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V tomto čísle naleznete:

14. ročník
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vítám Vás v novém roce a jménem redakce do něj přeji mnoho zdraví,
štěstí a splněných přání. Závěr toho loňského roku proběhl v naší obci
již tradičně za zvuku petard a ohňostrojů, naopak multimediální
projekce jako v Praze zatím k vidění nebyly. S počátkem roku pro Vás
máme dvě opravdu velké noviny: obec zahájila výstavbu nového
atletického areálu a dále obec zakoupila budovu „Nové hospody“. Díky
tomuto nákupu bude moci být rozšířen projekt společenského centra.
Za oslavu pak hned na začátku roku stálo otevření nového hasičského
minimuzea, které si jistě najde své malé i velké fanoušky. Pokračovaly
také rekonstrukce místních komunikací a v novoročním Dostavníku
naleznete kromě nových vyhlášek o poplatcích a zápisu ze zasedání
zastupitelstva i pozvánku na březnový hasičský ples. Těšíme se tedy,
že se na něm uvidíme.
Užívejte si příjemný začátek nového roku.
Za členy redakce
Martin Liška
šéfredaktor

Na přelomu roku začala v naší obci výstavba nového atletického areálu
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nákup pozemku
pohonné hmoty, OP
Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr.

Informace OÚ
Úhrady nákladů
MĚSÍC LISTOPAD 2019
DPH
zabezpečovací systém, hasičská zbrojnice
prostředky na čištění graffiti
hasičské přístroje, sběrný dvůr
systém sběru papíru a plastu od domu
věšák
pytle na tříděný odpad
kulturní akce
kytice k pomníku
zámek a klíč, tělocvična
nákup dřevin
zásahové hadice, hasiči
drobný materiál, hasiči
mycí prostředky
plyn, ZŠ
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, čp. 13
elektřina, sběrný dvůr
elektřina, hasičská zbrojnice
elektřina, OÚ
pohonné hmoty, hasiči
poštovné
poštovné, OP
telefony, přečerpávací stanice
telefony, tělocvična
fireport, hasiči
telefony, hasiči
telefony, OÚ
telefony, OP
pojištění vozidel, přívěs a JCB
poplatky bankám
pojištění majetku obce
povinné ručení, přívěs
Oslavy svobody, nájem setů
nájem pozemku pro sběrný dvůr
právní služby
ohňostroj
oslavy svobody, ozvučení
montáž nafukovací haly
znalecký posudek
geometrický plán
svoz kuchyňských tuků
svoz komunálního odpadu
STK a ME, hasiči
alarm, hasičská zbrojnice
GDPR
certifikát QCA
pohoštění
dopravní obslužnost BUS MHD
rekonstrukce chodníků
oprava kanalizace
výstavba atletického oválu
vynětí ze ZPF

2020

3 822,22 002,574,4 828,42 350,499,44 770,1 233,850,490,190 458,5 881,684,200,12 400,66 415,23 481,65 101,7 652,25 120,1 576,145,67,2,359,1 210,1,2 119,315,1 308,2 540,108 141,352,1 300,10 000,6 897,25 000,12 000,18 150,3 000,6 050,201,609 558,5 830,213,40 410,396,592,109 797,76 730,51 245,42 471,5 261,-

2

100,4 755,-

Stavba atletického areálu
zahájena
V prosinci byla zahájena výstavba nového atletického
areálu. Ten se bude nacházet za budovou stávající
sportovní haly v ulici U Váhy. Jde i finančně náročný projekt. Je proto rozdělen do několika etap. Nyní se realizuje
první etapa, jejímž obsahem je výstavba atletického
oválu. Dále na řadu přijdou doprovodná sportoviště,
hřiště a zázemí. V areálu se také vybuduje nový
skatepark a park pro outdoor prvky. Přibydou zde
i nová parkovací místa.

Příprava základů pro nový atletický ovál
Obec získala na vybudování nového atletického oválu
dotaci. Dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní
rozvoj.
Projekt: Výstavba atletického oválu pro ZŠ Šestajovice
Výše dotace: 5 000 000 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Společenské centrum bude větší
Před rokem naše obec zakoupila budovu bývalého autoservisu (vč. pozemků) u hlavní silnice (roh s ulicí
Tyršova). Obec tento objekt zatím pronajala. Vedení
obce zde chce vybudovat nové společenské centrum.
V průběhu loňského roku obec nechala vytvořit odborný
návrh využitelnosti prostor. Za tímto účelem bylo
spolupracováno i s našimi občany formou ankety.
Ačkoliv se na budoucím využití budovy již začalo pracovat, jednala obec v průběhu minulého roku také s majitely sousedního objektu, známého jako „Nová
hospoda“. A podařilo se. Majitelé s prodejem nakonec
souhlasili a v prosinci došlo k uzavření kupní smlouvy.
Obec tak získala i tento objekt. Díky tomu může dojít
k rozšíření záměru společenského centra a celá
plocha získá nový vzhled.Toto je velmi dobrá zpráva
pro naše občany. Získají tak více prostoru pro kul-
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obce rozhodlo o zrušení jedné třídy MŠ a předání uvolněné
učebny základní škole. Jedná se o učebnu, která se
nachází v nové budově v ulici U Váhy. Zde by tak
od příštího roku mohly být v jedné budově umístěny
všechny třídy prvních a druhých ročníků ZŠ.

Nové stromy

I tento objekt již patří naší obci
turní a společenské záležitosti a dojde k zásadnímu
zlepšení estetické hodnoty jednoho z nejdůležitějších
míst v obci.

Rekonstrukce komunikací
Počasí povolilo práce na rekonstrukci místních komunikací i v prosinci. Technické služby proto této situace
využily, kromě ulic Krátká a Ve Skalkách se ještě navíc
pustily do opravy ulice Spojovací. Ta byla mezi ulicemi
U Pole a Rybova tvořena bahnitým povrchem. TS zde

V rámci rekonstrukce dálnice D11 a přilehlé kanalizace obdržela obec k této stavbě žádost o povolení ke kácení
dřevin.To se týkalo čtyř stromů (1 ks borovice, 3 ks třešeň),
které se nacházejí u tělesa dálnice. Obec vydala k pokácení
těchto čtyř stromů povolení s tím, že nařídila žadateli provést
náhradní výsadbu v podobě 12 ks nových stromů na území
naší obce. K rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin
a náhradní výsadbě se odvolalo jedno místní občanské
sdružení a jeden zelenečský spolek. Na základě těchto
odvolání provedl Krajský úřad Středočeského kraje místní
šetření, při kterém zjistil, že stromy, u kterých bylo
požadováno kácení, se nakonec nacházejí mimo plochu,
která byla potřeba vyčistit kvůli stavebním pracím. Tyto
stromy tedy nebylo třeba kácet a krajský úřad rozhodnutí
o povolení ke kácení zrušil. Tím se ovšem zrušilo i rozhodnutí naší obce o náhradní výsadbě.
Přesto naše obec nadále s ŘSD jednala, a jak jsme vám již
sdělili v jednom z posledních Dostavníků, podařilo se díky
tomu dojednat umístění náhradní výsadby v podobě
3 000 ks nových keřů v naší obci!! A tím to neskončilo.
S ohledem na dobrou spolupráci mezi naší obcí a ŘSD
resp. stavební firmou se podařilo dojednat i původní
výsadbu. Takže ŘSD v naší obci vysadila 12 nových
stromů (6 ks lip, 6 ks dubů)!!
Jak se ukazuje, slušné chování a spolupráce se vyplácí.
Naší obci toto přineslo 3 000 nových keřů a 12 nových
stromů. Je to další významné opatření na zadržování
vody v naší obci.

Ulice Spojovací má nově zpevněný povrch
část zeminy vybraly a umístily sem asfaltový recyklát.
Ulice má tak zpevněný povrch, bez bahna. Na jaře
bude ještě tento povrch dorovnán a převálcován.

