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Pár slov na úvod
Vážení spoluobčané,
dubnový Dostavník nelze začít jinak než velkým poděkováním za dodržování
všech opatření, které jsou v souvislosti s coronavirovou nákazou v naší obci
stejně jako v celé republice nařízeny. Je to jistě situace, kterou si nikdo z nás
nedokázal představit, ať již se jedná o omezení volného pohybu, nošení roušek,
zavřené provozy či školy. Naopak úžasné je vidět, jak statečně s touto situací
bojujete, pomáháte starším lidem, šijete roušky a neváháte pomoci všem, kdo
pomoc potřebují. Proto musíme zůstat i nadále pozitivní a věřit, že situaci brzy
zvládneme, pandemie odezní či se postupně najde efektivní léčba, a my budeme
opět žít životy bez současných omezení.
Než to nastane, nemůžeme zatím posílat pozvánky na kulturní akce, jen vás
ubezpečit, že zastupitelstvo a obecní úřad dále pracují a potřebné projekty se
projednávají. Zápis z posledního jednání zastupitelstva naleznete uvnitř čísla.
Ještě jednou tedy velké díky za Vaši disciplínu, zodpovědné chování, toleranci
i vzájemnou pomoc jeden druhému. Užívejte, pokud možno, alespoň pěkného jarního
počasí a využijte čas k činnostem na zahradách, procházkám, věnování se rodině.
Přeji Vám hlavně pevné zdraví a trpělivost, a nám všem, abychom vše co nejdříve
překonali.
Martin Liška
šéfredaktor

Roušky a šicí stroj – symboly dnešních dní

ovický
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Koronavirus
Slovo starosty a místostarosty
Vážen občané,
obracíme se na Vás v této nelehké době, tentokrát
společně. Ani trochu neváháme nad tím, co Vám
chceme sdělit jako první. Je to vyjádření hrdosti na
naše občany a zaměstnance naší školky, kteří neváhají
dobrovolně pomoci těm, kteří to v době koronavirové
pandemie nejvíce potřebují. Všichni si zaslouží naše
velké poděkování.
Děkujeme všem našim občanům, kteří se nabídli v pomocí našim seniorům a potřebným.
Děkujeme zaměstnancům obecní Mateřské školy
Lodička, kteří ač mohli zůstat doma, dobrovolně zůstávají v práci a šijí roušky pro naše občany a další organizace (oddělení anesteziologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Na Bulovce, odbor
sociálních věcí ÚMČ Praha 21, Domov seniorů Úvaly
a další...).
Děkujeme občanovi, který školce daroval téměř nový šicí stroj.
Děkujeme základní škole za zapůjčení dvou šicích strojů
naší školce.
Děkujeme občanům, kteří školce darovali materiál na šití
roušek.
Děkujeme občance, která vystála hodinovou frontu před galanterií, aby nakoupila materiál pro šití roušek ve školce.
Děkujeme strážníkům naší obecní policie za rozvoz roušek našim občanům.
Děkujeme občanovi, který dobrovolně a svým vozem
rozváží pytle na tříděný odpad občanům.
A děkujeme všem dalším, kteří jakkoliv v současné situaci pomáhají ostatním.
Dubnový Dostavník Vám především přinese informace
ke koronavirové epidemii. Co naopak bude chybět, to je
větší obsah v částech Život v obci a Kultura. Všechny
společenské akce se totiž musely zrušit a nikdo neví, kdy
budou moci být opět pořádány. Stejné je to s aktivitami
místních spolků.Všichni musíme doufat, že se do běžného
života vrátíme co nejdříve.
Nyní Vás však musíme požádat o trpělivost a poděkovat
Vám za odpovědnost, s jakou jste se Vy, občané obce
Šestajovice, k situaci postavili. Dodržujete nařízení vlády,
neshlukujete se, nosíte roušky. Jste ohleduplní ke svému
okolí a neriskujete. Velice si toho vážíme!
Často se nás ptáte, u kolika našich občanů bylo potvrzení onemocnění Covid – 19. Jistě jste v médiích
zaznamenali, že jedna z krajských hygienických stanic údaje o počtech nemocných v jednotlivých obcích
zveřejnila. Stát jí však přikázal, aby tyto údaje ze
svých webových stránek okamžitě stáhla. A takto stát
přistupuje k informování svých občanů. Náš obecní
úřad dostal od krizového štábu kraje v průběhu
března informaci, že v naší obci jsou evidovány dva
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pozitivní případy onemocnění. Tuto informaci jsme
obdrželi s tím, že ji nemáme zveřejnit. S takovýmto
přístupem však nesouhlasíme. Vy, občané, máte dle
našeho přesvědčení na tyto informace nárok.
Proto jsme informaci zveřejnili. Tito dva občané jsou
v karanténě a nepohybují se na veřejnosti. Nemusíte
mít tak obavy, že byste se s těmito nakaženými potkali. Stejně tak jsou v karanténě osoby, které přišly
s nakaženými do styku.To však neznamená, že nemáte být opatrní. Kdekoliv a kdykoliv se můžete potkat s někým, kdo je nakažen a ani o tom neví. Zachovávejte klid, ale i opatrnost.
A nyní pár slov, jak nouzový stav ovlivnil chod naší
obce. Jednotlivé kroky, jak následovaly, naleznete dále.
Tyto kroky kopírovaly nařízení vlády, které byly postupně vydávány. Volnou ruku v rozhodování nechal
stát v provozu mateřských škol. Naše obec i paní ředitelka MŠ chtěly nechat školku otevřenu co nejdéle.
Sami rodiče však nechtěli riskovat možnost nákazy
svých dětí, a postupně děti z docházky odhlašovali.
Protože do školky dávali děti i rodiče, kteří se vrátili
ze zahraničí (např. z Rakouska) nebo pracují ve velkých kolektivech, bylo riziko zavlečení nákazy
do školky příliš vysoké. Proto bylo rozhodnuto, že se
školka uzavře. Paní učitelky i provozní personál se rozhodli, že však ve školce zůstanou a čas zde využijí
k dobrovolnické činnosti, k šití roušek.
Zavřena byla také základní škola. Učitelky a učitelé museli
najít nový způsob výuky, která nyní probíhá elektronickou
cestou. To je nový způsob výuky jak pro kantory, tak
pro žáky. Přináší to zátěž i rodičům, kteří se teď musí učit
s dětmi doma. V tomto přejeme všem velkou trpělivost.
Omezit provoz musel i obecní úřad a kancelář technických služeb. Ty byly úplně uzavřeny. Zaměstnanci pracují
dále, i když podmínky jsou ztíženy. Zaměstnanci jsou
rozděleni do dvou skupin a na pracovištích se střídají
tak, aby se vzájemně nesetkali. Obec pořídila program
pro home office. Zaměstnanci, kteří se v danou dobu nenachází na svém pracoviště, tak pracují z domova. To přináší komplikace, protože mnoho dokumentů, které
pro svou práci potřebují, se nachází pouze v tištěné podobě. S tím vším je však třeba se vypořádat.
Techničtí pracovníci technických služeb obce pokračují
ve své práci v terénu. Aktuálně provádějí rekonstrukci komunikace v ulici Ve Skalkách. Již tak těžké pracovní
podmínky jim ještě ztěžuje nošení roušek.
V současné situaci bylo na prvním místě zajistit bezpečnost našich občanů. A zaměřit se především na nejohroženější skupinu, na seniory. Protože jsme chtěli být
na případnou krizovou situaci připraveni, již při prvních
náznacích rizika vypuknutí nákazy v naší republice jsme
komunikovali s Klubem důchodů Šestajovice. Konzultovali jsme s ním případné potřeby a postupy, které nejlépe
tuto skupinu obyvatel v očekávané situaci zabezpečí.
To se daří a spolupráce s klubem pokračuje.
V médiích je občas slyšet, že stát pošle do obcí roušky
nebo dezinfekční prostředky pro občany. V tomto směru
Vás bohužel musíme požádat o jednu věc. Nevolejte
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nám s dotazy, kdy roušky či dezinfekce pro občany přijdou. Náš úřad v tomto směru od státu nedostává žádné
informace. Roušky pro naše občany zajišťuje v dostatečném množství naše mateřská škola. Pokud roušky
potřebujete, můžete si je objednat na emailu mistostarosta@sestajovice.cz nebo tel. 724 963 162. Strážníci
OP Vám roušky přivezou. Dezinfekční prostředky ve větším množství k dispozici nejsou. Od krajského úřadu dostala naše obce na konci března 40 l dezinfekčního roztoku na ošetření veřejných prostor a budov. Touto
dezinfekcí technické služby ošetřují autobusové zastávky, lavičky, dětská hřiště, madla kontejnerů na tříděný odpad a další frekventované plochy. Dále bude
dezinfekce použita na ošetření veřejných budov před jejich otevřením. To se týká mateřské školy, základní školy,
obecního úřadu, knihovny, kanceláře TS, služebny OP
a sportovní haly.
O tom, jak stát v této situaci informuje obce a jak jejich
prostřednictvím pomáhá občanům, toho není moc co
psát. Co je pozitivní, že pomoc, byť jen symbolickou, si
vzájemně nabízejí obce. A obce se sami snaží co nejvíce
udržet služby pro své občany. V naší obci jsme například
řešili pytle na tříděný odpad (papír, plast). Hledali jsme
způsob, jak bezpečně pytle dostat mezi občany. Reagovali jsme i na Vaše podněty. Pytle jsou tak volně k dispozici v boxu před vchodem do TS. Prosíme občany,
aby byly ohleduplní a brali si vždy po jednom balení, aby
byly aktuálně pytle k dispozici i ostatním občanům. Také
jsme chtěli obsloužit občany, kteří nemají možnost
pro pytle si sami dojít (starší, nemocní občané, nebo kde
jsou takové osoby v domácnosti). Proto jsme zřídili dovoz pytlů těmto občanům domů. Rozvoz pytlů je zajišťován dobrovolníky.
Velkým problémem v době krize se ukázala Česká pošta
s.p. ČP totiž v době krize pobočku v Šestajovicích uzavřela. Jako důvod bylo poštou uvedeno, že zde není sklo
dělící zaměstnance pobočky od klientů. Obec České
poště nabídla, že zde sklo okamžitě nainstaluje na své
náklady. To bylo Českou poštou odmítnuto. Obec proto
dále vyvíjela na poštu tlak, a to i za pomoci krajského
úřadu. Nakonec k otevření pobočky došlo. Celý postup
v této věci naleznete dále.
V době nouzového stavu se jako dobrý komunikační
prostředek ukázal Mobilní rozhlas. Všechny aktuální informace byly našim občanům prostřednictvím této aplikace posílány. Přihlásilo se i několik nových uživatelů.
Doporučujeme všem našim občanům, aby aplikaci Mobilní rozhlas využívali. Užitečná je nejen v době krize, ale
i v běžné době. Je pohodlným a rychlým zdrojem důležitých informací z obce. Do aplikace Mobilní rozhlas se
můžete přihlásit na webu obce, kde na domovské
stránce naleznete vlevo dole banner „info systém“. Zde
se k zasílání informací od obce jednoduše přihlásíte.
Přímý odkaz je http://www.sestajovice.cz/sluzby/infosystem/.
Závěrem nám dovolte popřát Vám klidné dny, brzký návrat do normálního života, a především hodně zdraví.
Roman Hrdlic, starosta obce
Tomáš Dvořák, místostarosta obce
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Zdroje informací
Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/
Státní zdravotní ústav:
http://www.szu.cz/
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje:
http://www.khsstc.cz/
Sbírka zákonů, částka 35/2020
Sbírka zákonů, částka 45/2020
linka 1212 – celorepubliková informační linka zdarma
Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu
724 810 106
725 191 367
725 191 370
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze 736 521 357
prac. dny 7 – 16
771 137 070
prac. dny 7 – 19
víkend 7 – 19
Ministerstvo dopravy:
CZ 225131810, EN 225131820 – doprava
Ministerstvo zahraničních věcí:
224 183 200, 224 183 100 – zahraniční cesty
Ministerstvo průmyslu a obchodu:
224854444 – podnikatelé a živnostníci
Ministerstvo vnitra:
974 815394, 974815395, 974815396
hranice, pobyt, pohyb, cizinci
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
RBP zdravotní pojišťovna

