodoměrů již nebude
nutné občany obtěžovat návštěvami kvůli odečtům. Velká úspora bude díky tomu, že kvůli odečtům nebude
muset být zvlášť vysílán pracovník TS. Odečítací zařízení bude umístěno ve svozovém vozidle. Odečty tak
budou prováděny automaticky během svozu tříděného
odpadu. Tento systém také umožní, že odečty bude
možné provádět i průběžně bez dalších nákladů. Kompletní výměna vodoměru proběhne do konce tohoto
roku.
Tento systém odečtů se týká i podružných vodoměrů.
Pokut tedy majitelé přípojek s podružnými vodoměry
budou chtít i nadále odečet z podružného vodoměru uplatňovat, musí zažádat o instalaci elektronického
podružného vodoměru. Náklady na pořízení a instalaci
hradí žadatel. Uznatelné jsou pouze vodoměry dodané
a instalované provozovatelem veřejného vodovodního
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řadu, tj. Technickými službami obce Šestajovice spol.
s r.o. Po přechodné období, tj. do 31. 12. 2021, budou
uznávány stávající podružné vodoměry.

Z činnosti obecní policie
Výbuchy
V únoru otřásly naší obcí dva výbuchy. První se ozval
17. 2. z rohu ulic Havlíčkova a V Oříškách. Zde strojí trafostanice. V této trafostanici došlo k závadě, která
způsobila výbuch a okamžitému spálení její části. K dalšímu hoření naštěstí nedošlo. Toto způsobilo, že byla
přerušena dodávka elektrické energie v celé naší obci.
Již za dvacet minut po výbuchu na místo přijela pohotovostní hlídka ČEZ Distribuce. Během dalších dvaceti
minut se jí podařilo provést provizorní řešení, díky kterému bylo možné okamžitě dodávku elektrické energie
v naší obci obnovit. Konečná oprava bude provedena
dodatečně. Během této opravy nebude nutné dodávku
elektrické energie v obci přerušovat.
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V měsíci únoru řešili naši strážníci mimo jiné tyto
záležitosti:
Rušení nočního klidu, nález uhynulého zajíce, vozidlo
nezpůsobilé provozu odstavené na veřejné komunikaci,
sousedské spory 2x, nepořádek na veřejném prostranství 3x, pomoc nemohoucí osobě po pádu v bytě, napadení psem, krádež měděných okapů 2x, nebezpečná
jízda vozidla.

Z činnosti hasičů
6. únor 2021
Záchrana osoby z uzavřených prostor
V sobotu 6. 2. 2021 vyjelo ve 21:26 hod. družstvo JSDH
Šestajovice s vozidlem CAS 15 Mercedes-Benz Atego
k záchraně osoby z uzamčeného domu. Na místě zasahovalo: HZS Stará Boleslav, JSDH Šestajovice, Zdravotnická záchranná služba a Policie ČR.
21. únor 2021
Požár trafostanice
Ve středu 17. 2. 2021 vyjelo v 10:44 hod. družstvo JSDH
Šestajovice s vozidlem CAS 15 Mercedes-Benz Atego
k nahlášenému požáru trafostanice. Zásah hasičů nakonec nebyl nutný. Jednalo se o závadu, která způsobila kouř a štiplavý zápach bez toho, aniž by transformátor hořel. Vlivem této závady došlo k výpadku elektrické
energie v obci. Na místě zasahovalo: HZS Stará Boleslav, JSDH Šestajovice, JSDH Jirny, poruchová služba
energetiků, Policie ČR.