Změna kapacit školských
zařízení
Šest nových doubků v ulici Nad Údolím
Průběh a odeznění vlny porodního boomu po roce 2000 se
již projevuje i v našich školských zařízení. Počet dětí
předškolního věku klesá a naše školka tak začíná mít
přebytečnou kapacitu. Naopak základní školu teď
navštěvují děti, které se narodily v době zvýšené
porodnosti. Škola se tak i přes opakované rozšíření potýká
s nedostatkem učeben. I tento problém s odlivem vlny
odpadne, ale nyní je třeba ho řešit. Proto zastupitelstvo

Nové vyhlášky
Obec vydala tři nové obecně závazné vyhlášky. Všechny
tři vyhlášky se týkají místních poplatků. Pro občany je
důležité, že z hlediska obsahu v zásadě nedochází
k žádným změnám. Nové vyhlášky byly vydány z for-
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málních důvodů, které vyžaduje novela zákona o místních poplatcích platná od 1. 1. 2020. Původní vyhláška
o místních poplatcích byla v rámci úprav rozdělena
do dvou samostatných vyhlášek: OZV obce Šestajovice
č. 4/2019, o místním poplatku ze psů a OZV obce Šestajovice č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Poslední vyhláška týkající se
poplatku za svoz odpadů stála samostatně vždy, a to
z důvodu její každoroční obměny (přepočty hodnot nutných pro stanovení výše poplatku. Třetí nově vydanou
vyhláškou je tak OZV obce Šestajovice č. 6/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle propočtu nákladů na nakládání
s odpady byl stanoven poplatek za provoz odpadového
systému na rok 2020 ve výši 660 Kč. Došlo tak
k navýšení poplatku o pouhých 35 Kč. Plné znění vyhlášek naleznete dále.

Z činnosti obecní policie
Prosinec 2019
V prosinci řešili naši strážníci několik přestupků proti
veřejnému pořádku a dopravních přestupků. Dále odchytili tři volně pobíhající psy. Řešili se dvě vozidla
nezpůsobilá k provozu, která se nacházela na veřejné
komunikace. Jedno vozidlo bylo již odstraněno. Druhé
vozidlo se na komunikace stále nachází. Pokud jej majitel v zákonném termínu z komunikace neodstraní
(polovina února), nechá vozidlo zlikvidovat obec na náklady majitele. Strážníci dále řešili nález dokladů. Tyto
doklady strážníci vrátili přímo jejich majiteli.

Ničení obecního majetku a ohrožování chodců
V roce 2019 dostali naši strážníci několik stížností
na chování dětí, které se po obci pohybují po skatech
a na koloběžkách. Tyto děti se shromažďují na určitých
místech na veřejných komunikacích. Jezdí na skatech
a na koloběžkách po hranách obrubníků. Obrubníky se
takto ničí, odštipují se jim hrany. Děti se takovou činností dopouští ničení obecního majetku. Navíc se jedná
o místa, kde byly nedávno provedeny rekonstrukce
chodníků, tyto děti tak ničí pěkné nové obruby.
Dalším vážným problémem, který tato nezákonná činnost doprovází, je, že děti v těchto místech hrany obrub
chodníků voskují. Tyto jsou pak velmi kluzké. Chodci,
kteří se pak po chodníku pohybují, mohou po tomto
vosku v části chodníku u kraje vozovky uklouznout
a způsobit si vážné zranění. Ohroženy jsou především
malé děti, starší osoby a matky s kočárky. Děti, které
takto chodníky voskují, tak obecně ohrožují bezpečnost
chodců a jejich zdraví.
Jak již bylo řečeno, obec a strážníci dostávají na toto
nezákonné jednání dětí opakovaně stížnosti. Strážníci
doposud řešili tuto věc s dětmi domluvou, kdy tyto děti
slibovaly, že se již protiprávního jednání dopouštět
nebudou. Bohužel, svůj slib však nedodržují. I nadále
svým jednáním ničí obecní majetek a ohrožují
bezpečnost a zdraví naši občanů. Naopak. Nyní nově
toto nezákonné jednání konají i u kapličky. Ničí tak
poměrně nové obruby v historickém centru obce.
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Protože se stížnosti na toto protizákonné jednání
dětí množí, dochází k dalšímu ničení obecního majetku, rozšiřuje se počet mít s rizikem zranění
chodců a děti svůj slib nedodržují, jsou strážníci
nuceni začít věc řešit rázněji. V průběhu ledna
budou tyto děti v případě zachycení při uvedené
protizákonné činnosti ztotožněny a předány
rodičům. Od února budou tyto případy postupovány
k řešení příslušným orgánům.
Je nám líto, že musela věc dojít tak daleko, ale nelze
nechat neustále ničit nový obecní majetek, který
slouží našim občanům (a je placen z jejich peněz)
a především nelze nechat ohrožovat bezpečnost
a zdraví našich občanů!

Z činnosti hasičů
Předvánoční setkání
Rok utekl doslova jako voda a náš sbor se již tradičně
účastnil Předvánočního setkání, které proběhlo první
adventní neděli 1. 12. 2019. Součástí této akce je
i osvědčená soutěž o nejlepší punč. Do soutěže jsme
přihlásili dvě družstva, a to muže a ženy. Každé
z družstev se snažilo vyrobit ten nejlepší punč. Naše
mužské družstvo mělo na začátku jasně dané
poměry ingrediencí, ale ty po několikerých opakovaných ochutnávkách vzaly za své. Alkoholem rozjasněná mysl přešla na strategii přiměřeně,
přiměřeně, přiměřeně. A povedlo se. Tentokráte se
soutěže zúčastnila pouze čtyři družstva. Naše ženy
se umístily na třetím místě a muži na druhém místě.
Nebylo důležité vyhrát, ale sejít se s lidmi z obce,
připravit jim příjemnou atmosféru a potkat se třeba
s těmi, na které jsme přes rok neměli čas. A to se
povedlo. Lidí přišlo hodně, pilo se, jedlo se, povídalo
a i zpívalo. Na závěr byl za zvuku zvonu z naší
kapličky rozsvícen vánoční strom.

Otevřeli jsme minimuzeum
Členové našeho SDH Šestajovice několik let
přemýšleli nad tím, jak naložit s historickými
předměty, které souvisí s činností našeho sboru
a na které se prášilo na půdě a v garáži hasičské
zbrojnice. Bylo tu několik myšlenek, ale asi s tou
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nejzajímavější přišel starosta obce pan Hrdlic, který
řekl: “Postavíme minimuzeum”. A tak byla započata
stavba (nebo přesněji ministavba), se kterou nám
velkou měrou pomohly Technické služby obce
Šestajovice. Dokončovací práce pak už byly čistě
na nás. Měli jsme postavenou místnost, do ní
exponáty, ale neměli jsme zcela jasno, jak a na co
exponáty rozmístit. Obrátili jsme se tedy na místní
firmu EXPOSALE zabývající se návrhy a realizacemi
výstavních expozic. Nejen že nám vytvořili několik
návrhů interiéru, ale navržený interiér i vyrobili
a na jeho výrobě se i finančně podíleli. Poté začalo
dlouho očekávané stěhování exponátů, které mělo
jeden oříšek, a to motorovou stříkačku R. A. Smekal
z roku 1942, která je rozměrově větší než dveře
do minimuzea. S tím se však počítalo. A tak na řadu
přišly zručné ruce a těžká technika. Stříkačku jsme
částečně rozebrali a pomocí manipulátoru umístili
do muzea, kde jsme ji zase složili. A pak už to bylo
jednoduché. Nastěhovali jsme tam a naaranžovali
i další exponáty a 21. 12. 2019 jsme ve večerních
hodinách naše minimuzeum slavnostně otevřeli.
Respektive rozsvítili, protože exponáty jsou
vystaveny za okny a v noci jsou osvětleny, aby si je
kolemjdoucí z ulice mohli prohlédnou. Současný stav
exponátů není konečný a chceme jej postupem času
rozšířit. Pokud tedy máte něco, co souvisí s historií
hasičů a chtěli byste nám to věnovat nebo případně
zapůjčit, kontaktujte nás. Budeme velice rádi.
Děkujeme všem, kteří se na realizaci podíleli, a to
hlavně Technickým službám obce Šestajovice
spol. s r.o. a firmě EXPOSALE a.s. Přijďte se na naši
společnou práci podívat.
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Akce / Projekt: Vybavení JSDH Šestajovice věcnými
prostředky požární ochrany obyvatelstva
Evidenční číslo Akce/Projektu:
HAS/SDHOO/037818/2019
Celkové náklady na Projekt: 100.000,45 Kč
Výše dotace: 95.000,00 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice
https://sdhsestajovice.cz/

Vodné a stočné 2020
Pro rok 2020 byly stanoveny ceny vodného
a stočného takto:
Vodné:
31,11 Kč/m2 (beze změny)
Stočné:
45,54 Kč/m2 (navýšeno o 3,45 Kč)
Uvedené ceny jsou vč. DPH
V souvislosti s navýšením ceny stočného žádáme
občany, aby do odpadu (kuchyňský dřez, záchod
apod.) nevhazovali hygienické potřeby, jako jsou
tyčinky do uší, vlhčené ubrousky, dámské hygienické vložky, kuchyňské tuky, potraviny a jiné
odpady, které sem nepatří. Tyto odpady způsobují
velké potíže v čistírně odpadních vod, kde ucpávají
různé části čistících zařízení. Odstraňování těchto
odpadů a škod, které tyto odpady v čistírně způsobují, stojí nemalé finanční prostředky. To se pak
promítá do ceny stočného, která by bez těchto
zbytečných problémů mohla být nižší.
Děkujeme za pochopení a respektování zásad
likvidace odpadů.

