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Pár slov na úvod
Vážení spoluobčané,
začaly nám prázdniny a dočkali jsme se i tolik očekávaných uvolnění
v rámci COVIDu 19. Bylo to náročné období, které jsme však všichni
společně zvládli, za což patří Vám všem, našim spoluobčanům,
velké díky. Věřme tedy, že se již situace v tomto směru nezhorší
a budeme si moci užít pohodové léto. Počasí teď totiž přímo vybízí
k dovoleným, relaxaci a cestám k vodě, byť je většina z nás zřejmě
stráví v ČR. A těm z Vás, kteří je stráví v Šestajovicích, jistě
neuniknou pokračující rekonstrukce dětských hřišť či pokračující
výstavba silnice Běchovická. V prázdninovém Dostavníku naleznete
informace o projektech na zadržování vody v krajině, o nových
kontejnerech na drobné kovy a zápis z jednání zastupitelstva obce.
Přeji vám krásné prožití letních dovolených.
Martin Liška
šéfredaktor

Rekonstrukce dětského hřiště U Studny

ovický
šestaj
Dostavník
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oprava vozu, OP
servis radaru
webhosting sestajovice.cz
Microsoft Office
Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/

Informace OÚ
Úhrady nákladů
MĚSÍC KVĚTEN 2020
vzduchotechnika, hasičská zbrojnice
nabíječka, hasičské vozy
antibakteriální mýdlo
klimatizace
dopravní balisety
věnec k výročí
oprava vozu, hasiči
etikety
čistící prostředky
Dostavník 5/2020
vodné a stočné, sportovní hala
vodné a stočné, OÚ
vodné a stočné, hasičská zbrojnice
elektřina, přečerpávací stanice
elektřina, sportovní hala
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, čp. 13
elektřina, hasičská zbrojnice
elektřina, OÚ
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
pohonné hmoty, hasiči
poštovné
telefony, ČOV
telefony, sportovní hala
telefony, hasiči
telefony, OÚ
telefony, OP
fireport, hasiči
mobilní rozhlas
poplatky bankám
nájem, sběrný dvůr
školení
pasport veřejného osvětlení
IT služby
demontáž nafukovací haly
geometrický plán
svoz odpadů
povolení k provozu třídící linky
STK vozidel, hasiči
servis tepelného čerpadla
oprava vodovodního řadu
revize veřejného osvětlení
cestovné
pohoštění
dopravní obslužnost BUS MHD
správní poplatky
sociální pohřeb
opravy komunikací Krátká a Ve Skalkách
modulové domy
nákup hasičského vozu
žádost o dotaci, hasiči
doména mpsestajovice.cz

21
6
1
184
2
2
12

957,350,682,643,662,000,933,943,140,19 657,7 400,8 805,6 600,2 800,4 900,156 500,23 000,6 000,3 300,1 600,5 000,4 472,277,12,26,1,2 331,315,1 210,1 363,2 358,10 000,1 200,4 333,10 000,18 150,12 100,650 093,30 250,2 590,4 590,17 825,72 713,125,1 702,113 455,11 050,9 692,2 664 368,2 038 668,502 000,15 000,1 113,-
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404,970,260,079,-

Zadržování vody v krajině
V současnosti díky klimatickým změnám svět zaznamenává největší sucha za posledních 500 let.
Problém není v počtu dešťových srážek, ty se
z dlouhodobého hlediska příliš nemění. Problém je
ve zvyšování teploty, a tedy ve větším výparu vod.
Hlavním problémem měst a obcí je v tomto směru
odtékání vody z jejich zastavěných částí. Stejně je tomu
i v naší obci. Proto vedení obce dlouhodobě věnuje
pozornosti opatřením na zadržování vody v krajině.
Za poslední roky bylo vysázeno na 2 000 nových stromů
a tisíce nových keřů. Při rekonstrukci silnic jsou
budovány vsakovací zařízení. A mnoho dalších opatření
je prováděno v rámci rozvoje obce.
Předpovědi nejsou přívětivé, teploty se budou nadále
zvyšovat. Proto naše obec hledá další způsoby, jak
zadržet vodu v zastavěné části obce a prostředí
obce tak co nejvíce ochladit.
Obec v otázce zadržování vody začala spolupracovat
se svými občany. Jedním ze způsobů, jak vodu
zadržet, je nechat zelené pásy v ulicích v přirozené
podobě. Tedy nechat jim podobu louky a sekat je pouze
jednou či dvakrát v roce. Již se ozvalo několik občanů,
kteří obec požádali, aby zelený pás před jejich domem
technické služby nesekaly. Někteří občané si zde i sami
zaseli luční kvítí. Takto přirozené zelené plochy mnohem