Na místo rychle přijeli i hasiči
Druhý výbuch se ozval hned následující den v půl jedné
v noci. Tento výbuch byl úmyslný. Způsobili jej zloději,
kteří vykradli bankomat umístěný v areálu obchodního
centra. Výbuch poškodil nejen bankomat, ale způsobil
škody také v přilehlých obchodech. Tímto způsobem byl
tento bankomat vykraden již podruhé.
Šestajovičtí hasiči při ohledávání místa výbuchu
Zdroj sdhsestajovice.cz

Odečty vodoměrů

Výbuch poškodil i okolní obchody

Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. oznamují, že dne 31. 3. 2021 budou prováděny odečty vody
v těchto ulicích:
Na Balkáně, Na Ladech, U Rybníčku, Žižkova, U Kopečku, Želivského, Chelčického, Husova, Alšova, K Zemance, Na Výsluní, Revoluční, Slunečná, Ve Skále,
Větrná, Za Humny, Západní, Běchovická, K Remízkům,
K Sádku, Křížovnická, Na Viničkách, Ovesná, Pšenič-
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ná, Trativody, Úzká, Žitná, Ječná, Ženíškova, Ladova,
Mánesova, Konopišťská, V Oříškách, Jiráskova, Nerudova, Erbenova, U Hřiště, Fügnerova, Tylova, Tyršova
po č.p.166, Holekova po ul. Tylovu.
Žádáme odběratele, u kterých bude prováděn odečet
vodoměru, aby si předem zkontrolovali a vyčistili šachtu
s vodoměrem a aby vodoměr v šachtě nebyl pod vodou.
Šachta i vodoměr jsou majetkem odběratele, údržba je
tedy povinností majitele.
Na odběrných místech, kde je již naistalován vodoměr
na dálkový odečet, není přítomnost majitelů nemovitostí
nutná.
Žádáme odběratele, kteří mají zájem o elektronické zasílání faktur za vodné a stočné, aby nám svou e-mailovou adresu zaslali na technickesluzby@sestajovice.cz.
Odběratelům, kteří nebudou využívat tuto službu,
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budou faktury a zálohové složenky zasílány poštou
K zaslanému vyúčtování bude připojena informace
o platbě záloh na další zúčtovací období. Tyto faktury
a zálohy je také možno platit v hotovosti v kanceláři
Technických služeb - budova Obecního úřadu, Husova 60, Šestajovice.

Deratizace
V termínu od 10. 3. do 10. 4. 2021 bude v obci probíhat
pravidelná deratizace kanalizační sítě. Jako nástraha
bude položen přímo do kanalizace přípravek Hubex L
blok. Pokud naleznete uhynulé hlodavce, můžete kontaktovat zhotovitele: Bohumila Beckerová - DDD služby,
telefon: 777 503 370.

Zápis – Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání
konaného dne 11. 2. 2021 od 19:00 hodin v budově OÚ Šestajovice
Přítomní zastupitelé obce: viz prezenční listina
Občanů přítomno: 0
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 a doplnění následujících bodů:
• Schválení Strategického dokumentu prevence kriminality 2021-2023
• Zřízení managera prevence kriminality
• Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Šestajovice Kamerový systém 2021“
• Schválení změny u vyhlášení záměru na prodej hasičského vozidla Ford
• Projednání návrhu na pronájem části atletického
areálu
		
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
4) Určení zapisovatele: Mgr. Šubert
		
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
5) Určení ověřovatelů zápisu: Mgr. Černochová,
Ing. Škarka
		
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
6) Určení návrhové komise: Ing. Jirka, Ing. Srnská
		
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
7) Kontrola minulého zápisu.
		
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
8) Schválení Dohody o úpravě práv a povinností společných správců osobních údajů mezi obcí Šestajovice a Policií ČR.
		
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
9) ZO schvaluje Strategický dokument prevence kriminality 2021-2023.
		
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

10) ZO zřizuje managera prevence kriminality: Bc. Tomáš Dvořák, místostarosta obce.
		
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
11) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Šestajovice Kamerový systém 2021“ ve výši 1 mil. Kč
v rámci Programu Prevence kriminality na místní
úrovni v roce 2021. ZO prohlašuje, že rozdíl mezi
celkovými výdaji akce (1,2 mil Kč) a výší poskytnuté
dotace bude uhrazen z rozpočtu obce.
		