Odečty vody pro rok 2020
Lokalita 1 – 21. 3. 2020
Na Balkáně, Na Ladech, U Rybníčku, Žižkova,
U Kopečku, Želivského, Chelčického, Husova,
Alšova, K Zemance, Na Výsluní, Revoluční, Slunečná,
Ve Skále, Větrná, Za Humny, Západní, Běchovická,
K Remízkům, K Sádku, Křížovnická, Na Viničkách,
Ovesná, Pšeničná, Trativody, Úzká, Žitná, Ječná,
Ženíškova,
Ladova,
Mánesova,
Konopišťská,
V Oříškách, Jiráskova, Nerudova, Erbenova, U Hřiště,
Fügnerova, Tylova, Tyršova po čp. 166, Holekova
po ul. Tylovu

Záchranný stan
Do výbavy JSDH byl pořízen nový záchranný stan
COMFY 25 vč. elektrického nafukovadla.
Tento stan je určen pro rychlé zásahy a akce s potřebou krytého zázemí. Na pořízení stanu byla získána
dotace z Programu 2019 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
Oblast podpory: Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany – ochrana obyvatelstva

Lokalita 2 – 20. 06. 2020
Škroupova, Sukova, Myslivečkova, Ve Skalkách,
Martinů, Janáčkova, Dvořákova, U Pole, Rybova,
Smetanova, Spojovací, Lomená, Fibichova, Palackého,
Krátká, Čechova, Tyršova, Lesní, Cyrilov, Holekova,
Havlíčkova, Hálkova, Máchova
Lokalita 3 – 19. 09. 2020
Chrpová, Maková, Trnková, V Cestách, V Zátiší,
Bezinková, Slepá, Šípková, Hlohová, Lísková, Šeříková,
Kopretinová, Zahradní, K Úvozu, K Lukám, Ve Vilkách,
Manželů Starých, Revoluční od pošty, Luční, Lipová,
9. května, Školská, Starý Dvůr, Vrbová, Vřesová, Potoční,
Blatouchová, Za Stodolama, U Váhy, Komenského,
Nad Údolím, Pohádková, Rákosová, Pampelišková, Sedmikrásková, Fialková
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Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání konaného
dne 16. 12. 2019 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 11 přítomných členů.
3) Zařazení nových bodů do programu, schválení pořadu zasedání:
- Rozpočtové opatření č. 7/2019 v kompetenci starosty
- Projednání Žádosti o souhlas s užitím znaku obce
Šestajovice
- Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2020
- Informace o kapacitě a technických možnostech napojení nových vodovodních a kanalizačních přípojek
- NK: Schválení výše odměny neuvolněného starosty
od 1. 1. 2020
Hlasování o přijetí návrhu do pořadu zasedání: pro 10,
proti 0, zdrželi se 1
Schválení pořadu zasedání
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
4) Určení zapisovatele: Bc. Dvořák
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
5) Určení ověřovatelů zápisu: p. M. Hrdlic, Ing. Netušil
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
6) Určení návrhové komise: Ing. Srnská, Ing. Škarka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
7) Kontrola minulého zápisu.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
8) Schválení Rozpočtu obce Šestajovice na rok 2020
(viz. příloha č. 1).
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje rozpočet
obce na rok 2020 jako schodkový takto:
celkové příjmy (třída 1 až 4) ve výši
68.715.529,40 Kč
běžné výdaje (třída 5) ve výši
48.828.800,00 Kč
kapitálové výdaje (třída 6) ve výši
39.955.000,00 Kč
financování (třída 8) ve výši
14.068.270,60 Kč
Jako závazné ukazatele rozpočtu schvaluje zastupitelstvo obce Šestajovice členění výdajů na paragrafy, u paragrafu 3111 a 3113 včetně položky 5331.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
9) Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce
Šestajovice (příloha č. 2).
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
10) Schválení Rozpočtového opatření č. 5/2019 v kompetenci ZO (příloha č. 3).
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
11) Rozpočtové opatření č. 7/2019 v kompetenci starosty (příloha č. 4).

12) Schválení Plánu investičních a neinvestičních akcí
pro rok 2020-2021 (příloha č. 5).
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
13) Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního programu MMR na akci „Atletický areál pro ZŠ Šestajovice II. etapa, Školní hřiště“, jedná se o podporu
ve výši maximálně 60 % uznatelných nákladů.
ZO se zavazuje spolufinancováním této akce z rozpočtu obce Šestajovice.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
14) Schválení dohody o provedení práce s Bc. Dvořákem. Zastupitelstvo Obce Šestajovice schvaluje
dohodu o provedení práce mezi Obcí Šestajovice
a zastupitelem Bc. Tomášem Dvořákem na distribuci 1650 výtisků obecního zpravodaje Dostavník. Dohoda se uzavírá od 1. 1. 2020 na dobu
neurčitou a odměna za jeden roznesený výtisk
činí 2,50 Kč.
ZO pověřuje starostu podpisem této dohody.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
15) Schválení koupě budovy čp. 391 a pozemků pč. st.
1007 a pč. 623/19 v kú. Šestajovice u Prahy za smluvenou cenu 13.000.000 Kč. ZO schvaluje koupi budovy čp. 391 a pozemku pč. st. 1007 od společnosti
K-M plus spol. s r.o. a pozemku pč. 623/19 od pana
Pavla Krňavského a pana Zdeňka Malého.
ZO pověřuje starostu provedením souvisejícího rozpočtového opatření a podpisem této smlouvy.
Návrhová komise: S ohledem na význam a objem
investice podala NK návrh na tajné hlasování, a to
z důvodu zajištění vyšší nezávislosti jednotlivých zastupitelů při hlasování.
Hlasování o přijetí návrhu: pro 9, proti 0, zdrželi se 2
Hlasování o bodu: pro 9, proti 1, zdrželi se 1
16) Vyhodnocení výběrového řízení na nákup modulových domů. Zvítězila nabídka subjektu Petr Králík,
IČO 64316912, celková cena 4 ks modulových
domů 12 x 4 m je 4.340.000 Kč. Byly splněny podmínky zadání, ZO souhlasí s uzavřením smlouvy.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
17) Výše finanční náhrady za bm věcných břemen – navýšení od 1. 1. 2020.
S ohledem na celkový nárůst cen nemovitostí v posledních 10 letech bude zvýšena cena finanční náhrady za bm věcných břemen hrazených obci
Šestajovice majiteli IS na 500 Kč/bm.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
18) Schválení uzavření Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
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stavby č. IV-12-6024799/VB/P001“, na pozemku
pč. 608/20 v kú. Šestajovice u Prahy.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
19) Schválení snížení kapacity MŠ Šestajovice, okres
Praha-východ, o 25 dětí. Zrušena bude třída MŠ
v budově ZŠ na adrese U Váhy 1001, Šestajovice.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
20) Schválení Smlouvy o výpůjčce mezi obcí Šestajovice a Mateřskou školou Šestajovice, okres Prahavýchod na budovy čp. 1 a čp. 1000 a na pozemky
pč. 224/20, pč. 227/2, pč. st. 1865 a pč. st. 2083 v kú
Šestajovice u Prahy.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
21) Schválení navýšení kapacity ZŠ Šestajovice, okres
Praha-východ, o 25 dětí. ZŠ bude dána do užívání
třída na adrese U Váhy 1001, Šestajovice, kterou
doposud užívala MŠ.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
22) Schválení Smlouvy o výpůjčce mezi obcí Šestajovice a Základní školou Šestajovice, okres Praha-východ, na budovy čp. 158 a čp. 1001 a na pozemky
pč. 224/20, pč. 227/2, pč. st. 1895 a pč. st. 2202, v kú
Šestajovice u Prahy.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
23) Schválení OZV obce Šestajovice č. 4/2019, o místním poplatku ze psů (příloha č. 6).
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
24) Schválení OZV obce Šestajovice č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (příloha č. 7).
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
25) Schválení OZV obce Šestajovice č. 6/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (příloha č. 8).
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
26) Projednání Žádosti o souhlas s užitím znaku obce
Šestajovice. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Jirny, žádá
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o souhlas s užitím znaku obce Šestajovice na svých
webových stránkách, kde bude uvedena obec
Šestajovice včetně znaku obce mezi dárci.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
27) Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2020 –
navýšení dle nařízení SFŽP.
Na základě podmínek finanční udržitelnosti VHI přijaté podpory na projekt “Zlepšení vodohospodářské
infrastruktury obce Šestajovice“ skutečná cena vodného a stočného musí dosahovat minimálně 90 %
ceny, dle relevantní finanční analýzy.
Původní cena vodného 27,06 Kč/m3 zůstává,
původní cena stočného 36,60 Kč/m3 se navýší
na 39,60 Kč/m3 bez DPH.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
28) Informace o kapacitě a technických možnostech napojení nových vodovodních a kanalizačních přípojek.
Návrh zastupitele Ing. Jirky odsouhlasit v souvislosti
se situací v dodávce vody následující: Do doby přijetí finálního řešení ohledně zásobování obce pitnou
vodou nebude Obecní úřad Šestajovice vydávat
souhlasná stanoviska k žádostem o povolení nových přípojek pro domy o více bytových jednotkách,
pro domy s konstrukčním řešením, které by v budoucnu mohlo umožňovat konverzi na více bytových
jednotek, pro domy, kde je vedle bytové jednotky zřízen ateliér či jiné prostory se samostatným sociálním zařízením, pro domy s bazény apod.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Hlasování o schválení návrhu: pro 7, proti 2, zdrželi se 2
29) Návrh návrhové komise:
Zastupitelstvo obce Šestajovice v souladu s nařízením vlády č. 338/2019 Sb., které bude účinné
od 1. 1. 2020 schvaluje výši odměny neuvolněnému
starostovi s účinností od 1. 1. 2020 v maximální
výši, a to 60 % z částky uvolněného starosty, která
je pro rok 2020 stanovena nařízením vlády
na 66.286 Kč. Schválená výše odměny neuvolněného starosty od 1. 1. 2020 činí 39.772 Kč.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
30) Schválení zápisu.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0
Diskuse. Závěr.