Luční porostt v ulici Alšova
lépe zadržují vodu a více ochlazují okolí. I esteticky vypadají mnohem lépe. Zatímco v horkém počasí krátce
posekaná tráva zežloutne, nesekané plochy jsou stále
zelené.
Z občanské aktivity také vychází projekt, jehož cílem je
vybudování suchého poldru na poli v centru obce.
Projekt má zajistit zadržení vody, která z pole odtéká

ovický
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Dostavník

během silných dešťů a zabránit tak jejímu marnému
odtoku. Záštitu nad projektem převzal místní spolek Atlet
Šestajovice, který se jej pokusí ve spolupráci s občany
naší obce dotáhnout do zdárného konce coby
občanský projekt. Aktuálně se připravuje zadání
projektové dokumentace. Velké poděkování si zde
zaslouží majitelka pole, která dala k vybudování
obecně prospěšného projektu na svém pozemku
souhlas.
Nový zásadní projekt pro zadržování vody v krajině chystá
sama naše obec. Jde o vybudování přírodních vodních
nádrží, které budou zachytávat vodu z dešťové kanalizace
a vyčištěnou vodu, které vytéká z čistírny odpadních vod.
Všechny tyto vody v současnosti z katastru naší obce
odtékají. Nové vodní plochy vodu zadrží. Vytvoří se tak
nový kus přírody, voda se bude vsakovat v naší obci, vodní
plochy budou ochlazovat vzduch. Na akci bylo vydáno
stavební povolení. Obec v současnosti vypracovává návrh
na žádost o dotaci na vybudování těchto nových ploch.

Třídění odpadů
Obec stále hledá další možnosti, jak vytvářet našim
občanům co nejlepší podmínky pro třídění odpadů.
Dalším počinem v této oblasti je zajištění kontejnerů
na drobný kovový odpad. Dva tyto nové kontejnery obec
umístila za budovu obecního úřadu.
Do kontejnerů patří drobnější kovový odpad, který lze
skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky
od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky,
hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné
kovové odpady.
Do kontejnerů nepatří plechovky od barev a jiných
nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky
nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Nepatří do nich
ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.
Tyto kontejnery jsou volně přístupné. V této souvislosti
žádáme občany, aby vzhledem k hluku vznikajícímu
při využívání kontejnerů (odpad padající do kontejneru,
bouchání dveří aut apod.) s ohledem na občany bydlící
v okolí stanovišť na kontejnery na tříděný odpad konte-
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jnery využívali v době mezi 8:00 – 20:00. Toto se týká
kontejnerů na všechny tříděné odpady. Děkujeme
za ohleduplnost.

Kontrola kanalizace
V minulém Dostavníku byl podrobně popsán problém
černých přípojek okapových svodů do splaškové
kanalizace. Po první kontrole části obce bylo zjištěno
14 případů protiprávního jednání v podobě takovýchto
přípojek. Majitelé nemovitostí, kde byly přípojky odhaleny,
byly vyzvání ke zjednání nápravy. Většina majitelů již kontaktovala technické služby obce, aby se dohodli na dalším
postupu. U majitelů, kteří nebudou na výzvu reagovat,
bude věc postoupena ke správnímu řízení.
Dostavník také popisoval mnoho problémů, které tyto
černé přípojky způsobují. I v červnu se tyto problémy
projevily. Během krátkého silného deště došlo k zahlcení
splaškové kanalizace v ulici 9. května. Tím došlo
k vyražení poklopu kanalizačního řadu a splašky se vyvalily na ulici.
Obec již objednala kontrolu dalších částí obce. Během
prázdnin tak bude speciálním zařízením zkontrolováno
několik dalších ulic.

Splašky vyteklé v ulici 9. května

Rekonstrukce dětských hřišť

Nové kontejnery na kov za budovou OÚ

Obec postupně provádí rekonstrukce dětských hřišť.
Jako první byla provedena rekonstrukce dětského hřiště
U Vrby, kde byly zakoupeny i nové hlavní herní prvky.
V červnu pak byla provedena rekonstrukce hřiště
U Studny. Zde byl vyměněn kačírek v dopadové ploše
houpaček, vyměněny popraskané pneumatiky, (opičí
dráha, doraz kyvadlové houpačky), opraveny
popraskané díly trampolíny, herní prvky a lavičky byly
přetřeny a provedeny další potřebné úpravy.
Na konci června začala rekonstrukce dětského hřiště
U Valu. Toto hřiště je poměrně nové, herní prvky jsou
v dobrém stavu. Přetřena byla lezecká stěna, kterou
posprejovali vandalové. Vybudována bude nová
dopadová plocha lezecké stěny. Stávající dopadová
plocha je tvořena kačírkem. Tato forma dopadové plochy
byla vybrána proto, že kačírek vizuálně nenarušuje
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Rekonstrukce dětského hřiště U Studny

Hledání srnčat v poli v centru obce

přírodní vzhled prostředí. Ukázalo se však, že děti, které
si zde hrají, kačírek rozhazují po přilehlé cyklostezce
(bohužel často za netečného přihlížení rodičů). Tento
kačírek je nebezpečný pro in-line bruslaře nebo pro malé
děti na odstrkovadlech, kolech nebo koloběžkách. Proto
bude kačírek odstraněn a bude zde vybudována nová
dopadová plocha v podobě gumového pružného
povrchu. Dále na toto dětské hřiště bude zakoupeno
nové pískoviště.

uženou nebo zardousí psi, které jejich bezohlední majitelé pouštějí do polí. Toto špatné chování majitelů psů
lze zaznamenat i jinde v polích. Jde o porušení zákona,
které řeší strážníci. Např. nedávno udělili strážníci
blokovou pokutu za volné pobíhání psa v poli u dálnice.
Nepřítelem malých srnek na poli v centru obce však
nejsou jen volně pobíhající psi, ale i zemědělská technika. Proto existuje úmluva s místní zemědělskou
společností, která vždy obci dopředu nahlásí, kdy
k sekání dojde. Před provedením sekání pak pole
prochází zaměstnanci technických služeb a strážníci
a srnčata před žacími stroji odhání. Při nebezpečí malé
srnky totiž zalehnou a nehýbou se, místo aby
před blížícím se strojem hned utekly. Letos se v poli
ukrývala tři srnčata, všechna se podařilo zachránit.