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
12) ZO schvaluje změnu nejnižší nabídkové ceny pro
prodej hasičského vozidla Ford Tranzit. Nová nejnižší nabídková cena pro vypsání záměru na prodej
vozidla činní 150.000 Kč.
		
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
13) ZO souhlasí s projednáním návrhu na pronájem
fotbalového hřiště, herní plochy pro nácvik pohybové obratnosti a areálového oplocení, které jsou
součástí atletického areálu, místnímu spolku SK
Šestajovice. Spolek by tak mohl požádat o dotaci
na dokončení výstavby areálu. Celkové náklady vybudování části k pronájmu činní 9,9 mil Kč. Dotace
činní 70 % nákladů. Spoluúčast by v případě získání dotace hradila obec prostřednictvím spolku.
ZO pověřuje starostu obce projednáním návrhu
s SK Šestajovice a přípravou nájemní smlouvy
		
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
14) Schválení zápisu.
		
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Diskuse
Závěr
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Mateřská škola
Třída dráčci
Ve třídě Dráčků máme šikovné děti a při jedné
odpolední chvilce jsme společně vytvořili křížovku.
Dali jsme hlavy dohromady a vymysleli téma. Potom
jsme procvičili hodně moc věcí: počáteční písmena,
písmena uprostřed slova, odpovědi do křížovky a také
samozřejmě otázky a celou dobu jsme trpělivě čekali,
jak to dopadne. Zadařilo se a bylo hotovo. Děti už se
moc těší na teplo a na sluníčko, tak jsme se domluvili,
že si jaro přivoláme první jarní kytičkou, která vám vyjde
v tajence. Přejeme příjemnou zábavu při luštění.
1. Bydlím v ZOO, mám veliké uši a chobot.
2. Když je veliké teplo, tak si koupím zmrzlinu na špejli.
3. K mamince patří táta. K babičce patří?
4. Jsem růžová nudle, co leze v hlíně.
5. Můžete se mnou volat.
6. Můžu s tím smrkat, čuchat a dýchat.
7. Hudební nástroj, který má struny a brnkám na něj
rukou nebo trsátkem.
8. Má bodliny, ale není to zvíře, je to rostlina.
den pak plnily všelijaké úkoly s golemovskou tématikou:
v první řadě si Golema uplácaly z hlíny (doufejme, že
snad někdy dojde i na jejich vypálení), přehrávaly scénky
z legendy v centru Dramatika a vyzkoušely si dokonce
psát i tajemným hebrejským písmem. A co by to bylo
za školku, kdyby se v ní nezpívalo a netančilo? Hitem
týdne se stala píseň Suchého a Šlitra Golem. Na taneční „stagi“ se zase nejvíce uchytila skladba The Robots
od skupiny Kraftwerk. Uvidíme, jaká další legendární postava navštíví Kašpárky příště.
Pavel Kolařík

Autoři křížovky: Honzík F., Mareček, Toník, Klárka,
Klaudinka a paní učitelka Kačka
Kateřina Böhmová

Golem
V minulém měsíci čekalo děti ze třídy Kašpárků setkání s tajemným světem rudolfinské Prahy: seznámily se
s jednou z nejznámějších pražských legend, která naše
hlavní město proslavila po celém světě. Děti se přenesly
se do doby, kdy rabi Löw sestrojil bájného umělého člověka, který měl chránit pražskou židovskou obec. Celý tý-
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Život v obci
TJ Sokol Šestajovice
Sokol pátrá po historii

„Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování.“
Dnešní příspěvek začínám citátem amerického filozofa
George Santayany. Lze si jej volně vyložit asi takto: Jak
se bude vyvíjet naše budoucnost, záleží i na tom, zda
budeme znát historické souvislosti a vztahy.
Historie Sokola se píše už dlouhých 159 let, v nichž
toho Sokol zažil opravdu hodně, včetně toho, že třikrát
byla jeho činnost zakázána a po době „temna“ zase obnovena. Od dob první republiky byl Sokol i zde v Šestajovicích a k jeho poslednímu znovuobnovení došlo
v roce 2013. K naší současné práci s mládeží patří kromě pohybových aktivit i snaha o to, vysvětlovat dějinné
a historické souvislosti, učit jí vnímat „odkaz minulosti“,
vážit si ho a zároveň ho také vnímat jako „příslib budoucnosti“.
Z tohoto důvodu jsme se i zapojili do projektu vzdělavatelského odboru České obce sokolské nazvaného Sokolské památky, který, jak sám název napovídá, spočívá v evidenci sokolských sokoloven, praporů, pomníků,
soch, památníků, pamětních desek a mnohého dalšího.
Celou databázi je možno najít on-line na webové stránce www.sokolskepamatky.eu.
Do databáze jsme zatím přispěli zveřejněním pamětní desky věnované náčelníkovi br. Jaroslavu Starému
a jeho manželce Marii, která se nachází v Šestajovicích na plotě domu čp. 182, který postavili a ve kterém žili od roku 1928, a kde byl br. Jaroslav Starý dne
15. 7. 1942 zatčen gestapem. Popis objektu je doplněn
informacemi o statečném činu br. Jaroslava. A protože
br. Starý nebyl jediným statečným Sokolem v okolí, rozšířili jsme databázi i o pamětní kámen věnovaný jeho
kamarádovi ze župy Barákovy br. Břetislavu Baumanovi, který i s manželkou Emílií došel stejného osudu,
a který se nachází v nedalekých Horoušanech.
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Naším dalším cílem je získat co nejvíce informací o historii Sokola v Šestajovicích a do získávání informací
a jejich kompletace bychom chtěli zapojit především,
ale zdaleka ne pouze naše cvičence. Rád bych požádal
a vyzval každého, kdo by mohl k historii šestajovických
Sokolů přispět jakoukoliv informací, písemností nebo
fotografií, aby byl tak laskav a ozval se ideálně na: sestajovice@sokol.eu nebo případně telefonicky vzdělavateli jednoty.
Na závěr si dovolím upozornit, že v databázi lze najít
několik velice zajímavých sokolských památek v okolí
a třeba by některá z nich mohla být zajímavým tipem
na Váš výlet nejen během blížících se jarních prázdnin.
Přejeme pevné zdraví a dostatek elánu na zvládnutí
současné náročné situace.
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Kultura

20. 3. – 18. 4. 2021

ve znamení individuálních úklidů
se uskuteční 11. ročník tradiční akce

„Ukliďme Pošembeří“
Akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena na úklid veřejných prostranství v našem regionu Pošembeří.
Úklid probíhá v rámci celorepublikové kampaně „Ukliďme Česko“. Cílem je uklidit nepořádek v našem
okolí a nelegálně vzniklé černé skládky.
Každoročně se zapojují obce, školy, školky, neziskové organizace, řada spolků, firem a jednotlivců.
V roce 2019 se zapojilo 75 organizací, 2838 dobrovolníků, z toho 2127 dětí do 15 let. Bylo uklizeno např.
253 pneumatik, 156 pytlů plastů, skla a papíru, 33 kg papíru, 3 kg skla a 65 tun směsného odpadu.
Rok 2020 byl poznamenán nástupem pandemie a zákazem společných akcí. V mezerách
mezi vyhlašovanými zákazy někteří z vás stihli uklidit společně, proběhlo množství individuálních úklidů.
Po loňském roce přibyla kolem nás spousta odpadků. PROSÍM, Připojte se k nám i v roce 2021
a změňte své okolí. Jak se zapojit? Podívejte se na www.posemberi.cz – Další aktivity – Ukliďme
Pošembeří 2021. Následně napište na email: vrbovcova@posemberi.cz nebo volejte na tel.
číslo: 775 798 959. Můžete se předem přihlásit o materiál (rukavice, pytle), nebo prostě jen
nahlásit místo, kde jste po úklidu nechali pytle připravené ke svozu, který zajistíme. Prospějete
tím dobré věci.
Každoročně nám chybí pytle, rukavice, drobné odměny pro děti, bezpečnostní vesty, občerstvení
aj. HLEDÁME DALŠÍ PARTNERY AKCE – PŘIPOJTE SE I VY! Můžete se zapojit formou věcných
darů, služeb a finanční podpory zaslané na účet naší organizace: 0435066359/0800.
Zveřejnění výsledků 11. ročníku proběhne v květnu 2021 a o všem vás budeme informovat v průběhu
dubna 2021 na našich webových stránkách.

