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V tomto čísle naleznete:
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Pár slov na úvod
Vážení spoluobčané,
bohužel situace ohledně šíření COVID-19 se příliš nelepší, a čekají
nás tak zřejmě další týdny, ne-li měsíce, nezbytných omezení a dodržování hygienických opatření. Ta jsou o to důležitější, že i v naší
obci již počítáme Covid pozitivní spoluobčany v řádu desítek a přeci
jen setkávání mladších i starších občanů se zvláště v otevřených obchodech nevyhneme. Musíme tedy doufat, že snad s blížícími Vánocemi konečně vládní nařízení zaberou a budeme si moci trochu
oddechnout. V listopadovém Dostavníku naleznete zápis ze zasedání
zastupitelstva obce, nové obecně závazné vyhlášky obce a informaci
o dokončení první části chodníku v ulici Zahradní. Smutným fantem
je, že při kontrole bylo opět zjištěno mnoho černých (nepovolených)
přípojek okapů do splaškové kanalizace. Kontroly tak musí i nadále
pokračovat.
Jménem redakce Vám přeji hlavně pevné zdraví.
Martin Liška
šéfredaktor

Zde vznikne na jaře nové opatření pro zadržování vody v krajině
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Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr
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Kontejnery na bioodpad

Informace OÚ

výměna povrchu hřiště, MŠ
roušky
zajištění voleb
oděv
osobní kamera, OP
telefonní přístroj
PC monitor
počítač
kartáče, zametací stroj
dálkové ovládání vozu, OP
volební urny
elektřina, čerpací stanice
elektřina, sportovní hala
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, sběrný dvůr
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
poštovné
telefony, čerpací stanice
telefony, sportovní hala
telefony, hasiči
telefony, OP
telefony, OÚ
fireport, hasiči
poplatky bankám
školení, hasiči
operativní servis
projekční práce
oprava semaforu
geometrický plán
provoz sběrného dvora
svoz komunálního odpadu
burzovní poplatek, plyn
registrace, Obec účtuje
nákup plynu na ČMKD
zpracování k přiznání k DPPO
opravy komunikací
servis výtahu
oprava vodovodní baterie
revize hasicích přístrojů
občerstvení
dopravní obslužnost BUS MHD
poplatek, Region Pošembeří
rozšíření kapacity ZŠ
výstavba atletického oválu
herní prvky, dětské hřiště
elektrické přípojky
malba, hasičská zbrojnice
připojení ČEZ distr., sběrný dvůr
pohonné hmoty, OP

strana

32 186,546,1 554,1 018,1 790,1,5 299,17 405,10 798,3 691,2 227,1 300,4 900,700,6 580,4 173,18 593,199,20,6,2,631,2 352,1 210,1 805,7 200,9 486,36 340,5 190,10 285,311 243,650 093,4 840,2 600,2 056,7 200,98 189,5 415,53,12 378,350,226 910,58 575,50 000,838 357,25 132,72 191,28 000,15 750,2 359,-

V průběhu listopadu budou po obci pro naše občany opět
k dispozici velkoobjemové kontejnery na bioodpad.
Do kontejneru vhazujte pouze drobnější bioodpad (listí,
menší větve, roští, zemina). Celé větve pokládejte vedle
kontejneru. Tyto větve neopírejte o kontejnery, aby bylo
možné kontejnery odvést. Větve budou následně zpracovávány (štěpkování) přímo na místě.
Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad:
od 30. 10. do 1. 11. 2020 stanoviště Jiráskova / Havlíčkova
a Tyršova / Havlíčkova
od 6. 11. do 8. 11. 2020 stanoviště Běchovická a parkoviště
před OÚ
od 13. 11. do 15. 11. 2020 stanoviště parkoviště před OÚ
a Manželů Starých
od 20. 11. do 22. 11. 2020 stanoviště Jiráskova / Havlíčkova
a Tyršova / Havlíčkova
od 27. 11. do 29. 11. 2020 stanoviště Běchovická a Manželů
Starých.

Třídění plastu
Žádáme občany, aby při vyhazování PET lahví do tříděného plastového odpadu vhazovali tyto plastové
láhve vypláchnuté a bez uzávěrů. Lahve s uzávěry
nejdou slisovat. Je tak nutné z každé takové láhve jednotlivě uzávěry při zpracování na třídící lince odšroubovávat, což je časově i finančně náročné. Toto se týká
i nápojových kartonů (tetrapak), které je také možné
vhazovat do nádob či pytlů na tříděný plast.
Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

Nápojový karton správně připravený k třídění

Nové vyhlášky
V posledních měsících obdržel obecní úřad a strážníci
obecní policie mnoho podnětů na nevhodné chování
osob nebo skupin osob. Nevhodné chování bylo spojeno
s kouřením a požíváním alkoholických nápojů
na místech, kde není takové jednání vhodné. Jde
především o dětská hřiště, veřejná sportoviště, pietní
místa apod. Některé tyto přestupky již strážníci řešili
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(viz článek Z činnosti obecní policie). Aby však bylo
možné tuto nežádoucí činnost potlačit, je nutné její
vymezení ve formě obecně závazných vyhlášek.
Na základě četných stížností občanů se proto
zastupitelé obce rozhodli vydat nové obecně závazné
vyhlášky (OZV), které tyto činnosti regulují. Jde o OZV
obce Šestajovice č. 1/2020, kterou se zakazuje
požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených
veřejných prostranstvích a OZV obce Šestajovice
č. 2/2020 o zákazu kouření a používání elektronických
cigaret na veřejném prostranství v obci Šestajovice.
Tyto vyhlášky vymezují určitá veřejná prostranství, kde
je tato činnost zakázána. Smyslem vyhlášek je zajistit
pokojné bydlení občanů obce a omezit negativní
vliv těchto činností na naše děti a mládež.
Další nová vyhláška má především preventivní
charakter. Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice
č. 3/2020 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh
akcí typu technoparty a o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich
konáním má zabránit možnému konání akce tohoto
typu v takovém místě obce, kde by akce obtěžovala
naše občany. Ačkoliv jsme se v naší obci ještě
s takovou akcí nesetkali, musí být obec na takou
možnost připravena, aby bylo zajištěno poklidné
bydlení našich občanů.
Nešvarem, který naše občany také obtěžuje, je
podomní prodej. I v naší obci jsme se již setkali
s několika pokusy tzv. šmejdů o zneužívání důvěry
starších občanů. Jednalo se o nabídky „výhodného“
zprostředkování dodávky energií, telefonních služeb,
výměny oken apod. V jednom případě tito prodejci
vytvářeli dojem, že akce se pořádá ve spolupráci
s naším obecním úřadem. Metody těchto nabízejících
jsou často neodbytné a agresivní. Zastupitelé proto
schválili Nařízení obce Šestajovice č. 1/2020
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
na území obce, které činnost těchto pochybných
prodejců ve formě podomního prodeje zakazuje.
Občané, a především starší osoby, však musí být
i nadále opatrní. Tito prodejci s nekalými praktikami
často oslovují své potencionální oběti telefonicky
a nechají se do domácnosti pozvat. Jsou-li takto
pozváni, nařízení neporušují. Žádáme mladší
občany, aby poučili své rodiče a prarodiče
o rizicích plynoucích z jednání nepoctivých
prodejců a pomohli je tak uchránit před negativními následky důvěřivých rozhodnutí učiněných
pod tlakem těchto prodejců.