Místní komunikace
Pokračuje budování nové části komunikace v ulici
Běchovická. V první etapě byl dokončen základ vozovky v napojení na stávající silnici. Pokračují práce
na další části nové komunikace. Zde byly dokončeny
zemní práce. Pokládají se nové obrubníky, vybudován
bude základ dalšího úseku silnice.
Po dokončení nové silnice budou mít cyklisté pohodlnější napojení na polní cestu vedoucí do Klánovic,
kde se mohou napojit na značené cyklotrasy.

Jedna z nalezených malých srnek

Z činnosti obecní policie
Práce na nové silnici v ulici Běchovická

Ochrana zvířat
Mezi vzácnosti obce patří stádo srnek, které se pohybuje okolo hospodářského stavení v centru naší obce.
Na jaře je možné vždy vidět i několik malých srnčat.
Ne všechna srnčata však vždy přežijí. Někdy je totiž

V měsíci červnu řešili naši strážnici mimo jiné tyto
záležitosti: dopravní nehoda, volně pobíhající pes 3x,
volně pobíhající pes v honitbě, kontrola podezřelých
osob, kontrola podezřelého vozidla, střelba ze zbraně
podnapilou osobou, nález použitých injekčních
stříkaček, nález želvy, kouření mladistvých, požívání
alkoholu na dětském hřišti, kouření a požívání alkoholu
u školského zařízení, vandalismus a další.
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Zápis - Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání
konaného dne 30. 6. 2020 od 19:00 hodin v budově OÚ Šestajovice
Přítomní zastupitelé obce: viz prezenční listina. Občanů přítomno: 0
Návrh usnesení je schválen, pokud minimálně šest zastupitelů hlasuje „pro“ návrh.
1) Zahájení zasedání.
2) Zastupitelstvo obce Šestajovice je usnášeníschopné počtem 6 přítomných členů.
3) Určení zapisovatele: Bc. Dvořák
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
4) Určení ověřovatelů zápisu: Ing. Netušil, Ing. Srnská
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
5) Určení návrhové komise: Ing. Liška, p. Procházka
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
6) Kontrola minulého zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
7) Závěrečný účet obce Šestajovice za rok 2019.
Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním
hospodařením obce Šestajovice a se Závěrečným účtem obce Šestajovice za rok 2019 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Šestajovice za rok 2019, provedené Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, a to bez výhrad.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

8) Rozpočtové opatření č. 4/2020 v kompetenci ZO
(příloha č. 1).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
9) Schválení Provozního řádu veřejných dětských
hřišť a pískovišť (příloha č. 2).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
10) Schválení Provozního řádu veřejných sportovišť
(příloha č. 3).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
11) Schválení příspěvku na umístění dítěte v předškolním zařízení pro školní rok 2020/2021. Příspěvek je určen na dítě s trvalým pobytem v obci
Šestajovice, které se účastnilo zápisu do MŠ
Šestajovice, okres Praha-východ, pro školní rok
2020/2021, a nebylo z kapacitních důvodů přijato.
Podmínkou příspěvku je, aby alespoň jeden z rodičů dítěte měl trvalý pobyt v obci Šestajovice.
Výše příspěvku činní 700 Kč/měsíc pro období
09/2020 – 06/2021.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Diskuze
Závěr

Provozní řád veřejných dětských hřišť a pískovišť
1) Používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad
rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním
se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek
dané, je zakázáno a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného
užívání.
2) V celém prostoru dětského hřiště a pískoviště je zakázáno:
- kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných
látek
- přinášet na dětské hřiště tabákové výrobky, alkohol,
omamné látky střelné zbraně, výbušniny, jedovaté
látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví
a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
- vstup pod vlivem alkoholu nebo omamných látek
- manipulace s otevřeným ohněm
- vstup se psy a jinými zvířaty
- jízda na kole, koloběžkách apod.
- vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy
- poškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště
a zeleň, pokud je součástí dětského hřiště
- znečišťovat dětské hřiště a zeleň, pokud je součástí
dětského hřiště.

3) Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm,
toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění,
že je stavem dětského hřiště a pískovitě ohrožena
bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby
je dítě používalo.
4) Vstup na dětské hřiště je zakázán:
- pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké
nebo je jeho povrch namrzlý nebo na něm zjistíte
závadu
- pokud se v pískovišti nachází předměty, které by
mohly ohrozit zdraví
- v horkém počasí může být povrch herních zařízení
rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při
doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu
zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat
- pokud jsou dětské hřiště a pískoviště, herní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání,
je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele.
5) Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.
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6) Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a pískoviště a užívání herních prvků a vybavení dětského
hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé
osoby.
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vozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.
10) Provozovatel neručí na dětském hřišti a pískovišti
za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

7) Uživatelé dětského hřiště a pískoviště jsou povinni
řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat
pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.