– bezpečnost,
952222222
844888888
810800000
261105555
800209000
844211211
800213213

Vývoj opatření v obci
13. 3. 2020
1) Obecní úřad a kancelář technických služeb obce
do odvolání ruší úřední hodiny pro veřejnost. Zaměstnanci úřadu a TS nadále vykonávají svou činnost. Komunikace s obecním úřadem a TS je možná
elektronicky, telefonicky nebo písemně.
2) Splatnost poplatků za svoz odpadu a za psy se
posouvá na 1. 6. 2020.
13. 3. 2020
Dochází k uzavření obecní knihovny, velké sportovní
haly a nafukovací sportovní haly. Uzavření bude trvat
do odvolání.
16. 3. 2020
Od 17. 3. 2020 bude uzavřena Mateřská škola Šestajovice. Uzavření bude trvat do odvolání.
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16. 3. 2020
Uzavřena i venkovní sportoviště.
18. 3. 2020
Zrušeny odečty vody, které měly proběhnout 21. 3. 2020.
Způsob odečtů viz www.sestajovice.cz, odkaz Technické
služby.

Dobrovolnická výpomoc
V rámci výpomoci osobám nejvíce dotčených pandemií
koronaviru je prostřednictvím dobrovolnické činnosti
nabízena tato pomoc:
1) Dobrovolníci z řad našich občanů nabízejí nákup
a dovoz potravin a hygienických potřeb seniorům
a osobám s omezenou hybností.
2) Personál Mateřské školy Šestajovice v rámci dobrovolnické činnosti nabízí ušití a dodání roušek
pro naše občany. Roušky občanům přivezou strážníci
OP Šestajovice.
Váš zájem o uvedené dobrovolnické služby sdělte
na email mistostarosta@sestajovice.cz nebo na
tel. 724 963 162. Děkujeme všem občanům za nabídku
pomoci ad 1), aktuálně další dobrovolníci na tuto činnost
nejsou potřeba, přihlášených dobrovolníků je dostatek.

MŠ Šestajovice
...šijeme roušky pro občany, sociální služby, oddělení
anesteziologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Nedostává se nám materiál (galanterie jsou
vybrané)....látky ze 100% bavlny (nejlepší jsou nové, ale
dají se využít i použité vyprané), nitě do šicího stroje,
tkalouny, gumičky, šňůrky na zavázání (budeme vděčni
i za bavlněná trička, ze kterých si šňůrky nastříháme).
Prosíme, sdílejte dál. Kontakt MŠ: 725 019 917 nebo
místostarosta, tel: 724 963 162 nebo email:
mistostarosta@sestajovice.cz.
Děkujeme ™
Zaměstnanci MŠ Šestajovice