PŘIDEJTE SE! SAMI TO NEDOKÁŽEME.

Motýlek pomáhá už 20 let
Komunitní centrum Motýlek se sídlem nedaleko stanice metra Rajská zahrada v Praze pomáhá rodinám dětí se zdravotním a sociálním
znevýhodněním už neuvěřitelných 20 let. Své
služby už roky nabízí i obyvatelům Šestajovic.
Začátky Motýlku sahají do roku 1999. V herně mateřského centra Klubíčko (YMCA Praha) se seznámily
pozdější zakladatelky Hana Urbanová a Zuzana Jele-

nová, které zde docházely se svými syny. Inspirovány
potřebou individuálního přístupu k dětem se zdravotním
znevýhodněním zahájily v YMCE unikátní projekt „Integrovaná herna“.
O dva roky později pak založily občanské sdružení, zaměřené primárně na podporu rodin pečujících o děti se
zdravotním znevýhodněním. Pro děti se sociálním znevýhodněním vznikl „Klub otevřených dveří“.

V čem je Motýlek výjimečný?

„V Praze není jiné zařízení, kde by děti a mladí dospělí s postižením mohli po škole aktivně trávit volný čas,
v partě kamarádů. A co je hlavní, zároveň se učit spous-
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tě dovedností potřebných pro co nejsamostatnější život.
Motýlek pomáhá i dětem z rodin, které se nacházejí
v tíživé životní situaci. Díky tomu jsme vytvořily funkční
pomocnou síť pro velké množství dětí, které neměly v životě to štěstí, že jsou zdravé, zabezpečené, milované...
Naše jedinečnost v neposlední řadě spočívá i ve skvělé
atmosféře, která tu vládne.“
Zuzana Jelenová a Hana Urbanová

Motýlku fandil i pan profesor Zdeněk Matějček, významný
dětský psycholog. Na fotografii z roku 2004 jsou zakladatelky Motýlku s panem profesorem a bývalou ministryní
práce a sociálních věcí Ludmilou Müllerovou.
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Vážení rodiče,
ani letošní pandemická situace neumožňuje uspořádat Vítání občánků v podobě slavnostního aktu.
Pro Vaše děti proto alespoň připravíme pamětní listy.
Rodiče dětí narozených v naší obci v roce 2020, kteří
mají zájem o získání pamětního listu, vyplní tuto přihlášku. Vyplněnou a podepsanou žádost naskenujte
a zašlete nejpozději do 31. 3. 2021 na email mistostarosta@sestajovice.cz nebo vhoďte do poštovní
schránky obecního úřadu. Jakmile budeme mít
pamětní listy pro Vaše děti připraveny, budeme Vás
kontaktovat.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
narozených v roce 2020

Klienti Motýlku navštívili Šestajovickou svíčkárnu Rodas,
kde si vyzkoušeli výrobu svíček a mýdel. S organizací nám
pomáhali dobrovolníci.