11) Zimní údržba chodníků a zpevněných ploch, které
jsou součástí dětských hřišť není prováděna. Vstup
v tomto období je na vlastní nebezpečí.

8) Z užívání dětského hřiště a pískoviště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozního
řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu,
osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek.

12) Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba:
155
Policie ČR:
158
Hasiči:
150
Tísňová linka:
112
Obecní policie Šestajovice: 725 378 590

9) Za úmyslné poškození dětského hřiště a pískoviště
dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním pro-

Provozovatel:
Obecní úřad Šestajovice, Husova 60, Šestajovice

Provozní řád veřejných sportovišť
1) Používání zařízení sportoviště nad rámec běžného
užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové
užívání, které je pro sportovní či herní prvek dané,
je zakázáno a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.
2) V celém prostoru sportoviště je zakázáno:
- kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných
látek
- přinášet na sportoviště tabákové výrobky, alkohol,
omamné látky střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky,
chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
- vstup pod vlivem alkoholu nebo omamných látek
- vstup se psy a jinými zvířaty
- jízda na kole, koloběžkách apod. přes povrchy hřišť
(umělé, pískové, oblázkové povrchy, trávníky apod.)
- vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy
- poškozovat zařízení a vybavení sportoviště a zeleň,
pokud je součástí sportoviště
- znečišťovat sportoviště a zeleň, pokud je součástí
sportoviště
3) Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu se sportovními a herními prvky,
toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti v pořádku. V případě zjištění, že je stavem
sportoviště ohrožena bezpečnost, nesmí dospělá
osoba připustit, aby je dítě používalo.
4) Vstup na sportoviště je zakázán:
- pokud je sportovní nebo herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo
na něm zjistíte závadu
- pokud se na sportovišti nachází předměty, které by
mohly ohrozit zdraví
- v horkém počasí, kdy může být povrch sportovních
a herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí
vznik popálenin při doteku

- pokud jsou sportoviště, herní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele
5) Pobyt na sportovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná
dospělá osoba.
6) Dětem mladším 6 let je vstup na sportoviště a užívání herních prvků a vybavení sportoviště povoleno
jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.
7) Uživatelé sportoviště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného
chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.
8) Z užívání sportoviště jsou vyloučeny osoby, které
nerespektují pokyny provozního řádu, ohrožují
zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek.
9) Za úmyslné poškození sportoviště dítětem nebo škodu
vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.
10) Provozovatel neručí na sportovišti za případnou
ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
11) Zimní údržba chodníků a zpevněných ploch, které
jsou součástí sportoviště není prováděna. Vstup
v tomto období je na vlastní nebezpečí.
12) Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba:
155
Policie ČR:
158
Hasiči:
150
Tísňová linka:
112
Obecní policie Šestajovice: 725 378 590
Provozovatel:
Obecní úřad Šestajovice, Husova 60, Šestajovice
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Mateřská škola
Centrum kolegiální podpory
S uvolňováním koronavirových pravidel a opatření
naše mateřská škola mohla opět pořádat setkání
při centru kolegiální podpory. Tentokrát jsme se
na něm věnovali tématu agresivity dětí a řešení konfliktních situací. Na setkání jsme si pozvali metodičky
Evu Hrubou a Ludmilou Jirotkovou, které nám představily pohled práce s agresivitou pomocí metody
Dobrý začátek. Na úvod jsme si pohovořili o příčinách
agresivity, o agresivitě jako přirozeném projevu, jakým
způsobem ji mohou děti projevovat a jaké jsou vhodné
způsoby projevu. V další části jsme se věnovali praktickým ukázkám při prevenci nevhodných projevů
agresivního chování a řešení konfliktních situací mezi
dětmi, kde nám byly prakticky představeny strategie či
pomůcky, které můžeme při prevenci i při řešení využívat. Věřím, že toto setkání bylo pro mnohé z nás
přínosné a budeme se nad dalšími tématy setkávat
společně dál. Příští setkání centra kolegiální podpory
se bude konat ve středu 26. srpna na téma Struktura
dne ve třídě Začít spolu, abychom si posdíleli své zkušenosti, jak efektivně využít čas s dětmi a zároveň respektovat a dodržovat režim školy.
Marie Bartošová

7-8 2020

strana

8

Pasování předškoláků
Dne 16. 6. 2020 přijela do naší MŠ velmi vzácná návštěva. Nikdo z nás to nečekal, a tak překvapení bylo
o to větší. Až z daleké Francie k nám zavítal Žán Baklažán, proto jsme využili této slávy a požádali ho,
zda by nám mohl slavnostně pasovat děti z předškoláků na školáky. Ujal se toho s francouzským šarmem
a s velmi trefnými verši ke každému dítěti. Při této příležitosti nás přišel také navštívit pan starosta a pan
místostarosta, kteří popřáli našim budoucím prvňáčkům mnoho úspěchů ve škole. Dětem byla předána
památeční placka předškoláka, batůžek a výtvarné
potřeby, bez kterých se správný prvňáček neobejde.
Na závěr děti slavnostně slíbily, opravdu slíbily „Slibem předškoláka“, že se budou pilně učit, protože
pětky mít nechtějí.
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Ráda bych popřála dětem, kterým v září začne nová životní etapa a stanou se žáky základních škol: „Ať vás
touha po vzdělání provází celý život a učení je pro vás
vždy zajímavou hrou plnou krásných zážitků, jako v naší
mateřské škole Šestajovice.
Za MŠ TEAM Kateřina Böhmová.