Česká pošta s. p.
16. 3. 2020
Česká pošta oznámila, že od 17. 3. 2020 dochází
k uzavření pobočky Pošta Partner v obci Šestajovice.
Uzavření pobočky umožňuje smlouva mezi Českou
poštou a provozovatelem Pošty Partner, kdy uzavření je
v době rizika nákazy možné, protože na pobočce Pošta
Partner není sklo dělící zaměstnance Pošty Partner
od klientů. Činnost pošty bude pro naši obec zajišťovat
pošta Úvaly.
Starosta naší obce vyjádřil při telefonickém rozhovoru
zástupci České pošty nesouhlas s postupem České
pošty a opět upozornil, že toto je dalším důsledkem
chybného rozhodnutí České pošty ve věci nevhodného
zařazení obce Šestajovice do systému Pošta Partner.
Na základě dlouhodobé neschopnosti České pošty
zajistit kvalitní služby v naší obci bude vedení naší obce
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důrazně žádat vedení České pošty, aby byl vedení naší
obce umožněn přístup na jednání orgánu České pošty,
který o systému poboček České pošty rozhoduje.
18. 3. 2020
Obec vyjádřila odpovědnému zástupci prostřednictvím
elektronické pošty nesouhlas s uzavření pobočky Pošta
Partner v naší obci a žádá o vysvětlení, proč není Česká
pošta schopna nainstalovat na pobočku plexisklo, aby
mohl provoz pobočky pokračovat. Dále naše obec
České poště nabídla, že pokud i nadále nebude
schopna plexisklo nainstalovat, je připravena plexisklo
okamžitě nainstalovat naše obec, aby mohla být
pobočka Pošta Partner v naší obci opět zprovozněna.
18. 3. 2020
Odpověď zástupce České pošty:
Dobrý den vážený pane starosto,
děkuji za Váš e-mail.
Ujišťuji Vás i všechny občany Šestajovice, že Česká
pošta s. p. si je vědoma závažnosti situace a na pravidelných zasedáních Krizového štábu ČP situaci v ČR monitoruje, všechna rizika vyhodnocuje a přijímá adekvátní
opatření směřující k ochraně pracovníků ČP, tak i našich
klientů. V současné době již došlo k uzavření všech
přepážek, které nejsou kryta sklem. Jedná se konkrétně
o PostSHOPY, kde se prodává denní tisk, obalové materiály a další doplňkový sortiment a o specializované
přepážky, kde si zákazníci mohou sjednat záležitosti
v oblasti finančních služeb. V případě, že se pošta
skládá pouze z přepážek nekrytých sklem, zavírá se
celá pobočka. V současné době je s platností
od 19.03.2020 omezen provoz všech pošt a pošt Partner v ČR a to maximálně do 16:00 a dále jsou rušeny
sobotní a nedělní hodiny pro veřejnost. Další informace
o omezení nabídky služeb naleznete na webových
stránkách
https://www.ceskaposta.cz/omezeni-vnitrostatnich-služeb. Vážený pane starosto, jakmile se situace ohledně šíření viru uklidní, tak jsem připravený
jednat a zajistit otevření pošty Partner u Vás v obci.
Děkuji za spolupráci.
Roman Kořínek, vedoucí oblastní pošty Praha 3
20. 3. 2020
Zástupce ČP ve své odpovědi nereagoval na nabídku
obce Šestajovice, že obec okamžitě sama dělící sklo
na přepážku pobočky pošty instaluje, aby mohla být
pobočka otevřena. Starosta naší obce proto opět
elektronicky kontaktoval zástupce ČP a žádal vyjádření
k nabídce naší obce.
Dále pan starosta o uzavření pobočky ČP informoval
Krajský úřad Středočeského kraje. Ten obratem
kontaktoval zástupce ČP a žádal o řešení situace s tím,
že uzavření pošty v obci s 3 800 obyvateli obec uvádí
do bezvýchodné situace.
20. 3. 2020 večer
Starostu obce telefonicky kontaktoval zástupce České
pošty s. p. s tím, že ČP jednala s provozovatelem
pobočky Pošta Partner v Šestajovicích. Provozovatel
souhlasí s instalací přepážky ze strany obce, ovšem měl
dodat, že jeho zaměstnanci jsou v karanténě, a tedy
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otevření pobočky i přes instalaci skla není jisté.
V pondělí bude pan starosta přímo kontaktovat
provozovatele pobočky, aby se vyjednal další postup.
23. 3. 2020
Česká pošta s. p. informovala obec, že dochází
ke změně a dělící sklo nainstaluje ČP sama. Instalace
by měla proběhnout v úterý 24. 3. ČP bude poté obec
informovat, kdy dojde k otevření pobočky.
24. 3. 2020
Oznámení zástupce České pošty s. p.
Dobrý den vážený pane starosto,
dovoluji si Vás informovat, že zítra, tj. středa 25. 3. 2020
bude na přepážku pošty Partner v Šestajovicích
namontováno plexisklo na náklady ČP, s.p.
Dále pak ve čtvrtek, tj. 26. 3. 2020 oficiálně znovu
otevřeme pro veřejnost.
Nové hodiny pro veřejnost budou v tomto režimu:
PO – PÁ vždy od 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00.
V případě dotazů jsem Vám k dispozici.
Hezký den
Roman Kořínek, vedoucí oblastní pošty Praha 3
Provozní doba pobočky ČP Šestajovice
Den v týdnu

Rozsah hodin pro veřejnost

Pondělí

9:00 – 12:00, 13:00 - 16:00

Úterý

9:00 – 12:00, 13:00 - 16:00

Středa

9:00 – 12:00, 13:00 - 16:00

Čtvrtek

9:00 – 12:00, 13:00 - 16:00

Pátek

9:00 – 12:00, 13:00 - 16:00

Sobota

zavřeno

Neděle

zavřeno

Informace OÚ
Úhrady nákladů

tonery
vruty pro uliční cedule
pohoštění
Dostavník 2/2020
elektřina, čerpací stanice
elektřina, tělocvična
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, čp. 13
elektřina, sběrný dvůr
elektřina, hasičská zbrojnice
elektřina, OÚ
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
pohonné hmoty, hasiči
fireport, hasiči
pojištění odpovědnosti
nájem prostoru, sběrný dvůr
právní služby
poplatek, knihovna
aktualizace MUNIS
operativní servis
svoz komunálního odpadu
evidenční kontrola vozidla, hasiči
polep označení vozidla, hasiči
výměna GPS modulu, nafukovací hala

strana

23 071,100,2 498,17 457,2 800,4 900,156 500,23 000,6 580,6 000,3 300,12 355,63 064,3 061,1 210,13 490,10 000,16 698,1 815,70 851,2 198,650 093,400,1 815,6 500,-

Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/

Z činnosti obecní policie
V březnu se naši strážníci soustředili na pomoc našim
občanům v rámci nouzového stavu. Především rozváželi
roušky občanům až domů. Za březen rozvezli roušky
více jak 120 občanům.
V měsíci březnu naši strážníci řešili mimo jiné tyto
záležitosti:
Vandalismus 3x, volně pobíhající pes 2x, pálení, přejetá kuna 2x, přejetý zajíc, nezabezpečený výkop,
podnapilá osoba ležící na chodníku, nezletilá podnapilá osoba v bezvládném stavu, podezření z potíží
občana – vnik do domu (nález mrtvé osoby), pokus
o vykradení bankomatu.

MĚSÍC ÚNOR 2020
dopravní obslužnost BUS MHD
pečovatelské služby
platby za projednávání přestupků
rozšíření kapacity ZŠ
výstavba atletického oválu
poplatky bankám
pohonné hmoty, OP
publikace
systém svozu tříděného odpadu
vybavení, hasiči
pytle na tříděný odpad
nátěrové hmoty
vložky do odpadkových košů
oprava a vybavení vozu, hasiči

226 910,24 400,8 000,50 000,1 053 400,3 780,6 043,783,1 001 395,4 494,37 812,568,3 327,34 254,-
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Lupičům se dostat k penězům nepodařilo
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Rekonstrukce komunikací
Díky příznivému počasí mohou opět začít práce
na rekonstrukcích komunikací. Na přelomu roku byly
dokončeny práce v ulici Krátká, kde je vše připraveno pro
pokládku nového asfaltového povrchu. Stejné práce nyní
probíhají v ulici Ve Skalkách. Technické služby obce zde
budují nové obrubníky a připravují základ pro nový
povrch. Práce budou dokončeny v průběhu dubna. Poté
bude v těchto dvou rekonstruovaných ulicích položen
nový asfaltový povrch. Následovat budou práce na prodloužení zpevněného povrchu v ulici Běchovická.
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nová místa, kde sázet nové stromy. Nová výsadba
proběhla i toto jaro. Tentokrát byly stromy sázeny v zastavěných částech obce, kde byla volná místa, nebo kde
došlo k úhynu původních stromů. Celkem bylo nyní
v naší obci vysázeno 75 nových stromů.