OBEC ŠESTAJOVICE
Zastupitelstvo obce Šestajovice
Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Šestajovice se na svém zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) 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 „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Šestajovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad1.

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je
pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená
nebo má sídlo na území České republiky (dále jen
„poplatník“)2.
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(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců3.
Čl. 3 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku
vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode
dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode
dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě
30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je
od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení poplatník uvede4
a)jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo
název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti
s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností
poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku,
zejména stáří a počet držených psů, včetně
skutečností zakládajících vznik nároku
na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,
je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 30 dnů ode dne, kdy nastala5.
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho
změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem
zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů
zveřejní správce poplatku na své úřední desce6.
Čl. 4 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)za jednoho psa
................................................................ 300 Kč,
b)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
............................................................... 300 Kč,
c)za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
................................................................ 200 Kč,
d)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let
................................................................ 200 Kč.
Čl. 5 Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje
po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
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Čl. 6 Osvobození
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa,
kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické
osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující
útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví
povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis7.
(2) Od poplatku se dále osvobozují po dobu 2 let poplatníci, kteří převzali psa z útulku.
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě
do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok
na osvobození.
(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká8.
Čl. 7 Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem9.
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku
sledujícím jeho osud10.
Čl. 8 Odpovědnost za zaplacení poplatku11
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi,
který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné
svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen
ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo
tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více,
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně.
Čl. 9 Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní
roky se řídí dosavadními právními předpisy.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012
o místních poplatcích, ze dne 20. 11. 2012.
Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2020.
místostarosta:
Tomáš Dvořák v. r.
starosta:
Roman Hrdlic v. r.
“otisk úředního razítka“
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 31. 12. 2019
1

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
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14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12 zákona o místních poplatcích

OBEC ŠESTAJOVICE
Zastupitelstvo obce Šestajovice
Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice č. 5/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Šestajovice se na svém zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. 24 usneslo vydat na základě § 14
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),
a v souladu s § 10 písm. d) 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 „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Šestajovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen
„poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad.
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá
za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým
se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen
„poplatník“).
Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která
jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří
nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní
před zahájením užívání veřejného prostranství.
V případě užívání veřejného prostranství po dobu
kratší než 4 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu,
neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede
(a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název,

obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu
nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další
adresu pro doručování; právnická osoba uvede
též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,
(b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
(c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo
a výměru užívání veřejného prostranství, včetně
skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů
požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
ode dne, kdy nastala.
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce
poplatku na své úřední desce.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý
i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
10 Kč,
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
10 Kč,
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c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování
prodeje
20 Kč,
d) za provádění výkopových prací
10 Kč,
e) za umístění stavebních zařízení
10 Kč,
f) za umístění reklamních zařízení
20 Kč,
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
20 Kč,
h) za umístění zařízení cirkusů
10 Kč,
i) za umístění skládek
10 Kč,
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10 Kč,
k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní
akce
10 Kč,
l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní
akce
10 Kč,
m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní
akce
10 Kč,
n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby
tvorby filmových a televizních děl
10 Kč.
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za umístění reklamního zařízení 130 Kč/týden,
b) za umístění reklamního zařízení 200 Kč/měsíc,
c) za umístění reklamního zařízení 1 000 Kč/rok.
Čl. 6 Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší
4 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 4 dnů
nebo delší nejpozději do 7 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.
(2) Poplatek stanovený paušální částkou je splatný
do 7 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.
(3) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli
nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 7
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osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo
ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely .
(2) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 písm. a) je
poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 15 dnů od počátku
zvláštního užívání veřejného prostranství.
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 písm. b) je
poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 15 dnů po skončení užívání veřejného prostranství.
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě stanovené
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.
Čl. 8 Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku
sledujícím jeho osud.
Čl. 9 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2020.
místostarosta:
Tomáš Dvořák v. r.
starosta:
Roman Hrdlic v. r.
“otisk úředního razítka“
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 31. 12. 2019
1

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
7
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
2

8

Osvobození

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
9

(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky obce Šestajovice č. 5/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zpoplatněná místa veřejného prostranství obce stanovená výčtem ulic
9. května
Alšova
Běchovická
Bezejmenná
Bezinková
Blatouchová

Bodláková
Cyrilov
Čechova
Diviznová
Dvořákova
Erbenova

Fialková
Fibichova
Fügnerova
Hálkova
Havlíčkova
Hlohová

Holekova
Husova
Chelčického
Chrpová
Janáčkova
Ječná
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Jetelová
Jiráskova
K Lukám
K Remízkům
K Sádku
K Úvozu
K Zemance
Komenského
Konopišťská
Kopretinová
Krátká
Kukuřičná
Křížovnická
Ladova
Lesní
Lipová
Lísková
Lomená
Luční
Máchova
Maková
Mánesova
Manželů Starých

1

Martinů
Myslivečkova
Na Balkáně
Na Ladech
Na Viničkách
Na Výsluní
Nad Třešňovkou
Nad Údolím
Nerudova
Ovesná
Palackého
Pampelišková
Poděbradská
Pohádková
Potoční
Pražská
Pšeničná
Rákosová
Revoluční
Rybova
Sedmikrásková
Severní
Slepá

Slunečná
Smetanova
Spojovací
Starý dvůr
Sukova
Šeříková
Šípková
Školská
Škroupova
Trativody
Trnková
Trojmezní
Tylova
Tyršova
U Hřiště
U Kopečku
U Pole
U Rybníčku
U Váhy
Úprkova
Úzká
V Cestách
V Cípu
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V Oříškách
V Zátiší
Ve Skále
Ve Skalkách
Ve Vilkách
Větrná
Vojtěškova
Vrbová
Vřesová
Za Humny
Za Stodolama
Zahradní
Západní
Želivského
Ženíškova
Žitná
Žižkova
ulice bezejmenná
(par. č. 623/2 a 623/11)
areál fotbalového hřiště
(parc. č. 621)

OBEC ŠESTAJOVICE
Zastupitelstvo obce Šestajovice
Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice č. 6/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ZZastupitelstvo obce Šestajovice se na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. 25 usneslo vydat na základě § 14
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),
a v souladu s § 10 písm. d) 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 „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Šestajovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad.
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek
platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném
nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník
nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen
ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména,
a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy
pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je
povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo
stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evi-
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(4)

(5)

(6)

(7)

denčním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba
umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se
byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění
v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
ode dne, kdy nastala.
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce
poplatku na své úřední desce.

Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 660 Kč a je tvořena:
a)z částky 99 Kč za kalendářní rok a
b)z částky 561 Kč za kalendářní rok. Tato částka
je stanovena na základě skutečných nákladů
obce předchozího kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 2.334.496 Kč
a byly rozúčtovány takto:
Náklady 2.334.496 Kč děleno 4.159 (3.909 počet
přihlášených osob na území obce + 250 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba) = 561,31 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 561 Kč.
(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby,
změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny
umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního
roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce,
je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději
do 31. března příslušného kalendářního roku.
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(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje
po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2
odst. 1 písm. a), která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let
věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo do školského zařízení
pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby přihlášené v sídle ohlašovny.
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto
článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů
od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok
na osvobození zaniká.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku
sledujícím jeho osud.
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi,
který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné
svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen
ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo
tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více,
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně.
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Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2018,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 13.12.2018.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních
právních předpisů.
Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2020.
místostarosta:
Tomáš Dvořák v. r.
starosta:
Roman Hrdlic v. r.
“otisk úředního razítka“
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky dne: 31. 12. 2019
1

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích

2

§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

3

§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

4

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

5

§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

6

§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

7

§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

8

§10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

9

§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

10

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

11

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

12

§ 12 zákona o místních poplatcích

Mateřská škola
Čertíci na výletě
K předvánočnímu období v naší mateřské škole neodmyslitelně patří výlety. Třída Čertíků se tak v úterý
10. prosince vydala načerpat vánoční atmosféru
na zámek Loučeň. Nejprve si děti vyzkoušely svůj
orientační smysl a hledaly cestu labyrintem, později

je uvítal a zámkem prováděl knížecí komorník. Děti
se seznámily s tradicí vánočních svátků a významem
a historií vánočního stromečku. V každé zámecké
komnatě na ně čekal vždy jiný vánoční stromek se
svým příběhem: staročeský lidový, stromeček zavěšený špičkou dolů, knížecí, tančící, světelný, cestovatelský, gurmánský, myslivecký, smajlíkový,
podmořský a další. Poté si děti vyrobily krásnou
ozdobu. Na závěr výletu ještě zapózovaly paním učitelkám u největšího adventního věnce a plni inspirace
a pěkných zážitků se vydaly zpátky do školky.
Za Čertíky Marie Bartošová

Vánoční besídka
Sníh stále nikde, a tak jsme ho začali s dětmi v mateřské škole přivolávat vánočními koledami. A že jich
je spousta. Rozhodli jsme se, že si z těch nejkrásnějších a nejroztomilejších připravíme pro rodiče vánoční besídku. Ta musí být. Ta k Vánocům patří.
Bez ní by zkrátka a dobře nebyly ty správné Vánoce.
Dali jsme i s dětmi hlavy dohromady a tam, kde vánoční básnička chyběla, jsme jí zkrátka vymysleli.
O to víc nám básničky přirostly k srdci a věříme, že si
je děti budou ještě dlouho pamatovat. A tak se nám
pomalu vánoční besídka rýsovala. Děti ji ještě doš-
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a za pomoc Breptíkovi nás odměnil malou sladkostí.
Na památku jsme si z pekla odnesli společné foto
s čerty.
Jana Zetková

Mikulášská nadílka

perkovaly krásnými vánočními kostýmy. Rodiče se mohli
těšit i na malou pohádku o sněhuláčkovi. A protože prosinec není jen obdobím Vánoc, v besídce se také objevila sv. Lucie a vyhnala nám ze třídy všechny nemoci
a nepořádek /toho tam bylo jen malinko/. Děti si vánoční
besídku velmi užily. Rodiče přišli v hojném počtu a odměnili malé umělce obrovským potleskem. Děti se pak,
jako správní kumštýři, vrhly na vánoční občerstvení,
které jsme společně připravili. Sníh se nám sice přivolat
nepodařilo, ale nevadí, ještě není všem dnům zimy
konec. Společně Vám přejeme krásný, šťastný a pohodový nový rok.
za MŠ Lodička M. Trantinová

Ve čtvrtek 5. 12. naši školku navštívil Mikuláš společně
s čerty a anděly. Děti ten den přišly do školky v kostýmech čertů, andělů nebo Mikulášů, převlek jim totiž pomáhá při překonávání strachu. Každá třída měla
připravenu básničku, písničku nebo taneček. Pan Mikuláš byl letos obzvláště hodný a myslím, že některé
"hříšné duše" ušetřil kázání. Hodné andělky utěšovaly
ty, kteří uronili slzičku, když se na ně čertíci trochu křivě
podívali. Děkujeme panu Mikuláši, andělům a čertům
ze základní školy, že nás i letos navštívili a připravili tak
dětem nezapomenutelný zážitek.
Jana Zetková

Děti v pekle Čertovina
První prosincový týden se děti ze tříd Kašpárci a Rybičky dobrovolně vydaly na návštěvu pekla. Samozřejmě jen jeho pozemské imitace v obci Čertovina.
Když se chcete dostat do pekla, musíte pořádně zabušit na bránu pekelnou. My jsme s pomocí trochu hubatého čerta Breptíka udeřili na gong...a peklo se nám
rázem otevřelo. Čertík Brebtík nám ukázal čertovskou
školu, kuchyni, v čertovské hospodě jsme se občerstvili limonádou a navštívili jsme i samotného vládce
pekel. Přitom jsme Breptíkovi pomáhali najít části roztrhané stránky z kouzelné knihy. Breptík nás naučil, že
se nesmí lhát a když přesto někdy zalžeme, že je lepší se přiznat. I samotný Lucifer na nás byl hodný

Centrum kolegiální podpory
I když přípravy na Vánoce v měsíci prosinci jsou náročné, paní učitelky přerušily pečení, zdobení, přípravy
besídek a v pondělí 2. prosince se společně sešly
nad tématem Diagnostiky a hodnocení dětí. Toto
téma je v pro pedagogy v tomto období značně palčivé, a tak paní učitelky ze ZŠ v Zelenči ostatní účastníky seznámily s průběhem zápisu do ZŠ a jak s diagnostikou, kterou při zápisu dále pracují. Také jsme
společně diskutovali nad problematikou odkladu školní docházky a diagnostikami, které jsou v mateřských
školách využívány a jejich úskalími. V dobré náladě
jsme se ve večerních hodinách rozešli. Společně se
opět uvidíme již v novém roce v pondělí 6. ledna a tentokrát si společně budeme vyměňovat zkušenosti
o tom, jak rozvíjet spolupráci s rodinou.
Marie Bartošová
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Život v obci
TJ Sokol Šestajovice
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Během týdne žádné z dětí nepotřebovalo televizi ani mobil, hrály se stolní hry, jezdilo se na bobech, lyžovalo se.
Domů se z nelyžařů vrátili lyžníci. Byl to báječný týden
plný pospolitosti a vzájemné pohody. A to se počítá.

Prosinec v Sokole
U nás v Sokole se snažíme pro členy a často i pro nečleny pořádat mnoho mimocvičebních aktivit, které si
toho dávají mnoho za cíl, někdy jde jen o vzájemnou pospolitost, jindy o posílení historického vědomí o historii
vlasti nebo regionu a v dalších případech třeba o to
udělat radost sobě nebo někomu jinému. Prosinec byl
na podobné akce víc než bohatý. Chtěli bychom se pochlubit jejich přehledem.
Za jakýsi standard už lze považovat různé předvánočně
laděné cvičební hodiny. Mimo ně naše tělocvičná jednota
pořádala:

Mikulášskou
Pro naše nejmenší členy, kterých se nakonec sešlo kolem třiceti, bylo připraveno setkání s mikulášskou trojicí
spojené s nadílkou, na níž se složili rodiče dětí. Děti vyráběly dárkové pytlíčky, zpívali jsme koledy, povyprávěli
jsme si něco o tradici mikulášského nadělování. Během
vlastní nadílky projevily děti velkou dávku odvahy, Mikuláš spíše chválil a nekáral. Všem zúčastněným kostýmovaným dobrovolníkům i rodičům patří velký dík.