Den dětí v Lodičce
Jako každý rok, i letos oslavily děti z mateřské školy Mezinárodní den dětí. Děti se seznámily s historií tohoto svátku
a zároveň se dozvěděly, že se slaví více než 70 let.
Kvůli hygienickým opatřením měla každá třída jiný program a své území.
Děti z Rybiček letos zároveň zachraňovaly i vodní říši.
V jejich třídě se velkou záhadou objevila truhla se psaním od královny Ryběny. Ta oslovila děti, aby jí pomohly
zachránit její sloužící tím, že splní nejrůznější úkoly.
Skákalo se tedy v pytlích, překonávaly se překážky či se
přenášelo závaží ve dvojicích. Na každém stanovišti zachránily děti 1 rybičku, šnečka nebo raka.
Nasbírané ztracené vodní obyvatele děti předaly královně, která se jim odměnila sladkým pokladem.
Za třídu Rybiček Petra Chlumská

Letní škola Začít spolu
v MŠ Lodička Šestajovice
Vůbec poprvé se v historii Mateřské školy Šestajovice konal týdenní seminář Letní škola Začít spolu
MŠ – základní kurz. K této spolupráci nás vyzvala nezisková organizace Step by Step, která je jediným
držitelem licence programu Začít spolu v České republice. V týdnu od 29. 6. – 3. 7. zavítalo do mateřské
školy 23 účastníků z různých krajů ČR. Převážná část
účastníků pracuje na pozici pedagogů a ředitelů
předškolních zařízení, ale někteří jsou na pozicích
asistentů pedagoga, chůvy anebo pedagoga Vysoké
školy. Letní školu lektorovala Diana Roubová, metodička Step by Step a Petra Dvořáková, ředitelka MŠ
Šestajovice. Letní školy se také účastnili dva peda-
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gogové naší mateřské školy. Program Letní školy byl
velmi nabitý a lektorky přemýšlely, jak jej organizovat, aby byl inspirující, motivující, efektivní, smysluplný, a hlavně co nejvíce provázaný s reálným
životem našich předškolních zařízení. Dalším doplňkem programu byly individuální konzultace s manželi Vybíralovými, kteří se specializují na osobnostně
sociální rozvoj a supervize. Třešničkou na dortu byl
jeden odpolední blok strávený s RNDr. Jitkou Houfkovou, která nám prostřednictvím projektu Elixír
do škol ukázala několik zábavných hrátek s fyzikou,
které uplatníme v Centru aktivity Pokusy a objevy.
Připraveným programem jsme účastníky vedli nejen
k získání teoretického povědomí o základních principech a metodice Začít spolu, ale nejvíce jsme se zaměřovali na to, aby si teorii přímo vyzkoušeli v praxi,
na sobě samých, což je vedlo k většímu uvědomění
a pochopení. Celým týdnem se prolínal třífázový
model učení E-U-R (evokace – uvědomění – reflexe),
který zároveň uplatňujeme ve výuce s dětmi a teorie
mnohačetných inteligencí Howarda Gardnera. Interaktivní formou semináře se účastníci denně dostávali do rolí dětí, aby si uvědomili, jak je mohou aktivity
a činnosti, které pro děti plánujeme a připravujeme,
ovlivňovat, co u nich děti mohou prožívat a jestli se
nám daří dosahovat cílů, které si stanovujeme. Zároveň si reflexí účastníci vyhodnocovali, zdali naplnili
principy Začít spolu, kterými jsou: smysluplnost, spolupráce a respektující komunikace, samostatnost
a zodpovědnost dítěte, svobodná volba a provázanost se skutečným životem. Program probíhal denně
od 9 do 17 hodin a účastníci měli příležitost navštívit
několik tříd naší MŠ a také pracovat v různých Centrech aktivit. Pro naplnění fyziologických potřeb patří
velké poděkování provoznímu a pedagogickému personálu MŠ, kteří denně připravovali občerstvení a příjemné a přívětivé prostředí. Během celého týdne se
nám podařilo vytvořit skvělou partu a komunitu lidí.
Všichni tito lidičky odjížděli v pátek s obrovskou motivací a nadšením realizovat program Začít spolu
ve svých předškolních zařízeních anebo při práci
a s dětmi. Všem těmto lidem patří velké poděkování
za jejich odhodlání a osobní přístup, který má přímý
dopad na děti v mateřských školách.
Petra Dvořáková
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Život v obci
Atlet Šestajovice
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Sportovní a společenská akce zpracovatelů masa, logistiky, finanční a právních činností byla bohatě sponzorována, takže si každý dokončivší odnesl několik masitých
cen a i občerstvení po závodě bylo zdarma zajištěno pod
párty stanem…správná náplast na bolavé svaly.

Lívancový pohár

Újezdský Koloběh 2020

6. 6. 2020, Praha
Po několikaměsíční přestávce opět začaly sportovní
akce. Takže jsme konečně opět mohli vyrazit na náš oblíbený Lívancový pohár do pražské Stromovky. Běžců
bylo hodně. Je vidět, že společné běhání všem již hodně
chybělo.
Za náš spolek si nejlépe vedly v kategorii ženy Péťa
Dvořáková na 31. místě, o pár vteřin za ní na 33. místě
doběhla Šárka Kühnelová. V kategorii kluci obsadil
10. místo Víťa Suchý, hned další pozici vyběhl Máťa
Suchý. V kategorii holky vybojovala 11. místo Naty
Kühnelová a 16. místo Agy Kühnelová.