Rekonstrukce chodníku
V současnosti se dokončuje rekonstrukce chodníku v ulici
Zahradní. Původní nerovný povrch z betonových desek
nahradil nový povrch ze zámkové dlažby. Byly zde také
položeny nové obrubníky. Nový chodník je tak nejen
bezpečnější, ale místo i lépe vypadá. V další části ulici
se již chodník nenachází. Zde vybudování brání nedostatek místa (viz Dostavník 10/2020). Obec dále jedná s ma-
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Pár metrů a nový chodník je hotov
jiteli pozemků o možnosti rozšíření komunikace. Tím by
bylo možné v místě vybudovat nový chodník.

Oprava komunikace
Opravu komunikace provádějí technické služby obce
mezi cestami směrem do Jiren. Jde o propojovací komunikaci mezi ulicemi Komenského a Nad Údolím.
V horní části bude komunikace tvořena příjezdem
k pozemku s rodinným domem. Ve spodní části bude
navazovat část pouze pro pěší. Vznikne zde také
nová zeleň, která zlepší retenční schopnosti této plochy. Dojde zde tedy k lepšímu zadržování vody
v krajině. Již v loňském roce zde bylo vysazeno několik nových stromů. K těm přibydou další stromy
a keře. Vznikne zde tak nový krajinný prvek tvořený
zeleným zákoutím. Místo tedy bude jedním z další
opatření obce proti negativním dopadů klimatických
změn. Současně vznikne další pěkné místo zlepšující přírodní podmínky v naší obci.

Výstavba nového prostranství Nad Údolím

Zadržování vody v krajině
Obec dlouhodobě aplikuje opatření, které mají omezit negativní dopady klimatických změn na naše občany. V letošním roce začala naše obec v tomto směru
spolupracovat i se svými občany. Aktuálně probíhá spolupráce mezi obcí a občany ve dvou projektech.
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Krásná louka v zeleném pásu komunikace
Tím prvním projektem je realizace lučních porostů
v zelených pásech u komunikací v zastavěné
části obce. Pravidelně sekané zelené pásy v horkých letních dnech vysychají. Tráva zde brzy usychá
a tím žloutne. Zelený pás tak již přestává být zeleným, nezadržuje vlhkost. Je suchý a prašný. Naproti
tomu nesekané zelené pásy s lučním kvítím dokáží vodu zadržovat i přes horké dny. Zůstávají
stále zelené. Tuto vlhkost během horkých dní uvolňují a pomáhají tak k vytváření lepšího ovzduší
ve svém okolí. Také nejsou prašné a díky udržení
zelené barvy vypadá prostředí lépe. Ačkoliv se
jedná o pás zeleně v majetku obce, obec respektuje
obyvatele přilehlých domů. Proto nechává zelené
pásy v podobě louky pouze v místech, kde si to obyvatelé přejí. V tomto směru se na naše technické
služby, které údržbu zeleně zajišťují, letos obrátilo
několik občanů, kteří si takto volně rostoucí zelený
pás přáli. V těchto místech pak technické služby pás
nesekají a nechají zde luční porost vzniknout. Občané si zde i sami dosévají semínka lučních rostlin.
Výsledkem jsou pestrobarevné luční pásy, které
výborně zadržují vodu, osvěžují vzduch a vytváření krásné pestré veřejné prostranství.
Druhým projektem prováděným ve spolupráci s občany je adaptační opatření, jeho cílem je zadržet
vodu v poli v centru obce. Navrhované řešení
má podobu retenčního příkopu, který bude vodu
ve svažitém pozemku zadržovat v podobě kaskád. Prvním občanem, se kterým na tomto projektu
obec spolupracovala, byla majitelka tohoto pole.
Ta s provedením opatření na svém pozemku souhlasila. Za to jí patří velké poděkování. S dalším
občanem obec spolu-pracuje v rámci projektové dokumentace. Další občan přislíbil dodání sazenic
stromů. K provedení zemních prací budou oslovení
místní podnikatelé. Pracovní sílu dodá místní spolek Atlet Šestajovice. 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 materiálu na vybudování kaskád. Bližší informace
u místostarosty obce na mistostarosta@sestajovice.cz
nebo tel. 724 963 162.
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Zde vznikne nový retenční příkop

Černé přípojky
Na jaře nechala obec provést první kontroly
nepovolených přípojek okapů do řadu splaškové
kanalizace. V rámci této kontroly bylo zjištěno
15 černých přípojek. Majitelé nemovitostí, kde byly
černé přípojky zjištěny, byly na toto upozorněni
a vyzvání ke zjednání nápravy. V případě, že majitel
takové nemovitosti přípojku neodpojí nebo s technickými
službami (správce řadu) nespolupracuje, je věc předána
příslušnému úřadu ke správnímu řízení.
Již jsme na jaře psali, jaké problémy tyto černé přípojky
způsobují:
1) Za deště dochází k přetížení splaškové kanalizace.
Tato kanalizace není na dešťové vody dimenzována.
Dešťová voda spolu se splašky z domácností tak
z přetížené kanalizace vytéká na komunikace.
Splašky (toaletní papíry, lidské výkaly a moč atd.)
jsou tak vyplaveny na ulici, kde zůstávají. Naši občané poté po těchto splašcích přejíždějí svými vozidly, na motocyklech nebo na kolech.
2) Tlak přetížené kanalizace vyráží kanalizační poklopy
umístěné v silnici. Do těchto poklopů může najet
projíždějící vozidlo. Po úplném vyražení a posunutí
poklopu nemusí být odkrytá šachta pod proudem
vody vůbec vidět. Projíždějící řidiči tak mohou do šachty najet. Hrozí tak vážné poškození vozidel našich
občanů, v horším případě i poškození zdraví v případech motocyklistů a cyklistů.
3) Tlak v přetížené kanalizace způsobí, že splašky jsou
vtlačeny do revizních šachet domovních přípojek
splaškové kanalizace, které mají naši občané
na svých pozemcích. Splašky z hlavního řadu jsou
tak vytlačeny na zahrady soukromých pozemků.
Na pozemky našich občanů jsou tak občas vyplavovány splašky z hlavního kanalizačního řadu. Tedy
splašky z jiných domácností. Připomínáme, že se
jedná mj. o lidské výkaly a moč.
4) Do čistírny odpadních vod takto splaškovou
kanalizací přitéká i velké množství dešťové vody.
Za silných přívalových dešťů pak čistírna není
schopna takto velké množství přitékajících splašků
pojmout. Splašky za této situace odtékají
přepadem přímo do přírody.
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Kontrola černých přípojek speciálním zařízením
5) Dešťová voda, která přitéká do čistírny odpadních
vod spolu se splašky, je také čištěna. Náklady na toto
zcela zbytečné čištění dešťové vody se promítnou
do poplatku za stočné. Tedy všichni občané zaplatí
za čištění vody, kterou do splaškové kanalizace
mají na černo napojenu někteří majitelé domů.
V září nechala obce provést kontrolu dalších ulic. Opět
bylo nalezeno deset černých přípojek! Ukázalo se, že
jde o vážný problém, který není výjimečný. Protože mají
tyto černé přípojky velmi negativní dopad na ostatní občany, bude obec postup vůči majitelům nemovitostí s těmito černými přípojkami zpřísňovat. Obec bude
v kontrolách samozřejmě nadále pokračovat.
Vyzýváme všechny majitele nemovitostí, kteří takto
protiprávně svádějí dešťovou vodu z okapů
do splaškové kanalizace, aby tyto přípojky okamžitě
odstranili. Vyhnete se tak správnímu řízení a případné
pokutě. Především pak nebude svým jednáním způsobovat škodu ostatním občanům.