Zpívání pro seniory
V pondělí 16. 12. jsme vyměnili pravidelné cvičení za výlet do klubu sokolské věrné gardy, pro jejíž členy jsme
s našimi cvičenci připravili vystoupení s pásmem vánočních písní a koled. Předškolní a mladší školní děti přinesly radost a úsměvy na všech tvářích. Dobrodružství
z večerního výletu ze Šestajovic do Libně bylo jen předehrou k báječnému pocitu, že i bez jakýchkoli finančních darů lze udělat dobrý skutek a věnovat dárek z nejdůležitějších - radost.

Sokol na horách
Jsme si v Sokole většinou názorově i lidsky velmi blízcí,
bylo tedy jen otázkou času, kdy někam společně vyrazíme na déle. Tentokrát se to podařilo - několik sokolských rodin ze Sokola Šestajovice, Sokola Písek a Sokola Karlovy Vary, vyrazilo strávit týden na horách.

Do dalších dnů roku 2020 přejeme zdar, sílu a pevné
zdraví a kupu elánu. Za všechny členy, cvičitele i činovníky všem přejeme pohodový rok 2019 plný zdraví,
štěstí, zážitků a aktivit.

Klub seniorů Šestajovice
ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ ZA ROK 2019
Nejprve bych chtěla jménem všech členů klubu seniorů popřát všem obyvatelům Šestajovic klidný a úspěšný
rok 2020.
Šestajovičtí senioři se scházejí pravidelně každý měsíc.
V březnu jsme přijali pozvání od majitelky firmy Rodas
na odpolední posezení s občerstvením.
Seznámila nás s tím, jak pokračuje další rozvoj firmy.
Děkujeme za pozvání a přejeme hodně štěstí s dalším
podnikáním.
V dubnu jsme podnikli výlet do blízkého Brandýsa n/Labem. Tamní zámek je po renovaci a má docela slušnou
sbírku starých zbraní, která je z větší části majetkem současného průvodce, a proto také o ní umí velice poutavě vyprávět, takže dojem z návštěvy zámku byl přímo skvělý.
Další výlet byl autobusem z Černého Mostu do Jablonce
n/Nisou. Počasí se po chladných květnových dnech trochu
umoudřilo. Navštívili jsme Muzeum skla a bižuterie. Jsou
tam k vidění překrásné věci a některou bižuterii pamatujeme ze svého mládí. V prodejně Jablonexu jsou krásné
výrobky z korálků, a i vánoční ozdoby.
V červnu jsme měli každý rok tzv. „vítání léta“ s občerstvením a hudbou.Tentokrát jsme to posezení z finančních
důvodů museli vynechat.
Se ZO SPCCH Jirny, jehož jsou členy i někteří naši
senioři, jsme v červenci jeli na státní zámek Libochovice,
který má nádherný park a je dobře udržovaný. Zámek je
rozsáhlý a s výbornou průvodkyní trvala prohlídka více
než hodinu. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Lázních
Mšené. Jsou to malé kouzelné lázně na pohybové ústrojí
v tichém koutě přírody. Další výlet byl s Jirenskou
organizací do st. zámku Zákupy u České Lípy, který je
zachovaný ve stavu jako před 100 lety, s výmalbou
od Josefa Navrátila, který mj. vymaloval zdi zámku
v Jirnech alpskými výjevy. Viděli jsme i čedičové skály,
tzv. Varhany. Se ZO SPCCH Jirny jezdí někteří senioři
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na delší zájezdy, jako jsou do lázní Třeboň, do Maďarských
lázní nebo na podzim do Milukova, spojeným s návštěvou
termálních lázní Laa an der Thasa v Rakousku.
Ještě v posledních teplých dnech v říjnu jsme byli na zájezdu ve sklárnách Rückl v Nižboru, kde se vyrábí broušené křišťálové sklo. Je to těžká práce, náročná na přesnost. Skončili jsme v soukromém pivovaru Berounský
medvěd. Výrobna a okolí bylo dost odstrašující, zato restaurace s kuchyní a pivo - to nemělo chybu! Poslední výlet byl za krásného počasí na hrad Karlštějn s perfektním
vlakovým spojením z Klánovic přímo na Karlštejn.
K 30. výročí listopadu, které pořádala obec 12. 10. 2019
jsme na připravenou nástěnku dali některé fotky z naší
činnosti.
Hromadně navštěvujeme klánovické kino, které promítá
filmy pro seniory každý druhý čtvrtek v měsíci odpoledne.
Příkladně se staráme o své členy, přejeme jim k půlkulatým a kulatým narozeninám s malým dárečkem.
Stále sbíráme víčka od PET lahví, celkem jich bylo 58,5 kg.
Rok 2019 jsme zakončili vánočním posezením s hudbou
a pohoštěním. O výzdobu se postaraly některé členky
klubu. Pořádala se i oblíbená tombola a o dobrou náladu
se zasloužili, jako každý rok, manželé Šimčíkovi. Velice
děkujeme klánovické lékárně za dárkové balíčky a dárkové poukazy. Naše pozvání přijali pan starosta Hrdlic
a pan místostarosta Dvořák, kteří přinesli kalendáře
na příští rok a zároveň nám sdělili, že dostaneme na činnost r. 2020 od obce grant. Děkujeme.
Za klub seniorů Eva Tyllová
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Luba Jokel, náš nejúspěšnější běžec v kategoriích
muži/kluci

Atlet Šestajovice
Lívancový pohár
7. 12. 2019, Praha
Získat poslední body do Lívancového poháru 2019 mohli
závodníci v sobotu 7. 12 2019. Toho z našich běžců využil především Luba Jokel, který mezi muži skončil
na skvělém 3. místě. Mezi ženami si opět vedla nejlépe
Olga Kostřížová na 32 místě. Vilda Kostříž si zase nejlépe vedl v kategorii kluci, kde doběhl na 14. místě. V kategorii holky jsme tentokrát zastoupení neměli.
A jak dopadl celý pohár? Zde jsou naši nejlepší v kategoriích (v závorce je celkový počet běžců v kategorii):
Muži (436)
6. Luba Jokel
21. Tomáš Dvořák
69. Pavel Junger
Ženy (339)
14. Šárka Kühnelová
17. Petra Dvořáková
34. Kája Hanáková
Kluci (114)
11. Vilda Kostříž
12. Adam Bareš
15. Lukáš Kühnel
Holky (82)
7. Natálka Kühnelová
9. Agy Kühnelová
24. Maruška Tatarová

Natálka Kühnelová, naše nejúspěšnější běžkyně
v kategoriích ženy/holky

Mistrovství ČR ve šplhu na laně
14. 12. 2019, Praha
Výborná atmosféra, skvělé výkony, osobní spokojenost
s výkonem. Tak bych ve stručnosti charakterizoval letošní
mistrovství. V kategorii Master jsem obsadil 2. místo
(skoro tradice) letošním nejlepším výkonem, a to hned
z 1. kola 12,30 s.
Šplhoun Lub

Českobrodská vánoční desítka
22. 12. 2019, Český Brod
Teplota vzduchu se sice blížila nule, ale bylo bezvětří.
Takže se běželo skvěle. Český Brod přivítal naše tři
běžce na známé trati mezi autokempem a lesní otočkou
v Dolánkách. Ve své kategorii si nejlépe vedl Luba Jokel,
který s časem 40:25 doběhl na 8. místě. S časem 47:38
skončil na 37. místě Tomáš Dvořák. Naše zástupkyně
mezi ženami Petra Dvořáková trať zdolala za 58:11 čímž
vybojovala 12 místo.
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Chvalský zámek
Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857,
Praha 9 - Horní Počernice
www.chvalskyzamek.cz, tel. 281 860 130,
otevřeno denně 9-17 hodin