26. 6. 2020, Praha
V náhradním termínu se konal v Újezdě nad Lesy letošní
ročník duatlonu Újezdský Koloběh. Želízko v ohni jsme
měli v kategorii rodiče s dětmi. Honzík a Pavel Jungerovi
se postavili na start 6km tratě. Honzík coby dítě ji absolvoval na kole a Pavel coby rodič trasu běžel. Dvojici
se podařilo trať zdolat za 27:08, čímž si zasloužili skvělé
3. místo.

T.J. Sokol Šestajovice

Lysohorský UltraTrail
6. 6. 2020, Malenovice, Beskydy
Hned zostra se do obnovené závodní sezony pustil
náš člen Petr Veselý. 6. 6. 2020 se vydal do Beskyd
na horský běžecký závod Lysohorský UltraTrail, kde
na něj čekalo 67 km s převýšením 4 100 m. Petr se
s tratí popasoval za 10:23:53, čímž si vybojoval
skvělé 6. místo ve své kategorii.

Šumavský železný muž, Šumavská
železná žena a Železňáček
Sobota 13. 6. 2020, Strakonice, Šumava
Muži: 1,5 km plavání, 75 km na kole s převýšením
1500 m a 10 km běhu s převýšením 150 m
Ženy: 1 km plavání, 50 km na kole a 7 km běhu též
přes vrchol Přilby
Muži skákali do vody ve Strakonicích v 8:30 a po plavání
pokračovali v nádherné, leč kopcovité Šumavě. Nejteplejší den mnozí odnesli křečemi, pár lidí vzdalo na trati.
Občan Šestajovic a nejstarší účastník Tomáš Kutzendorfer skončil na 10. místě v čase 5 hodin 22 minut.
Ženy začaly plavat později, v 9:15. Vítězkou soutěže
žen se stala naše členka Denisa Dvořáková, která ženské startovní pole doslova deklasovala časem 3 hod
48 minut, což je nejlepší čas ženy za 10 uplynulých ročníků.

Rozloučení se cvičebním rokem
Letošní cvičební rok proběhl ve velmi specifickém módu,
nicméně se nám stejně dařilo tužit se alespoň v rámci
možností a proto jsme si – samozřejmě za dodržení
přísných bezpečnostních opatření - dopřáli oslavit konec
cvičebního roku jak se patří.
Sešli jsme se v pátek 26. 6. na kynologickém cvičišti
v Klánovicích, za jehož opakované zápůjčky tímto
mnohokráte děkujeme. Jedná se pro naše účely
o ideální prostor, jelikož skupina býváme značně různorodá a zde nehrozí žádné významné nebezpečí.
Hned po zahájení vlastní akce přestalo pršet a pozitivní vývoj počasí jako by předznamenal, jak se bude vyví-
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jet závěrečné setkání. Střílelo se ze vzduchovek i luků, házelo se na cíl i ztrácelo v bludišti, ale vše v pohodové atmosféře plné vzájemné pomoci a chápavosti. Bavili se malí
i velcí, nejeden dospělák se vrátil do dětství hrou céčka nebo
kuličky. Nejkrásnější na tom bylo vidět, že spolu chceme být
a po celou dobu si máme co říct.
Vrcholem sportovní části akce byla bitka vodními bombami, která rozjařila celou nemalou společnost. Rozdávaly se párky v rohlíku i donesené domácí dobroty,
pro dospělé byl k dispozici Zikmund ze Šestajovic. Následně zapálený táborový oheň celé akci dodal slavnostní ráz, který pak už se podařilo jen udržet dál.
Nezbývá mi než všem popřát krásné prázdniny prožité
dle chutě a nálady především aktivně a ve zdraví. A cvičitelům a činovníkům T. J. Sokol Šestajovice moc poděkovat za jejich práci a vyzvat je k nabrání sil do dalšího
školního roku.
Prázdninám NAZDAR!