Z činnosti obecní policie
Problémy s mládeží
Jarní vlna koronaviru přinesla i problémy ve veřejném
pořádku. Na základních a středních školách byla zrušena
výuka. Někteří žáci a studenti situaci zneužívali, nevěnovali
se řádně vzdělávání a takto ušetřený čas využívali k potulce po obci. A to i v pozdních večerních hodinách v pracovní dny, což není za standardní situace běžné. Naprostá
většina mladých se dokáže rozumně a inteligentně zabavit. Jsou však jedinci, kteří jsou v tomto směru rozumově
slabší. Místo toho, aby se tito jedinci snažili tuto svoji slabost
eliminovat a snažili se chovat vyspěle, nechají projevit svoji
hloupost.
Při prvním uzavření škol na jaře se po naší obci ve večerních hodinách potulovala skupina osob ve věku okolo
18-20 let. Tito jedinci se chovali hlučně, nadměrně požívali alkoholické nápoje a dělali nepořádek. Naši strážníci jejich chování dokumentovali a jakmile měli dostatek
důkazního materiálu a ztotožnili většinu těchto osob, věc
předali ke správnímu řízení Komisi pro projednávání
přestupků. Po provedení správního řízení problémy s těmito osobami ustaly.
Podobné problémy nastaly i v současné podzimní koronavirové vlně. Tentokrát se ale jednalo o skupinu
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mladších osob. Šlo většinou o osoby ve věku okolo
15 let a několik starších jedinců. I tyto osoby naši
strážníci sledovali. V jednom případě se podařilo zaznamenat i činnost čtyř členů této skupiny, kteří se
dopustili či účastnili při poškozování obecního majetku. Našim strážníkům se podařilo vypátrat identitu
těchto osob. Věc byla postoupena k dalšímu šetření
Policii ČR. Poté, co členové této skupiny zjistili, že je
naše obecní policie řeší, i tito již se svým řáděním
po obci přestali.
Žádáme rodiče, aby poučili své děti (i ty starší),
jak se mají na veřejnosti chovat. Obec nebude tolerovat obtěžování ostatních občanů, ničení obecního majetku a majetku našich občanů nebo
dělání nepořádku. Toto jednání bude naší obecní
policií vždy důkladně řešeno, udělen postih nebo
bude věc postoupena příslušným orgánům.

Vandalismus
Vedení obce usiluje o to, aby byla naše obec čistá
a upravená. Proto naši strážníci okamžitě vedení
obce hlásí všechny projevy vandalismu, které se
v obci objeví. Technické služby obce pak následky
vandalismu co nejdříve odstraňují, opravují vandaly poškozené věci. Častým projevem vandalismu je
sprejerství. V případě naší obce se jedná spíše o ojedinělé projevy.
Tento rok se však po naší obci opakovaně a dlouhodobě projevuje vandal, který po obecním i soukromém majetku píše nápisy. Tím tento veřejný
i soukromý majetek poškozuje. Opakovaně byly takto
poškozeny autobusové zastávky, soukromé budníky
s rozvodnými skříněmi, ploty a fasády obydlí našich
občanů a další majetek. Škodu, kterou tento vandal
již způsobil, přesáhla výši 10 000 Kč. Tím by se jeho
jednání již mohlo kvalifikovat jako podezření z trestného
činu. Jelikož činnost tohoto pachatele neustává, stále
je poškozován obecní majetek (naposledy autobusová zastávka) a stížnosti jsou nadále i z řad občanů,
obracíme se na občany s žádostí o pomoc při hledání
tohoto vandala. Tento vandal píše na veřejný i soukromý majetek stále stejný nápis, viz foto.

Nápis, kterým vandal poškozuje majetek obce i občanů
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Žádáme, pokud by někdo věděl, kdo tento symbol
používá, u někoho tento symbol spatřil nebo měl
jiné informace, které by pomohli k identifikaci pachatele, aby je sdělil Obecní policii Šestajovice na
tel. 725 378 590 nebo na e-mail: mp@sestajovice.cz.
Děkujeme.

Činnost v říjnu
V měsíci říjnu řešili naši strážníci mimo jiné tyto záležitosti:
Nález mobilního telefonu, nález klíče, vozidlo nezpůsobilé provozu umístěné na veřejné komunikaci, rušení nočního klidu 5x, volně pobíhající pes 4x, volně
pobíhající domácí králík, přejetý zajíc, zraněná
kočka, zraněná srna, dopravní nehoda, znečišťování
veřejného prostranství 2x, poškozování veřejného
majetku, vandalismus, černá skládka, nedodržování
provozního řádu dětských hřišť, pomoc invalidní
osobě bez domova, neoprávnění vniknutí do domu.

11 2020

strana

6

Z činnosti hasičů
Návštěva dětí z mateřské školky
Ve čtvrtek 24. 9. 2020 navštívily dvě třídy dětí ze šestajovické mateřské školky Lodička naši hasičskou zbrojnici.
Cílem bylo jim ukázat nejen hasičskou zbrojnici, ale i techniku, vybavení hasičů a říci jim něco o naší činnosti. Návštěva hasičské zbrojnice byla součástí tematického
vzdělávání dětí s názvem Můj domov a tak padlo i několik slov o prevenci a možných nebezpečích. Největší
zájem byl však o auta a vybavení hasičů. Dle reakcí učitelek a zájmu dětí se návštěva líbila.