30. 11. 2019 - 2. 2. 2020
JIHOČESKÉ BETLÉMY
Vánoční atmosféru naladí výstava v prvním podlaží připomínající centrum jihočeského betlemářství. Z Jindřichohradeckého muzea uvidíte historické exponáty i betlémy současných tvůrců z rozličných materiálů. Po celou
dobu adventní i vánoční až do 2. února můžete na zámeckém nádvoří obdivovat betlém ze sena a slámy
z dílny Jany Sedlákové a také keramické vánoční městečko ve středověké zámecké lednici.
30. 11. 2019 - 2. 2. 2020
DŘEVO, DŘÍVKO, DŘEVÍČKO
Díky dřevěným hračkám, loutkám, historickým předmětům, betlémům, a především zábavným úkolům děti
poznají, co vše je možné z užitečného materiálu vyrobit.
Interaktivní výstava v zámeckém sklepení skvěle propojí
vánoční téma s tradičním materiálem. Přiblíží dětem
zážitkovou formou význam a využití dřeva úlohu stromů
či důležitost lesa, podobu dřevěných obydlí i tradiční řemesla spojená se dřevem.
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16. 2. 2020 14:00 - 17:00
Masopustní průvod
Srdečně zveme v neděli 16. února na Masopustní průvod masek Horními Počernicemi. Těšit se můžete na tradiční i netradiční masky, zastavení na trase s programem, volbu nejlepších dětských masek i ochutnávku
zabíjačkových pochoutek v cíli.
21. 2. 2020 - 1.3.2020
Detektivní týden na zámku
Milé děti, v měsíci únoru vám přinášíme zcela novou
záhadu k vypátrání. Můžete těšit na další detektivní
zápletku. Přijďte k nám kdykoli v tomto týdnu v čase mezi
9. a 17. hodinou a samy (spolu s rodiči nebo prarodiči).
V recepci obdržíte zapečetěnou obálku s detektivním
případem i indiciemi a dál už bude na vás, zda se vám
podaří složitý příběh rozluštit a získat odměnu.
14. 3. 2020 19:00 - 22:00
STRAŠIDELNÁ NOC na zámku se strašidly
Těšíte se na další ročník Strašidelné noci? Těšte se! Zámek i výstavu Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka totiž zabydlí strašidla z mokřin a kapradí, které znáte
z českých pohádek. Nebudou chybět ani svítící přízraky
i tajemná překvapení. Přijďte k nám v sobotu 14. března
kdykoli mezi 19. a 21.30 hod. a mějte pro strach uděláno.

8. 2. 2020 - 10. 5. 2020
RÁKOSNÍČEK, KŘEMÍLEK A VOCHOMURKA
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.

Divadlo Horní Počernice

31. 1. 2020 17:00 - 1. 2. 2020 10:00
Nocování na Chvalském zámku pro děti s hostinou
a cestou za pokladem
Přemýšlíte o hezkém dárku pro své děti či vnoučata
pod stromeček či k narozeninám? Rádi byste odměnili
půlroční snažení svých dětí ve školní lavici? Nebo chcete
dopřát svým dětem netradiční zážitek? Pošlete je přespat na zámek … Cílová skupina: děti 6 až 11 let. Cena za
dítě: 590 Kč /1 dítě, sourozenecká sleva: 990 Kč /2 děti
Program:
- Večeře při svíčkách v Modrém salonku se zámeckou
obsluhou
- Noční cesta za zámeckým pokladem spojená
s dobrodružnou prohlídkou zámku i výstav
- Snídaně v Modrém salonku se zámeckou obsluhou
Rezervace a bližší informace: u produkční Anny Herianové
(anna.herianova@chvalskyzamek.cz, mob.: 602 403 750).

úterý 4. únor v 19.30
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Kino / komedie / ČR, SR / 15. hrají: Eliška Balzerová,
Tatiana Dyková, Petra Hřebíčková, Luboš Kostelný
a další. Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má
dobrou kariéru a nejlepší kamarádku Simonu, které se
právě obrátil život vzhůru nohama.

3. 2. 2020 19:00 - 22:00
POČERNICKÉ STODOLOHRANÍ
Chcete si zatančit společenské tance, potkat se s přáteli
a prožít příjemný večer se skvělou hudbou Bigbandu
a Dechového orchestru hornopočernické ZUŠ? Právě
pro vás je tu Hornopočernické stodolohraní ve Chvalské
stodole.

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

pneděle 2. únor v 15.00
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Divadlo Aha. Pohádka o potulném medvědáři, jeho
malém medvídkovi a přátelském strašidlu. Vstupné: 120,
100, 80, Kč.

středa 5. únor v 19.30
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
Divadlo Radka Brzobohatého. Dramatizace bestselleru.
Strhující příběh o souboji mezi manipulativní zdravotní
sestrou a jejím nedobrovolným pacientem. Do 14let nevhodné. Vstupné: 420, 400, 380 Kč.
čtvrtek 6. únor v 19.30
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
pátek 7. únor v 19.30
*SAMETOVÁ MLÁDEŽ
Studenti Hudebně dramatického oddělení školního
klubu Gymnázia Chodovická pod vedením prof. Olgy
Francové Velické přichází po předešlém, Studentskou
Thálií oceněném, muzikálu Rebelové nové generace
s autorským muzikálem Sametová mládež. Připomíná
výročí 30 let od revoluce v roce 1989. Vstupné: 100 Kč.
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sobota 8. února v 17.00
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Kino/rodinný animovaný / USA / P. Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Vstupné: 100 Kč.
neděle 9. únor v 15.00
LOTRANDO A ZUBEJDA
Metropolitní divadlo. Víte, jak uzdravit princeznu? Přijďte
do divadla na legendární pohádkový muzikál a připomeňte si, jak na to. Vstupné: 120, 100, 80 Kč.
pondělí 10. únor v 19.30
*GISELLE
Balet / tančí: Šárka Holečková, Jevgenij Lisovik a další.
Romantický balet, který vychází z pověsti o dívkách, které
zemřou neprovdány a po smrti se stanou vílami a utancovávají pocestné k smrti. Vstupné: 250, 230, 200 Kč.
úterý 11. únor v 19.30
PÁTEK VEČER
Pantheon production. Kultovní komedie, která má pod
slupkou nezávazného veselí ryzí srdce – trochu rozbolavělé a pohmožděné. Vstupné: 300, 280, 260 Kč
(20% studentská sleva).
středa 12. únor v 19.30
MALÉ ŽENY
Kino / romantické drama / USA / P. Hrají: Saoirse Ronan,
Emma Watson, Florence Pugh, Meryl Streep, Eliza
Scanlen a další. V nejnovějším ﬁlmovém zpracování se
oblíbený příběh sester Marchových – čtyř mladých žen,
z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého –
stává nadčasovým a velice aktuálním. Výpravný historický ﬁlm. Vstupné: 120 Kč.
čtvrtek 13. únor v 19.30
KRÁLÍČEK JOJO
Kino / komedie, drama / ČR, Nový Zéland / titulky P.
hrají: Roman Gri n Davis, Taika Waititi, Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie a další. Být v nacistické Třetí
říši malým blonďatým klukem znamená poměrně dost
přímočarou kariéru. Vstupné: 120 Kč.
pátek 14. únor v 19.30
THE CELLO BOYS
Koncert tematicky připravený pro valentýnský večer.
Vstupné: 200 Kč.
sobota 15. únor v 17.00
ZAKLETÉ PÍRKO
Kino / pohádka / ČR / P. Hrají: Anastatsia Chocholatá,
Sara Sandeva, Lukáš Pavlásek, Šárka Vaculíková
a další. Pohádka Zdeňka Trošky o odvážné dívce, která
se vydá vysvobodit zakletého prince. Vstupné: 130 Kč
(dětské vstupné 110 Kč – pouze v pokladně, není
možné koupit on-line).
pondělí 17. února v 19.30
MODELÁŘ
Kino / komedie, drama / ČR / 12
hrají: Jiří Mádl, Kryštof Hádek, Veronika Khek Kubařová,
Richard Stanke, Zuzana Fialová a další. Příběh dvou kamarádů, provozujících prosperující půjčovnu dronů, které
jsou pro bývalé spolužáky propustkou do mnoha oblastí lidského konání, jinak nedostupného. Vstupné: 120 Kč.
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úterý 18. únor v 19.30
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Kino / komedie / ČR / 12. hrají: David Novotný, Hana
Vagnerová, Martin Pechlát, Lukáš Příkazký, Miroslav Táborský, Milan Šteindler, Eva Holubová, Anna Polívková,
Lenka Krobotová a další. Parodie na tuzemské i zahraniční kriminálky. Vstupné: 100 Kč.
středa 19. únor v 19.30 hod.
SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Fanny agentura. Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hudečková, Jitka Ježková / Lucie Zedníčková a Vilém Udatný
/ Jakub Zindulka. Ochladly vaše vztahy? Obraťte se na
odbornici! Zkuste sexcoaching! Do 15 let nevhodné.
Vstupné 300, 280, 260 Kč.
čtvrtek 20. únor v 19.30
HVĚZDNÁ SETKÁNÍ
Talkshow / host: Petr Kostka. Moderuje: Marianne Ehrenthal. Výtěžek ze vstupného podporuje projekt „Světýlko pro maminku“. Vstupné: 280, 260, 240 Kč.
sobota 22. únor v 17.00
DOLITTLE
Kino / rodinný / USA / P. hrají: Robert Downey Jr., Tom Holland, Rami Malek, Emma Thompson a další. Jedině dr. Dolittle může uzdravit královnu, protože jediný lék se nalézá
pouze na mýty opředeném exotickém ostrově, musí se Dolittle vydat na plavbu do neznáma. Vstupné: 120 Kč.
středa 26. únor v 19.30
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Hrají: Jiří Langmajer, Lucie Žáčková, Ivana Chýlková, Iva
Janžurová, Pavel Nový, Karel Zima. Šťastně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu
poměr s jinou ženou. Vstupné: 130 Kč.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Přístupnost ﬁlmů je značena následovně: P – přístupný, 12 – do 12
let nevhodný, 15 – do 15 let nevhodný, 18 - do 18 let nevhodný. Pokud
není uvedeno jinak, je ﬁlm promítán v českém znění. Pořady označené * jsou pronájmy.