Žádáme tímto o pamětní list
pro naše dítě
narozené v obci Šestajovice
v roce 2020
Souhlasím s použitím osobních údajů mého nezletilého
dítěte pro účely administrace akce Vítání občánků.
Souhlasím s použitím osobních údajů mého nezletilého
dítěte pro účely zápisu do kroniky obce Šestajovice.
Jméno, příjmení, datum narození dítěte:
……………………..……………………………………
Jméno, příjmení, datum narození rodiče/ů:

KC Motýlek poskytuje tři registrované sociální služby.
Kromě rodin s dětmi se zdravotním postižením vzal
pod svá křídla i ohrožené děti, které navštěvují nízkoprahový klub Pacific. Pomoc zde nacházejí také rodiny
v krizové životní situaci. Jen v loňském roce zda našlo
podporu 416 klientů.
V komunitním centru pracuje tým stálých zaměstnanců,
externích spolupracovníků a v práci mu pomáhají desítky dobrovolníků. Za to jim patří velký dík!
Pomáhejte s námi těm, kteří to opravdu potřebují.
Laskavým dárcům děkujeme!
Bankovní účet 113 527 036/5500

……………………..……………………………………
……………………..……………………………………
……………………..……………………………………
Podpisy rodiče/ů:
……………………..……………………………………
……………………..……………………………………
Tel.: ………………….…………………………......…..
V Šestajovicích dne: ……..….…… 2021
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Kdy a kam
Upozornění: Vzhledem k epidemiologické situaci může
docházet ke změnám programů. Sledujte proto webové
stránky jednotlivých kulturních institucí.

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

otevřeno denně 9-17 hodin

18.12.2020 - 31.3.2021
MÁME ZAVŘENO
Z důvodu 5. stupně PES máme uzavřené všechny výstavní expozice.
Od 4. ledna navazujeme na podzimní online aktivity
pro děti s výstavou LEONARDO a každý týden přinášíme nový kulturní podnět z dílny slavného renesančního umělce. Od poloviny února až do konce měsíce
března určitě vyzkoušejte novinku v rámci prodloužených DETEKTIVNÍCH TÝDNŮ. Čeká vás velká výzva!
Detektivní zápletku na pozadí historického zámeckého
příběhu budete totiž muset rozplést v online světě.
Všechny nadšené fotografy Horních Počernic zveme
do soutěžního projektu HORNÍ POČERNICE – černobílé a z nejlepších snímků soutěže uspořádáme v červenci tohoto roku stejnojmennou výstavu v zámecké
Kočárovně.
Výstavu LEONARDO se nám podařilo prodloužit až
do 30. 5. 2021. Připravujeme další krásné expozice.
Je na co se těšit!
Služby informačního centra poskytujeme ve všední dny od 9 do 16 hodin pouze telefonicky na čísle
281 860 130 nebo prostřednictvím emailové adresy
infocentrum@chvalskyzamek.cz.
Příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje
elektronicky na adrese: infocentrum@chvalskyzamek.
cz nebo osobně po domluvě na telefonu 281 860 130.
19.2.2021 - 31.3.2021
Historická DETEKTIVNÍ HRA v online světě aneb
pátrej na vlastní pěst!
Milé děti, máme pro vás skvělou zprávu! Oblíbená detektivní pátrání na Chvalském zámku jsou opět tady.
Jen jsme se tentokrát přesunuli do online světa. Společně se svým rodinným týmem můžete pátrat po další
záhadě na pozadí zámeckého historického příběhu.
Začali jsme v pátek 19. února. Detektivní hře se můžete věnovat kdykoli od jejího spuštění až do 31. března
2021. Tedy, důležitá není rychlost ale výsledek! Nezapomeňte, že se jedná o pátrání online, proto je třeba být při odhalování stop detektivního případu stále
připojen. Všichni úspěšní detektivové budou zveřejněni na webových stránkách našeho zámku a povýšeni
do stavu zámeckého detektiva I. kategorie.
12.3.2021 - 21.3.2021
STRAŠIDELNÝ CHVALSKÝ ZÁMEK se strašidly
z dob dávno minulých
Letos o strašidelnou noc určitě nepřijdete. Jen jsme
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ji naplánovali trochu netradičně. Od pátku 12. března
až do neděle 21. března si můžete prověřit svoji nebojácnost a vypravit se k našemu zámku po 18. hodině
večerní. Při troše štěstí zahlédnete v oknech tajemné
zámecké obyvatele i strašidla z dob dávno minulých.
Že máte pro strach uděláno? To se teprve uvidí. Doporučené opatření: Děti, držte své rodiče pevně za ruku,
aby neztratili odvahu!