Kultura
Historické okénko
Vážení čtenáři, vítáme Vás opět po měsíci u Historického okénka. Naším tématem je teď sousední obec
Jirny. Minule jsme se něco dozvěděli o jirenském kostele a tentokrát se podíváme do Nových Jiren na kapličku sv. Rozálie.
Připomeňme si, že Nové Jirny jsou mnohem mladší než
původní Jirny, vznikly po roce 1800 na pozemcích
vrchnostenského lesa přistavěním několika nových
usedlostí k panské myslivně a panské hospodě.
Vrchnost sem přestěhovala osadníky z vyhořelé osady
Stará Hospoda (u Zelenče), kterým nepovolila spáleniště obnovit a na místo toho jim přidělila pozemky
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nové. Pozdější majitel zámku a velkostatku pan Alois
Arioli zde také založil poplužní dvůr.
Na návsi stojí klasicistní zděná kaple se zvoničkou, která
byla podle farní kroniky vystavěna v roce 1872 nákladem
obyvatel z Nových Jiren. Se stavbou se však započalo
již v předchozím roce, proto je na průčelí stavby letopočet 1871. Vnitřek kaple původně zdobil obraz sv. Rozálie,
který věnovala držitelka jirenského zámku a velkostatku
Rozálie Wágnerová. Kaple byla vysvěcena 5. června
1872 jirenským farářem P. V. Hlínou.
V roce 1917 byl z kaple zrekvírován zvonek. V roce
1930 byla podle kroniky kaple v „chatrném stavu“, takže
byla provedena její generální oprava. Nový zvon byl pořízen v roce 1940 za 690 Kč a byl vysvěcen o svatodušních svátcích.
Zvonička má obdélníkový půdorys s průčelím obráceným k západu. Do portálu jsou zasazeny dvoukřídlé
dveře se zamřížovanými okénky. Do bočních stěn
kaple je prolomeno vždy jedno půl-elipsové okénko.
Ve štítu na průčelí se nachází ještě jedno kulaté
okénko a nad ním v obdélníkovém štukovém orámování dvouřádkový plastický nápis: „LÉTA PÁNĚ 1871“.
Na vrcholu štítu je ještě hranolový nástavec zvoničky
s prolomeným obloukem a s uvnitř zavěšeným zvonem. Zvoničku zakončuje latinský křížek s Ježíšem
Kristem.
Kaplička byla v nedávné době krásně opravena.
V roce 2018 zde byla obnovena tradice zvonění –
zvoní se každý den poledne ve 12 hodin a klekání
v 18 hodin. V interiéru se nachází v současné době
na východní straně krucifix a po stranách křížová
cesta ve formě malovaných obrazů. Křížová cesta
byla slavnostně vysvěcena na Velký pátek v roce
2019. Kaple se otevírá pro příležitostné bohoslužby.
pro veřejnost je však uzavřen.
Na základě knihy „Jirny a Nové Jirny“
od RNDr. Aleše Střechy, Františka Antoše a Václava
Jelínka sepsala Alena Dušková
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KDY A KAM
Chvalský zámek
Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857,
Praha 9 - Horní Počernice
www.chvalskyzamek.cz, tel. 281 860 130,

otevřeno denně 9-17 hodi

20. 6. 2020 - 23. 8. 2020
Pojďte děti, budeme si hrát!
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. Přijďte si užít dopoledne či odpoledne plné her, vždyť
kdo si hraje, nezlobí!

20. 6. - 23. 8. 2020
Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka
Haló, haló, milé děti! Máme pro vás skvělou prázdninovou
zprávu. Prodloužili jsme interaktivní část výstavy
Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka na zámku až
do 23. srpna. A nejenom to – můžete se těšit i na její
rozšíření. V interaktivní části výstavy na vás čeká fotokoutek
v Pařezové chaloupce, herna u Rákosníčkova rybníčku,
animační dílna, čítárna i posluchárna a také zámecké kino
v Kočárovně s promítáním Pohádek z mechu a kapradí.

10. 7. - 17. 7. 2020
Červencový Detektivní týden
A kdo nestihl červnový detektivní příběh má šanci
i o prázdninách. Milí detektivové, přijďte k nám kdykoli
od pátku 10. až do pátku 17. července v čase mezi 9.
a 17. hodinou a samy (spolu s rodiči nebo prarodiči) pátrejte
a luštěte. Stopy vedou výstavou Pojďte děti, budeme si hrát!
zámeckými salonky i sklepením. Akce je vhodná pro školní
děti do 12 let a rodiče a prarodiče bez omezení věku.

19. 7. 2020 10:00 - 17:00
Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou
Srdečně vás zveme v neděli 19. července na pohádkové
komentované prohlídky. Zámkem vás provede milá
princezna Šípková Růženka. Navštívíte zámecké
salonky, vystoupáte i na princezninu oblíbenou půdu
a vyzkoušíte si, jak se budí princezny! Princezna
představí i novou výstavu plnou her, a pak už bude
na vás, kolik času strávíte v naší interaktivní výstavě
s příznačným názvem POJĎTE DĚTI, BUDEME SI
HRÁT!
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9. 8. 2020 10:00 - 17:00
Pohádková neděle s Popelkou
V neděli 9. srpna se můžete těšit na komentované prohlídky
s milou zámeckou Popelkou. S Popelkou se projdete
salonky i tajným schodištěm, nahlédnete do zámeckého
sklepení a pomůžete s hledáním princeznina ztraceného
střevíčku. Po skončení prohlídky můžete na zámku zůstat,
jak dlouho chcete a užít si naši interaktivní výstavu plnou
her s názvem POJĎTE DĚTI, BUDEME SI HRÁT!

14. 8. - 21. 8. 2020
Srpnový Detektivní týden
Poslední detektivní pátrání s výstavou Pojďte děti, budeme
si hrát! na vás čeká ve druhé polovině srpna. Pátrat u nás
můžete opět od pátku 14. až do pátku 21. srpna v čase
mezi 9. až 17. hodinou. Akce je vhodná pro školní děti do 12
let a rodiče či prarodiče bez omezení věku. Každý malý
úspěšný detektiv bude navíc po zásluze odměněn.