Provoz sběrného dvora
Provoz sběrného dvora v naší obci byl zatím nepřerušen
(k datu uzávěrky zpravodaje). V případě uzavření bude
toto oznámena na webových stránkách obce a rozesláno Mobilním rozhlasem.
Upozorňujeme, že po dobu nouzového stavu platí
zimní provozní doba.
středa

pátek

sobota

1. 4. - 31. 10

13:00 - 18:00

13:00 - 17:00

09:00 - 12:00

1. 11. - 31. 3.

14:00 - 17:00

14:00 - 17:00

09:00 - 12:00

Ucpaná kanalizace

Rekonstrukce silnice v ulici Ve Skalkách

Péče o zeleň
Jarní období s sebou přináší začátek údržby veřejné zeleně. Zaměstnanci technických služeb se tak již vydali do
ulic za účelem jarního ošetření stromů. Při tomto
ošetřování odstraňují kmenové výmlatky a upravují koruny stromů tak, aby větve stromů nezasahovaly do komunikací. A to jak do silnic, tak do chodníků.
Obec stále hledá nová řešení na zmírnění dopadů klimatických změn, které přinášejí i oteplování. Proto je
důležitá zeleň v zastavěné části obce. Ta zastiňuje
veřejná prostranství a zadržuje v něm vlhkost. Tím
veřejné prostranství ochlazuje. Proto obec stále hledá

Dešťová kanalizace slouží k odvodu dešťové vody
z veřejných prostranství. Voda, která do této kanalizace
vtéká, je odváděna kanalizačním řadem do potoka, tedy
přímo do přírody. Do kanalizačních mříží proto nesmí
být nic vhazováno. Nejenže je tím poškozováno životní
prostředí, ale může také dojít k ucpání kanalizace. To se
stalo i v ulici Komenského. Z kanalizační šachty zde
zaměstnanci technických služeb vyndali množství hygienických kapesníků a skleněných lahviček, které
sem někdo naházel. Kanalizace se tím ucpala a její
obsah vytékal na silnici.
Žádáme občany, aby do šachet dešťové kanalizace nic
nevhazovali. Dochází tím o ohrožování životního
prostředí a riziku ucpání této kanalizace. Děkujeme.

Tyto předměty do kanalizace nepatří

Doručování Dostavníku

TS při péči o veřejnou zeleň

Dostavník je doručován každý měsíc našim občanům
do schránek zdarma. Pro obec je důležité, aby byl tento
zdroj informací občanům dostupný. Někdy se ale stává,
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že Dostavník doručen není. Důvody mohou být různé:
• Poštovní schránka byla přeplněna (většinou reklamními tisky).
• Malá poštovní schránka (Dostavník lze do otvoru vložit
jen z malé části a může vypadnout).
• Poštovní schránka se samovolně otvírá nebo je
poškozena tak, že z mí může obsah vypadnout.
• Poštovní schránka je umístěna v přílišné blízkosti
dosahu psa. Pokud je schránka např. na oplocení či
brance a pes může prostrčit čumák příliš blízko
schránce, mají doručovatelé pokyn do takových
schránek Dostavník nevkládat. Nebudeme riskovat jejich zranění.
• V poštovní schránce či její blízkosti se nachází vosí
hnízdo. Doručovatelé mají pokyn do takových
schránek Dostavník nevkládat. Nebudeme riskovat jejich pobodání.
• Poštovní schránka byla v daný okamžik nepřístupná.
Většinou se jedná o případ, kdy je před poštovní
schránkou zaparkované vozidlo a doručovatel by se
musel kolem vozidla ke schránce protahovat nebo přes
vozidlo naklánět. V těchto případech mají doručovatelé
pokyn Dostavník do schránky nevhazovat. Toto je prevence proti případným sporům o poškození vozidla.
• Dostavník si již ze schránky vzal jiný člen domácnosti.
• Dostavník ze schránky sebral někdo cizí. Většinou se
tohoto jednání dopouštějí osoby, které nejsou z naší
obce, např. dělníci pracující na stavbách.
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Tento výčet vychází z doručovatelské praxe. Nejčastější
případ, se kterým se doručovatelé obecního zpravodaje
setkávají skoro každý měsíc, je poštovní schránka přeplněná letáky nebo jsou letáky nacpány v otvoru
schránky a tím ji blokují. V těchto případech nelze
Dostavník doručit. Doručovatelé mají pokyn, aby
Dostavník nedávali do schránek způsobem, který je
vidět na fotce. Takto vložený materiál může za větru
ze schránky vypadlout a dělat nepořádek na ulici, nebo
v případě deště je znehodnocen a díky nasátí vody
může zničit i dopisy ve schránce.

V těchto případech nelze Dostavník doručit

Zápis – Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání
konaného dne 16. 3. 2020 od 19:00 hodin v budově ZŠ Šestajovic
Přítomní zastupitelé obce: viz prezenční listina
Občanů přítomno: 0
Návrh usnesení je schválen, pokud minimálně šest zastupitelů hlasuje „pro“
.

1) Zahájení zasedání.
2) Zastupitelstvo obce Šestajovice je usnášeníschopné počtem 7 přítomných členů.
3) Zařazení nových bodů do programu, schválení
pořadu zasedání:
- Rozpočtové opatření č. 2/2020 v kompetenci ZO
- Schválení uzavření Kupní smlouvy na pozemky
pod komunikací v ulici Chrpová - pč. 512/1 a pč.
512/2 v kú. Šestajovice u Prahy
- Poptávkové řízení na zpracovatele studie využitelnosti pozenků pč. 623/2, 623/20, 623/19, pč.
st. 994, 1007 – plnohodnotné centrum obce
- Příspěvek na rozvoj veřejné infrastruktury
- Vyhodnocení záměru pronajmout skladové pro-