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

Neděle 11. duben v 15:00 / Divadlo / Pro děti
O klukovi z plakátu
Pohádka na motivy známého večerníčku.
Pátek 16. duben v 19:30 / Divadlo
Půjdeš mi za svědka?
Komedie o mnohdy neuvěřitelných vztazích mezi lidmi.
Neděle 18. duben v 15:00 / Divadlo / Pro děti
Princezna Koloběžka
Pohádka podle klasického námětu Boženy Němcové.
Středa 21. duben v 19:30 / Divadlo
Normální debil
Retro komedie, kdy základem vyprávění jsou příhody
z autorova dětství prožitého v socialistickém Československu.
Neděle 25. duben v 15:00 / Divadlo / Pro děti
Cirkusácká pohádka
Pohádka plná humoru a písniček! Ovšem pozor, tentokrát z bláznivého cirkusového prostředí. Pojďte s námi
zjistit, že vše, co se na první pohled leskne a třpytí,
může být ve skutečnosti úplně jinačí.
Úterý 27. duben v 19:30 / Koncert
Emoční wellness
Koncert klasické hudby.
Příměstské tábory 2021
Na letní prázdniny jsme připravili čtyři různé příměstské tábory s divadelním a hudebním zaměřením.
Děti během týdne zkouší různé divadelní nebo hudební
techniky a postupy. V pátek v podvečer vystoupí veřejně na jevišti a vyzkouší si, co se během týdne naučily.
Celý týden se na představení (vystoupení) připravují,
není tedy možné děti přihlásit jen na jednotlivé dny.
Každý den začínáme v 8.30 v KS Domeček (Votuzská 11, Horní Počernice) a končíme v 16.30. Výjimkou je pátek, kdy se končí veřejným vystoupením
až po šesté hodině večer. Po celý den je zajištěný pitný režim a v poledne teplé jídlo v Divadelní kavárně.
Děti můžete přihlásit už teď na e-mail: divadlo@divadlopocernice.cz.
https://www.divadlopocernice.cz/novinka/primestske-tabory-2021
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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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Nově otevřeno

PNEUSERVIS !!!
Otevírací doba:
Každý sudý týden: 16:00 - 20:00
Každý lichý týden: 7:30 - 14:30
Najdete nás na adrese:
Starý dvůr 36/2 (nám 9. května)
objednávky na tel: 607 662 669

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

OD DUBNA OPĚT OTEVŘENO

ZMRZLINOVÝ
STÁNEK U LÍPY

To vše najdete opět ve stánku na rohu ulic
Revoluční a Tyršova poblíž zastávky „Balkán“
Trochu jsem vyrostl
a otevírám své okénka
v dubnu a budu tu pro Vás
každý den od 10:00 do 19:00.
Více informací na www.zmrzlinaulipy.cz a
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Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9
individuální přístup
angličtina a španělština
s

Přijďte se k nám

kdykoli podívat.

naší školy. T
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celoroční program

„učíme se venku“
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moderní vyučovací metody
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Victoria School s.r.o.

AKREDITACE

ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice
MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz

MŠMT
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s rodilými mluvčími
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www.victoria-school.cz

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
v Klánovicích

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
v Újezdě
nad Lesy
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