Požár sušičky, Šestajovice
V neděli 18. 10. 2020 vyjelo ve 2:34 hod. družstvo JSDH
Šestajovice s vozidlem CAS 15 Mercedes-Benz Atego
k nahlášenému požáru v rodinném domě. Jednalo se
o požár sušičky prádla, kterou před příjezdem hasičů obyvatelka domu uhasila. Naše družstvo provedlo dohašení
a prohlídku místa požáru. Na místě zasahovali: HZS Stará
Boleslav, HZS Mladá Boleslav, JSDH Šestajovice,
JSDH Jirny, Policie ČR a Obecní policie Šestajovice.
Zdroj: www.sdhsestajovice.cz

Zápis - Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání
konaného dne 3. 11. 2020 od 19:00 hodin v budově ZŠ 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 10 přítomných členů.
3) Zařazení nových bodů do programu, schválení pořadu zasedání:
- Rozpočtová opatření č. 3/2020, 4/2020, 5/2020
- Smlouva s dodavatelem projektu na stavbu
„Nový vodovodní přivaděč a vodojem 2x400m3
včetně ATS Šestajovice“
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
4) Určení zapisovatele: Bc. Dvořák
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
5) Určení ověřovatelů zápisu: Ing. Netušil, Mgr. Šubert
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
6) Určení návrhové komise: Ing. Srnská, Ing. Škarka
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
7) Kontrola minulého zápisu.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
8) Rozpočtové opatření č. 5/2020 v kompetenci ZO
(příloha č. 1).
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
9) Rozpočtová opatření č. 3/2020, 4/2020, 5/2020
v kompetenci starosty, na vědomí zastupitelstvu
obce (přílohy č. 2, 3, 4).
10) Vyhodnocení poptávkového řízení na zpracovatele
projektové přípravy – vodohospodářské projekty

11)

12)

13)

14)

na stavbu „Nový vodovodní přivaděč a vodojem
2x400 m3 včetně ATS Šestajovice“. Nejvýhodnější
nabídku podala firma NDCON s.r.o. za cenu
995.000 Kč bez DPH.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy a podáním žádosti o dotaci na uvedený projekt, Výzva
č.3/2020 z Národního programu životního prostředí.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Poskytnutí peněžního daru ve výši 42.000 Kč
od obce Šestajovice ve prospěch MČ Praha 20
za děti s trvalým pobytem v obci Šestajovice,
které byly přijaty pro školní rok 2020/2021
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole zřizované MČ Praha 20.
ZO pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Vyhlášení prodeje hasičského vozu FORD Transit
280S, rok výroby 2006, za cenu 280.000 Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice
č. 1/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických
nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích (příloha č. 5) vč. přílohy č. 1.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice
č. 2/2020, o zákazu kouření a používání elektro-
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nických cigaret na veřejném prostranství v obci
Šestajovice (příloha č. 6) vč. přílohy č. 1.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
15) Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice
č. 3/2020, o stanovení podmínek pro pořádání
a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním (příloha č. 7) vč. přílohy č. 1.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
16) Nařízení obce Šestajovice č. 1/2020, o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje na území
obce (příloha č. 8).
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
17) Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o provedení práce
(údržba veřejných prostranství) ze dne 27.12.2012
mezi Obcí Šestajovice a Technickými službami
obce Šestajovice spol. s r.o., kde se mění smluvní
cena na 255.000 Kč/čtvrtletí.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
18) Dohoda o pracovní činnosti (obsluha plynového
zařízení v budově OÚ Šestajovice) s místostarostou obce na období 01.11.2020 – 31.05.2020
za odměnu 1.023 Kč/měsíc.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 1
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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19) Vyhodnocení nabídek podaných na základě vypsaného záměru na prodej části pozemku parc.č.
512/1, k.ú. o výměře 71 m2 Šestajovice u Prahy,
komunikace v ulici Chrpová (v minulosti užíváno
jako obratiště). Podána jedna nabídka, manželé
Málkovi, nabídková cena 3.500 Kč/m2.
ZO pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
20) Smlouva o budoucí smlouvě se společností
ELMEP s.r.o. o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby č. IV-12-6026924/VB/007 Šestajovice, ul. Šeříková, parc.č. 246/4-10, k.ú. Šestajovice u Prahy, za úhradu 4.000 Kč.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
21) Smlouva o budoucí smlouvě se společností
ELEKTROMONT Matějka, a.s., o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-126026721 na parc.č. 522/2, k.ú. Šestajovice u Prahy,
za úhradu 1.500 Kč.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
22) Schválení zápisu.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Diskuze
Závěr

Nařízení obce Šestajovice č. 1/2020
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Zastupitelstvo obce Šestajovice se na svém zasedání dne 03.11.2020 usnesením č. 16 usneslo vydat
na základě ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 ve spojení
s odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které formy nabídky a prodeje
zboží (dále jen „prodej zboží“) nebo nabídky a poskytování služeb (dále jen „poskytování služeb“) prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1) jsou v obci Šestajovice zakázány.
2. Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany
obydlí, zajištění veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Šestajovice.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:
1. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží nebo
poskytování služeb provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov
apod. bez předchozí objednávky.

2. Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží
nebo poskytování služeb na veřejném prostranství
s použitím přenosného nebo neseného zařízení
(konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel,
tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky,
přičemž není rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo
služby prodává či nabízí, se přemísťuje
nebo postává na místě.
Čl. 3
Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb
Na území obce Šestajovice se podomní prodej a pochůzkový prodej zakazují.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením
se postihuje podle zvláštních právních předpisů 2).
2. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.12.2020
1

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2

§ 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
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Obec Šestajovice, Zastupitelstvo obce Šestajovice
Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice č. 1/2020
kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo obce Šestajovice se na svém zasedání dne 03.11.2020 usnesením č. 13 usneslo vydat
na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět a cíl
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz
požívání alkoholických nápojů, neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření
opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje
pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, k vytváření příznivých podmínek pro život v obci
a k ochraně práva na pokojné bydlení a spánek,
jakožto součásti práva na ochranu soukromého a rodinného života.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí,
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1

Příloha č. 1
k obecně závazné
vyhlášce č. 1/2020
Přehled veřejných prostranství, na kterých je zakázáno
požívání alkoholických nápojů:
Areál mateřské školy, areál základní školy, prostranství budovy obecního úřadu, dětská
hřiště, veřejná sportoviště,
místa určená pro setkávání
dětí, pietní místa, parky, vodní
plochy, zastávky hromadné
dopravy a místa ve vzdálenosti až 100 m od všech uvedených míst dle grafického
výkresu s výjimkou předzahrádek restauračních zařízení
a s výjimkou místa a doby pořádání společenských akcí konaných se souhlasem obce.

2) Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno
a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj,
který není uveden ve větě první, pokud obsahuje
více než 0,5 objemového procenta alkoholu.2
Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na některých
veřejných prostranstvích
Požívání alkoholických nápojů a zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým nápojem (dále jen
„zákaz požívání alkoholických nápojů“) je zakázáno
na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1
této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
01.12.2020
1 ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
2
ustanovení § 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
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Obec Šestajovice, Zastupitelstvo obce Šestajovice
Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice č. 2/2020
o zákazu kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství
v obci Šestajovice
Zastupitelstvo obce Šestajovice se na svém zasedání dne 03.11.2020 usnesením č. 14 vydalo podle ust. § 17 odst. 1
zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Cílem obecně závazné vyhlášky je posílení ochrany
zdraví dětí a mládeže před škodlivými účinky kouření
a používání elektronických cigaret.

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky
č. 2/2020 o zákazu kouření a používání
elektronických cigaret na veřejném prostranství v obci

Článek 2
Zákaz kouření a používání elektronických cigaret
Na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1
této obecně závazné vyhlášky se zakazuje kouření a používání elektronických cigaret.

Vymezení veřejných prostranství, na kterých se dle
článku 2 zakazuje kouření a používání elektronických
cigaret:
Areál mateřské školy, areál základní školy (vč. nádvoří,
přilehlých chodníků a obslužné komunikace, dětská
hřiště, veřejná sportoviště, místa určená pro setkávání
dětí, pietní místa, parky.

Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
01.12.2020
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Obec Šestajovice, Zastupitelstvo obce Šestajovice

Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice č. 3/2020,
o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
Zastupitelstvo obce Šestajovice se na svém zasedání dne 03.11.2020 usnesením č. 15 usneslo vydat
podle § 10 písm. a), b), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Cíl a předmět vyhlášky
(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití
občanů i návštěvníků obce, k vytváření příznivých
podmínek pro život v obci a k ochraně práva na pokojné bydlení a spánek, jakožto součásti práva
na ochranu soukromého a rodinného života.
(2 Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by
mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku, a stanovení opatření směřu-jících k ochraně
před následnými škodami a újmami působenými
narušováním veřejného pořádku na zájmech
chráněných obcí jako územním samosprávným celkem
v souvislosti s konáním akcí typu technoparty (dále jen
„akce“) na území obce, a to zejména stanovením
povinností organizátorům a účastníkům těchto akcí.
Čl. 2
Vymezení činnosti, která by mohla
narušit veřejný pořádek v obci nebo
být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a
majetku
Za činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku, se považuje konání akcí typu technoparty
na území obce a aktivní účast osob
na takových akcích, zejména je-li součástí těchto akcí hlasitá hudba (živá či
reprodukovaná) a je-li využíváno dalších světelných či hlukových efektů.
Čl. 4
Vymezení veřejných prostranství
(1) Akce je zakázáno konat na veřejných prostranstvích v zastavěné
části obce1 a dále na místech
mimo zastavěné části obce, která
jsou vzdálená od nejbližšího obydlí
1 000 m.
(2) Veřejná prostranství uvedená
v odstavci 1 jsou graficky znázorněna v příloze č. 1, která tvoří nedílnou část této vyhlášky.

Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
01.12.2020
Tomáš Dvořák
Roman Hrdlic
místostarosta
starosta
1

§ 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2020
Přehled veřejných prostranství, na kterých je zakázáno
pořádání akcí typu technoparty.
Z důvodu obsáhlosti textu vyhlášky zde zveřejňujeme
pouze vybrané pasáže. Celé znění vyhlášky najdete na
www.sestajovice.cz/obecni-urad/obecne-zavaznevyhlasky.
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Pomozte dětem v nouzi

O KC Motýlek

S příchodem nouzového stavu se objevila
zcela nová naléhavá potřeba a to zajistit
stravu pro děti ze sociálně znevýhodněných
rodin. Běžně je jejich jediným teplým jídlem
alespoň oběd ve škole, ale o ten nyní přišly.

V Komunitním centru Motýlek v Praze na Černém
Mostě poskytujeme odborné sociální služby rodinám
se specifickými potřebami od roku 2001. Našimi
klienty jsou mimo jné i děti a dospívající se sociálním
znevýhodněním, kterým ani základní životní potřeby
nepokrývají z různých důvodů jejich rodiče. To, jak
náročné situace již od útlého dětství zažívají, nelze
krátce popsat, jen pro představu - nemálo z nich
vyrůstá na ubytovnách a nikdy nezažili život
ve funkční rodině a domácnosti.

Rodičům chybí finance na nákup potravin, proto obědy
tyto děti mají za běžných okolností ve škole zdarma
díky podpoře jiných neziskových organizací. Pro některé tyto děti je školní oběd jediné hodnotné jídlo
za den. Uzavřením škol a jejich jídelen o něj přišly.
V první vlně epidemie se nám podařilo získat prostředky na téměř tisíc obědů, které jsme jim rozdali.
V tomto osvědčeném způsobu pomoci je třeba nyní
pokračovat. V rámci tohto projektu čerpáme také suroviny z potravinové banky, tento zdroj je však limitovaný a nejistý s ohledem na obrovskou poptávku
po této pomoci.
Proto jsme se rozhodli obrátit na veřejnost se žádostí
o pomoc prostřednictvím veřejné sbírky. Přispějte
prosím dětem jakoukoliv částkou na jedno teplé jídlo
denně.
Číslo sbírkového účtu je 2501883883/2010