story v čp. 391
- Vyhodnocení záměru pronájmu provozovnu pohostinství v čp. 391
- Schválení uzavření Plánovací smlouvy č. 402-01
Schválení pořadu zasedání
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
4) Určení zapisovatele: Bc. Dvořák
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
5) Určení ověřovatelů zápisu:
Mgr. Černochová, M. Hrdlic
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
6) Určení návrhové komise: Ing. Liška, Ing. Srnská
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
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7) Kontrola minulého zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
8) Rozpočtového opatření č. 1/2020 v kompetenci
ZO (příloha č. 1).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
9) Rozpočtové opatření č. 1/2020 v kompetenci starosty, na vědomí ZO (příloha č. 2).
10) VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Technickým službám obce Šestajovice spol. s r.o.
na pořízení vozidla pro svoz odpadů ve výši
2.000.000 Kč se splatností do 9/2022.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
11) Rozpočtové opatření č. 2/2020 v kompetenci ZO
(příloha č. 3).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
12) Poptávkové řízení na zpracovatele studie využitelnosti pozemků pč. 623/2, 623/20, 623/19, pč.
st. 994, 1007 v kú. Šestajovice u Prahy – plnohodnotné centrum obce.
Obec Šestajovice poptá zpracování studie využitelnosti pozemku pč. 623/2, 623/20, 623/19
apč.st. 994 a 1007. Tyto pozemky obec má ve
vlastnictví a chce na nich vybudovat plnohodnotné centrum obce, které v současnosti v obci
není. Toto samotné zpracování bude dvoukolové.
V první fázi bude hodnoceno celkové využití celého prostranství a ty nejlepší studie budou vyzvány
ke
zpracování
podrobné
studie
s kompletním členěním a vizualizací.
V prvním kole obec poskytne zpracovateli studie
až 15.000 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1
13) Projednání stanovení výše příspěvku na rozvoj
veřejné infrastruktury.
Zastupitelstvo obce Šestajovice vydává usnesení
o výši příspěvku na rozvoj veřejné infrastruktury
ve výši 50.000 Kč na bytovou jednotku. Příspěvek
je hrazen z každé bytové jednotky vzniklé na
území obce Šestajovice, kú. Šestajovice u Prahy,
a to v rodinném domě, bytovém domě či v zařízení určeném k dlouhodobému nebo krátkodobému pobytu. Příspěvek je hrazen i v případě
změny užívání stavby na uvedené účely. O příspěvku bude mezi obcí a investorem uzavřena
Dohoda o příspěvku na rozvoj veřejné infrastruktury. V dohodě může být sjednáno náhradní
plnění. Dohoda může být v souladu s územním
plánem obce nahrazena Plánovací smlouvou.
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Důvodem příspěvku jsou potřeby vzniklé novou
výstavbou, potažmo přírůstkem nových obyvatel.
Účelem příspěvku je tak částečně pokrýt náklady
nutné na rozšíření veřejné infrastruktury, kdy rozšíření je vyvolané touto novou výstavbou a s tím
spojeným přírůstkem nových obyvatel.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
14) Schválení uzavření Plánovací smlouvy č. 402-01
se společností Centrum Panská z.s. týkající se
úpravy vzájemných práv a povinností při realizaci
stavebního záměru „Domov se zvláštním režimem Šestajovice“ na pozemku pč. 16/2 v kú.
Šestajovice u Prahy. ZO hlasování o smlouvě odkládá. Centrum Panská z.s. bude vyzván k předložení dokumentace nutné pro schválení
provozu k deklarovanému účelu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
15) Schválení zařazení území obce Šestajovice
do územní působnosti Region Pošembeří o.p.s.
na programové období 2021-2027.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
16) Projednání žádosti společnosti Schrumetz s.r.o.
o souhlas s podnájmem části (190 m 2 ) nebytových prostor v čp. 385, společnosti Elektro
ABC s.r.o.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
17) Schválení uzavření Kupní smlouvy na pozemky
pod komunikací v ulici Chrpová - pč. 512/1 a pč.
512/2 v kú. Šestajovice u Prahy od společnosti
EKOINVEST, spol. s r.o. za celkovou cenu
1.000 Kč.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
18) Žádost o koupi části pozemků pč. 687/1, pč.
106/20 kú. Šestajovice u Prahy, v majetku obce
Šestajovice, za účelem zarovnání uličního oplocení. Bude vypsán záměr s cenou 3.500 Kč/m2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
19) Žádost o směnu a prodej částí pozemků
pč. 608/18, 605/41, 605/40 za část pozemku
pč. 608/2, kú. Šestajovice u Prahy, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů. Bude vypsán
záměr s cenou 3.500 Kč/m2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
20) Schválení vymezení rozsahu věcného břemene
k části pozemků pč. 78/1 a pč. 72/1, kú. Šestajovice u Prahy, dle GP č.: 2481 – 17/2020, GP č.:
2460 – 67/2019 ve prospěch pozemku pč. 111,
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kú. Šestajovice u Prahy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
21) Schválení prodeje hasičského vozu zn. Liaz
za cenu 350.000 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
22) Vyhodnocení záměru pronajmout skladové prostory v čp. 391. Nebyla podána žádná nabídka,
záměr bude znovu vyvěšen.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
23) Vyhodnocení záměru pronajmout provozovnu pohostinství v čp. 391. Byla podána jedna nabídka –
Lenka Dvořáková s nabídkovou cenou
15.100 Kč/měsíc.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1
24) Schválení mimořádné odměny starostovi obce
Šestajovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce za zvlášť významné řešení
problematiky dopravy, odpadového hospodářství
a sportu v obci v roce 2019.
V oblasti dopravy se podařilo zajistit rekonstrukci
hlavní silnice v ulici Revoluční, která již byla v havarijním stavu. Byla vybudována nová část silnice
v ulici V Cestách, která v místě zajistila rozmělnění dopravní zátěže. Zahájena byla rekonstrukce místní komunikace Krátká. Celkovou
rekonstrukcí prošly dva významné chodníky,
v ulici Žižkova a v ulici Komenského, které byly
původně konstrukčně nevhodné a pro chodce
obtížně použitelné. Podařilo se získat dotaci
na rekonstrukci místních komunikací ve výši
2,3 mil. Kč.
V oblasti odpadového hospodářství došlo k významnému posunu díky otevření obecního sběrného dvora. Byla získána dotace ve výši
9,7 mil. Kč na nutnou intenzifikaci čistírny odpadních vod. Byla získána dotace 887 tis. Kč
na nádoby pro občany na třídění papíru a plastu.
V oblasti sportu došlo k získání dotace 5 mil. Kč
na výstavbu nového atletického oválu. Byla zahájena výstavba nového atletického areálu, který
pokryje v současnosti neuspokojené potřeby
sportovního vyžití tohoto typu v obci.
Výše mimořádné odměny starosty se stanovuje
jako dvojnásobek měsíční odměny schválené zastupitelstvem obce dne 30. 10. 2018 a je v souladu s NV č. 338/2019 Sb. a § 76 Zákona
o obcích.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1
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ZO pověřuje starostu obce provedením rozpočtového opatření v souvislosti se schválením této mimořádné odměny.
25) Schválení mimořádné odměny místostarostovi
obce Šestajovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu místostarostovi obce za zvlášť významné
vyřešení problematiky dopravy, odpadového hospodářství a sportu v obci v roce 2019.
V oblasti dopravy se podařilo zajistit rekonstrukci
hlavní silnice v ulici Revoluční, která již byla v havarijním stavu. Byla vybudována nová část silnice
v ulici V Cestách, která v místě zajistila rozmělnění dopravní zátěže. Zahájena byla rekonstrukce místní komunikace Krátká. Celkovou
rekonstrukcí prošly dva významné chodníky,
v ulici Žižkova a v ulici Komenského, které byly
původně konstrukčně nevhodné a pro chodce obtížně použitelné. Podařilo se získat dotaci na rekonstrukci místních komunikací ve výši
2,3 mil. Kč.
V oblasti odpadového hospodářství došlo k významnému posunu díky otevření obecního sběrného dvora. Byla získána dotace ve výši 9,7 mil.
Kč na nutnou intenzifikaci čistírny odpadních vod.
Byla získána dotace 887 tis. Kč na nádoby
pro občany na třídění papíru a plastu.
V oblasti sportu došlo k získání dotace 5 mil. Kč
na výstavbu nového atletického oválu. Byla zahájena výstavba nového atletického areálu, který
pokryje v současnosti neuspokojené potřeby
sportovního vyžití tohoto typu v obci.
Výše mimořádné odměny místostarosty se stanovuje jako dvojnásobek částky měsíční odměny
v souladu s NV č. 338/2019 Sb. a § 76 Zákona
o obcích.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1
ZO pověřuje starostu obce provedením rozpočtového opatření v souvislosti se schválením této mimořádné odměny.
26) Schválení zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Diskuse
Závěr
Poznámka k bodům 24) a 25):
starosta a místostarosta obce se po dobu nouzového
stavu výplaty mimořádných odměn vzdali.

ovický
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ZÁPIS DO MŠ ŠESTAJOVICE 2020/2021
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
SE KONÁ DNE:
13. 5. 2020 OD 13:00 – 17:00 HODIN.
V tomto dni se zákonný zástupce dostaví do MŠ, kde odevzdá vyplněné dokumenty:
•

Žádost o přijetí potvrzenou pediatrem

•

Evidenční list

•

Informace pro rodiče ve věci přijetí dítěte do MŠ.