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

FRAGMENTY - Výstava měsíce
Výstava španělského autora žijícího v Praze. Carlos
Sardá Vidal fotografuje hlavně detaily (fragmenty) světa
kolem nás a z historické Prahy. Převážně se věnuje
černobílé fotograﬁi, ale rozhodně se barvám nevyhýbá.
Výstava je prodejní a potrvá do konce února.
3. 2. pondělí, 20:00 - Filmový klub
DALEKO OD REYKJAVÍKU
Příběh o neohrožené ženě bojující s mocným soupeřem
se odehrává v kulisách překrásné islandské krajiny a je
protkán jemnou severskou absurditou. Island, Dánsko,
Německo / 2019 / komedie, drama / 92 min / s titulky
5. 2. středa, 20:00 - Kino
KRÁLÍČEK JOJO
Příběh chlapce, který vyrůstá v nacistickém Německu.
Je zmasírovaný propagandou a sní o tom, že vstoupí
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do hitlerových služeb. Jak si ale poradí s tím, když zjistí,
že jeho matka (Scarlett Johansson) ukrývá ve sklepě
Židovku? Protiválečná absurdní satira T. Waititiho. USA
/ 2019 / komedie, drama, válečný / 108 min / s titulky
9. 2. pondělí, 19:30 - Divadlo
TRENÉR
David Prachař, skvělý herec Národního divadla a držitel
ceny Thalie, ve fotbalové ONEMAN SHOW. Hra nejen
o fotbale, ale i změnách, které s sebou přináší život.
10. 2. pondělí, 20:00 - Kino
MODELÁŘ
Nový ﬁlm Petra Zelenky s K. Hádkem a J. Mádlem
v hlavních rolích. Napínavý příběh dvou přátel, drony,
současná Praha a motiv hledání spravedlnosti. Česko /
2019 / drama, komedie, psychologický / 109 min
11. 2. úterý, 19:30 - PubQuiz neboli hospodský kvíz
Každé druhé úterý v měsíci.
PubQuiz neboli hospodský kvíz je vědomostní týmová
hra oblíbená po celém světě. O co jde? Vědět více než
soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete ze
školních lavic! Přijďte si zahrát a vyzkoušet netradiční
hru na party!
12. 2. středa, 20:00 - Kino
GENTLEMANI
Soﬁstikovaná akční komedie z dílny scénáristy
a režiséra Guye Ritchieho sleduje příběh britského
drogového krále Mickeyho Pearsona (Matthew
McConaughey), který se snaží prodat svoje impozantní
drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů.
USA / 2020 / akční, drama / 113 min / s titulky
13. 2. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť
si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.
13. 2. čtvrtek, 14:00 - Bio Senior
VLASTNÍCI
Celovečerní debut respektovaného divadelního režiséra
a herce Jiřího Havelky popisuje mimořádně autentickým
způsobem schůzi společenství vlastníků jednoho
bytového domu. Ve ﬁlmu se objeví Tereza Voříšková,
Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, David Novotný, Klára
Melíšková. Česko / 2019 / komedie, drama / 96 min
16. 2. neděle, 16:00 a 17. 2. pondělí, 10:00
Divadlo pro děti
KOCOUR V BOTÁCH
Divadlo Buchty a loutky - Žili byli tři bratři a tatínek jim
nechal dědictví. Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední
peníze a nejmladší, hm, na toho zbyl jen kocour. Cha chá,
jen obyčejný kocour? Pozor, on tak docela obyčejný není,
on totiž mluví! A dokáže taky ledacos vymyslet a zařídit,
třeba princeznu nebo… Nevěříte? Tak se přijďte podívat!
17. 2. pondělí, 20:00 - Kino
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Je možné, aby si manželka s milenkou rozdělily chlapa?
Odpověď přináší nová česká komedie s Jiřím
Langmajerem, Ivanou Chýlkovou a Lucií Žáčkovou. Česko
/ 2020 / komedie
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19. 2. středa, 20:00 - Kino
MODELÁŘ
Nový ﬁlm Petra Zelenky s K. Hádkem a J. Mádlem
v hlavních rolích. Napínavý příběh dvou přátel, drony,
současná Praha a motiv hledání spravedlnosti. Česko /
2019 / drama, komedie, psychologický / 109 min
BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky
Změna programu je vyhrazena

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Brandýská 98, 250 92, Jirny, www.uantosu.cz

Neděle a pondělí
Taneční pro dospělé, taneční kurzy pro mírně
pokročilé i pokročilé.
Už od 2. 2. 2020 pokračujeme oblíbeným cyklem
tanečních pro dospělé, na které se můžete hlásit
na www.artimo.cz
Pondělí, 18:00, Latina pro ženy,
od 3. 2. 2020 začínáme oblíbeným kurzem vhodným pro
všechny tanečnice, které mají chuť si příjemně zatančit
sólo a poznat krásu latinských rytmů a pohybů. Na své si
přijdou jak začátečnice, tak pokročilé. Možnost přihlásit se
a více informací na www.artimo.cz
Úterý, 19:00, Hathajóga,
lekce probíhají každé úterý,
jsou kombinací hathajógy, jógové terapie, muzikoterapie
a aromaterapie. Více informací a rezervace: Eva
Šimánková, e-mail: E.Simankova@seznam.cz, mob.:
608 109 743, FB Sakurajóga
Středa a čtvrtek – Taneční přípravka,
od února TJ Sokol Jirny opět otevírá kurzy tanečněpohybové průpravy pro děti od 8 do 14 let! Vhodné jak pro
první taneční krůčky, tak pro již mírně zkušené tanečníky.
Více informací a přihlášení na e-mailu: sokoljirny@gmail.com
Neděle, 14:00-15:00, Česká Beseda, od 26. 1.
jednou za čtrnáct dní pravidelné kurzy výuky tradičního
českého salonního tance Česká Beseda, který je součástí
a ozdobou nejen Májových slavností.Všichni zájemci jsou
vítání. Více informací: Zuzana Nováková, mob.:
606 748 262, e-mail: zuzana.novakova.cz@seznam.cz
7. 2 .pátek, 19:00, Tančírna Kvapík.
14. 2. pátek, 19:00, Kvapík má narozeniny!
Zveme vás na podvečerní setkání u příležitosti výročí
dalšího úspěšného roku sálu. Večer bude mimo jiné
spojený s promítáním dalšího úspěšného titulu v rámci
Biografu Kvapík. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
16. 2. neděle, 15:00,
Vílí poklad,
pohádka v podání divadelního ochotnického souboru
Dipona z Louňovic. Vstupné 80,- Kč. Organizuje
Divadelní ochotnický spolek Jirny.
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Zde může
být
i vaše
reklama!
TRUHLÁŘSTVÍ
Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz

tel.: 724 963 162

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

PALIVOVÉ DŘEVO
Stupice u Koloděj
728 272 687
776 834 911
e-mail: pilastupice@email.cz
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BROUŠENÍ
BRUSLÍ
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