Těmto dětem dlouhodobě pomáháme zlepšit praktické dovednosti a návyky, podporujeme je v plnění
školních povinností a pomáháme s distanční výukou,
umožňujeme jim trávit volný čas podle svých zájmů
a zároveň v souladu se společenskými normami. Zamezujeme tak prohloubení jejich sociálního vyloučení.
KC Motýlek provozuje Sdružení na pomoc dětem
s handicapy, z.ú., Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý
Most, 198 00. IČO: 265 29 301.
Více informací o činnosti našeho sdružení najdete
na webových stránkách www.motylek.org.
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Mateřská škola
Den ve třídě v programu
Začít spolu ON-LINE?
Od roku 2018 vzdělává naše školka děti v programu
Začít spolu. Tento program šíří v České republice společnost Step by Step. Tato společnost organizuje množství vzdělávacích akcí, do kterých se pravidelně
zapojujeme nejen z pozice pedagogů MŠ, ale také z pozice samotných spoluorganizátorů. V předešlém školním roce jsme v naší školce organizovali několik Dnů
ve třídě Začít spolu a také týdenní Letní školu pro začátečníky v programu, kterou lektorovala metodička
Step by Step Diana Roubová ve spolupráci s ředitelkou
školy Petrou Dvořákovou. S těmito získanými prvními
zkušenostmi plánujeme pokračovat i v tomto školním
roce. Den ve třídě Začít spolu běžně probíhá tak, že
školku navštíví 12 pedagogů z jiných předškolních zařízení a ti se účastní dopoledního programu v jednotlivých
třídách. V současné době takováto forma návštěvy z důvodu epidemiologických nařízení není možná. Přesto se
snažíme o to, abychom zájemcům a účastníkům tyto
vzdělávací akce bezpečně a efektivně poskytovali.
Proto jsme se rozhodli ve spolupráci se Step by Step
a jeho metodičkou organizovat Den ve třídě Začít spolu
formou ON-LINE. Doposud žádný Den ve třídě touto formou neproběhl. Hlavním úkolem bylo zamyslet se nad tím,
jak tuto formu pojmout, abychom účastníkům během tří
hodin ON-LINE setkání předali co nejvíce informací a motivovali je k dalšímu setkání v této podobě. ON-LINE setkání lektorovala metodička Diana Roubová a ředitelka MŠ
Petra Dvořáková a programem také pomáhala provázet
zástupkyně Jana Zetková. Účastníky jsme „krok za krokem“ provázeli prezentací, která byla zpracovaná tak, aby
si účastníci udělali co nejpřesnější představu o tom, jak se
v programu Začít spolu v průběhu jednoho dopoledne pracuje, jaké uplatňujeme metody práce, jak plánujeme, jaké
máme ve třídě pravidla, jak spolupracujeme s rodiči a jak
reflektujeme s dětmi vzdělávací aktivity. Součástí prezentace byly fotografie prostředí tříd, jako například rozmístění center aktivit, pomůcky v jednotlivých centrech,
pravidla zpracovaná dětmi, pravidla v kruhu, nástěnka se
značkami dětí, které si nosí do center a další fotky vizuálních systémů, které jsou součástí každé třídy a které

jsou důležitou součástí programu Začít spolu. Dále bylo
účastníkům puštěno video Dne ve třídě Začít spolu,
které natočilo Step by Step a které je umístěno na webu
zacitspolu.eu. V průběhu setkání a také v jeho závěru
byl poskytován účastníkům prostor pro diskusi, kladení
dotazů a reflexi. I když jsme tuto formu ON-LINE Dne
ve třídě organizovali poprvé, loučili jsme se s účastníky
s příjemným pocitem, že jsme spolu příjemně a efektivně strávili společný čas, i když zprostředkovaně přes
obrazovky počítačů. Dnešní doba je pro všechny velmi
náročná, proto je důležité zamýšlet se nad jinými cestami, formami a způsoby, jak pokračovat v naplánované
činnosti, a přitom dodržovat epidemiologická nařízení.
Petra Dvořáková

Návštěva šestajovické
zbrojnice
Začátkem školního roku jsme se po předchozí domluvě
vydali se třídou Vodníčků a Dráčků na prohlídku místní hasičské zbrojnice. Nápad vznikl, když jsme probírali s dětmi
tematický celek Můj domov, mé okolí. Poté jsme se spojili
s vedením hasičů, kteří nám vyšli neuvěřitelně vstříc,
i v této nelehké době. Celkem 6 hasičů si kvůli nám vzalo
na jedno dopoledne dovolenou, vše připravili a vydezinfikovali, aby si děti mohly vše vyzkoušet i osahat.
Každá třída měla prohlídku zvlášť. Děti si prohlédly zásahový oblek a vyzkoušely hasičskou helmu. Viděli jsme, kde
mají hasiči obleky uloženy a kde se převlékají, když je
zásah. Poté si mohly děti prolézt vnitřkem hasičského
auta, také nám hasiči ukázali, jak to vypadá, když se
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spustí na stanici poplach a s autem nám zahoukali. Když
jsme si prohléhli a prozkoumali veškeré vybavení aut
a páni hasiči odpověděli na všechny zvědavé dotazy, vyfotili jsme se, abychom měli památku.
Při odchodu jsme jako odměnu předali dětmi malované
obrázky a čekalo nás poslední překvapení v podobě
sáčku sladkostí pro každé dítě.
Za prohlídku ještě jednou děkujeme a vážíme si toho, že
i v této situaci byli hasiči ochotni si vzít dovolenou, pustit
děti k sobě na stanici a věnovat se jim.
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tví, tak jdou na zahradu a jsou happy, že si můžou ještě
chvíli zaválčit.
Když jsou všechny děti předány těm správným rodičům
a učitel se vydesinfikuje, následuje odborný zápis celého dne
do třídní knihy, aby se na tento den nikdy nezapomnělo.
Následuje hygiena rukou….
Autor se podílí na výchově a vzdělávání předškolních dětí
Vojtěch Budera

Jak to funguje
v heterogenní třídě?

Pedagog v dobách korony
aneb jak vypadá pracovní den učitele v mateřské škole.
Ráno...budík…tma…vstávat…proč?…3 - fázový dekontaminační proces. První fáze: očista těla. Zahrnuje dentální hygienu a sprchu, aby mi uvěřili, že jsem stále
člověkem. Druhá fáze: vzpruha mozku. Zahrnuje ranní
kávu (někdy dvě) aby nebylo poznat, že mi to ještě moc
nemyslí a po cestě do práce jsem se nevyboural. Třetí fáze
– kontrola vládních opatření. Rouška: CHECK. Desinfekce
rukou: CHECK. Ranní vitamín D – CHECK. Židle: CHECK.
Dobrý, můžu vyrazit.
Po příjezdu do práce ještě jedno kafe (co kdyby). Připravit
ranní úkol. Začínají chodit děti. Desinfekce rukou,
respirátor na ústa a nos (naštěstí jen při kontaktu s rodiči,
a ne celý den), přeberu dítě, pošlu ho umýt ruce, pozdrav
(podání ruky, placák, facák) a tak to jde dál a dál, dokud
nepřeberu všechny tři děti (to ne, je jich víc).
Následuje volná hra ve třídě. Pro ty, kdo nevědí, co je
„volná hra dětí ve třídě“, tak to je takový menší válečný
konflikt s doprovodnými lokálními konflikty o hračku či
místo na slunci. Samozřejmě s odbornou supervizí pedagoga, který v tu chvíli vystupuje jako vrchní velitel vojsk,
zdravotní sestra, řadový pěšák, tank, cvičný cíl apod.
Když je dosaženo míru na všech frontách, následuje hygiena rukou, svačina, hygiena rukou, šťourání v nose, hygiena rukou, „můžu jít na záchod“, hygiena rukou, ranní
cvičení a ranní kruh, hygiena rukou, řízená činnost (to je
ta chvíle, kdy děti malují, lepí, stříhají, sestavují apod.).
Následuje hygiena rukou, zhodnocení řízené činnosti, toaleta, hygiena rukou a pokud venku zrovna nejsou monzuny nebo zima jak na Antarktidě, jdeme na vycházku
nebo na školní zahradu, kde pokračujeme druhým kolem
válečného konfliktu, tentokráte však na otevřeném bojišti.
Těsně před polednem spočítáme ztráty (a nálezy) a odcházíme zpět do školky, kde proběhne očista bahňáků,
kteří bývali dětmi. Následuje tradičně hygiena rukou
a oběd. Ten v současné době plní funkci stravy potřebné
k udržení základních životních funkcí (víc tělo nepotřebuje). Když děti dojedí nebo jídlo odnesou, následuje
naše stará známá hygiena rukou a zasažených částí
těla a oblečení. Poté probíhá předávání „poobědových
dětí“ s nasazeným respirátorem a totálním nasazením
všech zúčastněných, desinfekce rukou je samozřejmostí
a stává se z ní reflex. Zbylé děti (slovy „jednoaždvěmaximálnětři“) jdou odpočívat na lehátka a poslechnout si
pohádku. Poté mají odpolední režim, který zahrnuje volnou hru, dodělávání výrobků, několik sérií hygieny rukou
a pokud venku neřádí tornádo nebo ministr zdravotnic-