Dále je nutné předložit:
•

rodný list dítěte

•

občanský průkaz zákonného zástupce

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte

Elektronického předzápisu.
Na webu: www.eletronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/sestajovice

Systém bude otevřený v době od 13. 4. až do 12. 5. 2020
Žádost, Evidenční list a Informace pro rodiče si lze vytisknout v rámci elektronického předzápisu nebo vyzvednout v naší mateřské škole dne:

4. 5. 2020 v čase 7:00 – 8:00 a 15:00 - 17:00 hodin.
Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete rezervovat čas, kdy se k zápisu dostavíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.
Děti jsou přijímány podle následujících kritérií:
• dovršení 5 let věku k 31. 8. 2020 s trvalým pobytem v obci Šestajovice
• 4 let věku k 31. 8. 2020 s trvalým pobytem v obci Šestajovice
• dovršení 3 let věku k 31. 8. 2020 s trvalým pobytem v obci Šestajovice
• věk dítěte od nejstaršího - splňují-li všechny děti stanovené podmínky
Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Vzhledem k vyhlášení stavu nouze a karanténě je pravděpodobné, že se zápis uskuteční bez
přítomnosti zákonných zástupců. Aktuální informace sledujte na webu MŠ v sekci: Zápis do
MŠ Šestajovice.

ovický
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Mateřská škola
Jarní práce na školní zahradě
Do prvního jarního dne zbývalo doslova pár dnů. Radost
z prvních jarních paprsků však byla zastíněna zavřením
i naší mateřské školy. Třídy ztichly, semínka připravená
na zasetí v rámci tématu „Šel zahradník do zahrady"
zůstala ležet na učitelském stole a paní učitelky a páni
učitelé přemýšleli, jak využít nečekaně nabyté volno.
A protože sluníčko neúprosně zvalo ven a školní zahrada po zimním období vypadala neutěšeně, rozhodli
jsme se, že začneme s jarními pracemi sami. Protože
někdo má raději zahradnické nůžky, někdo se umí ohánět motykou a někdo ovládá štětec, rozdělili jsme si
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úkoly a každý se se svým oblíbeným náčiním a elánem
vrhl do práce. Ostříhali jsme všechny keře, shrabali listí,
vypleli záhonky, upravili bylinkovou spirálu. Mužské síly
jsme využili ke zrytí fotbalového hřiště a ušlapaných
okrajů trávníku a osetí novou trávou. Ti, kteří se chopili
štětců, obrousili a natřeli všechny dřevěné prvky... lavičky, domečky, truhlíky, stolky a pískoviště. Za tři dny
bylo hotovo. Zahrada ožila jarní zelenou barvou
a prvními květy. Vše je připravené a čeká jen na veselý
křik dětí. Určitě se už brzy dočkáme.
Jana Zetková

Mateřská škola Lodička
a COVID 19
Od středy 18. března se nám zcela změnily třídy
v mateřské škole. Skoro ze všech tříd se staly krejčovské dílny. Ty se ještě dále dělily na kreslírnu, stříhárnu,
žehlírnu, chemickou zkušebnu na bavlněnou látku,
navlékárnu a šití. Do této činnosti, kdy jsme začali šít
roušky pro všechny, kdo je potřebují, nás nikdo nenutil. Vyplynulo to z momentální situace. A hlavně
z potřeby lidí, kterým naše roušky pomáhají, a snad
i vzhledem k designu dělají i radost. Každý z nás má
v našem krejčovském týmu svou důležitou funkci.
Všichni svou práci děláme, jak nejlépe umíme, s přesvědčením, že pomoc je potřeba, a proto rádi přiložíme
ruku k dílu. Nejprve jsme začali šít z materiálů donesených z našich domovů. Různé zbytky látek, nitě,
tkalouny, gumičky a další materiál. Pak jsme sáhli
do zásob naší mateřské školy, ale i ty se brzy vyčerpaly.
A pak jste nám látky a další materiál začali přinášet vy.
Aza to vám patří velký dík. Sešlo se nám v našich krejčovských dílnách spousty povlečení, prostěradel, ubrusů
i zcela nových látek. Nezapomněli jste přinést i nitě,
mašle, tkalouny, gumičky a další a další potřebné věci.
Nevěřili byste tomu, ale stali se z nás také designeři.
Začali jsme totiž kombinovat barvy látek se vzory, které
by se nám za normálních okolností zdály poněkud prapodivné. A ejhle – roušky vypadaly báječně. Byly nejen
funkční ale především kvalitní, jak ostatně potvrdili i lékaři
a sestry, ale také velmi dobře vypadaly. Opravdu velmi
děkujeme za vaši spolupráci. Každý den pan místostarosta odvážel tašky s hotovými rouškami na potřebná
místa. Ať už jste to byli třeba právě vy, kterým roušky
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v lékárně v Klánovicích, ať to byli klienti Domova
seniorů v Úvalech či policisté a další a další. Všem
těmto potřebným jsme roušky doručili. Věříme, že naše
roušky pomáhají. Nutno ale říci, že stejně jako u ostatních řemesel, i u nás byl náš pracovní výkon odvislý
od pocitu hladu. Jakmile jsme měli hlad, šili jsme méně
roušek. Aby tato situace nenastala, o to se staral náš
pan kolega. Vařil nám obědy. V poledne, jsme tak usedali k prostřenému stolu a hned po obědě jsme se
přesunuli ke stolu krejčovskému. I to je důležité.
Rozdali jsme zatím přes 1 000 roušek a jedeme dál.
Stále jsou potřeba, stále nás o ně někdo žádá a my rádi
vyhovíme, pokud to bude jen trochu možné. Dělá nám
radost, jak jsme soudržní a jak pomáháme společně
s vámi. Ještě jednou děkujeme
Jana Zetková

Centrum kolegiální podpory

dopravil spolu se strážníky obecní policie do vašich
domovů, nebo pacienti, sestry a lékaři Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Všeobecné fakultní
nemocnice Prahy 2 či Nemocnice Na Bulovce. Ať to byl
zdravotní personál Centra zdravotní péče Jirny či

Na začátku března se uskutečnilo další setkání centra
kolegiální podpory, tentokrát na téma Didaktické
a pohybové hry. Jak už název napovídá, tento aktiv byl
od začátku až do konce velmi hravý. S kolegyněmi jsme
si nejprve předvedly didaktické herní pomůcky, ať již
zakoupené nebo ručně vyrobené, a možná ještě
nadšeněji než děti, jsme si vyzkoušely s nimi hrát.
V druhé části to pak byly skupinové hry, které při naší
práci s dětmi využíváme. Velkou inspirací nám v této
části byla paní učitelka Katka Böhmová, která velkou
část her připravila na praktické vyzkoušení. Nejen děti,
ale i my paní učitelky si rády hrajeme, a tak jsme si
mohly vyzkoušet hry jako Blázinec, Čokoláda, Taneční
tichá pošta či Vajíčko. Stejně jako děti jsme si při hrách
užily hodně zábavy, prožitkem se je naučily a snad již
brzy si je budeme moci zahrát s našimi dětmi ve školce.
Marie Bartošová