29. 8. 2020 18:00 - 22:00
HRADOZÁMECKÁ NOC PRO DĚTI
Nenechte si ujít netradiční zážitek na samém sklonku
prázdnin. V sobotu 29. srpna o HRADOZÁMECKÉ NOCI
pro Vás otvíráme novou interaktivní výstavu s názvem
LEONARDO, která zavede do světa umění a vynálezů
slavného italského génia da Vinciho. Výstavou i zámkem
děti i dospělé provede nadaný zámecký malíř Leonardo
a na nádvoří se o nevšední atmosféru postará skupina
Aventyr, parta všestranných umělců. Na děti čeká
novocirkusový workshop a na všechny skvělá podívaná
s ohněm, kejklemi, tancem i akrobacií okořeněná příběhem
autora Mona Lisy.

29. 8. - 22. 11. 2020
LEONARDO
Máte jedinečnou příležitost zavítat do světa slavného
Leonarda da Vinci! Interaktivní výstava Leonardo
z produkce společnosti Objevárium nabízí dětem
i dospělým prostor pro hravé seznámení se s vynálezy,
uměním a vědeckou prací tohoto italského tvůrce, které
před více jak 500 lety předběhly dobu svou genialitou.
Interaktivní exponáty umožní sestavovat anatomické
modely, prověřit funkčnost mechanických strojů, budovat
geometrické struktury či vynálezcův přenosný most,
obdivovat model Leonardova slavného obrněného vozidla,
reprodukovat malířovy nákresy, zatočit Vitruviánským
mužem či digitálně upravovat a promítat obrazy slavné
Mony Lisy. Nenechte si ujít setkání s tvorbou geniálního
renesančního umělce! Přijďte žasnout, obdivovat
i inspirovat se.

12. 9. 2020 18:00 - 21:00
TAJEMNÁ NOC
V sobotu 12. září se můžete těšit na další pohádkovou
stezku večerním zámkem. Chvalský zámek ožije jako
v pohádce: potkáte se s princeznami, rytíři, zámeckým
služebnictvem, vílami i skřítky. Podle mapy budete sami
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procházet zámkem a hledat řešení úkolů a záhad
tajemných zámeckých obyvatel. Navíc si budete moci
prohlédnout i novou výstavu: LEONARDO, která vás
zavede do světa umění a vynálezů slavného Leonarda
da Vinciho. Přijďte kdykoli mezi 18. a 20.30 hodinou
a užijte si noční dobrodružství. Akce se bude líbit dětem
od 2 do 10 let.

13. 9. 2020 10:00 - 18:00
SVATOLUDMILSKÁ POUŤ
V neděli 13. září vás srdečně zveme na tradiční
Svatoludmilskou pouť. Máme pro vás připravený bohatý
celodenní program! Tradiční pouťové trhy slibují pestrou
nabídku řemesel i produktů domácí výroby. Nebude
chybět zdravé mlsání, pouťové i svatební koláče,
zářijový burčák či dolnopočernické pivo! Děti se mohou
těšit na tradiční kolotoče i pouťové atrakce za penízky
a zdarma pro ně budou připraveny oblíbené středověké
hrátky se střelnicí, dřevěný kolotoč na ruční pohon
i veselé hraní a povídání pohádkového ﬂašinetáře.
Odpolední program nabídne i pouťovou pohádku
na zámeckém nádvoří, veselé hry pro děti a posezení
na farní zahradě i večerní koncert kapely VLTAVA.
Srdečně zve Chvalský zámek, Farnost sv. Ludmily
a SHM Klub Praha – Počernice.

inzerce

Zde může
být
i vaše
reklama!

Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz

tel.: 724 963 162
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13.9.2020 19:00 -21:00
Kapela VLTAVA
Jedna z nejoriginálnějších kapel na české hudební
scéně zahraje i na zámeckém nádvoří! Tohle přízvisko si
vysloužila nejen neobvyklou poetikou mnohoznačných
textů, ale také původním hudebním stylem, který
dokonale souzní s charismatickým hlasem zpěváka,
kytaristy, básníka i herce Roberta Nebřenského.
O Svatoludmilské pouti v neděli 13. září od 19 hodin se
těšte na koncert kapely VLTAVA!

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

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

červenec, srpen – divadelní prázdniny
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TRUHLÁŘSTVÍ
Jaroslav PICEK
• zahradní domky
• altány
• nábytek
• schody
• dveře
e-mail: picek@razdva.cz
Alšova 256, Šestajovice

KOMINICTVÍ
NĚMEC
opravy, revize, čištění
t. 775 132 921

mobil: 608 114 007

www.kominictvinemec.cz
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HLEDÁME
DISTRIBUTORY
LETÁKŮ A NOVIN
v této lokalitě.

inzerce

Dobré finanční
ohodnocení.

Vhodné i pro OZP.
E-mail:

roman.oralek@seznam.cz
Tel. 602 321 261

7-8 2020

strana

17

STAVEBNÍ PRÁCE
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ
A SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE
ZATEPLOVÁNÍ A REALIZACE FASÁD
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
POKLÁDKA KOBERCŮ,
PLOVOUCÍCH PODLAH, OBKLADŮ
ZÁMKOVÁ DLAŽBA,
MALOVÁNÍ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE
ROZVODY ELEKTŘINY,
VODY, ODPADŮ
ALE I DALŠÍ PRÁCE DLE DOHODY
ZA ROZUMNÉ CENY
V PRAZE A BLÍZKÉM OKOLÍ,

INFO NA TEL. 773 161 225
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