Vzdělávací program Začít spolu nám dal příležitost učit
takovým způsobem, který vyhovuje každému dítěti
a jeho individuálnímu stylu, ať už jde o rychlost, délku
učení nebo podíl aktivity a pasivity při učení. Program
klade důraz na individuální přístup ke každému dítěti
a jeho samostatného rozhodování. Vedeme děti ke spolupráci, vzájemnému učení a nabízíme jim možnost vybrat si úkol různé náročnosti a dle jejich potřeby.
Ve smíšených = heterogenních třídách vznikají zcela
přirozeně skupinky dětí nejen podle věku, ale také podle
individuálních schopností a dovedností. A právě heterogenní třída dává možnost mladším dětem učit se
od starších a těm zase získávat prosociální zkušenosti
při kontaktu s menšími dětmi. V takové třídě nevzniká
tak často nezdravá soutěživost jako ve třídě homogenní.
A také je výhodná pro některé sourozence, kdy starší
pomáhá mladšímu při adaptaci a zároveň mu dává podporu při odloučení od rodičů.
Podporujeme učení dětí od sebe navzájem, které považujeme za velmi efektivní. A svou pozornost věnujeme nejen
výsledku, ale hlavně procesu, který je stejně důležitý.
Za MŠ Šestajovice Kateřina Böhmová

ovický
šestaj
Dostavník

11 2020

strana

15

ovický
šestaj
Dostavník

11 2020

strana

16

ovický
šestaj
Dostavník

11 2020

T.J. Sokol Šestajovice
Sokolský říjen plný vzpomínek na hrdiny

24. říjen Mauthausen
Popravami pomocníků
parašutistů a jejich
rodin 24. října 1942,
26. ledna 1943 a bestiálním zavražděním
funkcionáře Sokola
Františka Pecháčka
3. února 1944 nacisté
dokončili
pomstu
za smr t Reinharda
Heydricha na československém národě
a jeho hrdinech.
V Šestajovicích si
pravidelně připomínáme toto datum,
neboť mezi zavražděnými byli i manželé Staří, bratr Jaroslav, starosta
jednoty a jeho manželka Marie, učitelka na zdejší
škole. Spolu s nimi bylo zastřeleno dalších 260 mužů
a žen. Každé dvě minuty vstupovali jeden po druhém
do bunkru. Nejprve ženy a dívky. Esesáci převlečení
za doktory je registrovali a předstírali, že měří jejich
výšku v rohu místnosti. Z ničeho nic byla každá oběť
střelena do týlu kulkou malé ráže. (zdroj:
http://www.svazletcu.cz/cs/publikovane-clanky/ mauthau-sen-24-rijna-1942)
Letos jsme se bohužel nemohli sejít hromadně, přesto
v nás rezonuje: NA HRDINSTVÍ VŠECH, KTEŘÍ POLOŽILI SVUJ ŽIVOT V BOJI ZA SVOBODU, NEZAPOMENEME.
28. říjen Založení Československa
Další každoroční vzpomínková akce, na níž se tradičně schází Sokolové napříč oddíly, bývá oslava
vzniku republiky. Letošních 102 let oslavujeme individualizovaně, na položený věnec každý člen může
přispět dekorací. Zazpívat si pak můžeme pouze v rodinné skupině, ale snad tím srdečněji. Ať je to pro nás
i nadále zemský ráj nejen na pohled.

17

V rámci oddílů i celého
Sokola se snažíme významné události připomínat, tím spíše, že se
pohybujeme v době, která
je psychicky velmi náročná, všem nám chybí
sociální kontakty, a tak
důležitá pospolitost. Můžeme se sebevíc snažit
online, ale vždycky bude
zajímavější si spolu zacvičit, zasmát i zazávodit,
podle Miroslava Horníčka,
prostě „pobejt“.

Život v obci

8. říjen Památný den sokolstva
Letos jsme se rozhodli Večer světel přesunout z vodní
hladiny rybníku Na Berance do blízkosti pamětní desky
na šestajovické hrdiny manžele Starých, a to i z bezpečnostních důvodů, kvůli většímu volnému prostoru.
Ve vzpomínce na Akci Sokol se nám letos podařilo
ze světýlek vyskládat sokolský znak a snad opět podnítit sokolskou sounáležitost všech generací.
Děkujeme Obecnímu úřadu a Základní škole Šestajovice
za vyvěšení sokolské vlajky v tento pro naši vlast významný den.

strana

Šestajovická šestka
Závod byl připraven v rámci bezpečnostních opatření
jako individuálně měřený, bez vyhlášení vítězů. Bohužel
i přes krásné počasí pravděpodobně převládly obavy
a zdravotní komplikace závodníků a startujících bylo
málo. Závodící si však užili sluníčko v lese i vyplavené
endorfiny.

Atlet Šestajovice
Pomoc potřebným
Opatření proti koronavirové pandemii se výrazně dotkla
i sportu. Pro nás to především znamená, že se zrušili
všechny závody, a také že nemůžeme společně trénovat. To je sice nepříjemné, ale uvědomujeme si, že jsou
mezi námi lidé, kteří v současné době řeší nesrovnatelně horší problémy. Jde o lidi potřebné - lidé bez domova, lidé bez práce, invalidy, matky samoživitelky a
další osoby. Těmto lidem v nouzi pomáhají tzv. potravinové banky. Tyto potravinové banky mají v současné epidemiologické situaci problém s dodávkou potravin od
firem a dárců. Proto jsme se rozhodli také pomoci. Naši
členové mezi sebou udělali sbírku. Vybrali jsme takto několik krabic potravin a drogistického zboží, které jsme
předali do Potravinové banky pro Prahu a Středočeský
kraj, z.s.
Více na www.atletsestajovice.cz
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KDY A KAM
Upozornění:
Z důvodu vládních nařízení mohou být některé akce zrušeny. Sledujte proto webové
stránky jednotlivých kulturních zařízení.
Chvalský zámek
Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857,
Praha 9 - Horní Počernice
www.chvalskyzamek.cz, tel. 281 860 130,
otevřeno denně 9-17 hodi

13. 10. 2020 - 10. 1. 2021
PRODLOUŽENO: LEONARDO
Máte jedinečnou příležitost zavítat do světa slavného
Leonarda da Vinci! Interaktivní výstava Leonardo z produkce
společnosti Objevárium nabízí dětem i dospělým prostor pro
hravé seznámení se s vynálezy, uměním a vědeckou prací
tohoto italského tvůrce, které před více jak 500 lety předběhly
dobu svou genialitou.