ovický
šestaj
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Základní škola
Olympiáda v anglickém
jazyce: zlato, stříbro, bronz
Ve dnech 12. února a 19. února se konalo okresní kolo
Olympiády v anglickém jazyce v Čelákovicích. I přes
velmi silnou konkurenci se žákům naší školy opět
podařilo
dosáhnout
vynikajících
výsledků
(po loňském „dvojím zlatě“ v obou kategoriích).
V kategorii IA pro 6. a 7. třídy obsadil 2. místo Petr
Oršulík a v kategorii IIA pro 8. a 9. třídy vybojoval
3. místo Vincent Vokatý. Zlato v této kategorii získala
Kateřina Volšická, která postupuje do krajského kola.
Děkujeme všem účastníkům za reprezentaci školy
a blahopřejeme ke skvělým výsledkům.
Mgr. Alena Pastrnková a Mgr. Monika Didunyková
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v okresním kole předcházelo kolo školní. Zájemci
o školní kolo se utkali začátkem února. Byli rozděleni
do tří kategorií: A – 6. ročník, B – 7. ročník, C – 8.
a 9. ročník. Školní kolo sestávalo z písemného testu
s atlasem, který si každá škola vytvořila sama.
Do okresního kola postoupili dva nejlepší řešitelé
z každé kategorie.
Okresní kolo proběhlo 26. února. Sešli se tu soutěžící
z celkem 15 škol (základních a víceletých gymnázií).
Soutěž sestávala ze tří částí – práce s atlasem,
písemného testu geografických znalostí a praktické
části. Z naší školy přijelo šest soutěžících. Před
samotným zahájením písemných testů panovala
mezi soutěžícími nervozita, která v dalších částech
soutěže postupně ustupovala. Úspěšnými řešiteli byli
ti, kteří získali alespoň 60 % bodů. Nejobtížnější byla
pro soutěžící kategorie A, žádnému z nich se
nepodařilo dosáhnout na hranici 60 % bodů. Další
kategorie už byly snazší, všichni naši žáci
až na jednoho byli úspěšnými řešiteli.
Nejlépe se umístil Matouš Hrozínek, v kategorii B získal 6. místo. Gratulujeme i všem ostatním a věříme, že
soutěž vzbudila zájem o studium zeměpisu. Více o soutěži na www.zemepisnaolympiada.cz.
Mgr. M. Jindřichová

Zeměpisná olympiáda
V letošním roce jsme se opět zúčastnili okresního
kola Zeměpisné olympiády v Čelákovicích. Účasti

Život v obci
T.J. Sokol Šestajovice
100 let státní vlajky
30. 3. jsme si připomněli výročí související s významným státním symbolem ČR – české vlajky. Po vyhlášení
Československa v roce 1918 byla používána obdoba
dnešní polské vlajky – červeno-bílá bikolóra, vycházející

z barev erbu Království českého. Původ lze vystopovat
až do doby národního obrození a myšlenky panslavismu.
Cílem bylo vytvořit vlajku reprezentující nový stát. Nejvíce ohlasů ve speciálně vytvořené komisi získal návrh
vlajky s modrým klínem, za jehož autora se považuje
Jaroslav Kursa. Za oficiální vlajku Československa byla
schválena 30.3.1920 a v době svého vzniku byla jednou
z prvních oficiálních vlajek s klínem na světě. Rok a půl
dlouhou prodlevu ve vymýšlení státního symbolu vy-
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světlil pro ČT místopředseda České vexilologické společnosti Aleš Brožek: „U nás probíhal 28. říjen poněkud
nečekaně. Do toho řádila španělská chřipka. Republika
se zkrátka potýkala s jinými problémy. Zkrátka nebylo to
prvořadé. Vláda si navíc uvědomovala finanční náklady
spojené s tím, že bude potřeba například ušít nové
vlajky a vyrobit další státní symboly.“
(zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3069172ceska-vlajka-zdobi-stat-uz-cele-stoleti-modryklindoplnil-puvodni-cerveny-a-bily)

Představujeme se… Cvičení rodičů a dětí
V pondělí od 17:00 mladší školáky vystřídají naši nejmenší. Tělocvičnou se „pinoží“ cvičenci ve věku
od dvou do pěti let v doprovodu rodičů. Za nejlepší zábavu sokolíčci považují možnost proběhnout se úplně
prázdnou tělocvičnou, s radostí vítají šanci po dobu
zhruba 50 minut si „hrát“ s mámou nebo tátou. Rodič
po dobu cvičení nemá na práci nic jiného - to je něco, co
často děti neznají a rodičům za to nelze než poděkovat.

Kultura
Historické okénko
Vážení čtenáři,
měsíc nám utekl jako voda a máme tu opět čas na další
díl Historického okénka. Minule jsme si začali povídat
o historii sousedních Jiren a dnes budeme pokračovat.
V minulém díle jsme skončili příběhem pana Václava
Severina z Kapí Hory, který kvůli dluhu postoupil roku
1590 Jirny Tomášovi z Proseče. Majetek byl do zemských desek zapsán až v roce 1593 za Tomášova syna
Jana z Proseče, který roku 1603 přiznal k berní dani na
Jirnách celkem 22 poddaných, 9 komínů, 1 faru,
1 mistra ovčáckého, 3 pacholky ovčácké, 1 kolo mlýnské. Taktéž víme, že byl majitelem tvrze a poplužního
dvora. Jeho syn Tomáš Had z Proseče pak přiznal roku
1615 26 lidí poddaných na Jirnách a Žáku (zaniklá ves,
dodnes patrná v klánovickém lese). Tomáš Had z Proseče se aktivně účastnil stavovského povstání (1618 –
1621), včetně výpravy na Moravu, a za vlády Fridricha
Falckého přijal místo přísedícího při purkrabském
soudu. Po bitvě na Bílé hoře byl proto pokutou odsouzen
ke ztrátě majetku. Nedopatřením (nebo možná úmyslně)
nebyl rozsudek předán králi, takže si majetek nakonec
udržel.
Po jeho smrti roku 1624 se ujaly Jiren a také Zelenče jeho
tři sestry, které však z náboženských důvodů o rok později
ze země odešly a zboží jirenské jim propadlo a bylo
připojeno ke komornímu panství Brandýs nad Labem
(bylo spravováno královskou komorou, proto komorní).
Sestry se pak nejednou pokoušely u české komory získat
své statky zpět, a ač sám královský prokurátor uznal jejich
žádosti za spravedlivé, navrácení se bohužel nedočkaly.
Poté bylo zboží zastaveno a roku 1656 císařským
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Dětem nabízíme možnost setkat se s různým tělocvičným nářadím a náčiním, přijmout pohyb jako běžnou součást života. Rodiče fungují jako perfektní vzor,
protože jsou aktivně zapojeni. Na žádné dítě se nesnažíme vynakládat žádný tlak, je jen na rodičích, jak
velkou volnost dětem nechají. Úkolem cvičitele je cvičencům nabídnout možnosti a zároveň přijmout okamžitou náladu a nechat dítěti dostatečnou volnost.
Prioritou je samozřejmě od útlého dětství děti učit dodržovat pravidla bezpečnosti, ale také pravidla hry
a přeneseně celkově žití. Jak vyprávěla maminka cvičenky:
„Nebavilo ji čekat frontu v obchodě, pak se ale rozzářila a povídá: ´Vlastně jo, to je jako fronta na trampolínu, viď?“
A nikdo ani neví, jak moc mě potěší, když se sokolský
duch dostane do rodin až tak, že je třeba doma dělat
Nástup!
Takže moji zlatí, přejeme všem pevné zdraví a ještě
pevnější nervy! Boji nejen proti viru NAZDAR! Zdar!
rozhodnutím dědičně postoupeno Janu Jakubovi hraběti
z Brandýsa. Císař si zde pouze vyhradil právo myslivosti.
Tou dobou již v Evropě zuřila třicetiletá válka, která byla
pro obě části vsi pohromou. Domy byly vyloupeny,
vypáleny, obyvatelé vyhnáni. Ve válce byly zničeny tvrz,
dvory, selská stavení. Nejhůře bylo v roce 1639, kdy
švédská jízda ubytovaná v Šestajovicích a Nehvizdech
loupila v celém okolí. Lid opouštěl svá obydlí a skrýval se
v okolním lese „Vidrholci“. Podle berní ruly z roku 1654
zůstaly v Jirnech 4 usedlosti osazené a 9 pustých.
Obě původní části vsi již berní rula nerozlišuje. Po válce
obě původně samostatné vsi splynuly v jednu a staré
místní jméno Jiřenec bylo zapomenuto.
Obec pak opět měnila různé majitele. Na počátku
18. století patřila rodu Stubicků z Königsteinu. V té době
byl na základech staré tvrze postaven jirenský zámek,
čímž zřejmě došlo k zadlužení rodiny. Proto byl dán
zadlužený statek do dražby a roku 1708 prodán
panenskému klášteru sester dominikánek ze Starého
Města Pražského. Jeptišky za něj zaplatily 48.000 zl.
rýnských. Mohly si to dovolit, přijímaly novicky
z bohatých rodin. Trávily zde obyčejně léto, zámek jim
sloužil pouze jako ozdravovna pro své členky. Velmi
značná byla robota. Roku 1714 založila převorka
Febronie Josefa Hýzrlová z Chodů gruntovní knihu,
do níž byly všechny povinnosti poddaných zevrubně
zapisovány. Například domkářům byla uložena robota
o žních celých šest dnů, dominikánky proto nebyly mezi
svými poddanými nijak zvlášť oblíbeny. Konvent později
rovněž upadl do dluhů, a to hlavně kvůli kontribuci
25.000 zlatých, která byla za francouzských válek Marie
Terezie uvalena na klášter. Dominikánky tak byly tedy
v roce 1776 nuceny Jirny prodat ve veřejné dražbě.
O dalším osudu obce a také zámku si povíme zase
příště.
Na základě knihy „Jirny a Nové Jirny“ od RNDr.
Aleše Střechy, Františka Antoše a Václava Jelínka
sepsala Alena Dušková
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na tel. 281 860 130. Po skončení prohlídky můžete
ve světě pohádek na dobrou noc zůstat ještě jak dlouho
chcete. Jen pozor, v 18 hodin čarodějnice zamyká bránu!

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

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

8. 2. - 14. 6 .2020
RÁKOSNÍČEK, KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka či Malá čarodějnice.
To jsou nejznámější večerníčky Zdeňka Smetany, které nepochybně patří k mnohým vzpomínkám na dětství. Smetanův pohádkový svět je však mnohem větší! Objevte
společně s námi bohatou fantazii a výtvarný rukopis
českého výtvarníka, scénáristy a animátora, který svou
tvorbou těší další a další generace. Ve správném pohádkovém světě však nesmí chybět čas na hraní. A ten si u nás
také užijete! V interaktivní části výstavy na vás čeká fotokoutek, herna, animační dílna i promítání Pohádek
z mechu a kapradí.

pondělí 4. května v 19.30 hod.
CAVEWOMAN
Agentura Point. Hraje: Daniela Choděrová. Přijďte se podívat
na volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě
Cavewoman. Vstupné: 390, 370, 350 Kč.

úterý 5. května v 19.30 hod.
PROXIMA
Kino/akční drama/Fr, D/ 12/ české tit./107 min. Hrají: Eva
Green, Matt Dillon, Lars Eidinger, a další. Eva Green v životní roli. Strhující příběh matky a dcery má navzdory netradičnímu prostředí univerzální téma: hledání rovnováhy
mezi osobními sny a rodičovskou láskou. Vstupné: 110 Kč

středa 6. května v 18.00 hod.
TŘICET TVÁŘÍ SVĚTLA - PETR VÁPENÍK
Výstava představuje různé druhy světla a jejich rozličné
projevy na fotograﬁích z přírody i velkoměsta. Vstup volný

20. 6. - 23. 8. 2020
Pojďte děti, budeme si hrát!

čtvrtek 7. května v 19.30 hod.
V SÍTI: ZA ŠKOLOU

Všem malým i velkým dětem na vědomí se dává, že se Chvalský zámek promění v jednu velkou interaktivní hernu!
Nevěříte? Přijďte se o tom přesvědčit a nudit se rozhodně
nebudete! Čekají na vás skládačky, hlavolamy, kvízy i dovednostní hry všeho druhu – některé pro šikovné ruce jiné
zas pro chytrou hlavu. Originální truhlářské exponáty k nám
připutují z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku a slibují
zábavu pro celou rodinu. Na zámku si budete moci
například zahrát minigolf, kuličky či kuželky. Z dílků postavit lomený oblouk, pyramidu či pravěké nádoby. Trpělivost
prověřit při sestavování pohádkového orloje, taktiku u bitvy
lodí, spolupráci u balancovníku i vědomosti ze zeměpisu
u mapy světa.

Kino/dokument/ČR/12/63 min. Speciální verze ﬁlmu V síti
určená pro diváky už od 12 let. Tři dospělé herečky, které
vypadají na 12 let, se připojí na sociální sítě a v přímém
přenosu zažijí, co se děje v on-line světě. Vstupné: 100 Kč.

17. 4. - 19. 4. 2020
Dubnový DETEKTIVNÍ VÍKEND

středa 20. května v 19.30 hod.
REBELOVÉ NOVÉ GENERACE

Pozor, pozor! V měsíci dubnu, o prodlouženém víkendu
17. – 19. 4., máte další možnost prověřit své detektivní
schopnosti na příběhu ze začátku 15. století. Přijďte
společně se svým rodinným pátracím týmem. V recepci
obdržíte zapečetěnou obálku s detektivním případem
i indiciemi a dál už bude na vás, zda se vám podaří složitý
příběh rozplést a získat navíc i odměnu.

Obnovená premiéra úspěšného muzikálu studentů Hudebně dramatického oddělení školního klubu Gymnázia
Chodovická. Vstupné: 100 Kč.

26. 4. 2020 10:00 - 17:00
Pohádková neděle na zámku s čarodějnicí
V neděli 26. dubna se můžete těšit na tradiční
komentované prohlídky s čarodějnicí z chvalského
podzemí. Pohádková čarodějnice vás provede zámkem
i výstavou večerníčků Zdeňka Smetany. Společně si
navíc zasoutěžíte i uvaříte čarodějný lektvar. Prohlídka
trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu, rezervace

úterý 19. května v 19.30 hod.
EMOČNÍ WELLNESS
Ráchel Skleničková – klavír, Eva Blažková – zpěv
Večerní koncert klasické hudby. Můžete se těšit na díla od
G. F. Händela, L. van Beethovena, F. Liszta, C. Debussyho
a V. Nováka.
Vstupné: 200 Kč (sleva 50% pro ZTP, ZTP/P sleva 50% průvodce handicapovaného jde zdarma).

pátek 22. května v 17.00 hod.
HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2020
Festival studentských orchestrů z různých základních uměleckých škol. Pořádá ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka).

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

Do odvolání zavřeno
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TRUHLÁŘSTVÍ
Jaroslav PICEK
• 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
Koupím Vaše
restituční nároky
Cena nároků do
bude jen klesat, díky plánované
restituční tečce.

Te l . : 6 0 4 3 7 4 8 0 7
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Do našeho týmu FB Petrolu s.r.o.,
Revoluční 1190, Šestajovice
hledáme kolegu/kolegyni
na částečný úvazek
na dohodu o provedení práce:

• Víkendové směny,
po dohodě některé dny v týdnu
• Nástup jaro 2020
• V případě zájmu požadujeme životopis
• Vhodné pro studenty
• Email pro zaslání životopisu:
fbpetrol@seznam.cz
• Kontaktní telefon: 724 384 424

PŘIJMEME
MECHANIKA
DO PNEUSERVISU
v Praze 9 – Újezd nad Lesy
na hlavní pracovní poměr.
Nástup ihned.

Tel.: 776 106 599
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