29. 11. 2020 12:00 - 18:00
Adventní trhy 2020 na Chvalské tvrzi
O první adventní neděli vás srdečně zveme na tradiční
adventní trhy ve venkovním areálu Chvalské tvrze. Přijďte
nakoupit drobná překvapení pro své blízké, dát si svařené víno
či trdelník. Začínáme ve 12 hodin. Během celého dne bude na
zámku probíhat další doprovodný program.

20.12.2020 10:00 - 17:00
Adventní neděle s andělem Gabrielem
Jaké to je, když vás doprovází anděl? Chtěli byste to také
zažít? O třetí adventní neděli vám přinášíme komorní
komentované prohlídky s andělem Gabrielem rezervované jen
pro vaši rodinu! Společně si prohlédnete zámecké salónky,
nahlédnete do míst, kam je běžným návštěvníkům vstup
zapovězen, vyzkoušíte vánoční tradice, poslechnete si
zámecký orchestrion hrající jen ve velké svátky a navštívíte
interaktivní dílnu mistra Leonarda. A to není vše! Na
zámeckém nádvoří se můžete po prohlídce vydat vánočním
lesem až do Betléma. Že je to příliš daleko? Nebojte se.
Na našem zámku pod dohledem andělů není nic nemožné!
Děti, které ještě nestihly odeslat svůj dopis Ježíškovi, mohou
při prohlídce požádat anděla Gabriela o expresní předání.

Divadlo Horní Počernice

pondělí 7. prosince v 19.30 hod.
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI...
Agentura Harlekýn. Režie: Vladimír Strnisko. Hrají: Petr
Nárožný, Jaromír Nosek / Jakub Štěpán / Martin Zahálka jr.,
Jan Čenský, Máša Málková / Kateřina Sedláková, Zuzana
Slavíková, Ilona Svobodová a další. Komedie s pověstným
anglickým humorem. Vstupné: 460, 440, 420 Kč

čtvrtek 10. prosince v 19.30 hod.
BÁBOVKY
Kino / ČR / 12 / 97 min. Hrají: Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková,
Jana Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa
Pauhofová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer a další. Film
podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové
vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé
věci dokážou někdy otřást světem. Vstupné: 130 Kč

sobota 12. prosince v 15.00 hod.
RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY
Divadlo Anfas. Výpravná činoherní pohádka podle známého
večerníčku. Vstupné: 120, 100, 80 Kč

pondělí 14. prosince v 19.30 hod.
ČAS POD PSA
Komorní divadlo Kalich. Režie: Jakub Nvota. Hrají: Tereza
Kostková, Máša Málková, Eva Josefíková, Karel Zima / Pavel
Nečas. Náhodné setkání tří žen, každé více méně na konci
svých sil, v zadní místnosti jedné pařížské kavárničky a kde
jsou posléze nuceny nedobrovolně strávit celou noc. To vše
pod „dohledem“ místního číšníka, ironika a nepřítele žen.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč

neděle 20. prosince v 17.00 hod.
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Tradiční setkání s Ditou Hořínkovou a jejími hosty v Přírodním
divadle Dády Stoklasy. Vstup volný

pondělí 21. prosince v 18.00 hod.
HARFA JANY BOUŠKOVÉ
Hostem světové harfenistky bude klavírista Karel Košárek.
Vstupné: 320, 300, 280 Kč
Změna programu vyhrazena.

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

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

Milí příznivci KC Nová Beseda,

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

mrzí nás, že se v současné době nemůžeme
potkávat v našem kuturním centru. Pokud dojde
do konce roku ke změně stávající situace, máme
pro Vás připravený pestrý prosincový program.
Proto sledujte naše webové stránky, kam vkládáme
aktuální informace.

POKLADNA JE DO 20. LISTOPADU UZAVŘENÁ
úterý 1. prosince v 19.30 hod.
CAVEWOMAN
Agentura Point. Hraje: Daniela Choděrová. Mysleli jste si, že
Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné
pokračování kultovní oneman show Caveman. Vstupné: 390,
370, 350 Kč

neděle 6. prosince v 15.00 hod.
KOLEDY A ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ OD JAKUBA
JANA RYBY
Kühnův dětský sbor. Vánoční koncert. Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Přejeme Vám krásný adventní čas a prožití
vánočních svátků v klidu a hlavně ve zdraví.
Tým KC Nová Beseda
Sledujte naše webové stránky
www.kcnovabeseda.cz.
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Zde může
být
i vaše
reklama!
TRUHLÁŘSTVÍ
Jaroslav PICEK
Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz

tel.: 724 963 162

• zahradní domky
• altány
• nábytek
• schody
• dveře
e-mail: picek@razdva.cz
Alšova 256, Šestajovice

mobil: 608 114 007

KOMINICTVÍ
NĚMEC
opravy, revize, čištění
t. 775 132 921
www.kominictvinemec.cz
Hledáme spolehlivou
paní/slečnu
Zde můžeÚKLID
na PRAVIDELNÝ
rodinného
domu
v Klánovicích
být
i vaše
Minimálně
2x týdně
reklama
v dopoledních hodinách
Hodinová sazba dohodou

!

V případě zájmu nás kontaktujte
na tel. 704 046 439
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Pronájem montážní plošiny
MP 18
PROVÁDÍME:
Doprava materiálu do výšky 18 m
Údržba zeleně
Čištění okapů
Odstraňování rampouchů
Nátěrové práce
Montáže reklamních zařízení
Další montáže ve výškách
Další využití plošiny:
Údržba veřejného osvětlení
Opravy a údržba staveb
Natáčení filmů
Ostatní výškové práce
Ceny:
Pronájem plošiny 550 Kč/hodinu, při dlouhodobějším nájmu
slevy dohodou.
Obsluha a práce od 190 Kč/hodinu, při dlouhodobějším nájmu
slevy dohodou.
Doprava plošiny 16 Kč/km.
Ceny bez DPH.
Kontakt: 724 191 249
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